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SAKSLISTE
Sak 34/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Enstemmig

Sak 35/2017 Sykkelprosjekt
Vedtak
Saken tas til orientering.
Enstemmig

Sak 36/2017 Finansiering av Trollfjell Geopark
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd stiller seg positive til å støtte Trollfjell Geopark
økonomisk. En årlig sum pålydende kr. 250 000,- fordeles mellom geoparkens
6 kommuner (inkl. Leka).
Medlemmene i regionrådet vil fremme saken for egne kommunestyrer. Denne
finansieringen skal sørge for at geoparken kan drive med tilrettelegging,
markedsføring og nettverksbygging som et fullverdig Unesco Global Geopark
medlem.
Sør-Helgeland Regionråd anbefaler finansiering over 4 år med lik fordeling på
kommunene som er med i Trollfjell Geopark, dvs kr. 41 700,-/kommune/år.
Enstemmig

Sak 37/2017 HV som beredskapsressurs og deres gripbarhet
Vedtak
Saken tas til orientering.
Enstemmig

Sak 38/2017 Orienteringssaker
DMS
Rådmann i Brønnøy, Pål Trælvik, orienterte om fremdrift DMS:



DMSet planlegges etter planen
Konseptrapporten, hvor også tjenestene er beskrevet holdes (med et unntak
og det er diskusjonen om øye (35 kvm))

Tjenestene som planlegges for er:
 Intermediærsenger (dette blir et samarbeidsprosjekt også med kommunene
på Sør-Helgeland)
 KAD somatisk/psykisk
 Læring & mestring
 Frisklivsentral
 Fødestue
 Legevakt
 Prehospitale tjenester (kun ambulanse, fly og helikopter blir ikke en del av
DMSet)
 Dialyse
 Audiograf
 Cellegift/kjemoterapi
 Blodtransfusjon
 Endoscopi





GYN
ØNH
Øye (?)

Dette betyr at følgende pasientgrupper vil få tilbud i Brønnøysund:
 Hjerte
 Demens
 Kreft
 ØNH
 Psykiatri og rus
 Barn
 Dialyse
 Kols/lunge
 Øye (? Uavklart)
 Gyn
 Ortopedi
 Hud
 Revmatologi
DMSet vil ha følgende støttefunksjoner:
 Telemedisin
 Rtg/CT/MR
 Ultralyd
 Lab
Rådmannen i Brønnøy leder styringsgruppen for prosjektet, og vi er byggherre.
Gunvald Eilertsen styrer prosjektgruppen.
Vi har gjennomført oppstartsmøtet med Helgelandsykehuset og vi har valgt
både arkitekt (Ratio arkitekter ved Karen Hagen) og konsulent (Norconsult ved
Klaus Andreassen) til dette, samt byggherrekonsulent (WSP ved Torfinn
Bobakk og Christine Høigaard).
Fremdriftsplan:
 Etablering av prosjekteringsgruppe, teknisk gjennomgang,
gjennomføringsmodell (hel- eller delenteprise)
 Revidering av skisseprosjekt
 Avklaring av standard på bygg (Tec10, Tec17, «passivhus»)
 Tekniske avklaringer (varmebrønner, Trafo/høyspent, varmesentral,
nødstrøm)
 Brukerprosess. 4 brukermøter
Det står med andre ord ikke på Brønnøys «trøkk» på fremdriften.

RUSH
Rådmann i Sømna, Øystein Johannessen, orienterte.

Felles skolesatsing på Sør-Helgeland:
 Søknad om skjønnsmidler ble sendt innen fristen. Det viser seg at saken
ikke er behandlet, fylkesmannen beklager dette.
Vi er bedt om å sende ny søknad, noe som vil bli gjort, søknadsfrist 01.
februar.
 En ber om å få starte arbeidet etter en enkel handlingsplan, med bruk av
fondsbevilgning (1 mill)
 Forankring i kommunene, sak til kommunestyrene.
 Styringsmodell Felles skolesatsing, forslag på vertskommunemodell.

Regionalt politiråd
Lensmann Roger Stangnes orienterte.



Det er ønskelig med et felles politiråd for Sør-Helgeland.
Ønskelig med en SLT koordinator
o Holde struktur
o Felles planarbeid
o Søke eksterne midler til oppgaven

Se vedlegg.
RUSH lager sak på dette til neste møte.

