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Sak 9/14

NYTT NØDNETT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
12/864

Arkiv: 064

Saksnr.: Utvalg

9/14 Formannskapet
Møtedato
19.03.2014

Rådmannens innstiling:

1. Beiarn kommune deltar i interkommunalt samarbeid om etablering av nødnett og
legevaktsformidling med øvrige Saltenkommuner samt med Tysfjord vest, Røst og
Værøy iht vedtak i den enkelte deltakerkommune.

2. Det interkommunale samarbeidet organiseres i tråd med kommunelovens § 28b - som
et vertskommunesamarbeid med Bodø kommune som vert. Rådmannen gis i oppgave å
delegere ansvaret for tjenesten til rådmanen i Bodø i tråd med vedlagte
samarbeidsavtale. Beiarn kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen som følger som
vedlegg til denne saken.

3. Beiarn kommunes merkostnad til prosjektet, anslått til kr. 162 pr innbygger,
innarbeides i budsjettramme 1.3A og rulleres inn ved budsjettreguleringen.

Det foreligger Stortingsvedtak fra 2011 om at alle kommuner innen 2015, skal ha ta del i
utbyggingen av nytt digitalt kommunikasjonsnett som skal virke mellom nødetatene.

Beiarn kommune har deltatt i planleggingen og organiseringen av dette. Arbeidet påvirker vårt
samarbeid med Bodø om legevaktformidling. Det er etter hvert blitt klart at et utstrakt
interkommunalt samarbeid om dette var det beste både hva angår tjenesten, det rent tekniske
og det økonomiske. Mot slutten av utredningsarbeidet har det fremstått som helt tydelig at det
beste for oss i Beiarn er å organisere dette med Bodø kommune i en vertsrolle. Både
kommuneoverlegen og velferds- og folkehelseleder har deltatt i møter og rent faglig støttet en
slik løsning.

Salten Regionråd har behandlet saken i møte 21. februar og fattet vedtak. Av hensyn til
bestiling av teknisk utstyr var det nødvendig for ordfører og opposisjonsleder å binde Beiarn
kommune ved behandlingen av saken.

Vurdering:
Rådmannen støtter en utvidelse av legevaktsamarbeidet med Bodø iht vedlagte sak 11/14 i
Salten Regionråd. Samarbeidsavtalen anbefales også godkjent.
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Vedlegg:
SR-sak 11/14 - Saksfremlegg
Utskrift fra møtebok Salten Regionråd, SR-sak 11/14
Utkast til samarbeidsavtale - (som må justeres og bringes i tråd med lovkrav i
Kommunelovens § 28b)
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Side: 1 av 5

Salten Regionråd
Møte 20. - 21. februar 2014

Sammendrag

Følgende sak ble meldt inn ti Arbeidsutvalget av Fauske kommune v/rådmann og
kommunalsjef for helse og omsorg.

I forbindelse med Stortingets vedtak i 2011 om at alle kommuner skal, innen utgangen av
2015, ta del i utbyggingen av Nødnett, har Fauske kommune valgt å se på en mulig løsning
for kommunal samhandling for dette området.

Kostnader knyttet ti denne etableringen vil variere fra kommune ti kommune ut fra størrelse
hvor de minste vi få ganske store kostnader ved å stå alene.

Fauske kommune har kontaktet Bodø kommune med spørsmål om de ønsker å se på en
mulig samhandlingsløsning ti beste for kommunene i Salten, samt Værøy og Røst, totalt 11
kommuner. Bodø kommune har stit seg positv ti henvendelsen og det er startet en prosess
for å se på en mulig løsning. Som sparringspartner i dette arbeidet, har de benyttet nasjonal
ansvarlig for Nødnetts arbeid i Helsedirektoratet Rune Arnesen, avdeling medisinsk
nødmeldingstjeneste.

Beskrivelse

Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og poliidepartementet kunne starte arbeidet med
leveranse av et nytt digitalt kommunikasjonsnett - Nødnett - ti 54 kommuner på Østlands-
området (trinn 1)

Stortinget vedtok 9.6.2011 utbygging av nødnett i resten av landet (trinn 2).
Justis- og beredskaps-departementet er prosjekteier.

Nødnett blir helsetjenestens nasjonale kommunikasjonsnett på tvers av kommune- og
regionsgrenser i akuttmedisinske situasjoner.

Kommunene og RHF'ene etablerer prosedyrer og samarbeidsavtaler om bruk av
Nødnett tikommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner, og i
beredskapssituasjoner.
Helsepersonell i vakt kan bruke Nødnett ti samvirke med de andre nødetatene,
basert på omforente prosedyrer.
Helsepersonell kan raskt og sikkert varsle helsepersonell i Nødnett og trygt kunne
formidle sensitiv informasjon.
Helsepersonell kan i Nødnett umiddelbart varsle dersom deres egen sikkerhet er
truet, gjennom prioritert sikkerhetsalarm.
Nødnett gir standardiserte data om trafikkmønster, svartider og bruksmønster.

Arkiv: sr-sak 1114 - interkommunallegevaktformidling og nødnett Utskriftsdato: 13.02. 14 Sign: kbp
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Helsedirektoratet meldte følgende i Brev ti/landets kommuner av 18. juli 2012

(( Helsedirektoratet ber kommunene om å gå gjennom sine løsninger knyttet ti
legevaktsentral/formidling og hvordan publikum når denne gjennom lokale løsningen)
Dette er en forberedelse fram mot innfasing og etablering av nasjonalt legevaktnummer,
(116117).

Legevaktsentraler i døgndrift i samsvar med forskrift.

Dette betyr følgende:
Forskrift om krav ti akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

§ 7 Ansvarsforhold
Kommunen har ansvaret for:

a)Etablering og drift av et fast legevaktnummer som er betjent hele døgnet
b)Etablering og drif av L V-sentral

§ 10. Nærmere om LV-sentralene
L V-sentralene:

a)skal motta og håndtere henvendelser via et fast legevaktnummer innenfor et
fastsatt geografisk område, herunder prioritere, iverksette og følge opp henvendelser
ti lege i vaktberedskap, hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og andre relevante
instanser
b)skal kunne kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om
akuttmedisinsk hjelp ti AMK-sentralen
c)må ha et forsvarlig system for dokumentasjon av kommunikasjon, og bør ha utstyr
for logging av viktig trafikk.

Framdrift implementering Salten

- Bestillng utstyr og materiell = uke 9 - 2014

- Prosjektetablering = uke 17 - 2014

- Leverandørens tekniske befaring (site survey) = uke 17 - 2014
- Klar for installasjon (RFI) = uke 45 - 2014

- Leverandørens arbeid avsluttet (SA T ferdig) = uke 10- 2015
- Idriftsette/se (go-Iive) = uke 20 - 2015

Arkiv: c:\salten regionrådlsakspapirer pdf-fier\sr-sak 1114 - interkommunallegevaktformidling og nødnett.doc Utskriftsdato:13.02.14 Sign: kbp
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Nedenstående oversikt viser et bilde med maks 11 Kommuner som deltagere i
Samhandlingen med en Legevaktformidling og Nødnett løsning. Oversikten viser
drifskostnader som for de 10 nye kommuner som tiføres legevaktformidling og Nødnett i
Bodø.

* Disse tallene viser kostnader for den enkelte kommune som velger å etableres i egen regi.

* Fordeles på alle 11 Kommuner med vekting i innbyggertall

Opplæring på i radioterminaler for lokale leger dekkes av den enkelte Kommune.
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Nedenstående oversikt viser et bilde med maks 11 Kommuner som deltagere i
Samhandlingen med en Legevaktformidling og Nødnett løsning. Oversikten viser
driftskostnader som for de 10 nye kommuner som tiføres legevaktformidling og Nødnett i
Bodø.

* Disse tallene viser kostnader for den enkelte kommune som velger å etableres i egen regi.

* Fordeles på alle 11 Kommuner med vekting i innbyggertall

Opplæring på i radioterminaler for lokale leger dekkes av den enkelte Kommune.
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Vurdering

Tallene ovenfor viser en klar fordel ved å gå for en samhandlingsløsning med en felles
løsning for Legevaktformidling og Nødnett. Ved å foreta denne etableringen sammen med
Bodø kommune, får de andre kommunene dra fordeler av deres erfaring og kompetanse i
håndtering av legevaktformidling å alle drar fordel av å knytte Nødnett inn mot dette.

i dag er det forskjellge løsninger rundt Legevaktormidling/sentral i kommunene, med HT
Safe som en løsning og AMK sentralen. AMK har signalisert at de ikke har konkrete planer
om å videreføre dette tibudet ti kommunene og HT Safe har ikke signalisert noe rundt dette
framover.

Med dette forslaget bygges på allerede etablert kompetanse og en felles arena for våre
legevakter samt at det gir trygghet for innbyggerne. Samt at denne løsningen er innenfor
målsettingen i samhandlingsreformen med samhandling, tigjengelighet og tibud i egen
kommune.

Arbeidsutvalgets behandling

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 7. februar 2014 under AU-sak 14/14 og legger den
frem for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:
1. Salten Regionråd foreslår overfor kommunene at det etableres en felles

Legevaktformidling og Nødnett for alle Saltenkommuner. Kommunene Værøy og
Røst inviteres ti å delta.

2. Forslag ti organisering som er framlagt i møtet godkjennes.

3, Det settes en øvre grense på totalt 11 deltagende kommuner i denne samhandlingen.

4. Salten Regionråd oppfordrer kommunene ti at det vurderes et samarbeid med HT
Safe ved etablering av Velferds teknologi med behov alarmtiknytning.

Bodø, den 14.02.2014

Kjersti Bye Pedersen

sekretariatsleder

Arkiv: c:\salten regionrådlsakspapirer pdf-fier\sr-sak 1114 - interkommunallegevaktformidling og nødnett.doc Utskriftsdato:13.02.14 Sign: kbp
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Utskrift fra møteprotokoll
Møte i: Salten Regionråd
Dato: 21. februar 2014

Sak: SR-sak 11/14 Interkommunallegevaktformidling og nødnett

Enstemmig vedtak:

Bodø kommune ivaretar rollen som vertskommune (KL § 28) for etablering av nødnett og
legevaktformidling for følgende kommuner:
Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Steigen, Sørfold og Tysfjord vestside,

De øvrige kommuner i Salten samt Værøy og Røst kan knytte seg ti dersom det er ønskelig,

Beiarn Komniune

1 i MAR 1014

Ark,kode P

Ark,kode S

Avdeling

Ka£sa~I~~





Forslag for interbommunal Legeuabtformidling og
Kommunene i Salten med Værø!l og Røst

..~=:n~~~';_~_

'l

Møte i Arbeidsutvalget
Møte ...Februar 2014

Innledning

I forbindelse med Stortingets vedtak i 2011 om at alle kommuner skal, innen utgangen av
2015, ta del i utbyggingen av Nødnett, valgte Fauske Kommune å se på en mulig løsning for
kommunal samhandling for dette området.
Kostnader knyttet til denne etableringen vil variere fra kommune til kommune ut fra størrelse
hvor de minste vi få ganske store kostnader ved å stå alene.

