BEHANDLET AV

MØTESTED/-DATO

Sør-Helgeland
Regionråd

Brønnøy,
24. – 25. februar 2020

Ordfører
«
«
«
«

Torhild Haugann (forfall)
Eilif Trælnes
André Møller
Hans Gunnar Holand
Britt Helstad

Rådmann
«
«
«
«

John Arne Andersen
Helge Thorsen
Brit Skjevling
Arne Johansen
Knut Toresen

SAK NR

SAKSBEHANDLER

Protokoll fra møte i Sør-Helgeland Regionråd
24. – 25. februar 2020
Toft, Brønnøy
SAKSLISTE
Sak 1/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Enstemmig

Sør-Helgeland Regionråd
Storgt. 51-53
Postboks 473
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Sak 2/2020

Valg av referent
Vedtak
Arne Johansen velges som referent.
Enstemmig

Sak 3/2020

Endring av foretaksnavn
Vedtak
1. Bruken av Sør-Helgeland Regionråd som benevnelse for samarbeidet
opphører
2. Nytt navn for kommunesamarbeid for Sør-Helgeland blir Samarbeidsforum
Sør-Helgeland med samme org.nr. som Sør-Helgeland Regionråd
(974 789 353)
3. Saken legges frem for kommunestyrene for endelig godkjenning
Enstemmig

Sak 4/2020

Valg av leder for Samarbeidsforum Sør-Helgeland
Vedtak
Eilif Trælnes, ordfører i Brønnøy, velges som første leder for Samarbeidsforum
Sør-Helgeland og tildeles prokura.
Enstemmig

Sak 5/2020

Orientering Digitale Helgeland
Prosjektleder Hilde T. Lauvset Rafaelsen orienterte om Digitale Helgeland og
viste til mandat for konseptfasen.
Vedtak
Kommunene tilslutter seg prosjektet. Avtale om deltakelse ble signert.
Enstemmig

Sak 6/2020

Orientering Helgeland Museum
Bindal
Besøk av ny leder – Avtale bør reforhandles – Sannsynligvis til høsten. Museet
i Bindal blir etter kommunen sitt syn godt drevet, men ønskelig med mer fokus
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på utvikling. Kommunen har bedt om innsyn i økonomien.
Nordlandsbåtregattaen har tidligere lånt lokalene til museet under regattaen.
Dette har vært vanskelig siste året, men Ordfører er på saken og håper det
ordner seg.
Sømna
Ingen ting spesielt å melde fra Sømna.
Brønnøy
Ingen ting spesielt å melde fra Brønnøy.
Vevelstad
Kommunen/HM har søkt midler til bygging av nytt museum. Fylkeskommunen
har tildelt 3,5 mill til prosjektet. Vevelstad har sagt opp avtalen med Helgeland
museum på grunn av uenighet der HM kun har satt inn 50 % midlertidig
stilling lokalt, istedenfor hel stilling, som står i avtalen ved opprettelsen.
Hensikten med oppsigelsen er at avtalen skal reforhandles. Det har en tid vært
dårlig samarbeidsklima mellom kommunen og museet. Kommunen sjekker ut
om man kan gå videre alene med nytt museumsbygg.
Vega
Har hatt møter med daglig leder. Kommunen har fokus på at avtalene i større
grad må tilpasses behovene lokalt. For lite politisk deltaking i styrende organer.
Vanskelig å få innsyn i budsjett og økonomimodeller. Avtalen er sagt opp.
Reforhandling aktuelt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Enstemmig

Sak 7/2020

Orientering framtidig folkehøgskole Vega
Andre Møller orienterte om planene om å etablere folkehøyskole på Vega.
Skolens verdigrunnlag vil passe godt med verdensarvstatusen til Vegaøyene.
Mulighet for sambruk med verdensarvsenteret. Også mulighet for å bygge
andre lokaliteter i tilknytning, eller nær verdensarvsenteret. Kommunen er i
dialog med aktuelle skoler og læringsmiljø for å spisse konseptet.
Prosjektgruppe er nedsatt i kommunen for å jobbe videre med planene. Det er
utarbeidet et prosjektgrunnlag - se eget hefte «Fremtidens folkehøyskole på
Vega» Stort elevgrunnlag fra både inn- og utland. Prosjektet er nå i ferd med å
utarbeide studieplaner for godkjenning i departementet. Stortinget godkjenner
oppstart av folkehøyskole.
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Vedtak
Saken tas til orientering.
Enstemmig

Sak 8/2020

Orientering felles forliksråd
Vedtak
Samarbeidsforum Sør-Helgeland foreslår at felles forliksråd blir satt sammen
av 2 personer fra Brønnøy og 1 person fra Sømna. Vevelstad får 1. varamann.
Kommunene fremmer egne kandidater. Saken legges fram for de ulike
kommunestyrene for formelt vedtak.
Enstemmig

