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Protokoll fra møte i Sør-Helgeland Regionråd
20. desember 2019
Telefonmøte
SAKSLISTE
Sak 82/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Enstemmig
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Storgt. 51-53
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8901 Brønnøysund

Sekretariatet
Charlotte Olsen (merkantil)
Tlf: 75 01 82 00
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Org.nr. 974 789 353
www.sh-region.no

Sak 83/2019 Valg av referent
Vedtak
Torhild Haugann velges som referent.
Enstemmig

Sak 84/2019 Lam fra Helgeland
Status mulighetsstudie (prosjektnr. 127027):
•

Finansiering: kr. 400 000,- (vedtak 47/2019)
o kr. 188 000,- Regionalt Næringsfond
o kr. 112 000,- Fond Bredbånd (25150817)
o kr. 100 000,- Egeninnsats sekretariat SHR

•

Kostnader pr. 16.12.19: kr. 332 813,- eks mva
o kr. 45 783,- Konsulentbistand Bodø Utendørs AS
o kr. 177 280,- Filmproduksjon Sør-Helgeland, Orator AS
o kr. 9 750,- Konsulentbistand Maren Fjordholm
o kr. 100 000,- Egeninnsats (Kari Anne og Charlotte)

•

Restmidler pr 16.12.19: kr. 67 187,-

•

Konsulentbistand Bodø Utendørs AS v/ Alf Thynes
o Rapport er levert- Kartlegging av muligheter og hindringer knyttet
til etablering av merkeordningen Beskyttet geografisk betegnelse.
Rapporten sier noe om mulig organisering og veien videre.
Oppdraget er avsluttet.

•

Filmproduksjon Sør-Helgeland, Orator AS
o To delproduksjoner gjennomført med filming på Sør-Helgeland.
Oppdraget er avsluttet.
o Sør-Helgeland Regionråd får tilgang til filmen. Kontakt Henning
Cook i Orator AS
o Ifølge Kari Anne Bøkestad Andreassen er målet å få laget en større
film som inneholder scener fra flere steder (Nortura, kokker,
restauranter i Italia mm)
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•

Konsulentbistand Maren Fjordholm
o Div. møter
o Arbeid under filming

Videre avklaringer- Lam fra Helgeland
•

Hvem tar ansvaret for gjenstående arbeid i mulighetsstudiet?
o Rapport og regnskap må ferdigstilles
o Maren Fjordholm kan være aktuell til å gjøre dette arbeidet. Hun
har vært innleid konsulent både i mulighetsstudiet samt i
forprosjektet gjennom Vevelstad kommunes prosjekt «No hivæ vi
oss rundt». Hun har god oversikt over prosjektet og er positiv til
videre arbeid. Hun kan evt. lønnes av restmidlene (kr. 67 187,-)

•

Skal prosjektet videreføres til neste fase?
o Neste fase: bestemme om man skal gå videre med prosjektet og
etablere en beskyttet geografisk betegnelse, evt varemerke
o Evt. hovedprosjekt: etablering av en beskyttet geografisk betegnelse
▪ Organisering – fanebærende produsenter
▪ Dokumentasjon beiteforhold – kjøttkvalitet
▪ Markedskartlegging – eksport
▪ Søknadsprosess – Matmerk

•

Evt. hvem skal eie og videreføre prosjektet?

•

Evt. hvem skal være prosjektleder for prosjektet?
o Kari Anne Bøkestad Andreassen tipser om Nibio v/ Eva Narten
Høberg som hun har vært i kontakt med

•

Evt. skal skissert avtale med Maren Fjordholm formaliseres?
o Ifølge Kari Anne Bøkestad Andreassen er det skissert en avtale med
Maren Fjordholm om videre arbeid i prosjektet, forutsatt
prosjektmidler, innenfor følgende ansvarsområder:
▪ Forankring hos produsenter og deltakerkommuner
▪ Markedstiltak
▪ Samordning med sentral arbeidsgruppe
o Maren er positiv til videre arbeid i prosjektet og venter på avklaring
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Ved ytterligere spørsmål vedr. Lam fra Helgeland kan Maren Fjordholm
kontaktes: msfjordholm@gmail.com

Vedtak
Maren Fjordholm leies inn for utarbeidelse av sluttrapport for
«Mulighetsstudiet» ved bruk av restmidler nevnt ovenfor. Rapporten
oversendes SHR ved Charlotte Olsen, og sistnevnte distribuerer til SHRs
medlemmer. Etter rapportgjennomgang tas det ny vurdering av videre
prosjektarbeid.
Enstemmig

Sak 85/2019 Møte Trollfjell Friluftsråd & Geopark
Styret i Trollfjell friluftsråd ønsker et sammøte med ordførerne på SørHelgeland + ordfører Leka i januar/februar 2020. Der skal følgende saker
diskuteres:
• Ny organisering av Friluftsrådet etter den nye kommuneloven. Gjennomgang
av forslag til ny samarbeidsavtale (vedtekter) • Ny organisering av Geoparken.
Forslag samme modell som friluftsrådet. Gjennomgang av forslag til ny
samarbeidsavtale (vedtekter) • Avklaring av tilhørighet regnskaps- og
lønnsmessig. Per i dag har friluftsrådet og geoparken felles kontonr og
lønnskjøring med Sør-Helgeland regionråd. Forslag om å spørre Brønnøy
kommune om de kan ta den rollen. (de kjører allerede regnskapet for oss).
Noen av disse sakene har blitt diskutert tidligere i regionrådet, og daglig leder
har jobbet etter de føringer han har fått derfra. Fullstendig sakliste og
bakgrunnsdokumenter kommer i god tid før et sammøte.
Vedtak
Møtedato: 9. januar kl. 11.00, Brønnøysund. Sted: Brønnøy rådhus. Trollfjell
Geopark & Friluftsråd sender ut møteinnkalling og sakspapirer til SHRs
medlemmer.
Enstemmig