Vi kontaktet Bodø kommune med spørsmål om de kunne tenke seg å se på en mulig
samhandlingsløsning ti beste for kommunene i Salten, samt Værøy og Røst. Totalt 11
kommuner. Dette stite de seg positiv til henvendelsen og vi startet en prosess for å se på
en mulig løsning. Som sparringspartner i dette arbeidet, har vi benyttet nasjonal ansvarlig for
Nødnetts arbeide i Helsedirektoratet Rune Arnesen, avdeling medisinsk
nødmeldingstjeneste.

Beskrivelse og Fakta opplysninger

Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og poliidepartementet kunne starte arbeidet med
leveranse av et nytt digitalt kommunikasjonsnett - Nødnett - ti 54 kommuner på Østlands-
området (trinn 1)

Stortinget vedtok 9.6.2011 utbygging av nødnett i resten av landet (trinn 2).
Justis- og beredskaps-departementet er prosjekteier.

Nødnett blir helsetjenestens nasjonale kommunikasjonsnett på tvers av kommune- og
regionsgrenser i akuttmedisinske situasjoner.

Kommunene og RHF'ene etablerer prosedyrer og samarbeidsavtaler om bruk av
Nødnett ti kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner, og i
beredskapssituasjoner,
Helsepersonell i vakt kan bruke Nødnett ti samvirke med de andre nødetatene,
basert på omforente prosedyrer.
Helsepersonell kan raskt og sikkert varsle helsepersonell i Nødnett og trygt kunne
formidle sensitiv informasjon.
Helsepersonell kan i Nødnett umiddelbart varsle dersom deres egen sikkerhet er
truet, gjennom prioritert sikkerhetsalarm.
Nødnett gir standardiserte data om trafikkmønster, svartider og bruksmønster.

Helsedirektoratet meldte følgende i Brev ti/landets kommuner av 18. juli 2012

(( Helsedirektoratet ber kommunene om å gå gjennom sine løsninger knytet ti
legevaktsentral/formidling og hvordan publikum når denne gjennom lokale løsningen)
Dette er en forberedelse fram mot infasing og etablering av nasjonalt legevaktnummer,
(116117).

Legevaktsentraler i døgn drift i samsvar med forskrift.

Dette betyr følgende:
Forskrift om krav ti akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
§ 7 Ansvarsforhold
Kommunen har ansvaret for:

a)Etablering og drift av et fast legevaktnummer som er betjent hele døgnet
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b)Etablering og drift av L V-sentral

§ 10. Nærmere om L V-sentralene
L V-sentralene:

a)skal motta og håndtere henvendelser via et fast legevaktnummer innenfor et
fastsatt geografisk område, herunder prioritere, iverksette og følge opp henvendelser
ti lege i vaktberedskap, hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og andre relevante
instanser
b)skal kunne kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om
akuttmedisinsk hjelp ti AMK-sentralen
c)må ha et forsvarlig system for dokumentasjon av kommunikasjon, og bør ha utstyr
for logging av viktig trafikk.

Framdrift implementering Salten

Bestiling utstyr og materiell = uke 9 - 2014
Prosjektetablering = uke 17 - 2014

- Leverandørens tekniske befaring (site survey) = uke 17 - 2014
Klar for installasjon (RFI) = uke 45 - 2014
Leverandørens arbeid avsluttet (SA T ferdig) = uke 10- 2015

- Idriftsettelse (go-Iive) = uke 20 - 2015
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Økonomi
Nedenstående oversikt viser et bilde med maks 11 Kommuner som deltagere i
Samhandlingen med en Legevaktformidling og Nødnett løsning, Oversikten viser
driftskostnadersom for de 10 nye kommuner som tiføres legevaktormidling og Nødnett i
Bodø.
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Fauske Kommune
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* Disse tallene viser kostnader for den enkelte kommune som velger å etableres i egen regi.

* Fordeles på alle 11 Kommuner med vekting i innbyggertall

Opplæring på i radioterminaler for lokale leger dekkes av den enkelte Kommune.

Vurdering

Tallene ovenfor viser en klar fordel ved å gå for en samhandlingsløsning med en felles
løsning for Legevaktormidling og Nødnett.

Ved å foreta denne etableringen sammen med Bodø får vi dra fordeler av deres erfaring og
kompetanse i håndtering av legevaktformidling å alle drar fordel av å knytte Nødnett inn mot
dette.

i dag er det forskjellge løsninger rundt Legevaktormidling/sentral i kommunene, med HT
Safe som en løsning og AMK sentralen. AMK har signalisert at de ikke har konkrete planer
om å videreføre dette tibudet ti kommunene å HT Safe har ikke signalisert noe rundt dette
framover
Med dette forslaget bygges på allerede etablert kompetanse og en felles arena for våre
legevakter samt at det gir trygghet for våre innbyggere. Samt at denne løsningen er innenfor
målsettingen i samhandlingsreformen med samhandling, tilgjengelighet og tilbud i egen
kommune.

Fauske Kommune

ORS
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Ved felles valg av foreslåtte løsning ved å etablere sammen med Bodø Kommune, foreslår
vi at vi som oppfølging av dette ser på en samlet løsning med å integrere HT Safe som
samarbeidspartner inn mot den kommende Velferds teknologi med alarmer.

Forslag til innstilling:

1. Salten Regionråd foreslår overfor kommunene at det etableres en felles
Legevaktformidling og Nødnett for alle Saltenkommuner med lokalisering og
etablering i Bodø. Kommunene Værøy og Røst inviteres ti å delta.

2. Det settes en øvre grense på totalt 11 deltagende kommuner i denne samhandlingen,

3, Salten Regionråd oppfordrer kommunene ti at det vurderes et samarbeid med HT
Safe ved etablering av Velferds teknologi med behov alarmtiknytning.

Fauske 31 Januar 2014

Ole Reidar Sollund

Kommunalsjef

Helse & Omsorg

Fauske Kommune

ORS
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MULIGHETSSTUDIE VEDR. KOMMUNESTRUKTUR I SALTEN

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
13/687

Arkiv: 026

Saksnr.:
53/13
1/14
6/14
10/14

Utvalg
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
18.12.2013
05.02.2014
17.02.2014
19.03.2014

Rådmannens innstiling:

A. Beiarn kommunestyre slutter seg til det enstemmige vedtaket i Salten Regionråd 21.
februar som følger:

1. Salten Regionråd vil på vegne av kommunene igangsette et prosjekt for å

utrede en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.

2. Salten regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektets innold.

3. AU blir prosjektets styringsgruppe utvidet med alle kommunene og to
tilitsvalgte.
Styringsgruppen utarbeider forslag til utredningsprogram som vedas i
regionrådet i juni 2014. Styringsgruppen en ansvarlig for å opprette
nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utredningsprogrammet.

4. Følgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet:

a) Kommunal t j enesteproduksj on og økonomi
b) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse

c) Frivilig sektor

d) Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv

og sysselsetting
e) Demokrati, innflytelse og deltakelse

f) Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i

Salten som i et langsiktig perspektiv gir livskraftige
lokalsamfunn og robuste kommuner

g) Nye oppgaver og muligheter

Kommunestrukturprosjektet i Salten fra 200 tas inn i arbeidet.

B. Beiarn kommune kommer tilbake med egen sak om mulighetsstudien nå
utredningsprogrammet, mandat og innold er klar fra regionrådet. Der skal det også
beskrives hvordan innbyggerne i Beiarn kan involveres i prosessen, slik også vedtatt i
eget punkt av Salten regionråd.

Side 5 av 12



Sak 10/14

Bakgrunn:

Saken er en direkte oppfølging av tidligere lokale behandlinger i Beiarn kommunestyre.

I møte i Salten Regionråd 21. februar fikk møtedeltakerne først en presentasjon fra
statssekretær Jardar Jensen (H) om Regjeringens varslede og pågående arbeid med å vurdere
den framtidige kommune strukturen. Etter dette ble det en bred debatt om hvordan kommunene
kunne tilnærme seg arbeidet.

Henvendelsen som kom fra det private næringsselskapet BRUS, via regionrådet og til den
enkelte kommune, ble implisitt behandlet. En del av kommunene, herunder Beiarn, hadde på
forhånd svart på henvendelsen fra BRUS, men ikke alle.

Nytt var blant annet at departementet har forutsatt at innbyggerne i berørte kommuner skal
informeres og at man tidlig i prosessene må avklare hvordan innbyggerne skal involveres. I
tillegg kom det frem at tilitsvalgte forutsettes å være med i utredningsarbeidet og at rådmenn
skal det samme.

Vurdering:

Vedtaket i Salten Regionråd vurderes å være i tråd med de signaler som allerede er gitt av
Beiarn kommunestyre. Det innstiles derfor til at Beiarn kommunestyre slutter seg til vedtaket
og tiltrer arbeidet.
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Salten Regionråd
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SR-sak 02/14 OPPFØLGING A V SR-SAK 40/13-
MULIGHETSTUDIE "SAL TEN - NORDOMRADENES
HOVEDSTAD"

Innledning

Regjeringen har lansert at de ønsker å få på plass en ny kommunereform som har ti hensikt
å skape større og mer robuste kommuner. i forståelse med KrF og Venstre på Stortinget
ønsker regjeringen å få ti en bred poliisk enighet om en ny kommunestruktur og kommunal-
og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har oppfordret kommune-Norge om å starte opp
arbeidet. Fra regjeringens side er det ønskelig med en prosess der kommunene ser verdien
av å få til en ny struktur med mer robuste kommuner og ny oppgavedeling for dagens tre
forvaltningsnivåer. De har satt ned et ekspertutvalg som skal bidra ti en kunnskapsbasert
debatt rundt ny kommunestruktur og legger ti våren fram kommuneproposisjonen hvor de vil
utdype noe mer hva en ny kommunestruktur kan innebære.

I regionrådets møte i november 2013 inviterte Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS)
regionrådet ti å delta i mulighetsstudien "Salten - Nordområdenes hovedstad".

Følgende vedtak ble gjort i SR-sak 40/13:

1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering.

2. Salten Regionråd stiler seg positv ti å delta i mu/ighetsstudien "Salten -
nordområdenes hovedstad - En mulighetsstudie med hovedfokus på
næringsmessige utfordringer". Saken oversendes de enkelte kommuner for videre
behandling og tislutning.

