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Ordfører
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«

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Johnny Hanssen
André Møller
Andrine Solli Oppegaard/Gunder Strømberg (vara andre dag)
Britt Helstad

Rådmann
«
«
«
«

John Arne Andersen
Helge Thorsen
Brit Skjevling
Ben Andrè Graven for Øystein Johannessen
Knut Toresen

Protokoll fra møte i Sør-Helgeland Regionråd 23. – 24.
september 2019, Bindal rådhus, Bindal
Andrine Solli Oppegaard ble innvilget permisjon fra kl. 17.00 den 23.9 og Gunder Strømberg
tiltrådte møtet.
SAKSLISTE

Sak 54/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling – ingen merknad
Saksliste godkjennes med tilleggssaker 69/2019 Uttalelse om situasjonen i Tjøtta-bassenget med
kommende fergeløsninger og betalingskort, og sak 70/2019 Trollfjell geopark og Trollfjell
friluftsråd.
Enstemmig

Sak 55/2019

Valg av referent

Vedtak
Som referent ble rådmann John Arne Andersen valgt.
Enstemmig.

Sak 56/2019

Lam fra Helgeland- rapport mulighetsstudie

Vedtak
Tas til orientering. Saken legges fram for det nye regionrådet, og eller/eventuelt nytt felles
regionråd om dette er etablert, der Alf Tynes, Kari Anne Andreassen og Maren Fjordholm
møter.
Behandling:
Rapport fra prosjektleder Alf Tynes ble referert. Kari Anne Andreassen orienterte om arbeidet
og møtene opp mot Nortura og Landbruksdepartementet i saken.

Sak 57/2019

Innspill- prioriteringer av investeringstiltak til kommende
Nasjonal transportplan 2022-2033

Vedtak
Det lages en uttalelse fra regionrådet der man kommer med innspill som innbefatter bl.a.:
• Fergeforbindelsene Vennesund – Holm og i Tjøttabassenget, som oppleves som
flaskehalser når det gjelder kapasitet og åpningstid

Sak 58/2019

Innspill- endringer i tilbudsstrukturen for videregående
opplæring i Nordland (telefonmøte)

Vedtak
A) Informasjonen fra leder av Brønnøy næringsforum tas til orientering. Regionrådet
utarbeider en uttalelse som støtter innspillene fra næringsforumet og Nelfo i saken.
Dette i tillegg til allerede utarbeidede innspill til fylkeskommunen på tilbudsstruktur
på Sør-Helgeland.
B) Det avholdes nytt møte i regionrådet der saken tas opp før fylkestinget samles.

C) Følgende uttalelse sendt til Nordland fylkeskommune på ordinær henvendelse om
tilbudsstruktur:
Innspill fra Sør-Helgeland regionråd til tilbudsstruktur for videregående opplæring i
Nordland
Sør-Helgeland regionråd viser til brev med forespørsel i forbindelse med behandling av
struktursak i fylkestinget i desember 2019, der det bes om innspill på fem punkter. Viser
videre til telefonsamtale med regionrådets leder Kari Anne Bøkestad Andreasen, der
svarfristen ble utsatt til 17.9.2019.
Sør-Helgelandsregionen, bestående av kommunene Brønnøy, Bindal, Vevelstad, Vega og
Sømna, har ifølge befolkningsframskrivingene fra SSB, en forholdsvis stabil situasjon,
med et gjennomsnitt på 174 16 åringer over 9 år (lavest i 2025 med 153 og høyest 2026
med 196). De etablerte utdanningstilbudene ved den videregående skolen i Brønnøysund
er godt forankret i skolen og i nærings- og samfunnslivet i regionen.
I likhet med Sør-Helgeland opplæringskontor vil regionrådet påpeke at
befolkningsutviklingen i regionen ikke tilsier at man bør nedskalere tilbudene ved den
videregående skolen i Brønnøysund. Næringslivet spiller inn sine behov og disse gir også
samme signaler. Det er undertegnet samarbeidsavtaler med arbeidslivet om opplæring i
bedrift, som sammen med vgs skal kunne gi elevene på yrkesfaglig utdanningsprogram og
god utdanning. Man må i større grad kunne samarbeide med næringslivet om opplæring
noe som er i tråd med samfunnskontrakten mellom partene på området.
Når det gjelder økonomisk rasjonalisering av skoledriften er samordning av fellesfagene i
de ulike utdanningsprogram og programfag en måte kunne spare utgifter på – dog ikke i
konflikt med yrkesrettingen som trenges. Statistikk fra Sør-Helgeland opplæringskontor
viser at fra 2014 til 2018 har man hatt en økning i antall lærlinger fra 23 til 73, og dette
anskueliggjør at dagens struktur og dimensjonering er nødvendig på Sør-Helgeland. I de
tilfeller der det er utfordring med å gi lærlinger fullverdig kompetanse innen fagene, kan
det opprettes «lærlingeringer» der flere bedrifter involveres. Dette i tett samarbeid ved
videregående skole.
IKT
Det er viktig for en så stor aktør som Brønnøysundregistrene (og
Digitaliseringsdirektoratas avdeling i Brønnøy) at det satses på IKT da man er avhengig av
slik kompetanse i sin virksomhet. Regionrådet begrunner også sin argumentasjon på
fylkeskommunens egen rapport 12-2018 «Framtidens kompetanse i Nordland fylke»
utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS. I sammendraget står det: «Det er særlig
etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglige eller høyere utdanninger innenfor
pleie- og omsorg, IKT og teknologi som øker i våre framskrivinger». «Det er spesielt
etterspørselen etter IKT-ansatte og teknologer med yrkesfaglig eller teknisk
mellomutdanning vi forventer at vil vokse». Regionrådet er kjent med at der er tegnet
avtaler med flere bedrifter om opplæring til fagområdet.
Elektrofag
Brønnøysund videregående skole har vg1 elektrofag og er den eneste skole på Helgeland
som ikke har et vg2 tilbud. Bransjen på Sør-Helgeland tar inn betydelig antall lærlinger,
og det vurderes et vg2 tilbud innenfor dette utdanningsprogram utfra bransjens behov

