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Amund Eriksen, forfall Hemnes Kommune Deltok på 
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tirsdag 

Jørn Ståle Pettersen Nesna Kommune  

Hanne Davidsen  Nesna Kommune   

Lill Torbjørg Stabell, forfall Nesna Kommune Deltok på Teams 
rådmannsmøte 

Sekretariat: 
Kjell-Idar Juvik 

 
IHR 

 
  

Andre deltakere:    

   

 Elisabeth Brodtkorb  VID Oslo Presentasjons på 
teams 16,02. kl. 09 

 Hanne Falch Kristoffersen RKK YH Presentasjon på 
teams 16.02   kl. 09 

 
15.02 kl. 12-15 var det safari i Hattfjelldal. 8 stk deltok 
15.02 kl. 1630- 1900 Strategimøte + start på prosess med nye vedtekter IHR  
16.02 kl. 09-12 Møte i IHR 
Paul Asphaug ledet møtet.  
 
Ny Kommunedirektør i Hattfjelldal Asbjørn Engum ble ønsket velkommen og presentert. 
Innkalling og saksliste godkjent.    



Torsdag 16. februar kl. 09-12 Møte i rådet. 
 
Kl. 09 Presentasjoner fra eksterne: 
(MABA) Master i barnevern Helgeland 
Prosjektpresentasjon v/ VID vitenskapelige høgskole Elisabeth Brodtkorb og RKK Ytre  
Helgeland v/ Hanne Falch Kristoffersen 
 
kl. 09:20 Orienteringer og saker: 
 
Saksliste: 
R- 1/23 Protokoll 
R- 2/23 Muntlige orienteringssaker 
R- 3/23 Skriftlige referat- og orienteringssaker 
R- 4/23 Saker fra Rådmannsmøte 
R- 5/23 Møteplan IHR  2023, justert 
R- 6/23 Fylkestingsaker 
R- 7/23 Forslag til uttalelse / innkomne saker. 
R- 8/23 Eventuelt 

  
kl. 1200 Lunsj 
 
  
R- 1/23 Protokoll 
Vedtak: Protokoll IHR møte Korgen 2. desember 2022 godkjent uten merknader. 
 
 
R- 1/23 Muntlige orienteringssaker 
 
Info fra Ordførerne: 
Rana:   Info om lengre byggetid ny flyplass. 
Hemnes:  Jobber med flere store Næringsetableringer, Kongebesøk 5.juni 
Lurøy:  Venter fortsatt på avklaringer fra samferdselsmøte med NFK i høst. Venter 

spent på avklaringer Grunnrenteskatt havbruk. 
Nesna:  Boligmangel, Jobber med å få bygget flere boliger, 100 nye flyktninger, jobber 

med reguleringsplan Langsethvågen, viktig for havvindprosjektet. Misnøye 
med fergetilbud øyene, mister innbyggere på grunn av dette. Næringsaktører 
må sette opp egen skyssordning med båt.  

Hattfjelldal:  Informerte om Vinterfestivalen Crazy Winter. Mangler boliger. Utfordringer 
med reg. plan rundt Arbor, viktig for nye næringsprosjekt. Manko på 
sykepleiere. Kongebesøk 5. juni. 

 
 
- Sekretariatet: 
a) Foreløpig regnskap IHR 2022. Overskudd på ca. 30.000, -. 
 
b) Helgelandskonferansen 2023, Mosjøen 11 og 12 mai. Rådmannsmøte 10. mai 
     Hovedansvarlig 2023 er Helgelandsrådet. 



 
c) Tilskudd fra Helsedirektoratet til Digital hjemme oppfølging av kronisk syke – Digital   
Hjemmeoppfølging Helgeland (DHH) – Statsb. 2023. Fått tilskudd på 1 mill for 2023 og positiv 
lovnad for 2024. Søker er Brønnøy Kommunen v/ Helsefellesskap Helgeland 
  
 
R- 3/23 Skriftlige referat - og orienteringssaker    
- KVU-Nord Norge møte Tromsø 23-24 feb-23.  Hanne Davidsen og Kjell-Idar Juvik deltar fra   
 IHR.  
-IHR- Innlegg seminar 3. januar-23 Fremtidens Transportløsninger i Nord-Norge. PP fra møte, 
-Rapport Næringer Geografisk fordeling, transportøvelse og utfordringer 
-RAPPORT NÆRINGSLIVETS BEHOV FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUR I NORD-NORGE 
-RAPPORT Fremtidens transportsystem i Nord-Norge 
-Webinar 30112022 (PP) 
 