3. Salten Regionråd vil supplere denne kunnskapsinnhentingen med andre utredninger
som
- ivaretar andre samfunnsperspektiver
- serpå alternative modeller for organisering av kommunene i Salten

I etterkant av regionrådsmøtet kom den formelle invitasjonen fra BRUS hvor de inviterte
kommunene og regionrådet ti et samarbeid og deltakelse i en mulighetsstudie om fordeler
og ulemper ved en storkommune i Salten. Mulighetsstudien skulle ha et særlig fokus på
næringslivets behov og ramme vilkår for å bidra ti å skape utvikling og vekst. I ettertid har
BRUS justert kursen noe, etter innspil og tibakemeldinger fra kommunene, BRUS har
presisert at de kun ønsker å være en aktiv tirettelegger og deltaker i den prosessen som
allerede pågår i kommunene, og at det er de folkevalgte som bestemmer hvilke spørsmål
som skal stiles i mulighetsstudien. BRUS ønsker å delta som innspiler i prosessen samtidig
som de ønsker et nært samarbeid mellom poliikken og næringslivet. BRUS har derfor
foreslått at regionrådet kan ha en koordineringsrolle i styringen av mulighetsstudien, og at
mulighetsstudien ledes aven styringsgruppe bestående av de kommunene som er med,
samt en ti to representanter fra BRUS og en ti to eksterne representanter.
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Beskrivelse

For å komme i gang med mulighetsstudien for Salten foreslås det at man omorganiserer
prosjektet på følgende måte:

1. Det igangsettes en mulighetsstudie, under forutsetning av at finansiering kommer på
plass, som har ti formål å utrede alternative modeller for organisering av

kommunene i Salten som i et langsiktig perspektiv gir livskraftige kommuner,

2. Mulighetsstudien ledes av Salten Regionråd som er prosjektansvarlig og
oppdragsgiver for mulighetsstudien.

3. Det etableres en styringsgruppe som konstituerer seg selv og som ledes av Salten
Regionråd. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for at mulighetsstudien blir
gjennomført i tråd med de planer som foreligger, og rapporterer ti regionrådet og
deltakende kommuner.

4. Alle kommunene i Salten inviteres inn i styringsgruppen. i tilegg inviteres to
representanter fra BRUS samt andre eksterne representanter som det er naturlig å
invitere.

5. Det etableres arbeidsgrupper innenfor de ulike temaer hvor det er naturlig. BRUS bes
om å lede en arbeidsgruppe for delutredningen som har fokus på næringsliv og
sysselsettng, Arbeidsgruppen rapporterer ti styringsgruppen. Det opprettes
arbeidsgrupper for de andre delutredningene hvor dette er naturlig, og
arbeidsgruppene utnevner selv en leder ti gruppen.

6. Sekretariatet i Salten Regionråd er sekretær for styringsgruppen og sørger for
møteinnkallelse og den praktiske gjennomføringen av møter i styringsgruppen, samt
fører referat for styringsgruppen. Arbeidsgruppene har selv ansvaret for å skrive
referat og den praktiske gjennomføringen av møter i arbeidsgruppen.

7. Det leies inn ekstern bistand ti å gjennomføre de utredningene som er nødvendig,
samt gjennomføre nødvendige prosesser tiknyttet mulighetsstudien. De tidligere
utredningene som er gjort i kommunestrukturprosjektet i 2004-2006 tas med inn i
arbeidet.

8. Mulighetsstudien søkes finansiert gjennom et spleiselag av midler fra KMD,
fylkesmannen, BRUS, regionrådet og kommunene. Regionrådet og kommunene
økonomiske innsats kan skje gjennom egeninnsats.

9. Følgende tema foreslås belyst i mulighetsstudien:

a) Demografi

b) Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi

c) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse

d) Kultur og idrett

e) Muligheter og utfordringer med fokus på næringsliv og sysselsettng

f) Demokrati, innflytelse og deltakelse

g) Alternative modeller for organisering av kommunene i Salten som i et
langsiktig perspektiv gir livskraftige kommuner
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Budsjett og finansieringsplan

Mulighetsstudien legges ut på anbud med forbehold om finansiering, Eksterne kostnader
søkes i første omgang finansiert hos KMD, Fylkesmannen og BRUS.

Vurdering

i forbindelse med invitasjonen fra Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) ti de 9
kommunene i Salten kan det se ut som at alle kommunene er positiv til en utredning av
kommunestrukturen i Salten, men at den må styres av kommunene selv. Engasjementet fra
BRUS er svært positiv, men har den svakhet at det fremstår som at BRUS er lokomotivet i
en utredning for å få ti en storkommune i Salten. Prosessen må ledes av politikerne, noe
som også BRUS har presisert er deres formål og hensikt.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har allerede oppfordret kommune-
Norge om å starte opp arbeidet. Flere kommuner og regioner, både i Nord-Norge men også i
andre deler av landet, har igangsatt en prosess for å utrede ny kommunestruktur i deres
region. Sist ut er Vesterålen Regionråd som har søkt fylkesmannen om midler ti et 2-årig
utredningsprosjekt om ny kommunestruktur i Vesterålen. Det er foreløpig kommet få innspil
og signaler fra regjeringen om innhold, retning og framdrif for prosessen omkring ny
kommunestruktur, Dette bør forventes lagt fram senest våren 2014 i forbindelse med at
kommuneproposisjonen legges fram.

Som tjenesteprodusenter har kommunene sin primæroppgave i å sikre gode og
brukervennlige velferdstjenester i de enkelte lokalsamfunn. Kommunene er samtidig
ansvarlige for en omfattende administrasjon og produksjonsvirksomhet hvor hensynet ti
effektiv ressursbruk, kompetanse og kvaliet kan tisi samordning av deler av den
kommunale forvaltning. Det er ikke bare de små kommunene som er sårbare ift
kompetansekrevende tjenesteyting, dette gjelder også i større kommuner, som derfor også
vil kunne tjene på å få på plass en del fellesfunksjoner. En utredning om ny
kommunestruktur må se på om en kommunesammenslåing utløser reelle
samordningsgevinster innenfor sentrale og tunge kommunale oppgaver, og om dette kan gi
innbyggerne bedre kommunale tjenester. Formålet for Salten må være å drøfte på hvilken
måte en i Salten kan etablere en kommunestruktur som i et langsiktig perspektiv gir
livskraftige kommuner.

Det foreslås å igangsette en mulighetsstudie som ledes av kommunene gjennom Salten
Regionråd. BRUS og andre relevante aktører inviteres ti å delta i mulighetsstudien, Det
etableres en styringsgruppe og arbeidsgrupper ved behov, og mulighetsstudien søkes
finansiert gjennom et spleiselag av midler fra KMD, fylkesmannen, BRUS, regionrådet og
kommunene. Det leies inn ekstern bistand til å gjennomføre selve utredningene og som kan
være prosessansvarlig underveis i mulighetsstudien.

Under henvisning ti foranstående anbefalte sekretariatsleder at saken legges frem for
Regionrådet med følgende

Forslag ti innstillng:

1. Det igangsettes en mu/ighetsstudie, under forutsetning av at finansiering kommer på
plass, som har ti formål å utrede alternative modeller for organisering av
kommunene i Salten som i et langsiktig perspektiv gir livskraftge kommuner.
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2. Mulighetsstudien ledes av Salten Regionråd som er prosjektansvarlig og
oppdragsgiver for mulighetsstudien.

3. Det etableres en styringsgruppe som konstituerer seg selv og som ledes av Salten
Regionråd. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for at mulighetsstudien blir
gjennomført i tråd med de planer som foreligger, og rapporterer ti regionrådet og
deltakende kommuner,

4. Alle kommunene i Salten inviteres inn i styringsgruppen. i tilegg inviteres to
representanter fra BRUS samt andre eksterne representanter som det er naturlig å
invitere.

5. Det etableres arbeidsgrupper innenfor de ulike temaer hvor det er naturlig. BRUS bes
om å lede en arbeidsgruppe for delutredningen som har fokus på næringsliv og
sysselsetting. Arbeidsgruppen rapporterer ti styringsgruppen, Det opprettes
arbeidsgrupper for de andre delutredningene hvor dette er naturlig, og
styringsgruppen utnevner relevante aktører ti å lede disse arbeidsgruppene.

6. Sekretariatet i Salten Regionråd er sekretær for styringsgruppen og sørger for
møteinnkallelse og den praktiske gjennomføringen av møter i styringsgruppen, samt
fører referat for styringsgruppen.

7. Det leies inn ekstern bistand ti å gjennomføre de utredningene som er nødvendig,
samt gjennomføre nødvendige prosesser tiknytet mulighetsstudien. De tidligere
utredningene som er gjort i kommunestrukturprosjektet i 2004-2006 tas med inn i
arbeidet med gjennomføring av mulighetsstudien.

8. Mulighetsstudien søkes finansiert gjennom et spleiselag av midler fra KMD,
fylkesmannen, BRUS, regionrådet og kommunene. Regionrådet og kommunene
økonomiske innsats kan skje gjennom egeninnsats.

9. Følgende tema foreslås belyst i mulighetsstudien:

a) Demografi

b) Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi

c) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse

d) Kultur og idrett

e) Muligheter og utfordringer med fokus på næringsliv og sysselsettng

f) Demokrati, innflytelse og deltakelse

g) Alternative modeller for organisering av kommunene i Salten som i et
langsiktig perspektiv gir livskraftige kommuner

Arbeidsutvalgets behandling

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 7. februar 2014 under AU-sak 05/14 og legger
saken frem for regionrådet uten innstiling.

I regionrådets møte legges det fram status for behandling av sak om mulighetsstudie i
kommunene, samt forslag ti framdriftsplan for arbeidet med ny kommunestruktur i Salten.
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OPPNEVNING AV VALGKOMITE FOR SELSKAPER DER BEIARN KOMMUNE
HAR EIERINTERESSER OG RETT TIL STYREPLASS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
14/142

Arkiv: 037

Saksnr.: Utvalg

11 /14 Formannskapet

Møtedato
19.03.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunestyre oppnevner med dette følgende komite for valg av styremedlemmer til
aksjeselskaper der kommunen skal oppnevne kommunale styrekandidater:

Leder:
Medlem
Medlem

varamedlemmene 1, 2, og 3

Saksutredning:

Bakgrunn:

Beiarn kommunestyre har ikke delegert myndigheten til å oppnevne eller velge
styremedlem(mer) til selskaper der kommunen, ut fra eierstørrelse eller bestemte regler i det
gjeldende selskapet, skal gjøre det. Det innebærer at hver gang kommunen skal finne
styremedlemmer til ulike selskaper så skal saken egentlig til avgjørelse i kommunestyret.
Dette er både upraktisk, uheldig og utfordrende å forholde seg til. Derfor har ordfører og delvis
administrasjonen medvirket til at kommunen har funnet kandidater og besørget disse stemt inn
ved generalforsamlinger oa.

Saken reises for å få oppnevnt en kommunal valgkomite som kan bidra til bedre rutiner.

Vurdering:
Rådmannen anbefaler at det velges en valgkomite for resten av valgperioden. Denne tilrås
sammensatt av tre personer med nummererte varamedlemmer.
Etter innstrammingen i Forvaltningsloven i 2011 og etter visse bestemmelser i Kommuneloven
er det gitt at noen har verv og funksjoner som ikke gjør dem valgbare til styreverv i for
eksempel et aksjeselskap. Den oppnevnte valgkomiteen gis i særlig oppdrag å holde seg
oppdatert om de til enhver tid gjeldende reglene.

Selskapenes behov for styrekompetanse kan variere med type selskap og selskapets
utfordringer i tiden. Til visse tider kan det også være behov for et svært aktivt styre som da
også må ha stor arbeidskapasitet. Hvem som faktisk bør velges, vil derfor kunne variere stort
og være en viktig del av valgkomiteens arbeid.
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Aksjeselskaper har som regel til formål å bidra til at eierne får størst mulig avkastning på
investert kapitaL. Á velge inn eller å knytte til seg bedriftsøkonomisk kompetanse i
valgkomiteen anbefales derfor.