Sak 9/2020

Orientering Biogass Sømna
Hans Gunnar Holand orienterte om etablering av biogassanlegg på
Sømnesmyra i Sømna kommune. Beslutning om etablering er i løpet av våren
2020.
Sømna biogass gårdsdrift AS vil være bøndene sitt bindeledd mot Sømna
Biogass AS, som vil stå for produksjon og omsetning av biogassen.
Stor oppslutning fra gårdbrukere lokalt med vilje til både å investere og å
levere gjødsel.
Motivasjon: Krav til klimainnsats i landbruket – Mål: 30% av husdyrgjødsel til
biogassproduksjon inne 2030.
Aktuelle avtakere av gass fra anlegget på Sømna er Tine Sømna og Slåttøy
transport AS. Annen varmeproduksjon kan være aktuelt på mellomlang sikt. På
lengre sikt kan også annen offentlig kommunikasjon bli avtakere for biogass.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Enstemmig

Sak 10/2020 Orientering Kystplan Helgeland sluttrapport
Andre Møller orienterte fra planen. Planen er lagt ut på Nordlandsatlas.
https://nordlandsatlas.maps.arcgis.com
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Roy Skogsholm har vært hentet inn i sluttfasen (siste to årene). Planen er etter
hvert som den blir godkjent kommunevis juridisk bindende. Generelt vil det bli
vanskelig å få dispensasjon uten ny rullering av planen i sin helhet. For
eksempel ved ønske om å etablere nye lokaliteter for oppdrett.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Enstemmig

Sak 11/2020 Veien videre for Samarbeidsforum Sør-Helgeland
Vedtak
1. RUSH møter jevnlig i Samarbeidsforum Sør-Helgeland for styringsdialog
2. Fondsmidlene som p.t. ligger i samarbeidet, til sammen 5.039.922. Herav
øremerket til RKK (skolefaglig satsning) 2.877.481. Regionrådet har
tidligere bevilget 1.000.000. Etter dette gjenstår 1.162.442 til disposisjon,
da inkludert midler bevilget til Trollfjell geopark og Trollfjell friluftsråd.
Gjenstående fondsmidler blir tatt med inn i Helgeland regionråd. Det blir
laget en felles orienteringssak for kommunestyrene som viser oversikt over
gjenstående fondsmidler fordelt mellom bundne og ubudne midler.
3. Møter i Samarbeidsforum Sør-Helgeland avholdes fire ganger i året
Enstemmig
Følgende ble ikke behandlet:
4. Skal organisasjonsform beholdes?
5. Er det behov for merkantil hjelp?
6. Skal forumet være synlig og tilgjengelig for publikum (telefon, e-post,
hjemmeside)?

Sak 12/2020 Anvisningsmyndighet
Vedtak
Nyvalgt leder i Samarbeidsforum Sør-Helgeland, Eilif Trælnes, tildeles
prokura.
Enstemmig
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Sak 13/2020 Utgifter representasjon
Det vil påløpe kostnader knyttet til Samarbeidsforum Sør-Helgeland sin
møtevirksomhet og representasjon i 2020. Forumet må ta stilling til hvordan
slike kostnader skal håndteres. Det foreligger ikke budsjett for 2020, ingen
friske midler kommer inn og likviditeten er dårlig.
Vedtak
Saken utsettes til neste møte i mai.
Enstemmig

Sak 14/2020 Behandling av saker til Helgeland Regionråd
Vedtak
• Peacepainting – Initiativtaker blir invitert til regionrådet for å orientere om
prosjektet
• Sør-Helgeland rehabilitering – Kan kommunene i større grad benytte seg av
kompetansen som er på Sømna?
• Regional transportplan – kommunene bør søke å stå sammen i sin
prioritering mellom de ulike øst/vest forbindelsene
Enstemmig

Sak 15/2020 Veien videre for kommunalt samarbeid
Vedtak
Saken utsettes til neste møte i mai.
Enstemmig

Sak 16/2020 Orientering RUSH
Helge Thorsen orienterte fra RUSH møtet 24.2.2020. – Se eget referat.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Enstemmig
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Sak 17/2020 Orientering psykiatriprosjekt
Arne Johansen orienterte om gjennomført forstudie og forprosjekt for
etablering av bo og omsorgstilbud til personer med lidelser innen rus og/eller
psykiatri som også har store behov for kommunale tjenester.
Spørsmålet er om kommunene på Sør-Helgeland kan gå sammen om etablering
av et bo- og miljøtilbud på Sør-Helgeland. Kommunen er utfordra på å delta i
et forstudie- og forprosjekt. Arne Johansen vil kunne orientere i
Formannskapene om dette er ønskelig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Enstemmig

Sak 18/2020 Neste møte i Samarbeidsforum Sør-Helgeland
Vedtak
Neste møte blir avholdt på Sømna 25. – 26. mai kl.16.30.
Enstemmig

Eilif Trælnes
Leder
Samarbeidsforum Sør-Helgeland
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