Møte med fylkesrådet
Samtlige fylkesråder var til stede.
Fra Sør-Helgeland Regionråd møtte følgende ordførere:
 Andrine Oppegaard, Sømna, leder
 Britt Helstad, Bindal, nestleder
 Kari Anne Andreassen, Vevelstad
 Andre Møller, Vega
Temaer som ble tatt opp:
 Suppleringsferger
o Ønske om supplering i 3 mnd, avklaring i god tid før oppstart.
 Trollfjell Geopark
o Forankring og finansiering
 Kystplan Helgeland
o Fylkesrådet er opptatt av at en kommer i mål med arbeidet da dette
er en nasjonal pilot som andre områder ønsker å få iverksatt.
o Henstill om at de som har trukket seg ut, fases inn.
 Anbud ferger Sør-Helgeland
o Lukkede ferger
o Anbud 4+8-10år
 Felles skolesatsing



o Viktig å koble på videregående skole
Tannhelse
o Problemer med rekruttering
o Omstrukturering- høringsfrist 18.okt

Bindal- prosess storkommune








Ny storkommune trer i kraft fra 01.01.2020
Bindal ønsker å få gjennomført en folkeavstemning om for eller imot å
være en del av en storkommune i Trøndelag
Prosessen med ny storkommune er startet. Nytt felles kommunestyremøte
ca. 01.nov
Nytt navn på den nye kommunen, frist 01.nov
AP og SP i Bindal gikk til valg på å få en reversering
I kommunestyremøte i Bindal den 28.sept. vil en be om avstemning om å
søke reversering
SP fremmer et dok 8 forslag i Stortinget i begynnelsen av okt., svar om ca.
4 uker.
o Håper å få en avklaring om kort tid

Sak 39/2017 Diskusjonssaker
Vedtak
En avventer til saken om Bindal er avklart og møte med samferdselsråden.
Enstemmig

Telefonmøte Sør-Helgeland Regionråd, 28.09.2017:
Sak 40/2017 Sør-Helgeland Regionråd støtter Sømna kommunes uttalelse angående
«Tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland»
En skolepolitikk for fremtidens Nordland – for hele Nordland
Sømna kommune er kjent med høringsnotatet fra Nordland fylkeskommune
som skal berede grunnen for fylkestingets behandling av den årlige saken om
tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland. I høringsnotatet foreslås
det at tilbudene innenfor Teknikk og industriell produksjon (TIP) og Medier og
kommunikasjon legges ned. Dette forslaget har på kort tid vakt reaksjoner og
bekymring, og Sømna kommune ønsker å komme med noen kommentarer og
reaksjoner til forslaget.
Skolepolitikk i Nordland er ingen spøk
Nordland er en vanskelig region å lage god skolepolitikk i. Med våre 44
kommuner, allsidige arbeids- og næringsliv, demografiske trender og
utfordringer og interregionale variasjoner må en skolepolitikk være tuftet på et
godt sett med kriterier, og politikkutforming og dens faglig-administrative
forberedelse krever blikk for helhet og variasjoner, et høyt analysenivå,