Vedlegg:
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DELTAKELSE I PARTNERSKAP MED NORD-NORGES EUROPAKONTOR I
BRUSSEL

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Ole Petter Nybakk
14/143

Arkiv: 024

Saksnr.: Utvalg

12/14 Formannskapet
Møtedato
19.03.2014

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune slutter seg til enstemmig vedtak i Salten Regionråd av 21. februar 2014 som
følger:

1. Salten Regionråd inngår partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i
Brüssel med virkning for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2015, hvor det tas stiling til om
partnerskapsavtalen skal forlenges.

3. Kontingent for første år finansieres som følger:

Beiarn kommune kr. 16.667, som finansieres og reguleres inn i R 1.1.
Øvrige Saltenkommuner kr. 16.667 hver
Salten regionråd kr. 100.000, finansiert med SR sitt IRIS-fond.
SUM kr. 250.000

4. Arbeidsutvalget i SR fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen og gis

fullmakt til å følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.

5. Som Beiarn kommunens kontaktperson for partnerskapet oppnevnes ordfører
Monika Sande.

Saksutredning:

Nord-Norges Europakontor i Brüssel har tre ansatte. Kontoret er eid av fylkeskommunene i
nord, med Norges Råfisklag, Tromsø kommune og (til nå) Bodø kommune som formelle
partnere.

Partnerskapet må sies å være lite brukt av Beiarn kommune frem til nå. Bodø kommune og
generelt Saltens bruk av Europakontoret har variert, men er særlig siste året blitt brukt mer.
Sammen med leder i regionrådet, Bodø kommunes politiske ledelse, SR-sekreteriatet og
rådmannskollegiet i Salten, deltok rådmannen på en felles studietur og møte serie med ulike
deler av EU-systemet, blant annet KS-kontoret, sist vår. Det er laget en egen rapport etter
besøket som er presentert Salten Regionråd.
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Regionrådet er samlet sett enige i at Europakontoret har en langt større nytteverdi enn
primærkommunene til nå har evnet å gjøre seg bruk av. Rådmannen er enig i dette. De
påvirkningsmulighetene også Beiarn kommune faktisk har til det svære EU-systemet, som til
daglig betyr mye for innbyggere og næringsliv og som til stadighet legger rammer for våre
innbyggere, vårt næringsliv og våre nasjonalpolitiske miljø, bør man benytte bedre. Gjennom
Europakontoret til Nord-Norge kan dette skje på en god og rimelig måte.

I regionrådets møte 21. februar gav Ordfører og opposisjonsleder sin positive stemme til
partnerskapet og den finansieringsmodellen som fremgår av innstilingen.
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SR-sak 07/14 PARTNERSKAPSA VTALE MED NORD-NORGES
EUROPAKONTOR I BRUSSEL

Sammendrag
I regionrådets møte i november 2013 ble det besluttet å sette i gang en prosess for en framtidig
partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brussel. Daværende konstituerte direktør,
Andreas Østhagen, deltok i regionrådsmøtet og presenterte Nord-Norge kontoret og de
mulighetene som en partnerskapsavtale kan gi kommunene i Salten. Følgende vedtak ble gjort i
SR-sak 38/13:

1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering.
2. Det settes i gang en prosess med sikte på å inngå partnerskapsavtale med Nord-Norges

Europakontor i Brussel fra medio 2014.
3. Et utkast ti en partnerskapsavtale legges fram i regionrådets februarmøte.

Vedlagt følger utkast ti partnerskapsavtale mellom Salten Regionråd og Nord-Norges
Europakontor i Brussel.

Beskrivelse

Om kontoret:
Nord-Norges Europakontor i Brussel er eid av de tre nordligste fylkeskommunene; Nordland,
Troms og Finnmark. Kontoret har eksistert i Brussel siden 2003, da eid av Nordland, og eksistert
som et nordnorsk fellesskap siden 2005.

Kontorets overordnede målsettina er:
o at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene som EU og EØS-avtalen gir

o å fremme regional utvikling gjennom økt europakompetanse
o å fremme de tre nordnorske fylkenes interesser i europeiske miljø
o å fremme våre samarbeidspartneres interesser

Siden 2008 har Europakontoret praktisert en ordning med partnerskapsavtaler, hvor
samfunnsaktører i Nord-Norge med et internasjonalt fokus går inn som partner ved
Europakontoret, Denne ordningen skal i grove trekk bidra ti to ting, nemlig at (1) man fra
nordnorsk side felles slutter opp om å ha en representasjon i Brussel og (2) at partnere kan få
spesialiserte leveranser og tjenester av nytte verdi for deres arbeid hjemme i regionen. Kostnadene
ved å være partner ved Europakontoret er satt ti 250.000,- per år. Partnerne deltar på bakgrunn
av dette i styret via en partnerrepresentant, og kan i tilegg delta på styremøter på individuell basis
som observatører. Andre partnere i Europakontoret er Norges Råfisklag, UiT Norges arktiske
universitet, Universitetet i Nordland, Tromsø kommune og Bodø Kommune.

Bakarunnen for etablerinaen av Nord-Noraes EurofJakontor
Utredningen om Norges forhold ti EU konkluderer med at rundt % av alt nytt lovverk som vedtas i
Norge har en tiknytning ti de prosessene som foregår i Brussel. Et stort antall av EUs direktiv vil
før eller senere få direkte innvirkning på nordnorske aktører, da spesielt kommuner,
fylkeskommuner, bedrifter og forskningsinstitusjoner. Eksempler på dette er energieffektivisering,
offentlge innkjøp, sikkerhet knyttet ti offshore olje og gass, fornybar energi, m.m.
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I tilegg settes mange av ramme vilkårene for nordnorsk næringsutvikling i Brussel, både direkte og
indirekte. Dette være seg for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift, offentlg støtte ti flyplasser,
markedsadgang/vilkår for fiskeriprodukter, økt/minsket etterspørsel etter naturgass, EUs nye
forskningsprogram (Horizon 2020), EUs arktiske strategi og m.m.

Nord-Norges Europakontor vil gjennom en partnerskapsavtale kunne tiby viktig bistand ti Salten
Regionråds arbeid for å posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen av nordområdene
samt bidra ti å øke internasjonaliseringen i regionen. Nord-Norge kontoret kan tilby:

Informasion 00 oversikt
a Skreddersydde oppdateringer på EU-poliikk av direkte betydning for Salten Regionråd,

Enten i form av oppdateringer på spesifiserte arbeidsområder eller som svar på konkrete
henvendelser rundt kommende direktiv og EU-politikk av spesiell relevans.

a Adgang ti generell EU-informasjon rettet mot et nordnorsk publikum.
a Konkret informasjon om status på aktuelle poliikkområder av verdi for Salten.
a Oppfølging basert på forespørsel hjemmefra eller etter tidlig varsling fra Brussel.

Arenaskaper oa interessefremmina
En av arbeidsmetodene ved Nord-Norges Europakontor går ut på å delta aktiv i poliikkutforming
som kan få relevans for aktører i Nord-Norge. Dette gjøres ved å levere inn høringsuttalelser og
arrangere seminar/møter om det aktuelle tema hvor våre interesser fremmes. Her handler det om
å sette Salten på det europeiske kartet.

a Arrangement av møter med aktuelle aktører i Brussel ved behov.
a Seminarer/konferanser om et spesielt tema hvor Salten fremmes.
a Innspil ti EUs instiusjoner og aktører basert på Saltens interesser innen et git

poliikkområde.

Praktisk tiretteleaaina
a Nord-Norges Europakontor har møterom som står ti disposisjon for alle partnere. De har

også kontorplass tigjengelig.
a Mulighet for å hospitere ved kontoret, eller bruke kontoret i forbindelse med opphold i

Brussel relatert ti poliikk- eller partnerarbeid.
a Kontoret arrangerer studiedager/møter ved behov.

a Deltakelse på møter og debatter i Norge når det er behov for innspil. De stiler også opp
som forelesere om EU-systemet og om kontorets arbeid.

Overordnet målsetting for å inngå partnerskapsavtale
Hovedmålet med å inngå en partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor er å posisjonere
Salten som en sentral aktør i utviklingen av nordområdene, samt bidra ti økt internasjonalisering i
regionen. Dette er forankret i Saltenstrategiene for 2012-2016.

Følgende hovedsatsninger/poliikkområder skal prioriteres:

1) Promotering av Salten

2) Infrastruktur og samferdsel i nordområdene

3) Sikkerhet og beredskap

4) Regional- og nordområdepolitikk

5) Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og reiseliv,
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1) Promotering av Salten

o Kontinuerlig arbeid for å sette Salten på kartet og synliggjøre Salten i

internasjonal/europeisk sammenheng

2) Infrastruktur og samferdsel i nordområdene

o Videreutvikle og forsterke Saltens koblinger ti det internasjonale transportnettverket,

herunder satsinger innenfor veg, bane, sjø og luftart.

o Bidra til å utvikle Bodøs status som flybyen gjennom innspil ti satsinger.

o Fortsette overvåking og gi innspil og informasjon som kan brukes overfor

Samferdselsdepartementet ved viktige omstilinger og etableringer

3) Sikkerhet og beredskap:

o Videreutvikle og forsterke Bodøs status som sikkerhets- og beredskapshovedstad i Norge

og Nordområdene

o Overvåke og følge utviklingen av relatert poliikk i EU/Europa

o Arrangere workshops/seminarer i Brussel/Salten etter behov for å videre utvikle den rollen
Bodø og Salten skal ta innenfor sikkerhet og beredskap

o Bistand med å knytte nettverk og innhente kunnskap

4) Regional- og nordområdepoliikk

o De grenseregionale samarbeidsprogrammene 2014 - 2020 skal tre i kraft i 2014, Skaffe
informasjon om programmene og endringer i regelverk.

o Følge utviklingen av EUs nordområdepoliikk og skaffe Salten kunnskap om - og deltakelse

i debatten rundt denne,

5) Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og reiseliv.

o Informasjon og oppdateringer om saker som får betydning for næringslivet i vår region.
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Budsjett og finansieringsplan

Kontingent 250 000

Finansiering
Salten Regionråd

Beiarn

Bodø

Hamarøy
Fauske

Gildeskål

Meløy

Saltdal
Steigen
Sørfold

SUM

100 000

16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667

250 003

Det foreslås at Salten Regionråd dekker kr. 100,000,- fra SRs Irisfond for første "prøveår' i
perioden 1.7.2014 - 30.6.2015. Fra og med 1.7,2015 fordeles kontingenten likt mellom alle
kommunene og regionrådet, noe som innebærer at alle kommunene og regionrådet betaler kr.
25,000,- pr. kommune/regionråd i kontingent.

Det er pr. 31. januar 2014 kr. 932000 disponibelt i SRs Irisfond,

Vurdering

Nord-Norges Europakontor vil gjennom en partnerskapsavtale kunne tiby viktig bistand ti Salten
Regionråds arbeid for å posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen av nordområdene og
øke internasjonaliseringen ¡regionen. Dette er i tråd med målene i Saltenstrategiene 2012-2016.