Sak 86/2019 Pensjonsforpliktelser SHR
Sør-Helgeland Regionråd har pensjonsforpliktelser estimert til kr. 35 468 377,pr. 31.12.2019. Pensjonsmidlene er estimert til kr. 30 072 642,- pr. 31.12.2019.
Dette er tall mottatt fra KLP 10.12.2019.
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Pensjonsforpliktelsene er fordelt på flere enheter: Sør-Helgeland Regionråd,
RKK, PPT og Kulturskolen i Brønnøy (Musikkskolen og Kunstskolen).
Sør-Helgeland Regionråd må ta stilling til hva som skal gjøres med
pensjonsforpliktelsene. Skal de beholdes, overføres til aktuelle enheter eller
utbetales?
Vedtak
Brønnøy kommune saksutreder, og videre saksgang går gjennom
rådmannsutvalget.
Enstemmig

Sak 87/2019 Tredeling merkantil stilling- SHR, RKK, Trollfjell
Sør-Helgeland Regionråd har hatt en overenskomst med RKK og Trollfjell
Geopark & Friluftsråd om tredeling av den merkantile 50%-stillingen på
kontoret gjennom flere år. Det har vært en lik tredeling mellom enhetene hvor
RKK og Trollfjell hver har betalt kr. 100 000,- / år til Sør-Helgeland Regionråd
for kjøp av merkantile tjenester.
Sør-Helgeland Regionråd må bestemme hva som skjer videre med fordelingen
av den merkantile stillingen fra og med 2020 når den operative virksomheten
til regionrådet opphører. I tillegg planlegges RKK overdratt til Brønnøy
kommune, og Trollfjell Geopark planlegges organisert som egen juridisk enhet.
Begge deler planlegges utført i løpet av første halvår 2020.
Vedtak
Overenskomsten med RKK og Trollfjell Geopark & Friluftsråd vedr tredeling
av merkantil 50%-stilling termineres fra og med 01.01.2020.
Enstemmig

Sak 88/2019 Overføring av merkantil stilling fra SHR til HIPR
Den 50% merkantile stillingen i Sør-Helgeland Regionråd skal overføres til det
nyopprettede Helgeland interkommunalt politisk råd i tråd med avtale og
vedtatt budsjett som inkluderer 1,5 årsverk (sak 4/2019). Brønnøy kommune
har stoppet lønnsutbetalingen fra og med januar 2020. Den merkantilt ansatte
overføres med de samme lønnsbetingelser og pensjonsordning som ligger i
dagens ordning i Sør-Helgeland Regionråd. Kontorsted vil fortsatt være SørHelgeland etter overføringen til HIPR.
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Vedtak
50% merkantil stilling overføres fra Sør-Helgeland Regionråd til Helgeland
interkommunalt politisk råd fra og med 01.01.2020. Den merkantilt ansatte
overføres med lønnsbetingelser og pensjonsordning som ligger i dagens
ordning i Sør-Helgeland Regionråd. Kontorsted vil fortsatt være Sør-Helgeland
etter overføringen til HIPR.
Enstemmig

Sak 89/2019 Driftskostnader kontorsted Sør-Helgeland
Det er knyttet driftskostnader til Sør-Helgeland Regionråds kontor hvor
merkantil stilling er lokalisert- husleie, strøm, vask, telefon, forsikringer og
kontormateriell. Husleieavtalen utløper 31.08.2020. Etter dette vil det være
aktuelt å finne mer egnede lokaler, fortrinnsvis samlokalisert med Trollfjell
Geopark & Friluftsråd.
Sør-Helgeland Regionråd må ta stilling til hvordan driftskostnadene håndteres
fra og med 01.01.2020 når merkantil stilling overføres til Helgeland
interkommunalt politisk råd. Se oversikt over driftskostnader for kontorsted
Sør-Helgeland (ettersendt sakspapirene).
Vedtak
Dagens husleieavtale termineres, og vurdering av nye kontorlokaler gjøres i
2020.
Enstemmig

Sak 90/2019 Politisk verksted Sør-Helgeland 2020
Sør-Helgeland Regionråd går over i ny form i 2020 hvor det er uttalt at det
ønskes et internt «politisk verksted» for ordførerne i de 5 kommunene på SørHelgeland.
Skal det settes dato for første politiske verksted i 2020?
Skal Sør-Helgeland Regionråd fortsatt være synlig og tilgjengelig for publikum
gjennom telefon (75 01 82 00), e-post (charlotte.olsen@sh-region.no) og
hjemmeside (www.sh-region.no)?

Sør-Helgeland Regionråd
Storgt. 51-53
Postboks 473
8901 Brønnøysund

Sekretariatet
Charlotte Olsen (merkantil)
Tlf: 75 01 82 00
E-post: charlotte.olsen@sh-region.no

Org.nr. 974 789 353
www.sh-region.no

Vedtak
Saken utgår uten vedtak. Politikere og rådmenn møtes 9. januar 2020 kl. 12 –
15 hvor saken tas opp til videre diskusjon.
Enstemmig

Sak 91/2019 Felles forliksråd
Felles konfliktråd på Sør-Helgeland er politisk vedtatt, og forslag på
medlemmer til rådet må velges.
Vedtak
Leder av valgkomitéen på Vega kontakter ledere i andre kommuners
tilsvarende komitéer. Resultat av sistnevnt arbeid forelegges SHR.
Enstemmig

Torhild Haugann
Leder
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