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SAK NR

SAKSBEHANDLER

Protokoll fra møte i Sør-Helgeland Regionråd
30. nov– 1. des 2015, Bindal
SAKSLISTE
Referatsaker:
1. Holm ferjeleie
Tatt til orientering
2. Invitasjon fra Domstoladministrasjonen til informasjons- og dialogmøte- mulig
sammenslåing av Brønnøy, Alstahaug og Rana tingrett
Tatt til orientering
3. Utsettelse av møte vedr Domstoladministrasjonens arbeid med mulige endringer i
domstolstrukturen
Tatt til orientering
4. Utdanningsforbundet- samarbeid BVS
Tatt til orientering
5. Etablering av friluftsråd på Sør-Helgeland
Tatt til orientering

6. Invitasjon til årsmøte i Nordland Sildfiskarlag
Tatt til orientering

Saker:
Sak 61/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Enstemmig

Sak 62/2015 Budsjett 2016
Vedtak
Budsjett for regionale tjenester 2016 godkjennes.
Enstemmig
Merknad: den kommunale fordelingen for PPT som ble sendt ut med
sakspapirene og offentliggjort i forkant av møtet avviker fra fordelingen som er
vedtatt.
Sak 63/2015 Karrieresenter – valg av representant
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd oppnevner ordfører i Sømna, Andrine Oppegaard,
som kommunenes felles representant i Karrieresenteret Sør-Helgeland.
Rådmann i Sømna, Erlend Eriksen, oppnevnes til vararepresentant.
Enstemmig
Sak 64/2015 Utvalg hurtigbåt/ferge – valg av representant
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd oppnevner ordfører i Vega, Andre Møller, til
kommunenes representant i rådgivende utvalg for hurtigbåt/ferge i Nordland.
Enstemmig

Sak 65/2015 Avvikling av Helgeland Olje- og gassutvalg
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd går inn for å avvikle Helgeland Olje- og gassutvalg.
Saken oversendes de to andre regionrådene på Helgeland.
Enstemmig

Sak 66/2015 Møteplan 1. halvår 2016

Vedtak
18.
Januar
29. – 01. Februar/Mars
18. – 19. April
20. – 21. Juni, Årsmøte
Enstemmig

Sandnessjøen- felles med Helgeland Regionråd
Vevelstad
Brønnøysund- felles med Helgeland Regionråd
Sømna

Sak 67/2015 Sentralisering av utlendingsenheten
Vedtak
Uttalelse ang. sentralisering av utlendingsenheten- se brev vedlagt.
Enstemmig

Sak 68/2015 Kystplan Helgeland
Vedtak
Kommunene oppfordres til å legge frem KPH til politisk behandling.
Enstemmig

Sak 69/2015 Expo Seafood
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd deltar på Expo Seafood 2016. Egenandel avhenger
av deltakelse. Påmeldingsfrist settes til 31.12.2015.
Enstemmig

Sak 70/2015 Nord i Sør
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd deltar på Nord i Sør 2016. Egenandel avhenger av
deltakelse. Påmeldingsfrist settes til 07.12.2015.
Enstemmig

Sak 71/2015 Helgelandskonferansen 2016
Vedtak
Saken tatt til orientering. Tema meldes inn til Sekretariatet.
Enstemmig

Sak 72/2015 Felles ordførermøte på Helgeland
Vedtak

Sør-Helgeland Regionråd er positiv til at en også i denne perioden har felles
ordførermøte på Helgeland.
Enstemmig

Sak 73/2015 Orienteringssaker/diskusjon

-

Vedtak
Følgende saker er tatt til orientering:
Skatt/kemner
Norne
Flyplass
Sykehus
RTP
Nasjonal turistvei
Enstemmig

Sak 74/2015 Innkjøpsløsning for offentlig sektor- Prosjektservice
Vedtak
Saken tatt til orientering.
Enstemmig

Sak 75/2015 Helgelandssamarbeidet v/Atle Tilrem
Vedtak
Saken tatt til orientering.
Enstemmig
Sak 76/2015 Tilleggsutredning KVU Fv17 Brønnøy – Alstahaug
Vedtak
Sør-Helgeland regionråd ber Nordland fylkeskommune gjennomføre
supplerende samfunnsøkonomiske analyser, inkludert utredning med fokus på
samfunnsmessige merverdier, i tråd med Fylkestingets vedtak 92/2015 som
gjelder framtidig konseptvalg for aksen Brønnøysund – Sandnessjøen.
I utredningen må nyeste teknologi for framtidige samferdselsløsninger tas med
i kalkylene, da særlig med tanke på flytebru som vil være anslagsvis halve
kostnaden på strekningen Horn – Andalsvåg, sammenlignet med tunnelløsning
som ligger inne i foreløpig KVU.
Tilleggsanalyser må ha fokus på utvikling av Brønnøysund og Sandnessjøen
med omland som bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregioner. Det er et uttalt
politisk mål å styrke slike regioner, blant annet gjennom å utvide
pendlermuligheter til regionsentra. Det må derfor være et framtidig mål å
knytte disse to byene sammen via fergefrie løsninger. Regionen Sør-Helgeland

har stort utviklingspotensial, og følsomhetsanalyser vil vise stabile
vekstmuligheter uten store usikkerhetsmoment. I dag oppleves dårlige
samferdselsløsninger som en hemsko i forhold til utvikling av eksisterende og
nye næringer, og har en negativ effekt i forhold til rekruttering av kompetent
arbeidskraft.
Utredningen må ferdigstilles i løpet av våren 2016, slik at framtidig
transportsystem kan innrulleres i transportplaner. Det er ønskelig at det velges
en referansegruppe som kan være i dialog med fylkeskommunen og Statens
vegvesen gjennom utredningsfasen.
På kort sikt må ferjetilbudet Forvik – Tjøtta med mellomsteder opprettholdes
for å sikre et akseptabelt tilbud for strekningen FV 17 (Kystriksveien) mellom
Brønnøysund og Sandnessjøen gjennom Vevelstad. Dette sikres gjennom å ha
2 ferjer i drift hele året, fortrinnsvis gjennom A- og B-rute.
Enstemmig

Sak 77/2015 Domstolstrukturen på Helgeland
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd går sterkt imot å slå sammen Brønnøy tingrett med
de andre tingrettene på Helgeland.
Dette begrunnes med at Brønnøy tingrett er blant de beste i landet på drift og
lønnsomhet.
Hvis en slår tingrettene på Helgeland sammen slik domstoladministrasjonen
forslår, vil det ikke være mulig for store deler av befolkningen på SørHelgeland å reise til og fra tingretten uten overnatting. Det vil bety store
økonomiske kostnader for innbyggerne på Sør-Helgeland noe Sør-Helgeland
Regionråd ikke kan akseptere.
Enstemmig

Sak 78/2015 Felles kommunestyremøte
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd oversender notat fra Nivi Analyse v/Geir Vinsand
om felles kommunestyremøte på Sør-Helgeland 8. Desember – bakgrunn,
formål og forslag til vedtak.
Enstemmig

Johnny Hanssen
Leder