Siden 2008 har Europakontoret praktisert en ordning med partnerskapsavtaler, hvor
samfunnsaktører i Nord-Norge med et internasjonalt fokus går inn som partner ved
Europakontoret. Denne ordningen skal i grove trekk bidra ti to ting, nemlig at (1) man fra
nordnorsk side felles slutter opp om å ha en representasjon i Brussel og (2) at partnere kan få
spesialiserte leveranser og tjenester av nytteverdi for deres arbeid hjemme i regionen. Kostnadene
ved å være partner ved Europakontoret er satt ti 250.000,- per år. Partnerne deltar på bakgrunn
av dette i styret via en partnerrepresentant, og kan i tilegg delta på styremøter på individuell basis
som observatører. Andre partnere i Europakontoret er Norges Råfisklag, UiT Norges arktiske
universitet, Universitetet i Nordland, Tromsø kommune og Bodø Kommune.

Hovedmålet med å inngå en partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brussel er å
posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen av nordområdene, samt bidra ti økt
internasjonalisering i regionen. Følgende hovedsatsninger/politikkområder skal prioriteres:

1) Promotering av Salten

2) Infrastruktur og samferdsel i nordområdene

3) Sikkerhet og beredskap

4) Regional- og nordområdepoliikk
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5) Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og reiseliv,

Gjennom partnerskapsavtalen vil Salten regionråd og kommunene i Salten prioriteres og kunne
bruke Europakontorets ressurser; det være seg bestillnger innen kurs/kompetanse/foredrag,

lobbyvirksomhet, tirettelegging, partnersøk, hospitering samt andre tjenester som Europakontoret
kan yte. Avtalen forutsetter at det er likevekt mellom Europakontoret og Salten regionråd i
kommunikasjon og informasjonsutveksling da det er avgjørende at samarbeidende parter selv er
aktive bestilere.

Den enkelte kommune kan selv ta kontakt med Europakontoret gjennom direkte henvendelser
innfor viktige saker som den enkelte kommune jobber med. Det skal likevel tistrebes en koordinert
henvendelse gjennom Salten Regionråd så lenge henvendelsen har regional betydning.

Det bør være en målsettng at Salten Regionråd skal være en pådriver for at det skal arrangeres
seminarer om EU og EØS i Salten for å øke kunnskapen om status i Europa.

Det foreslås at arbeidsutvalget fungerer som en prosjektgruppe med kontaktflate mot kontoret.
Dette er viktig for å holde både administrasjonen og regionrådet/kommnunene oppdatert om
utviklingen i EU.

Regionrådet har i SR-sak 50/12 bevilget kr 268.000 av tiskuddet til drift av Salten Kultursamarbeid
i 2013, i SR-sak 33/13 bevilget kr. 150.000 av tiskuddet ti forprosjektet "Røsvik Bo- og
behandlingssenter" og i SR-sak 48/13 bevilget kr. 350.000 av tiskuddet til prosjektlederstillngen
for samferdsel i perioden 2014-16. Ut over dette er ikke midlene disponert. Fondet har pr, 31.
januar 2014 disponibelt kr. 932.000.

Under henvisning ti foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med
følgende

Arbeidsutvalgets behandling

Arbeidsutvalget behandlet saken imøte 7, februar 2014 under AU-sak 07/14 og legger den frem

for Regionrådet med følgende
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Forslag til vedtak:
1. Salten Regionråd inngår partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brussel med

virkning for perioden 1.7.2014 - 30,06.2015.

2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2015 hvor det tas stillng ti om
partnerskapsavtalen skal forlenges.

3. Kontingent for første år finansieres på følgende måte:

Kontingent 250 000

Finansiering
Salten Regionråd

Beiarn

Bodø

Hamarøy
Fauske

Gildeskål

Meløy

Saltdal
Steigen
Sørfold

SUM

100 000

16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667
16667

250 003

Salten Régionråd sin andel med 100 000 kroner belastes SR's Iris-fond.

4. Arbeidsutvalget fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis fullmakt ti å
følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.

5, Den enkelte kommune bes om å oppnevne en kontaktperson mot Europakontoret og
Regionrådet, som begge parter kan forholde seg ti i Europa-relaterte problemstilinger.

Bodø, den 14.02.2014

Kjersti Bye Pedersen

sekretariatsleder

Trykt vedlegg:
Utkast ti partnerskapsavtale
Vedtekter for Nord-Norges Europakontor
Direktørens rapport ti styret for perioden 1.12.2013 - 1.2.2014
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Partnerskapsavtale
mellom

North Norway European Office
Og

Salten regionråd
Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

1. Partene i avtalen

North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og Finnmark
fylkeskommuner og ble opprettet i januar 20051. Europakontoret er et inter

fylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. Europakontorets overordnede
målsetting er

at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene som EUog EØS-avtalen gir
å fremme regional utvikling gjennom økt europa kompetanse
å fremme de tre nordnorske fylkenes interesser i europeiske miljø
å fremme våre partneres interesser

Europakontorets vedtekter skal legges til grunn for all virksomhet til kontoret.

Salten Regionråd ble etablert i 1989 hvor hovedoppgaven er å sette i gang viktige regionale
utviklingsoppgaver, samt forene de 9 kommunene i en felles regionalpolitikk. Salten består
av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Hamarøy, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Salten skal være en sentral aktør i utviklingen av nordområdene og til grunn for det
utviklingsarbeidet söm gjennomføres ligger Saltenstrategiene for 2012-2016. Salten er Nord-
Norges mest folkerike region med om lag 80 000 innbyggere.

2. Partenes arbeidsoppgaver

Europakontoret skal tilby Salten regionråd:
I Europakontorets strategiplan er det fastsatt at Europakontoret gjennom sin virksomhet og
profil skal bidra til at Nord-Norge er en kjent og aktiv aktør i Europa. I tillegg skal
Europakontoret bidra til større internasjonal aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark. Det
internasjonale engasjementet har som formål å fremme samfunns- og næringsutvikling,
innovasjon og utvikling av internasjonal kompetanse i nærings-, forsknings og

utdanningsmiljøene i de to fylkene. Europakontoret skal ha spesiell fokus på regionalpolitikk,
EUs politikk for Nordområdene og EUs politikk for viktige næringer i nord, som fiskeri,
energi, mineraler og transport.

2.1. Informasjon og oversikt
Europakontoret skal tilby skreddersydde oppdateringer på EU-politikk av direkte betydning
for Salten regionråd, enten i form av oppdateringer på spesifiserte arbeidsområder eller som
svar på konkrete henvendelser rundt kommende direktiv og EU-politikk av spesiell relevans.

i Nordland etablerte sitt kontor i 2003, i dag eies kontoret av Finnmark, Troms og Nordland



Europakontoret vil også arrangere workshops med tema innenfor Europakontorets
satsingsområder. Hensikten med disse vil primært være å koble aktører fra Nordland, Troms
og Finnmark sammen med aktører i Brussel for å drøfte utviklingsmuligheter og utfordringer
for landsdelen.

Europakontoret kan også bidra til kompetanseheving om EU, EØS og andre aktuelle
rammebetingelser ved foredrag/deltakelse i diskusjoner i Norge. I tilegg til dette vil
Europakontoret også informere om andre arrangørers kurs og konferanser som kan være av
interesse for Salten regionråd.

Europakontoret skal tilby følgende:
o Adgang til generell EU-informasjon rettet mot et nordnorsk publikum.

o Konkret informasjon om status på aktuelle politikkområder av verdi for Salten
regionråd, herunder:

· Infrastruktur og samferdsel i nordområdene
· Sikkerhet og beredskap

· Regional- og nordområdepolitikk

· Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler
og reiseliv.

o Oppfølging basert på forespørsel hjemmefra eller etter tidlig varsling fra
BrusseL.

2.2. Arenaskaper og interesse/remming
Gjennom sin tilstedeværelse i Brussel kan Europakontoret daglig knytte viktige kontakter
både med hensyn på partnersøk, politikkutforming og markedsføring av landsdelen.
Europakontoret har allerede et godt nettverk av offentlige og private aktører, politiske eller

administrative, internasjonale, nasjonale eller regionale miljøer, og det bygges stadig ut.

En av arbeidsmetodene ved Europakontoret går ut på å delta aktivt i politikkutforming som
kan få relevans for aktører i Nord-Norge. Dette gjøres ved å levere inn høringsuttalelser og
arrangere seminar/møter om det aktuelle tema hvor våre interesser fremmes. Her handler
det om blant annet å promotere Salten-kommunene og posisjonere Salten i EU

sammenheng.

Europakontoret skal tilby:

o Arrangement av møter med aktuelle aktører i Brussel ved behov.

o Seminarer/konferanser om et spesielt tema hvor interesser/aktører i Salten Regionråd
fremmes.



o Innspill til EUs institusjoner og aktører basert på Salten regionråds interesser innen et gitt

politikkområde, herunder:
· Infrastruktur og samferdsel i nordområdene
· Sikkerhet og beredskap

· Regional- og nordområdepolitikk

· Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler
og reiseliv.

2.3. Praktisk tilrettelegging

Europakontoret vil arrangere workshops med tema innenfor Europakontorets

satsingsområder i Salten og BrusseL. Hensikten med disse vil primært være å koble aktører
fra Nord-Norge sammen med aktører i Brussel for å drøfte utviklingsmuligheter og
utfordringer for landsdelen.

Europakontoret kan også bidra til kompetanseheving om EU, EØS og andre aktuelle
rammebetingelser ved foredrag/deltakelse i diskusjoner i Norge. i tillegg til dette vil
Europakontoret også å informere om andre arrangørers kurs og konferanser som kan være
av interesse for Salten regionråd.

Europakontorets kontor i Brussel, med medfølgende møterom, står til disposisjon for alle
partnere. Europakontoret har minst en kontorplass tilgjengelig.

Europakontoret skal tilby:

o Mulighet for å hospitere ved, eller bruke Europakontoret i forbindelse med

opphold i Brussel relatert til politikk- eller partnerarbeid.

o Europakontoret arrangerer studiedager/møter ved behov.

o Deltakelse på møter og debatter i Norge når det er behov for våre innspilL.
Europakontoret stiller også opp som forelesere om EU-systemet og deres
arbeid.

3. Samarbeidet mellom partene

Europakontoret skal samarbeide med Salten region råd om seminarer og konferanser som er
innenfor Europakontorets og regionens satsingsområder. Europakontoret skal i tillegg utføre
analyser innenfor Europakontorets satsingsområder og formidle disse. Av spesiell interesse
er utviklingen av EUs Nordområdepolitikk og den nye regionalpolitikken etter 2013 inkludert
differensiert arbeidsgiveravgift. Videre er fokus på EUs politikk for råvarer, energi,
rammevilkår for industrier og oppfølgingen av EUs fiskeripolitikk, samt transport.

Salten region råd vil gjennom denne avtalen prioriteres og kunne bruke Europakontorets
ressurser; det være seg bestillinger innen kurs/kompetanse/foredrag, lobbyvirksomhet,

tilrettelegging, partnersøk, hospitering samt andre tjenester som Europakontoret kan yte.



