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SAKSLISTE

Sak 39/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
To saker til Eventuelt:
- Fremtid Sør-Helgeland Regionråd
- Innspill til gangvei ved Skogmo
Enstemmig

Sak 40/2019 Valg av referent
Vedtak
Andrine Solli Oppegaard velges som referent.
Enstemmig

Sak 41/2019 Telenor og kobbernett
Orientering v/Arne Quist Christensen, Moderniseringsdirektør i Telenor Norge
AS.
Telenors plan for videre utvikling / nedlegging av kobbernettet samt oversikt
over mobil, sendere osv ble gjennomgått. Av sikkerhetsmessige årsaker kan
ikke dette publiseres offentlig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Den enkelte kommune dokumenterer områder hvor mobilnettet opplever å ha
dårlig kapasitet og/eller dekning. Dette sendes over til Arne Quist Christensen
og Pål Lukashaugen i Telenor Norge AS. Områder følges opp i etterkant av
dette.
Kommuner som ønsker å se på samarbeidsprosjekter (fiber og/eller mobil) tar
kontakt med Arne Quist Christensen for å diskutere løsning og mulig
finansiering.
Kontaktinfo Telenor Norge AS:
arne-quist.christensen@telenor.com
pal-henrik.lukashaugen@telenor.com
Enstemmig

Sak 42/2019 Finansiering av film- Mitt yrke- unge gründere
Vedtak
Regionrådet takker for søknaden. Vi ser nytten av dette men har ikke avsatt
midler til dette inneværende år.
Enstemmig

Sak 43/2019 Tannhelsetjenester
Sømna kommune ved ordfører overbringer regionrådets bekymring for tilbudet
til regionens befolkning med seg i møtet med fylkesrådsleder og fylkesråd for
folkehelse 24. juni.

Status RUSH
Utkast er ikke ferdig. Vegas situasjon er forfattet av kommunelege på Vega.
Sømna vil ha en redegjørelse fra rådmannen i kommunestyret på onsdag.
Firedeling: lovlighet vedtak, vurdering av saksutredningen, økonomiske og
sosiale konsekvenser, beregning av de samfunnsmessige kostnadene for de fire
pasientgruppene.
Grovt estimat: 600 000, ledsager, drosje, alt fra sosiale stigma, periferi enda
mere periferi, samlet sett risiko for at kravene i loven ikke blir oppfylt, ber
derfor om tilsyn.
Vedtak
Samlet uttalelse fra Sør-Helgeland Regionråd, bygd på uttalelser fra Sømna og
Vega, sendes Fylkesmannen. Fokus er risiko og ønske om tilsyn.
Enstemmig

Sak 44/2019 Høring- Prosjektrapport Rehabilitering i Nord-Norge
-

Behov for innspill fra fagledere
Brev fra LHL er ikke besvart
Brønnøy, Vega, Bindal og Sømna har plan på habilitering / rehabilitering
Mye som foregår nå- mange løse tråder som har konsekvenser for
pasientgruppene / brukerne
Er Helse Nord i takt med seg selv? Har de strammet inn i ressursbruk på
rehabilitering?
Forsøker man å forsere dette før kommunene er klare?
Viktig å formidle at geografi er en viktig faktor
Husk å sjekke ut det de spør særlig om

Vedtak
Brønnøy og Sømna lager et forslag til høringsuttalelse som sendes rundt på epost til regionrådet.
Enstemmig

Sak 45/2019 Orientering RUSH
-

Interkommunal psykolog: Sømna har vedtak om to stillinger, Vega og
Vevelstad en. Brønnøy har en psykolog i dag.

-

PPT: Fylkestinget vedtok å revidere NFKs strategiske modell for PPtjenesten – modell knyttet til egen tjeneste. Ved inngangen av 2019 sto det
fire PP-tjenester igjen. Vedtak om endringen ble ikke sendt på høring.
Skolefaglig ressurssenter skulle være vertskommune for dette. NFK kan
ikke gå inn i paragraf 28 samarbeid. Møte med NFK om dette. 1: når skal
overgang foregå? Ønsket er jan 2021, litt seint i forhold til skolefaglig
regionalt skolesenter, praktiske spørsmål. 2: viktig at fremtidig PP-tjeneste
må samarbeide med regionalt skolesamarbeid/Sør-Helgeland PPT.

-

Regional Skolesatsing: søknad fase2 ble innvilget – 2,5 mill fra
Fylkesmannen i Nordland. Det er ansatt to personer. Regional samling for
undervisningspersonalet i Sør-Helgeland 15. august. Program er i rute.