forståelse for samspill mellom politiske vedtak og vedtakenes videre
implikasjoner og en god porsjon av det vi kan kalle «musikalitet».
Sømna kommune mener at grunnlaget som er lagt for struktursaken er godt.
Regionaliseringsprosessen som har foregått siden 2014 skal kunne styrke
skolenes regionale ansvar og utviklingsrolle. Vedtaket i FT-sak 128/16 slår fast
følgende:
1.Fylkestinget forutsetter at fremtidig tilbudsstruktur i videregående opplæring
legger vekt på at skolene dimensjoneres og er i tråd med arbeids- og
næringslivets behov for kompetanse og arbeidskraft. Tilbudsstrukturen skal
utgjøre gode fagmiljøer, ha en tydelig utdanningsprofil og være basert på
regional samordning og utstrakt samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv.
2. Fylkestinget legger følgende prinsipper til grunn når skolenes fremtidige
utdanningsprofil skal vurderes:
· Tilbudsstruktur og fremtidig utdanningsprofil skal treffe arbeidslivets behov
for kompetanse og arbeidskraft og være tilpasset Nordlands bosettingsmønster
og geografi.
· Tilgang til læreplasser skal legges til grunn som en indikator på arbeidslivets
behov for kompetanse og skal vektlegges ved endringer i tilbudsstrukturen.
· Forholdet mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram ved
den enkelte skole må være tilpasset lokale forhold og tilgang på læreplasser.
· Skolene utvikler gode fagmiljø med utdanningstilbud som har gjennomgående
løp frem til sluttkompetanse, både innenfor studieforberedende og yrkesfaglige
utdanningsprogram.
Sømna kommune vil her bemerke at momentene i punkt to må forvaltes med
en passe blanding av det umiddelbare tidsperspektiv og et langsiktig perspektiv
som tar opp i seg både demografiske, næringsmessige og politiske endringer.
Videre er Sømna kommune opptatt av at politikkutformingen og de strategiske
tilpasninger som skal gjøres både er basert på et solid kunnskapsgrunnlag så
vel som en løpende dialog med regionale aktører.
Sømna kommune ser med bekymring på at vurderingskriteriene som er gjengitt
på side 5 i høringsnotatet synes å favne videre og gå lengere enn vedtaket i sak
128/16. Vi forutsetter at politikk og administrasjon opererer innenfor samme
politiske og faglige forståelsesramme. Noe annet vil gjøre det umulig for
aktører utenfor fylkeskommunen å forholde seg saklig og konstruktivt til
forslagene.
Om Sør-Helgeland
Sør-Helgeland består av fem samarbeidende kommuner, i sør grensende mot
Nord-Trøndelag og med naboregioner i ytre og indre Helgeland. Kommunenes
beliggenhet og omgivelser gjør at det er langt til naboene våre. Sør-Helgeland
kan av geografiske grunner ses på som en enklave som i stor grad må basere
seg på å kunne utvikle kompetanse gjennom aktører i regionen uten lekkasje til
andre regioner. Dette gjør det ekstra viktig for oss at det kompetansemessige
ankerfeste som Brønnøysund videregående skole (BVS) utgjør settes i stand til
å betjene sitt omland.

En positiv utvikling for regionen Sør-Helgeland krever at både offentlig og
privat sektor tar sitt ansvar for at regionen skal fremstå som en attraktiv region
som trekker til seg og tilrettelegger for etablerere, industri samt arbeidskraft i
en rekke offentlige yrker og profesjoner.
Regionens næringsaktiviteter i vekst er i dag først og fremst knyttet til
havbruksnæringen, reiseliv og petroleumsvirksomheten. Det forventes at olje/gassvirksomheten, med oppstart på Aasta Hansen, havbruksnæringen som har
fortsatt et stort uutnyttet potensial, og reiseliv skal bidra til en betydelig
næringsutvikling i årene fremover. Dette vil kanskje stå for det største
bidraget til økt bosetting og positiv befolkningsutvikling på Sør-Helgeland i
planperioden. Videre er kulturbasert næringsutvikling / kreativ virksomhet i
vekst også i vår region, og vil komme til å vokse stadig sterkere i årene
fremover. Det forventes også at transportomfanget tilknyttet virksomheter i
landbruket vil få en markant vekst også i årene fremover.
Kommunene i regionen er med unntak av regionsenteret Brønnøy små
kommuner. En fortsettelse av regjeringens reform med oppgaveoverføringer til
det kommunale nivået gjør at kommunene i fremtiden vil ha betydelige
rekrutteringsutfordringer innenfor profesjonsbaserte etater som oppvekst og
helse, og behovet for arbeidskraft er knyttet til både fagutdannet og høyere
utdannet arbeidskraft.
Reaksjon på forslaget om nedleggelse av tilbud ved BVS
Sømna kommune reagerer på forslaget om å legge ned tilbudene innenfor TIP
og MK ved Brønnøysund videregående skole. Oppsummert vil vi bemerke
følgende:


Ungdomskullene i vår region vil ikke synke. SSBs
befolkningsframskrivinger viser at antallet 16-åringer vil hode seg stabilt
de neste 4-5 årene for deretter å øke med 8 prosent i perioden 2021-2026.
Snitt-tallet for de neste 10 årene er et 16-årskull på 173 mot 178 for 2016kullet. Dette alene tilsier at kapasitetsnedbygginger i en region som SørHelgeland er et dårlig virkemiddel for å skape en god fremtid i regionen.