Havvind til havs:  
– NFK- Uttalese fra fylkesrådet i Nordland -Høring av kvalitative kriterier og støtteordning for   
   Utsira Nord 
– NFK-Innspill til “Høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord” og “Høring    
   av prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II” 
– Høringsinnspill fra Ocean Cluster Helgeland med flere – Høring av kvalitative kriterier og  
   støtteordning for Utsira Nord 
 
– Lurøy Kommune –VEDRØRENDE SOMMERRUTER BODØ-MYKEN-BODØ OG  
   SANDNESSJØEN-MYKEN-SANDNESSJØEN. Se egen uttalese fra IHR sak 7/23. 
 
– IHR og HR –Høring Strategi for reiseliv NFK, sendt NFK. 
 
– NFK -Utsatt frist høring Strategi for reiseliv. IHR viser til innsendt høring. 
 
– IHR– Presentasjon møte Fylkesrådet 11. januar 2023 
 –  Referat møte Fylkesrådet 11. januar 2023 
 
– IHR støttebrev KVN Nesna 
 
 – Intensjonsavtale – prosjekt Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke, søknad. 
 
–  Jernbaneforum 2023, Olso 7. mars. Foreløpig ingen påmeldt fra IHR. 
 
Bustneslia: 
Presentasjon NFK 13 februar 2023 
Presentasjon møte 13 feb IHR 
Rapport fv810 fra NFK 
Presentasjon fra NFK  
Regional Transportplan 2022-2033 samledokument 
Godsstrømsanalyse Helgeland Nord 150121 
Vedtak forprosjekt FV12 Bustneslia 2018 NFK 



Merknad fra IHR møte: 
Når det gjelder Bustneslia og veien videre, vil Regionrådet avvente valg av anbefalt 
løsning-/alternativer. 
 
Fylkeskommunens jobber videre med en foreløpig finansieringsplan basert på en 
finansieringsanalyse, deretter vil Regionrådet og Kommunene bedre kunne ta stilling til 
alternativene og kunne gjøre prinsippvedtak. 
 
Regionrådet var fornøyd med tilbakemeldingen fra Fylkeskommune at forsterket 
vintervedlikehold i Bustneslia blir tatt inn i ny kontrakt fra høsten 2023, og dette må gjelde 
til ny vegløsning er på plass.  
 
Regionrådet vil drøfte saken grundigere på sitt neste Rådsmøte i april da det ble kort tid 
fra det åpne møtet på mandag til regionrådets møte i dag. 
 
–  Hattfjelldal Kommune – Revidering av forskrift for skuterløyper 
 
– Forlengelse avtale med MIRH KF og MIP AS på prosjektledelse havnesamarbeid. Saken er  
   behandlet i AU. 
 
– Statnett Områdeplan Nordland, møte 11. januar 2023 i Bodø. Paul Asphaug, Kjell-Idar   
   Juvik og Robert Pettersen deltok på møte fra IHR kommune. 
 
–Helsefellesskap Helgeland -Stiftelsesmøte og Partnerskapsmøte den 4. mai 2023. Møtet blir  
   i Sandnessjøen. 
 
 
R- 4/23 Saker fra Rådmannsmøte 
Rådmenn/kommunedirektøren hadde møte 14. og 15. februar. 
  
Info om møte styringsgruppa Fosterhjem Helgeland, (IHR kommunen + Grane og Vefsn) 
Fra Prosjekt til fast organisering 2023, Behandlet i alle Kommunen. 
 
Info til Rådsmøte: 

1. Presentasjon av IHR for ny Kommunedirektør Hattfjelldal Asbjørn Engum, og 
presentasjon av deltakerne. 
 

2. Strategimøte HK, innspill 
Rådmann i Rana orienterte om prosessen, etablering av ny datter og manglede info 
til eierne om forlik. GF HK er 27. april 2023. 