-

Digitale Helgeland: søknad gikk også her inn - 4 mill. Det ble holdt
oppstartskonferanse 24/25 mai. Synliggjøring av muligheter for digitalt
samarbeid. Ansvaret for koordinering ligger nå hos Alstahaug. Det skal
lyses ut to prosjektmedarbeiderstillinger. Det jobbes med mulighetsrommet
for digitalt samarbeid, velferdsteknologi skal vektes særlig. Styringsgruppa
består av 18 rådmenn. Ledes av regionsentrene, samt rådmann Sømna og
en representant for RKK.

-

Spørsmål fra rådmannen i Sømna: Skulle vi hatt et nettverkssamarbeid
knyttet opp mot planlegging av kommuner i stagnasjon? Kommuner som
krymper, tenke plan B? Alternativer for vekst. Kan være relevant for små
og mellomstore kommuner?

Sak 46/2019 Møteplan 2. halvår 2019
Vedtak
23. - 24. sept., Bindal – tar opp ny møteplan derfra.
Enstemmig

Sak 47/2019 Mulighetsstudie- prosjekt Lam fra Helgeland
Vedtak
Regionrådet bruker restmidlene i regionalt næringsfond- kr. 187 987,- til
Mulighetsstudie- Lam fra Helgeland. I tillegg bevilges det kr. 112 013,- av
fondsmidlene til Bredbånd (fond 25150817) til prosjektet. Regionrådet tar
informasjonen fra prosjektmedarbeiderne til orientering.
Enstemmig

Sak 48/2019 Årsmelding 2018
Sekretær Sør-Helgeland Regionråd
Regionrådet har en forventning om at ansatt (Charlotte) har krav på fortsatt
stilling i nye Helgeland interkommunalt politisk råd. Det blir et stort regionråd
og mye jobb for både en og to sekretærer i forhold til koordinering. Vår
sekretær har 50 % i regionrådet pt. med en tredeling av ressursen mellom
sekretariatet, RKK og Trollfjell Geopark og Friluftsråd. Sekretariatet i
Helgeland Regionråd har sendt over to forslag til budsjett- både med og uten
«vår» sekretær.
Årsmelding
Årsmeldingen mangler omtale av Regional skolesatsing. Befaring av
fylkesveier sammen med fylkesråd for samferdsel, SVV og Mesta ble gjort 8.

juni i Bindal, Sømna og Brønnøy. Dette må tilføyes. Det må også tilføyes at det
er brukt 500 000,- av fond for å gå i balanse for PPT.
Vedtak
Årsmeldingen godkjennes med nevnte tilføyelser.
Enstemmig

Sak 49/2019 Årsregnskap sekretariatet 2018
Det er viktig å få oversikt over fond. Dette organiseres til høsten.
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd godkjenner årsregnskapet for sekretariatet 2018 inkl.
revisors beretning.
Enstemmig

Sak 50/2019 Valg- leder og nestleder
Vedtak
Kari Anne Bøkestad Andreassen, ordfører i Vevelstad, velges som leder for
Sør-Helgeland Regionråd for neste periode.
Johnny Hanssen, ordfører i Brønnøy kommune, velges som nestleder for SørHelgeland Regionråd for neste periode.
Enstemmig

Sak 51/2019 Høringsuttalelse- Ny studiestedsstruktur ved Nord Universitet
(telefonmøte 13. juni 2019)
Nord universitet har arbeidet frem et nytt forslag til studiestedsstruktur for
universitetet som er sendt på høring med høringsfrist 15. juni 2019. SørHelgeland Regionråd uttaler seg med dette om det utsendte forslaget.
Nord-Norge har en lang tradisjon innenfor høyere utdanning og utdanning
rettet mot de store profesjonene innenfor helse og skole. Trondenes
Seminarium ble opprettet i 1826 for å gjenoppstå som Tromsø Seminarium i
1848. I Nordland ble Nesna lærerhøgskole etablert i 1918. Gjennom snart 200
års har seminariene, høgskolene og universitetene i landsdelen søkt å
kombinere akademisk kvalitet med regional og landsdelsmessig relevans. Den
regionale relevans er blant annet knyttet til nærvær i alle regioner og et godt
tilbud innenfor desentrale og distribuerte studietilbud. I 2019 er denne
balansegangen viktigere enn noensinne for Nordland og landsdelen.
Balansegangen mellom akademisk kvalitet og regional relevans er krevende.
Det er av avgjørende betydning at nasjonale utdanningsmyndigheter gir Nord
universitet rom og ressurser til å fullføre den krevende fusjonsprosessen
institusjonen har vært gjennom. Vi er særlig opptatt av at de profesjonsfaglige
miljøer skal få vokse sammen og fremstå som ett fagmiljø. Finalisering av