Europakontoret skal ta imot politikere og administrativt personale i Brussel og hjelpe dem til
å møte de riktige i EU-systemet.

Denne avtalen forutsetter at det er likevekt mellom Europakontoret og Salten regionråd i
kommunikasjon og informasjonsutveksling da det er avgjørende at samarbeidende parter
selv er aktive bestille re.

Ved svært store bestillinger er det opp til styret å avgjøre Europakontorets prioriteringer; jfr.
§ 9 i Europakontorets vedtekter

Den enkelte kommune kan ta kontakt med Europakontoret gjennom direkte henvendelser.
Det skal likevel tilstrebes en koordinert henvendelse gjennom Salten Regionråd så fremst
henvendelsen har regional betydning.

4. Konfidensialitet

Europakontoret skal håndtere informasjon fra Salten Regionråd på en god og forsvarlig
måte. Informasjon merket "untatt offentlgheten" skal behandles med varsomhet og skal
ikke deles, i noen form, med tredjepart. Denne forpliktelsen fortsetter også etter eventuelt
opphør av samarbeidet mellom partene.

5. Kontaktpersoner

Europakontoret sin kontaktperson overfor Salten Regionråd er:
Trond Haukanes; trond.haukanes(gnorthnorwav.org (+32 2 237 6902/ +32 (O) 473 183623)

Salten Regionråds kontaktperson overfor Europakontoret er:
Rolf Steffensen; rolf.steffensen(ghamarov.kommune.no (+47 907 29 317)

Kjersti Bye Pedersen; KierstLbve.pedersen(gsalten.no (+47 936 15 198)

6. Varighet

Avtalen løper i 1 (ett) år fra 1. juli 2014, med mulighet for forlengelse. a. Forlengelse av
avtaleperioden vurderes årlig i region rådets februarmøte.

7. Økonomi

a. Salten region råd skal betale kr 250.000 pr år til Europakontoret per år

avtaleperioden.
Samarbeidsavtalen medfører ingen ytterligere økonomisk forpliktelse ut over
dette, så sant det ikke avtales noe annet mellom partene

b.

x, x,



Rolf Steffensen
leder
Salten region råd

Trond Haukanes
Direktør
North Norway European Office





North Norway European Office
Nord-Norges europakontor

Vedtekter for kontoret og dets styringsorganer

§1. Europakontorets navn
Europakontoret som er et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, skal ha
som navn North Norway European Offce. (Nord-Norges europakontor)

§2. Europakontorets formål
Europakontoret skal være et servicekontor for Nord-Norge i Brüssel med det fonnål å bidra til
markedsføring av nordnorske interesser i europeiske miljøer og til regional utvikling gjennom
økt europakompetanse. Kontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnyte
mulighetene som EU og E0S-avtalen gir.

§3. Europakontorets eiere
Europakontorets eiere er Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland
fylkeskommune. Eierne har hver betalt et etableringstilskudd, videre betaler eierne et årlig
driftstilskudd.

Eierne hefter ubegrenset for 1/3-del av kontorets forpliktelser.
Eierne skal etablere et hjemmeapparat i sin fylkeskommune, jfr. § 7,3. avsnitt.

§4. Europakontorets partnere
Europakontoret kan knyte til seg partnere. Partnere forplikter seg til å bidra gjennom årlig
driftstilskudd.

Partnere har ingen yterligere økonomisk forpliktelser utover dette, så sant det ikke avtales
noe annet mellom partene.

§5. Ytelser overfor partnere
Ytelser overfor partnere gjennomføres etter avtale, eventuelt nedfelt i europakontorets
virksomhetsplan.

§6. Europakontorets plassering
Europakontoret skal være lokalisert i Brüssel.

§7. Direktør, sekretariat, ansettelsesforhold
Europakontoret ledes aven direktør, som tilsettes av styret. Direktøren har ansvaret for det
daglige arbeidet og har sekratariatsfunksjonen overfor styret og har tale- og forslagsrett i
styremøtene. Direktøren skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Det tiligger
direktøren å tilsette øvrige medarbeidere ved kontoret samt engasjere trainee i samråd med
styreleder.

Direktøren/ansatte har arbeidssted ved europakontoret. Nordland fylkeskommune har
arbeidsgiveransvar for alle ansatte som ikke har permisjon fra et av de andre eierfylkene.

Det forutsettes at eierne stiler kompetanse og arbeidskraft til rådighet for sekretariatet i
forbindelse med saksforberedelse til møter i styret, jfr. § 3, siste avsnitt.



§8. Europakontorets styre
Styret skal ha fire medlemmer. Tre av medlemmene er fylkesledere, hhv fylkesordfører i
Finnmark, fylkesrådsleder i Troms og fylkesrådsleder i Nordland. Det fjerde medlem
oppnevnes av partnerne.

Ledervervet går på omgang mellom fylkeslederne. Lederen har dobbelstemme ved
stemmelikhet.

Ved forfall blant fylkeslederne utpeker vedkommende selv sin vararepresentant for det
aktuelle styremøtet. Vararepresentant for fjerde styremedlem velges blant partnerne.

Styremøter holdes med utgangspunkt i vedtatt møteplan og ellers når noen av
styremedlemmene eller direktøren krever det.

Styret godkjenner regnskap og vedtar budsjett, strategiplan og virksomhetsplan. Styrets eiere
godkjenner og undertegner nye partneravtaler.

Det skal føres protokoll fra møtene.

Innkallingen til styremøter skal skje med rimelig varsel og skal inneholde en saksliste
utarbeidet av direktøren i samråd med styrets leder.

§9. Styrets myndighet
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med kontorets formål, kontorets årsbudsjett,
virksomhetsplan og andre vedtak og retningslinjer gitt av styret, og skal sørge for at kontorets
regnskap og formuesforvaltning er i samsvar med god forvaltningsskikk.

§10. Partnermøte
Partnermøtet er et felles forum for eiere og partnere.

Styret innkaller til partnermøte 1-2 ganger pr år.

Innkalling til partnermøte skal skje med rimelig varsel og skal inneholde en saksliste
utarbeidet av direktøren i samråd med styrets leder.

Partnermøtet behandler strategiplan og virksomhetsplan. Det skal føres protokoll fra
partnermøtene

§11. Inhabiltet

Spørsmål om inhabilitet følger reglene i forvaltningsloven

§12. Låneopptak / garantitisagn
Europakontoret kan ikke ta opp lån eller gi garanti.

§13. Europakontorets regnskap
Europakontorets regnskap skal bokføres etter kommunelovens regnskapsregler og tas inn i et
av eierfylkenes regnskap som et avdelingsregnskap

§14. Europakontorets revisjon
Europakontoret revideres av revisjonen i den fylkeskommunen hvor regnskapet føres



§15. Avvikling
Kontoret avvikles dersom eierne er enige om det. Uttreden må varsles innen i .07 det året
uttreden skjer, dersom partene ikke er enige om annen løsning.

§16. Endring av vedtektene
Endringer av vedtektene foretas av styret. Vedtektsendring forutsetter at de tre fylkes lederne
er enige.
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SAK NR 9.

Direktørens rapport

For perioden: 01. Desember 2013 - 01. Februar 2014

Direktør - Trond Haukanes
Rådgiver - Andreas Østhagen (deltidsstiling til 1. mars)
Rådgiver - Mari Røsten (fra 1. januar 2014)
Trainee - Torjus Kleiven Kandal

1. Europakontoret fremover:

. Situasjonen i Brussel/EU :

o Vi er nå inne i et valgår i EU. Det gjør at aktiviteten knyttet til politisk reformarbeidet i
EUvil være nokså lavt. Det betyr ikke at ting ikke skjer i EU. Mange av de vedtatte planer
og tiltak som har blitt vedtatt tidligere blir nå gjennomført.

o Det blir nå viktig for oss å følge med i valgkampen, se hvilke politikere som har fokus på

vår region, saker som påvirker oss, og fremtidige politikere som kan bli våre allierte i
vårt videre arbeid.

a ((Vill, altså kontoret starter året med nesten bare nyansatte. Det er derfor uhyre viktig å
benytte Andreas så lenge han har mulighet hjelp oss. Hans kontaktnett i EU systemet er
gull verdt for oss nå i denne startfasen. At vi nå har fått ansatt noen som har høy
kompetanse på forskning og EU sine programmer gjør at dette arbeidet kan prioriteres
opp. Vi blir på en helt annen måte i stand til tilby våre eiere og partnere support i
forhold til de nye sprogrammene (H2020,Erasmus +, Life+, osv.)

o Ellers gjelder fremdeles fremdeles hovedpunktene:

· Viktig å fange opp endringer/forslag i Brussel
og
· Promotere vår region/våre aktører. Blir spesielt viktig med nye aktører i Brussel,

hvor vi trenger å bygge nye nettverk og informere nye politikere om oss
· Vi må legge grunnlaget for når arbeidet med ny politikk/revideringer starter:
· Holde trykket oppe med seminarer som setter fokus på oss, samt bygger

nettverk
· Aktiv dialog med nye Europaparlamentarikere og enkeltmøter med byråkrater i

Kommisjonen
· Sikre at NSPA-nettverket er operativt og at vi har eksempler/material å bruke i

neste argumentasjonsrunde
· Uformell/formell dialog med Norges Delegasjon til EU - knytte kontaktpunkt

med nye råder (de fleste skiftes ut).
. Se konkrete punkter under "Fremover" under hvert arbeidsområde.

24 Avenue Palmerston I B-1000 Brussels I Web: ww.northnorway.org I Phone: +32 (O) 22 37 69 03
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2. Hovedpunkter i vårt arbeid - vinteren 2013/2014

1 Differensiert arbeidsgiveravgift.

Følger med i implementering av differensiert arbeidsgiveravgift. Følger
prosessen mellom ESA og KRD. Særlig viktig med hensyn ti Tromsø og Bodø
Kommuner.

2 Partnere.

Operasjonalisering med UiN/UiT, videreføring med Råfisklaget og fornying med
Tromsø/Bodø. Vi har gjennomført møter med eier og partnere ijanuar 2014.

3 Nordområdedebatten.

Planlegging av 2 ti 3 nye seminarer knyttet ti dette emnet i løpet av våren
2014.

4 EU-programmer

Spre kunnskap om EU sine programmer hos eiere og partnere.

SInformasionoF ..
Aktiv informering hjemover (epost, nyhetsbrev, møter/seminarer hjemme)

6 Energiregelverket

Følge opp endringer i statsstøtteregelverket på energi som nå er ute på høring.

2.1 Regionalpolitikk
. Ree:ionalt statsstøtteree:elverk - Differensiert arbeidse:iverave:ift

o Kontorets har fremdeles fokus på dette området. 1. juli 2014 skal regelverket tre i kraft.
o KRO er fremdeles i forhandlinger med ESA om hvordan regelverket skal utformes.
o Tromsø og Bodø kommune har fremmet ønske om å få samme sats som resten av Nord

Norge. Kommunene har bestilt en rapport om hvordan avgiften påvirker veksten i privat
sektor.

o Forhandlinger mellom KRO og ESA om rammene for nyordning. Avgjørende møte for

Nord Norge sin del vil finne sted i februar.
o Har vært uro på norsk side på grunn av at det er lekket ut info om at det er uenighet

mellom KRO og FO.