 
3. Kontrollutvalgssekretariat IHR. Valg av ny løsning, status kommunene 

Rana behandlet saken og går for kjøp av tjeneste, ikke behandlet øvrige kommuner. 
 

4. 110 Nordland, Status 
Styret behandlet saken 12. des 2022, skal diskuteres i eiermøte Salten IKS 21. februar. 

 



5. Helgelandskonferansen 2023, Rådmannsmøte Helgeland 
Konferansen arrangeres i Mosjøen 11-12 mai, Rådmannsmøte 10. mai. Hovedtema 
Helse og Samferdsel. 
 

6. Helsefellesskap Helgeland, stiftelsesmøte 
Stiftelsesmøte og Partnerskapsmøte den 4. mai 2023 Sandnessjøen 

 
7. HAF Organisatoriske alternativer for håndtering av husholdningsavfall 

Mangler behandling Lurøy og Træna. 
 

8. Møteplan, justert forslag 
Forslag om å flytte møte Nesna fra 14. til 12. og Rådmannsmøte 13. til 11. april. 

          Forslag om å flytte høstmøte Hemnes uken før Høstferien. 
 

9. Saker fra Kommunedirektørutvalget Nordland 
Lill orienterte:  
a) Universell utforming av IKT 

Tilgjengelighetserklæring Gjelder offentlig virksomhet fra 1. februar 2023 
Styrker demokratiet og hindrer utenforskap 

b) UU tilsynet planlegger sektortilsyn på opplæring (digitale læremidler) 
c) Det er et krav til at videoopptak som skal ligge ute lenger enn 14 dager, så skal 

det tekstes.  Men, det er mulig å bruke stor grad av skjønn med tanke på hva 
som bør tekstes. 

d) Digi Nordland 
Jobbes med hvordan Digi Nordland skal organiseres videre.  Kommunalt 
oppgavefellesskap er aktuelt.  Det jobbes også fra KS med statlig finansiering, 
men vi vet ikke hva som kommer der evt. 
Det vil bli satt opp som tema i neste runde.  Hva tenker indre helgeland? 
Helgeland har Digi Helgeland, ikke anbefalt eierskap i Digi Nordland. 

e) Mulig kandidat fra Nordland, Troms og Finnmark til sentralt KDU til 
valgkomiteen Børge Toft foreslått fra oss (Amund Eriksen er i valgkomiteen) 

 
10. Samarbeidsavtalen til Polarsirkelen friluftsråd 

Stian gikk igjennom nytt utkast til samarbeidsavtale, jobbes videre med til neste 
regionmøte før utsendelse til kommunene, 

 
11. Hvordan har kommunene behandlet henvendelse fra NFK: partnerskapsavtale «Gode 

lokalsamfunn for alle»? 
      Kommunen sjekker ut i sin kommune. 
 

12. Info om Ny leder i NAV Rana, Mariann Fisktjønnmo, ansatt fra 1. feb 
 

13.  Saker IHR-møte Kun behandlet møteplan. 
 
Innspill til Neste rådmannsmøte: 
IUA organisering. 
Polarsirkelen Friluftsråd 



R-5/23 Møteplan IHR  2023, justert 
 
Endring av møter IHR 2023. 
Justert forslag fra AU + Justert forslag fra Rådmannsutvalget ble lagt frem som forslag. 
 
Vedtak: Justert møteplan vedtatt. Oppdatert datoer sendes ut på Outlook. 
  
 
R– 6/23 Fylkestingsaker 
Fylkestingets 1. samling – 21. – 23.02.2023 – Thon hotell Lofoten, Svolvær 
 
Vedtak: 
IHR ser ikke at det er behov for å sende delegasjon fra IHR til dette fylkestinget. IHR lagers 
en uttalelse til støtte for fylkesrådets høringsuttalelse til forslag om nytt inntektssystem 
for fylkeskommunene fra 2024, se sak 7/23. 
 
 
  
R- 7/23 Forslag til uttalelse / innkomne saker.   
 