fusjonsprosessen må gjøres på en slik måte at universitets oppdrag innenfor
forskning og utvikling får gode rammer, samtidig som institusjonen kan
opprettholde og styrke sin regionale relevans gjennom en studiestedsstruktur
som sikrer tilstrekkelig nærhet og nærvær i de regioner universitetet skal
betjene. En erodering av denne strukturen bringer ikke bare
utdanningsoppdraget i fare, det kan også i verste fall føre til en erodering av
universitetets legitimitet og føre til at noen regioner ser hen til universitetene i
Tromsø eller Trondheim.
Som kommuner skal vi yte et bredt spekter av tjenester til alle grupper av
befolkningen. To av de store områdene, helse/omsorg og oppvekst, er
profesjonsbaserte etater som krever at universitetet kan tilby
profesjonsutdanninger av høy kvalitet og relevans i rimelig nærhet til
regionene. Nærhet har vært et bærende element i nordnorsk høyere utdanning
siden overgangen fra elite- til masseutdanning på 1960-tallet.
Innenfor nevnte profesjonsutdanninger er rekrutteringsutfordringene og
behovene godt dokumentert. Innenfor helse oppgir kommuner i Nordland at
sykepleiere er den vanskeligste faggruppen å rekruttere innenfor helse, jf
nedenstående figur fra Arbeidsgivermonitoren som KS publiserte i 2017.
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Innenfor skole er behovet for rekruttering av lærere betydelig. En fersk
undersøkelse av behovet i Nordland og Trøndelag viser dette med stor
tydelighet. Hvis man skal erstatte lærere som går av med pensjon og skal nå et
mål om 100 prosent dekning av lærere med godkjent utdanning vil
rekrutteringsbehovet være på ca 150 lærere pr år de neste ti årene.
Nordland består av 44 kommuner av ulik størrelse, fra de minste med ca. 450
innbyggere til den største med ca. 52.000 innbyggere. Kommunene må sørge
for at den enkelte kommune har kvalifiserte og kompetente ledere og
medarbeidere. Når det gjelder sykepleiere og lærere blir mange av disse
rekruttert ved at våre innbyggere og egne ansatte tar etter- og videreutdanning
for å kvalifisere seg for slike stillinger. Kommunene er derfor helt avhengig av
et utdanningssystem som bygger opp om mulighetene for innbyggere og
kommunalt ansatte som bor i kommunen til å kvalifisere seg for slike stillinger.
Et desentralisert utdanningstilbud innen disse sektorene vil være avgjørende for
å kunne sikre at kommunene kan møte framtidige rekrutteringsbehov på disse
områdene.

Det er avgjørende for nordlandssamfunnet at Nord universitet videreutvikles,
og at Bodø videreutvikles som hovedcampus med ansvar for
doktorgradsutdanninger og forskning. Det framlagte forslaget om å avvikle
utdanningen på Nesna har svært uheldige konsekvenser. Forslaget til ny
studiestedsstruktur innebærer i realiteten at det ikke vil finnes en
kunnskapsinfrastruktur på universitetsnivå på kysten mellom Bodø og Namsos.
En nedleggelse av ressursene på Nesna er ødeleggende for lokalsamfunnet, og
de samfunnsmessige konsekvensene er ikke utredet. Dersom Nesna legges ned
som studiested må et minstemål være at Nesna gis en rolle som senter for
distribuert høyere utdanning i Nordland. Campus Helgeland må videreutvikles,
og det må tilbys sykepleierutdanning i både nord- og sørfylket også i
fremtiden.

Sak 52/2019 Fremtid Sør-Helgeland Regionråd
Åpent, må ta stilling til dette i det nye regionrådet. Organisasjonsnummeret
fortsetter.
Vedtak
Saken utsettes.
Enstemmig

Sak 53/2019 Gangvei Skogmo
Invitasjon til møtet ble sendt til representant for beboere Skogmo (Martin
Søreng) angående trafikksikkerhet langs Fv17 på Skogmo i Brønnøy. De
kunne ikke møte denne gangen. De inviteres til neste regionrådsmøte.
Vedtak
Saken utsettes til neste regionrådsmøte.
Enstemmig

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Leder

