Rammer og tema på samling mellom sekretariatene i de
interkommunale rådene og Nordland fylkeskommune 23.- 24.
august 2022 i Bodø.
Formål: Bli bedre kjent med hverandre og drøfte videre samarbeid – innhold og form.
Samlingen legges opp til en blanding av innlegg og diskusjoner.

Sted:

23.8: Thon Hotell Nordlys.
Middag på Arnøy brygge. Vi rafter ut og tar annen båt tilbake. Avgang fra
Bodø ca. 17.00.
24.8: Møte på Jektefartsmuseet, starter kl. 08.30 og avsluttes med guidet
omvisning og lunsj.

Tidspunkt:

23.august kl.11.00 til 24. august kl. 13.00. Starter og avslutter med lunsj.

Temaer til drøfting de to dagene:
- Velkommen, presentasjon og informasjon fra Nordland fylkeskommune.
- Presentasjon av analyse-, statistikk og kart (ASK) i Nfk og hvordan sekretariatene kan
hente ut oppdatert og relevant data v/ Hanne Mari Myrvik.
- Presentasjon av de enkelte interkommunale politiske rådene. Organisering, mål og
strategier. Større tiltak det jobbes med. Ca. 20 min. pr. sekretariat.
- De interkommunale politiske rådene og organisering. Fleksibilitet i kommuneloven.
Innledning ved Kjersti Bye Pedersen.
- Regionale forskningsfond v/Eirik Ellingsen
- Regionvekstavtaler med staten. Status prosess og innhold.
- Program for samfunnsutvikling i det grønne skiftet v/ Heidi Theodorsen
- Revidering av handlingsprogrammene. Hvordan få opp større utviklingsprogrammer i
regionene? Hva skal vi «løfte»? Forankring og involvering av kommunene
/kommunedirektørutvalgene.
- Fremtidig samarbeid. Tettere samarbeid politisk nivå, fordrer tettere samarbeid
mellom oss i administrasjonene. Hvordan får vi det til og hva er det behov for?
Jevnlige webinarer, digitale eller fysiske møter – hvor, hvordan og hvor ofte, m.m.?
- Evt.
Intensjonen er å legge opp samlingen slik at den oppleves nyttig for både dere og oss, og
kanskje en ny start for et tettere samarbeid om positiv utvikling i delregionene i Nordland.
Det er tatt høyde for 2 fra hvert sekretariat å delta. Send meg navn og evt. allergier på de
som kommer.
Reise og overnatting bestilles og dekkes av hver enkelt.