Forslag til to uttalelser fra IHR. 
1)  Forslag til Nytt Inntektssystem Fylkene 
2)  Sommerruten NEX   Bodø-Myken S. Sjøen-Myken 
 
Vedtak:  

I) IHR vedtar uttalelsene og sender disse til Fylkesting og Fylkesrådet. 
II) Uttales nr. 2 Sommerruten NEX   Bodø-Myken S. Sjøen-Myken, sendes til 

Helgelandsrådet og Salten Regionråd og ber om at de tiltrer essensen i denne. a 
 
 
Uttalelse 1: Forslag til Nytt Inntektssystem Fylkene – høringsuttalelse: 
 

Kutt i fylkesbudsjettet på nesten 200 millioner kroner vil bety kutt i tilbudet for 

innbyggerne i Nordland. 

Kommunal- og distriktsdepartementet oppnevnte 8. mars 2022 et ekspertutvalg for å 
vurdere 
inntektssystemet for fylkeskommunene, og 2. desember 2022 la utvalget fram «RAPPORT 
FRA EKSPERTUTVALG – Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024». 
Regjeringen vil presentere nytt inntektssystem for fylkeskommunene i forbindelse med 
kommuneproposisjonen i mai. 
 
Hvis ekspertutvalget forslag til endringer i inntektssystemet for Fylkeskommunene blir tatt til 

følge vil Nordland Fylke få et kutt på hele 193.232.000.kr. pr. år.  

Igjen ser vi at det er de befolkningstette fylkene på det sentrale Østlandet som får økningene 

om forslaget blir som foreslått. Unntaket er Finnmarks som vil komme bedre ut.  



Nye Akershus vil få 360 millioner kroner mer enn hva de ville ha fått i dag. Oslo kan se fram 

til i underkant av 157 millioner kroner mer å rutte med. I andre enden av skalaen ligger 

Nordland med et kutt på nesten 194 millioner kroner. 

Dette vil ramme alle kommunen i Nordland, og vil gjøre det krevende å øke tilbudet vi jobber 
for ute i kommunene, enten det er styrking av tilbudet til Videregående skoler, Fylkesveier 
eller mere Kollektivtransport for å nevne noe.  
 

Indre Helgeland Regionråd (IHR) har vurdert ekspertutvalgets rapport og forslag til nytt 

inntektssystem for fylkeskommunene, og ser at dersom inntektssystemet endres som 

foreslått vil det ha store konsekvenser for Nordland fylkeskommune. IHR mener at de 

alternativer som er valgt i stor grad omfordeler midler fra distrikts- og kystfylker til 

tettbebygde strøk, og Nordland er det fylket som taper mest inntekt per innbygger. 

Nordland sin geografi med en fjerdedel av Norges kystlinje, mange øysamfunn og behov for 

båt og ferje, over 4000 kilometer fylkesveg med stort vedlikeholdsetterslep på 10 mrd. 

kroner og en desentral struktur innenfor videregående opplæring og tannhelse, er det viktig 

å sikre en økonomi som ivaretar dette også i framtiden. 

Det er viktig at Stortinget og regjeringen bruker inntektssystemet til å sette 

fylkeskommunene i stand til å løse de oppgaver som er gitt dette forvaltningsnivået i 

regionreformen.   Vi ber derfor om at Stortinget og regjeringen utarbeider et nytt 

inntektssystem som er i tråd med intensjonene i Hurdalsplattformen og intensjonene om å 

ta hele Norge i bruk, slik det formuleres i Hurdalsplattformen. 

 
Nordland er den fylkeskommunen som kommer dårligst ut sett i forhold til redusert inntekt 
per innbygger dersom forslagene i rapporten blir vedtatt. Dette kommer hovedsakelig av to 
endringer som foreslå:  

✓ Det innføres en ny delkostnadsnøkkel for kollektivtrafikk som samler buss, bane og 

båt, mens ferje videreføres som en ren ferjenøkkel. Utformingen og kriteriene i den 

nye nøkkelen gjør at store beløp omfordeles fra kystfylker til høyt befolkede 

områder. ny kollektivnøkkel som medfører reduserte inntekter for Nordland på hele 

210,8 mill. kr. 

 
✓ For det andre foreslås det å flytte den særskilte tildelingen til å utbedre etterslepet 

på veg fra 

tabell C, og heller fordele rammen gjennom vegnøkkelen. 
 