og elevenes søking. Det opplyses at det er 12 aktive lærekontrakter i fagene hos SørHelgeland opplæringskontor, samt 2 stk som har avlagt prøve i 2019. Det er også
personer som er ute i lære som skipselektriker. Tilbudet er svært viktig for lokalt
næringsliv, er over 100 sysselsatte på Sør-Helgeland
Helse og oppvekst
I kommunene i regionen er det mangel på spesielt helsefagarbeidere og om noen år er
det kritisk for flere kommuner. Dette tilbudet er viktig og må videreføres på dagens nivå.
Restaurant og matfag (RM)
RM er godt etablert ved Brønnøysund videregående skole. Skolen har et utvidet
samarbeid med lokale aktører og næringslivet er positive til å ta imot elevene.
Entreprenørskap har over tid vært brukt som undervisningsmetode, der man arbeider i
prosess fra ide til å utvikle et produkt i en bedrift. Eleven har utviklet flere gode
produkter i samarbeid med næringslivet og har fått en rekke premier og lovord fra
konkurranser som de har deltatt i. Det meldes fra skolen at fra siste år, fikk alle elever
læreplass, fra Oslo i sør til Lofoten i Nord.
RM er også svært viktig for utviklingen av reiselivet i regionen, der man selger
opplevelser med bl.a. kortreist mat fra området.
Øvrige fag: TIP, Service og samferdsel, bygg og anlegg
For utdanningsprogrammene TIP, Service og samferdsel, Bygg og anlegg er det viktig at
tilbudene videreføres i regionen, selv om det innen enkelte fagområder ifølge
opplæringskontoret er vanskelig å rekruttere inn folk (Service og samferdsel). Dette kan
erstattes med IKT og medieproduksjon.
Oppsummering
Det er viktig at det er et bredest mulig tilbud på videregåendeopplæring på Sør-Helgeland,
for å sikre kompetanse til lokalt næringsliv, slik at regionen kan videreutvikles også i
framtiden.
Sør-Helgeland regionråd ser at man ved den videregående skolen i Brønnøysund vil være
dimensjonert med 174 vg1-elever fra skoleåret 2020/2021, og vil med overstående
argumentasjon ha en struktur som harmonerer med kommende elevkull. Dette vil også
kunne møte næringslivets behov for kompetanse. Man ser at en videreføring av dagens
service og samferdsel til salg, service og reiseliv ikke gir ønsket effekt, og kan byttes ut
med andre fagområder.

Behandling:
Brønnøy Næringsforum v/John-Arne Warholm orienterte om innspill i forbindelse med
tilbudene i yrkesfag ved videregående skole.