Tilgang på læreplasser er ett av kriteriene for igangsetting eller
opprettholdelse av tilbud i regionen. Sømna kommune vil understreke at
arbeidslivet i regionen må ta ansvar for at det er tilgang på læreplasser.
Oversikten over potensielle lærebedrifter i regionen viser at f.eks TIP bør
kunne ivaretas på en god måte, og kommunene skal og må ta sitt ansvar.
Sømna kommune har f.eks vedtatt å doble antall lærlinger i kommunale
virksomheter. Sømna kommune vil ta initiativ overfor næringsforeninger
og Opplæringskontoret på Sør-Helgeland for å bedre tilgangen på
læreplasser.



Ved å fjerne særlig tilbudet innenfor TIP svekkes den yrkesfaglige profilen
ved skolen. Dette finner Sømna kommune underlig. Fylkesrådet har tydelig

flagget en yrkesfaglig profil. Behovet for fagutdannet arbeidskraft er stort i
vår region.


Vi mener at fagutdannet arbeidskraft er viktig for å opprettholde og styrke
konkurranseevnen, særlig i de konkurranseutsatte delene av regionens
næringsliv. Forslaget i høringsnotatet kan, slik vi ser det, ha en
kontraproduktiv effekt for vår konkurranseevne.



TIP er et tilbud som særlig ivaretar guttene. En betydelig andel av elevene
på TIP har for svakt grunnlag til å kunne klare seg godt på andre
studieprogram. Sømna kommune finner derfor at nedlegging av TIP er en
svekkelse av den sosiale profilen i BVS sin portefølje.



Nedleggingsforslaget for MK er også beklagelig. På kort tid er både DH
(design og håndverk) lagt ned og MK foreslås nå lagt ned. Etter Sømna
kommunes oppfatning er det viktig at vi i vår region kan tilby både
studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram samt tilbud som er
rettet mot kreativt anlagte elever, dette i en region med et meget rikt
kulturliv.



Nordland fylkeskommune svekker gjennom dette forslaget skolens evne til
å være en motor og bidragsyter i regional utvikling. Dette oppfatter vi er på
tvers av fylkeskommunens egen erklærte politikk.

Avslutningsvis vil Sømna kommune peke på at nedleggingsforslagene i sum
har effekter som er negative for regionen. Forslagene virker forhastede og etter
vår mening ikke tuftet på en balansert utformet og fremtidsrettet skolepolitikk
for alle regioner i fylket vårt.
Vi ber fylkesrådet og fylkestinget bidra til at tilbudene ved BVS opprettholdes
og videreutvikles til regionens beste, ikke til skade for regionen.

Med vennlig hilsen
Andrine Solli Oppegaard
Ordfører Sømna kommune
Leder Sør-Helgeland regionråd

Andrine Solli Oppegaard
Leder

Øystein Johannessen
Rådmann Sømna kommune
Leder rådmannsutvalget på
Sør-Helgeland

Arnljot Arntsen
Adm. leder
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REGIONALT POLITIRÅD I NORDLAND POLITIDISTRIKT
1. Velkommen og innledning v/ Politimester Vangen
• Politimesterens presenterte sine tanker om hvorfor vi bør etablere et regionalt politiråd i Nordland.
• Orienterte kort om nærpolitireformens mål.
• Status i Nordland – kriminalitetsbilde, responstid og restanser
2. Samhandling mellom politi og kommune - politiråd og politikontakt v/Politimester Vangen
Politimesteren presenterte ordningen med politikontakt og politiråd.
3. Dialog om samarbeid i regionalt politiråd v/ alle
• Intensjon og mål med det regionale politirådet
• Hvordan følge opp og formidle ut saker det regionalt politiråd har kommet til enighet om
Deltakerne la fram tanker, refleksjoner og idéer omkring hva Regionalt politiråd kan bidra med i
Nordland.