 

Slik anslår utvalget at fordelingen kan bli 

• Østfold: + 93.277.000 kroner 

• Akershus: + 359.977.000 kroner 

• Oslo: + 156.627.000 kroner 



• Innlandet: + 132.097.000 

• Buskerud: - 10.212.000 

• Vestfold: - 27.178.000 

• Telemark: - 18.842.000 

• Agder: + 24.997.000 

• Rogaland: - 216.391.000 

• Vestland: - 81.926.000 

• Møre og Romsdal: - 187.863.000 

• Trøndelag: - 5.037.000 

• Nordland: - 193.232.000 

• Troms: - 116.377.000 

• Finnmark: + 90.084.000 

 
Ekspertutvalgets forslag medfører store omfordelingseffekter, og tabellen under 
oppsummerer samlet økonomisk konsekvens for endringene i inntektssystemet for Nordland 
dersom 
flertallets forslag blir stående.  
Anslag fordelingsvirkning Nordland av flertallets forslag (tall i 1000 kr) (Foreløpige 
beregninger)   
 

Utgiftsutjevning gjennom kostnadsnøkkelen                                                                                     
-93 548 

Samlet effekt endringer tabell C                                                                                                           
-92 071 

Kompensasjon endringer i inntektssystemet                                                                                      
15 238 

Omfordelingseffekt redusert Finnmarkstilskudd                                                                                  
1 863 

Avvikling av basisramme skjønnstilskudd                                                                                           
-21 299 

Tillegg eller trekk priv/statlige skoler                                                                                                     
-3 415 

Sum                                                                                                                                                         -
193 232 

Nordland Fylke har allerede foretatt store kutt etter forrige runde med fordeling av 

inntektene til Fylkeskommunene.  Nordland er et fylke med mye fylkesveger, kostbare 

kollektivløsninger med mange hurtigbåter og ferger og en desentralisert bosetting med 41 

kommuner. 

Forslaget fra ekspertutvalget er distriktsfiendtlig, nå skal politikerne behandle forslaget som 

er ute til høring og da må dette endres på.  



Indre Helgeland Regionråd støtter Fylkeskommunen høringssvar som skal behandles på 

kommende fylkesting og forslag til vedtak.  

Nordland fylkesting vedtar følgende innspill i høringen til ekspertutvalgets forslag til nytt 
inntektssystem: 
1. Nordland fylkesting mener den nye kollektivnøkkelen i alt for stor grad omfordeler 
midler fra kyst- og distriktsfylkene til sentrale strøk. 
2. Delkostnadsnøkkelen for båt/ferje og buss/bane må videreføres i nytt 
inntektssystem. 
3. Kystlinje er et godt kriterium som bør være en del av delkostnadsnøkkelen for båt 
og ferje. 
4. Nordland fylkesting mener at dersom den nye kollektivnøkkelen innføres, må 
alternativ 2 legges til grunn i utgiftsutjevningen. 
5. Nordland fylkesting støtter forslaget om å ta inn reiseavstand som kriterium, og 
mener det er viktig for å ivareta distriktene. 
6. Nordland fylkesting støtter at inntektsutjevningen videreføres som tidligere. 
7. Nordland fylkesting mener det er viktig med regionalpolitiske tilskudd og at Nord-Norge 
tilskuddet videreføres. 
8. Nordland fylkesting mener vedlikeholdsetterslepet på veg er veldig ulikt mellom 
fylkene, og at det er nødvendig med en særskilt tildeling til formålet. Å inkludere 
midlene i utgiftsutjevningen vil medføre en betydelig omfordeling hvor fylker med 
relativt dårlig vegstandard vil kunne få ytterligere etterslep på vedlikeholdet. 
9. Nordland fylkesting støtter en overgangsordning der nytt inntektssystem innføres 
over fire år. 
10. Nordland fylkesting mener det kan være hensiktsmessig å kartlegge status og 
virkninger før kapitalkostnader inkluderes i utgiftsutjevningen. 
11. Nordland fylkesting mener yrkesfag bør gis særskilt vekt i arbeidet med endring av 
inntektssystemet. 
 

 

 

 

Uttalelse 2: Sommerruten NEX   Bodø-Myken S. Sjøen-Myken 

  
Sommerruten Bodø-Myken og Sandnessjøen-Myken må videreføres! 