24 Avenue Palmerston I B-1000 Brussels I Web: ww.northnorway.org I Phone: +32 (O) 22 376903
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Fremover:
o Vi følger prosessen til den er helt i måL. Skal her i Brussel prøve å ha tett kontakt med

Jan Edøy hos delegasjonen.
Prosessen med revidering vii starte igjen om 3-4 år - Vi må være forberedt /
oppdatere datagrunnlaget og argumentene (det vil ikke bli lettere neste gang)

. NSPA-nettverket

o Svenskene og finnene er opptatte av sluttfasen i forhandlingene om regionalfondene og
partnerskapsavtalene som skal signeres mellom Sverige/Finland og EU-Kom

o Stort fokus på Smart Spesialisering og hvilken rolle NSPA kan ha i dette

o 2 NSPA-møter i Brussel siden sist styremøte.
o Vi har spilt inn ønske om at infrastruktur får en sentral plass i NSPA arbeidet fremover.

Konkret har vi fremmet Barents Transportplan som et case som det bør jobbes med.
Finnene er svært interessert i dette, mens svenskene har en mer avventende holdning,
men blir nok med om enn ikke så entusiastisk.

Fremover:
o Neste forum i Bodø. Vi planlegger for at dette møte blir i begynnelsen av Oktober.Her

kan vi bruke nettverket til nytte for våre aktører, kanskje med spesielt fokus på Horizon
2020 og link til regionale utviklingsstrategier/smart spesialisering?

o Styringsgruppe møte i månedsskifte Mars/apriL. Avgjøres endelig på NSPA møte den 10

Februar. ?

o . NSPA nettverket er nyttig, men viktig at vi har konkrete mål for det vi skal bruke tid på
der.

. Smart Soesialiserine: Stratee:ier (S3-olattformen)

o Mye diskusjon om å få omdefinert begrepet i NSPA nettverket. Det vil si at man ønsker å
få inn regionene som et begrep innenfor Smart spesialisering. Smart Regions kontra
Smart Cities,

Fremover:
o Vi fungerer som en lyttepost i Brussel, og kan fange opp informasjon på bakgrunn av

henvendelser fra fylkene

3.2. Nordområdene/Barents

. Lee:e:e oremissene for EUs nordområdedebatt:

o Viktig å holde trykket oppe for å motvirke "Save the Arctic" -tankegangen som brer seg i

Brussel (Greenpeace). Europaparlamentet arbeider med en uttalelse som skal vedtas i
slutten av februar. Kontoret er i dialog med aktuelle aktører i Brussel og kommer med
innspill til parlamentarikere basert på tidligere innspiIl om det skulle bli aktuelt.

o Kontoret har møte med Nordområdeseksjonen til UD 3. februar i Oslo, hvor vi får mye
skryt for den aktive rollen i BrusseL. Vi diskuterte blant annet ideen om å ta nye
Europaparlamentarikere opp til NN og fremtidige nordområdeseminar i BrusseL.

o Deltakelse på Arctic Frontiers 2014

· Kontoret deltok i Tromsø for å møte partnere og eiere, samt fremme arbeidet vi

gjør i BrusseL.

· På møter i Bodø med UiN signaliserer man at et seminar knyttet til Arctic
Dialogue 2015 er ønskelig, likt det vi gjorde med "Humans in the Arctic" i

24 Avenue Palmerston I B-1000 Brussels I Web: ww,northnorway.org I Phone: +32 (O) 22 3769 03
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november. Kontoret tar også sikte på å delta på denne konferansen i Bodø 18.-
20. mars.

o Vi diskuterer med Barentssekretariatet samarbeid rundt et mulig seminar i juni i Brussel,
i forbindelse med st yre- og partnermøte. Temaet visum/grenseoverganger er EU-

relevant og på agendaen for tiden og dette kan være en aktuell problemstiling.
o Møter med KMD (Edøy og Skjerpen) i Oslo 3. februar om status på "Arctic think tank" -

såkalt Bodø-prosessen. Kontoret fortsetter å følge dette arbeidet og gjøre seg relevant
slik at vi blir inkludert i KMDs arbeid og prosesser og kan levere informasjon hjem til
eiere og partnere.

Fremover:
o Følger opp med Europaparlamentet og leverer eventuelt et innspil, koordinert med

kontaktpunkt hjemme i fylkene.
o Kontoret følger opp med Brussel-miljøet/KMD om status for ((en arktisk tenketank))
o Er i dialog med Barentssekretariatet om tema/opplegg for juni-seminar

o Er i dialog med UiN om Arctic Dialogue 2015

o Kontoret deltar med innlegg på ((Nordområdekonferanse)) i Bodø, 20. februar

3.3. Elis nye programmer ("2020. Erasmus +. ..)

. Horizon 202002 Erasmus +

o Mari har startet arbeidet med å sette seg inn i de programmer som vi tror er relevant
for eiere og partnere.

o Med kapasitetsøking på kontoret i form av at Mari nå er på plass, gjør at vi bedre kan
skreddersy opplegg for våre eiere og partnere. Etter turen vår i Nord Norge nå i vinter
har Mari opprettet kontakt med de aller fleste av våre eiere som har behov for
veiledning inner for denne tematikken.

o Møter med både UiN og UlT

· Operasjonaliseringsplaner er utarbeidet, med konkrete handlinger og mål for

våren 2014
Fremover:

o Følge opp planene og gjøre kontoret relevant for partnere og eiere på H2020 og
Erasmus +

o Ta imot konkrete henvendelser på disse fagområdene hjemmefra.

3.4. Fiskeri- og næringspolitikk

. Fiskeripolitikk

o Den nye vedtatte fiskeripolitikken i EU er nå på vei til å bli implementert ute hos de
enkelte land. Man er endelig enige om fiskerireformen i EU og nå begynner man å
diskutere implementeringsarbeidet rundt denne. I Europaparlamentet ønsker man så
strenge lovforslag som mulig, men medlemslandene holder tilbake.

o Ellers er fremdeles Makrell konflikten mellom EU/Norge og Island/Færøyene ennå ikke

løst.
o Vi leverer en oversikt over EU-nytt innen fiskeri annenhver uke til Råfisklaget

24 Avenue Palmerston I B-1000 Brussels I Web: ww.northnorway.org I Phone: +32 (O) 22 3769 03
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Fremover:
o Fiskeri seminaret 7. mai er nå under aktivt planlegging. Det blir et formiddags

arrangement på Norway House der vi håper å få med både Aspaker og Damanaki.

Torjus er nå prosjektleder for arrangement med meg og Andreas som støttefunksjon.

. Diverse nærim~spolitikk

o Blue growth

· EU sitt fokus på Blue Growth, følger vi opp her fra kontoret. Det er særlig
innenfor sjøtransport, fiskeri og skipsbygging dette nå er satt fokus på i EU.

o Mineralpolitikk

· Vi kommer til å følge EU sin mineralpolitikk tett. Behovet for forsyningssikkerhet
med hensyn på mineraler gjør at EU nå fører en aktiv mineralpolitikk.

o Energi og statsstøtte

· i de nye retningslinjene for regional statsstøtte var energi tatt ut. Regelverk for
Energi og Miljø er nå ut på høring med høringsfrist til 14 Februar. Det ble
besluttet i en felles telefonkonferanse mellom de tre fylkene og Brusselkontoret
at det ble laget en felles høringsuttalelse om dette regelverket. Undertegnede
og Andreas har nå arbeidet frem et utkast som fylkene må godkjenne før
innsendelse,

Fremover:
o' EUs politikkområder er mange og omfattende, og vi er avhengige av konkrete

henvendelser for å klare å sortere ut viktige områder for våre eiere og partnere.
o Vi har . fått et innspil fra Pertro Arctic med hensyn på et nytt regelverk som gir

muligheter for oljeselskapene til å fravike regelverket om offentlig anskaffelse. Det
kan gjøre det lettere for Nord Norske bedrifter å få tildelt kontrakter ved leting og
utbygging i Nord. Petro Arctic har bedt oss om å gjøre en vurdering av hvilke
muligheter dette gir Nord Norsk industri. Skal vi kunne gjøre det må våre eiere gi oss
lov til å bruke resursers på et slikt arbeid.

o Levere inn innspil på energi og statsstøtte innen 14. februar

o Gjennomføre fiskeriseminar 7. mai

3.5. Informasjonsarbeid
. Utenriksdepartementets Tidlie: Varsline:se:ruppe

o Kontoret har deltatt på møte i gruppen nå i Januar.

· Stort sett det meste av det vi hadde levert inn av forslag den 11. oktober, var

tatt med på listen. Ikke alt var prioritert av departementene men det hidrer ikke
oss i å jobbe videre med disse sakene.

Fremover:
o Delta og følge opp med de sakene som våre eiere og partnere prioriterer gjennom

bestillngsbrevet og enkeltsaker.
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. Besøk/studiel1rupper i Brussel fra eiere/partnere

o Så langt i år har vi ikke hatt noen gruppe fra våre eiere eller partnere.
Fremover:

o Fortsette å oppfordre til et konkret formål med en Brussel-tur samtidig som vi

naturligvis er på tilbudssiden.

. Foredral1 om kontorets arbeid/rolle

o NNEO har gjennomført 2 eksterne foredrag siden 1 Desember. Jeg deltok på Vadsø
Seminaret 9 Januar og Torjus holdt foredrag for stortingspolitikere på Norway House
den 17 Januar.

o i januar har vi gjennomført møter med våre eiere og partnere. Vi startet i Vadsø 8.
januar der vi holdt en presentasjon for FFK og hadde dialog om viktige saker

Fylkeskommunen mente vi burde fokusere på. Videre gikk turen til Bodø den 13 Januar,
der vi dessverre fikk litt amputert program på grunn av kanselerte fly, Vi fikk likevel
treffe en del av nøkkelpersonellet hos NFK og gjennomgikk en del av økonomirutinene.
Videre møtte vi både Bodø kommune og UiN. Dette var nyttige møter der jeg og Mari
fikk litt bedre innblikk i våre partneres ønsker,

o Tromsø sto for tur fra den 19 Januar. Her fikk vi til møter både med TFK, Råfiskelaget og
UiT. Vi hadde en presentasjon av kontoret for relevant personell hos TFK. Fikk innspill
hos dem som vi tar med videre i arbeidet. I Tromsø var både jeg, Mari,Torjus og Andreas
tilstede.

Fremover:
o Det ble yttret ønske om mer Europakunnskap hos noen av våre eiere. Det akter vi å

tilby i løpet av våren. Eller er det stor interesse for å komme i gang med EU sine
programmer. Det kommer Mari serlig til å ha fokus på.

o Vi har sagt ja til å bidra med kronikker om EU saker til divaviser i Nord Norge.

. Informasion hiemover/nvhetssaker/hiemmesiden

o Web siden vår er under viderutvikling og en ny layout vil være klar i løpet av våren, Det
skal gjøre at det blir enklere å navigere på nettsiden.

o Fiskebrevet har vært en stor suksess. Vi får veldig mye skryt. Mulig vi skal gjøre noe av
det samme med EU programmer?

o En oppdatering/designendring av hjemmesiden er underveis.