Nordland Politidistrikt
Bodø
Post: Postboks 1023, 8001 Bodø

Tlf: 75 58 90 00

Org. nr.:
Giro:

Besøk: Kongens gate 81

E-post: post.nordland@politiet.no

www.politi.no

Oppfølging
Regionalt politiråd skal ha møte en gang i halvåret. Politimester i Nordland inviterer til møte.
Deltakerne oppfordres til å spille inn saker de ønsker tatt inn i det Regionale politirådet
Presentasjonene som legges fram i disse møtene sendes ut til deltakerne i etterkant. Disse kan
brukes for å videreformidle til kommunene hva Regionalt politiråd har hatt til
tema/diskutert/blitt enige om.

4. Orientering om status Nærpolitireformen i Nordland v/ Prosjektleder PNP Nordland, Jan Tore Hagnes
Prosjektleder PNP Nordland presenterte status i nærpolitireformen i Nordland politidistrikt.
Dialog og spørsmål omkring problemstillingers om man har lokalt og/eller har fanget opp gjennom
media.

5.

Fylkeskommunens arbeid med sikkerhet og beredskap v/ Ole Magne Kolstad, Nordland
fylkeskommune
• Kolstad presenterte fylkeskommunens arbeid med sikkerhet og beredskap i Nordland.
• Kort presentasjon av prosjekter som Nfk har involvert seg med.

6. Det forebyggende tiltaket Felles Ansvar. Kan vi spre denne arbeidsmåten i hele Nordland
v/ Felles ansvar og politiet.
Ingun Dalen og Rune Røbekk fra Felles ansvar og Thomas Torshaug fra politiet i Bodø presenterte det
forebyggende tiltaket som ungdommene i Salten kan få tilbud om når livet tar feil retning
Les om Felles ansvar på deres nettside www.ansvar.salten.no
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REGIONALT POLITIRÅD I NORDLAND - RAMMER FOR SAMARBEIDET
1. Deltakere
Alle regionråd i Nordland deltar med en representant i regionalt politiråd (Lofoten regionråd,
Vesterålen regionråd, Ofoten regionråd, Salten regionråd, Rana regionråd, Indre Helgeland
regionråd, Helgeland regionråd og Sør Helgeland regionråd).
Fylkesrådsleder og andre relevante representanter fra Nordland fylkeskommune deltar.
Fra Nordland politidistrikt deltar; Politimester, visepolitimester, kommunikasjonssjef, leder for
Felles enhet for forebygging, etterretning og etterforskning, seksjonsleder forebyggende
seksjon.

2. Målsettinger
Politirådet skal bidra inn i den samlede innsats for å fremme trygghet, rettssikkerhet, og
alminnelig velferd for de som bor og ferdes i Nordland.
Det regionale politirådet benyttes til;









Erfaringsutveksling
Kunnskapsdeling – herunder om kriminalitetsutvikling, sikkerhet og beredskap, pågående
reformarbeid i politi, fylkeskommune og kommuner etc.
Gi innspill til saker som kan være relevante for de lokale politirådene (kommuner og lokalt
politi)
Etablere og videreutvikle felles politiske strategier for Nordland knyttet til ovennevnte
saksfelt
Bidra til relevant utviklingsarbeid og være en regional utviklingsaktør
Dele informasjon og kunnskap med eget regionråd i etterkant av de regionale møtene
Dele med hverandre "best practice" og andre smarte måter å løse utfordringer på

3. Møtevirksomhet
Regionalt politiråd møtes en gang i halvåret. Første møte avholdes i august 2017.
Politimesteren i Nordland er ansvarlig for å innkalle til møtene og sette opp forslag til saksliste.
Deltakerne oppfordres til å spille inn saker de ønsker tatt opp i regionalt politiråd.

Nordland Politidistrikt
Bodø
Post: Postboks 1023, 8001 Bodø
Besøk: Kongens gate 81

Tlf: 75 54 58 00
Faks: 75 54 60 53
E-post: post.nordland@politiet.no

Org. nr.:
Giro:
www.politi.no

Presentasjoner som legges fram i regionalt politiråd sendes ut til deltakerne i etterkant av
møtet. Presentasjonene må utarbeides slik at de kan videreformidles til egne kommuner til
orientering og evt. videre oppfølgning. Representanten fra det enkelte regionråd har
hovedansvaret for å formidle informasjonen til øvrige kommuner i regionrådsamarbeidet.
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