Nordland fylkeskommune (NFK) ved fylkesrådet sa nei til å benytte opsjon sommerrute 

Bodø-Myken for perioden sommeren 2024 til og med sommeren 2033. Videre at 

Sommerruten Sandnessjøen-Myken skal vurderes ved utløp av dagens kontrakt, etter 

sommersesongen 2023.  

Fylkesråd for transport og infrastruktur opplyser om at vedtaket hovedsakelig er økonomisk 

begrunnet, og at en avventer høringen på rapport fra ekspertutvalg om inntektssystemet for 

fylkeskommunene, som har høringsfrist 3. mars 2023 der Nordland Fylkeskommune vil 

kunne få et årlig kutt på nesten 200 millioner. 

Ved at opsjon ikke ble utløst, betyr dette at det må utlyses et nytt anbud for sommerrutene 

om disse skal opprettholdes fra 2024.    



Når Nordland fylkeskommune vurderer å legge ned sommerruten mellom Bodø og Myken 

fra 2024, legger de samtidig ned et av de største og best profilerte opplevelsesproduktene i 

Nordland.  

Ruten går hver morgen om sommeren fra Bodø til Sandnessjøen og fra Sandnessjøen til 

Bodø. Sammen gjør Nordlandsekspressen og sommerruten det praktisk mulig å drive 

øyhopping på Helgeland, og å besøke flere øyer på samme tur. Du kan i dag reise 

sammenhengende fra Vega i sør til Lofoten i nord på samme dag. 

Sommerruten er godt mottatt, og har vært svært populær siden starten i 2019. Det ble 

rapportert om 15.000 passasjerer fra oppstarten. Reiselivsnæringen har oppgitt den om 

vesentlig årsak til vekst i antall besøkende, overnattingsdøgn og omsetning. Mange 

reiselivsbedriften har investert store beløp basert på veksten ruten har bidratt med, blant 

annet på Lovund, Træna, Selvær, Myken og Støtt.  

Ikke bare kystbefolkningen, men befolkningen på hele Helgeland har hatt nytte av tilbudet. 

Både fastboende, hyttefolk og næringsdrivende bruker sommerruten. Den er rask, direkte og 

avgangstidene midt på dagen er gunstige. Sommerruten bidrar til større fleksibilitet i 

reisemønsteret.  

Sommerrutene er et av de mest konkrete og vellykkede tiltakene fylkeskommunen har 

iverksatt for å legge til rette for vekst i reiselivet på kysten. Den har ført til større aktivitet og 

trafikk i hele regionen, også på innlandet og lengst sør. Gjennom offensiv markedsføring og 

lik drift i fire år har NFK investert i markedet, og etablert tilbudet. Dette er tapt dersom ruten 

legges ned.  

Det har skapt et stort engasjement både på Helgeland og langs dagens rute på denne 

usikkerheten som nå er skapt med at sommerturen kan forsvinne fra 2024. 

Det har vert flere møter med Fylkesrådet, både NHO-Nordland, reiselivskatører, regionråd 

og kommuner, og nå sist med Ordførerne langs dagens rute. Fylkesrådet har presisert at nei 

til opsjon ikke betyr at tilbudet skal legge ned, men at det var opsjon på 10 år som var 

utfordrende med tanke på forslag til nytt inntektssystem, de ønske også konkrete innspill på 

om man kunne finne rimeligere løsninger. 

Det er lagt opp til at det kommer en avklaring fra Nordland Fylke innen juni 2023 om tilbudet 

fra 2024. Dette er særdeles viktig for næringsaktøren som planlegger mange år frem i tid og 

allerede har gjort store innvesteringer. 

Indre Helgeland Regionråd er åpne for å se på løsninger som kan gi samordningsgevinster, 

det er avgjørende at Fylkeskommune snarlig lander på en løsning som er forutsigbar for 

både turistnæringen, fastboende og andre som benytter denne ruten.   

  
 
 
 
 
 



R- 8/23 Eventuelt 
 
Neste Regionrådsmøte er på Nesna 12. april. 
Ønskelig med befaring Langsethvågen ca. kl. 0930. før møtestart ca. kl. 11. 
Rådmannsmøte blir 11. april kl. 17. 
  
  
 
Møtet slutt kl. 1230 
 
   
 
  

                                                                                                    Mo i Rana 27.02.2023 
Kjell-Idar Juvik 
Sekretariatsleder 

 