Sak 59/2019

Uttalelse- strøm-mva (telefonmøte)

Vedtak
Tas til orientering.
Enstemmig

Sak 60/2019

Felles forliksråd

Vedtak
Sør-Helgeland regionråd tilrår kommunene Vega, Brønnøy, Sømna og Vevelstad å lage et
felles saksframlegg for behandling av saken, der man går inn for felles forliksråd slik
Lensmannen i regionen foreslår. Det bør imidlertid medtas at Bindal kommune må, på et
senere tidspunkt, kunne tilsluttes seg dette, om det skulle være ønskelig.
Behandling:
Regionrådet diskuterte saken og signaliserte at det bør ses på muligheter for rullering, og at
det er krav til kompetanse som er gjeldene og skal ikke være folkevalgte som må komme fram
i saksframlegget.

Sak 61/2019

Tannhelsetjenester

Vedtak
Regionrådet ber rådmennene følge opp tidligere vedtak der man anmoder om tilsyn i
kommunene om tannhelsetilbudet som gis er i henhold til lovens bestemmelser.
Det nye fylkesrådet for kultur, miljø og folkehelse, Kjersti Saxi inviteres til regionrådet.
Enstemmig

Sak 62/2019

Underskudd KPH 2016-2018

Vedtak
Underskuddet i prosjekt Kystplan Helgeland 2016-2018 (127005), kr. 52 419,-, dekkes inn
over prosjekt Kystplan Helgeland 2019 (127022).
Enstemmig.

Sak 63/2019

Fremtid Sør-Helgeland Regionråd

Vedtak
Sør-Helgeland regionråd (SHR)som organisasjon og organisasjonsnummer må bestå i
fortsettelsen, selv om det blir dannet et nytt politisk råd, sammen med kommunene i dagens
Helgeland regionråd. SHR må ha et årsmøte årlig.
Enstemmig

Sak 64/2019

Oversikt fond

Vedtak
Tas til orientering

Sak 65/2019

Orientering RUSH

Vedtak
Tas til orientering.
Behandling
Leder RUSH John Arne Andersen orienterte om følgende saker behandlet av rådmennene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny leder John Arne Andersen som også for tiden er styreleder i RKK og PPT inntil
overdragelsen til Brønnøy kommune.
INTERKOMMUNALT SAMARBEID
HELGELAND REHABILITERING
NYTT ØKONOMISYSTEM
DIGITALE HELGELAND
FELLES KOMMUNEPSYKOLOG
ERGOTERAPEUT
TANNHELSE
FELLES FORLIKSRÅD
DEN REGIONALE SKOLESATSINGEN

Sak 66/2019

Krav til kommunene- driftsmidler 2. halvår 2019

Vedtak:
Faktura sendes kommunene fullt ut, men frie midler settes av på fond.
Enstemmig

Sak 67/2019

Møteplan 2. halvår 2019

Vedtak:
Det avvikles et Skype-møte 10. oktober kl. 12.00 der man behandler «skolesaken».

Sak 68/2019

Gangvei Skomo

Vedtak
Tas til orientering.
Behandling
Martin Søreng la på vegne av beboere fram planer for gang- og sykkelvei fra Skillevika til
Tverrlia/Skomo.

Sak 69/2019

Uttalelse om situasjonen i Tjøtta-bassenget med
kommende fergeløsninger og betalingskort.

Vedtak
Regionrådet sender en henvendelse til Nordland fylkeskommune om situasjonen man
opplever med fergeløsningene i Tjøtta-bassenget.
Videre tar man opp det nye systemet med betaling med autopasskort, der dette ikke er
tilpasset brukerne – spesielt overfor reiser for lag og foreninger innen idrett og kultur, der man
ikke kan bruke et kort på flere biler.

Sak 70/2019 Trollfjell geopark og Trollfjell friluftsråd.
Vedtak
•

Det settes opp sak på et senere tidspunkt med tema: «Hva gjør regionrådet med
Trollfjell geopark og friluftsrådet?»

•

Man anmoder styreleder i geoparken om å lage et saksframlegg via rådmennene, som
tar opp problemstillinger med framtidig drift og organisering av geoparken og
friluftsrådet.

•

Magne Ekker, som slutter i jobben som daglig leder, sendes en oppmerksomhet fra
regionrådet, som tak for innsastsen/jobben han har gjort med etableringen av
prosjektet.

_____________________________