Fremover:
o Fortsette aktiv informasjonsdeling. Er avhengig av at vi blir holdt informert om:

· Hva eiere/partnere er opptatte av?
· Hvem er de rette kontaktpunktene, gjerne med direkte kontakt til de rette

fagpersonene ?

· Hva vi eventuelt kan fokusere mer på/sette mer søkelys på?
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4. Datoer /planer fremover

03. feb Møte med UD og KMD Oslo Trond, Andreas

04.feb Styremøte for NNEO Kirkenes Oppdatere eiere/partnere og få
innspill

4. - S. Kirkeneskonferansen Kirkenes Oppdatere seg på Trond og Mari deltar
feb Barenstsamarbeidet med mer

10. - 14. Andreas i Brussel Brussel Introdusere kontoret til nettverk i
feb Brussel med flere møter

lS.feb ANSA Karrieredag Brussel Presentere kontoret i håp om å
rekruttere gode traineer

20. feb Nordområdekonferanse Bodø Både Trond og Andreas holder

innlegg

21. feb KMD Oslo Kurs i EUs regionalpolitikk

18. - 20. Arctic Dialogue
mars

Bodø Representere oss og knytte nye
kontakter

? NSPA arrangerer

seminaret "Barents

Infrastructure"

Brussel I kjølvannet av barents
transportplan

Ingenting bestemt,
men vi anser at mars
er mest
hensiktsmessig for
arrangementet

6. - 8.
mai

Sjømatmesse Brussel Kontoret bistår med praktisk hjelp Alle deltar
til stands

07.mai Seminar: "Blue Growth Brussel
in the Arctic

Vi arrangerer halvdagsseminar
med fokus på fiskeri i
Nordområdene.

Dato er foreløpig og
kan bli endret.
Program utformes nå.
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19.jun Styremøte for NNEO Brussel Oppdatere eiere/partnere og få
innspill

19.jun Barents seminar Brussel Samarbeid med
Barentssekreta riatet.

5. Oversikt over foredrag. møter og seminarer som har vært
avholdt.

Oversikt desember 2013 02 ianuar 2014

Når Hva Hvor Formål Kommentarer

3/12 - Mari R på kontoret Brussel Mari Røsten som startet på
5/12 kontoret fra 1. januar var i

Brussel for å bli kjent med
kontoret, samt å få
overført kunnskap av
Andreas,

04.des CPMR møte Brussel Blue Growth, Skipsbygging Trond
i Europa

04;des NSPAmøte Brussel Jannika presenterte S3 Andreas

04.des Statoil Brussel Oppsummering etter HA Trond, Andreas
seminaret

04.des Ny nettside Brussel Kontoret arbeider med å få Denne prosessen har tatt
en ny nettside, Torjus lang tid, men vi har nå
presenterte designforlag til endelig kommet i
resten av kontoret og tok sluttfasen. Vi regner med
med seg tilbakemedlingene at ny nettside er oppe
som kom. senest i mars.

05.des EIP Raw Material Brussel Torjus deltok på den årlige Nyttig info ble sendt hjem.
konferansen EIP (European

Innovation Partnerships on
Raw Material).

05.des Julemottakelse Brussel Kontoret inviterte folk vi Rundt 40-50 mennesker
har vært i kontakt med i var innom mottagelsen
løpet av året for å takke for som ble holdt i kjelleren
samarbeidet. Det viktigste på kontoret.
var likevel å introdusere
vår nye direktør og
rådgiver.
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06.des Møte Energi råden Brussel Møte med energiråden Andreas, Trond
Bjørn Ståle Haavik
vedrørende det nye energi
og miljø regelverket

11.des Prezi-kurs Brussel Torjus holdt prezikurs for De allerfleste bruker
kontoret. Det er et Power Point under
program en kan bruke for å foredrag. Den kan ofte
illustrere bilder og grafer være noe kjedelig og
under foredrag. kontoret ønsker å

inspirere og engasjere
publikum med Prezi, som
er en relativt ny måte å
presentere på.

12.des Møte med UD sin rep for Brussel Møte med Eli Jonsvik om Trond
arktiske saker EU sin kommende strategi

for arktis

02.jan Oppstart Mari Ny rådgiver med fokus på
forskning

07.jan Møter Oslo Diskuterte blant annet Andreas
Nordområdesenteret Arctic Dialogue 2015

08.jan Scandinavian Cross- Torjus deltok på denne Innholdet var ikke direkte
border cooperation for konferansen i Parlamentet. relevant for oss (handlet
infrastructure om lyntog), men hensikten

var å se hvordan Oslo,
Gøteborg og København
jobber for å komme
tettere sammen. Nyttig å
sammenligne med Barents
Transportplan bla.

08.jan Møte FFK,Vadsø Vadsø Intermøte med FFK. Trond, Mari
Deltakere fra diverse
avdelinger i
fylkeskommunen

Og.jan Vadsø Vadsø seminaret. Trond Trond og Mari
holdt foredrag om EU
kontoret for lokalpolitikere
og næringsliv

14.jan Møte med NFK Bodø Gikk gjennom div kontor Trond og Mari
rutiner og økonomi.
Besøkte IT avdelingen

14. - 16. Nordlandskonferansen Bodø Følge utviklingen i nord og Trond og Mari deltok
jan oppdatering på hva NN og

spesielt Nordland er
opptatt av
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1S.jan Møter med Bodø Bodø Møte på Ordførers kontor Trond og Mari
Kommune der man diskuterte hva

som var viktig for Bode
fremmover,
Beredskapsbyen Bodø, ESA

møte i Februar+ om Salten
regionråd tar over Bode
sitt partnerskap.

1S.jan Nyttårsmotagelse med Brussel Statsministeren inviterte Hensikten er å bli kjent
Grønlands statsminister oss til mottagelse og Torjus med viktige aktører. Både

gikk på den. å vise interesse for

Grønland og bli bedre
kjent med delegasjonen
deres

16.jan Møte Bodø Diskuterte fremtidig Trond og Mari
U i N/nordom rådesenteret sammarbeid med UiN.

Tilby hospiteringsplass i
BrusseL. Mari kan tilby
Europakunnskap på UiN.
Arctik Dialog seminar i
Brussel Nov/des 2014+ Eu

programmer
16.jan Møte Nærings- og Oslo Diskutere seminar 7. mai Andreas

Fiskeridepartementet

16.jan Foredrag for trainee Brussel Torjus presenterte Viktig å promotere oss
kontoret for flere nye som kontor og at flere
norske traineer i BrusseL. kjenner til virksomheten

og budskapet vårt.
17.jan Møte med Brussel Torjus holdt foredrag til en Torjus' inntrykk er at flere

stortingspolitikere gruppe stortingspolitikere av politikerne ikke var klar
som var på en ukes over at NNEO drev med
studietur i BrusseL. Alle politisk medvikrning mot
seks region kontorene holdt EU. Høyrepolitiker

presentasjon med Margunn Ebbesen som
påfølgende spørsmål og tidligere har vært i
diskusjon. fylkesrådet i Nordland,

delte sine erfaringer i
plenum og sa at de brukte
kontoret aktivt og var
veldig fornøyd med slik
det fungerte.

19. - 23. Arctic Frontiers Tromsø Hele kontoret (andreas

jan inkl) var i Tromsø under AF,
Viktig for å følge debatten
om utviklingen i Arktis.
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20.jan Møte med Råfisklaget Tromsø Hele kontoret møtte
Trygve Myrvang og Alf-Erik
Veipe for å bli kjent,
diskutere framtidig
samarbeid og

fiskeriseminaret vi skal
holde i Brussel 7. mai.

2i.jan Møte UiT Tromsø Hele kontoret møtte Sølvi Viktigste var at de fikk

Andressen og Pål Vegard hilse på Mari, som har
Storeheier ved UiT for å hovedansvaret for
diskutere framtidig universitetene
samarbeid.

21.jan Møte med Tromsø Kort møte om seminaret i Trond,And reas,M a ri, T orj us

Ba rentssekreta riatet. Juni. Tentativt 18-19 Juni.
Rune Rafalsen Tema: visum/grensesone

2i.jan Middag med TFK Tromsø TFK inviterte på middag
som en avslutningsgave for
Andreas i tillegg til å bli
bedre kjent med nye på
kontoret.

22.jan Presente kontoret for Tromsø Vi møtte en rekke
TFK og visa versa menensker ved TFK for å få

en oppdatering på status
ved de ulike avdelingene. I
tilegg fortalte vi om
kontoret i BrusseL.

22.jan European Union's Tromsø Komme med innspill Torjus og Mari deltok
policies affecting the
Arctic - workshop

23.jan NSPA møte Brussel Diskusjon rundt dette med Trond
Barents Transportplan,
Seminar om SSpes i
Rovaniemi og neste
styringsgruppe møte.

23.jan Canada og fylkes leder fra Oslo Seminar med Toni Penikett Andreas
Arktis-Canada om regionenes rolle i

Arktis/Canada. Nord-
norges rolle i Arktisk Råd
fremmet og diskutert.

24.jan TV-gruppe møte i Brussel Brussel, Gjennomgang av de Trond
Norway viktigste temaer man så for
House seg kunne være aktuelle

det neste året
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28.jan Møte med Brussel Trond og Torjus møtte King ga konstruktiv

Europakommisjonen, DG Matthew King, som en av tilbakemelding og likte
MARE head of unit-ene i DG konseptet vårt. Han

MARE i kjenner til kontoret fra før,
Europakommisjonen for å og nå fikk han hilse på nye
diskutere fiskeriseminaret på kontoret. Ikke minst ble

vårt 7, mai. vi kjent med han.

28.jan Møte med Norges Brussel Møte for å diskutere Gav oss konstruktiv
delegasjon til EU fiskeriseminar 7. mai. tilbakemelding om innhold

Delegasjonen er og form.
medarrangør og seminaret
skal holdes hos dem.

29.jan Blue Growth-konferanse Brussel Trond og Torjus deltok på
denne fiskerikonferansen i
Parlamentet for å holde
oss oppdatert på
fiskeripolitikk og hva en
kan vente framover.
Spesielt for å hente
inspirasjon til vårt egnt
fiskeriseminar 7. mai

30. - 31. GeoNor-konferansen Moi Få med seg hva som skjer Torjus deltar

jan 2014 Rana på mineralfronten
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INNKJØP AV BIL TIL ADMINISTRASJONEN P Å KOMMUNEHUS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

J an Roar Kristiansen
14/119

Arkiv: 651

Saksnr.: Utvalg

13/14 Formannskapet
Møtedato
19.03.2014

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune kjøper 1 stk. ny Toyota RA V4 2,0 D-4D 4WD til en totalpris på kr.
410.607,- inkL. mva. til bruk for administrasjonen på kommunehuset.
Bilen kjøpes inn gjennom rammeavtale med SIIS

Saksutredning:
12013 ble det totalt kjørt 73.425 km av de ansatte og utbetalt kjøregodtgjørelse med kr.
296.945.

Dersom kommunen går til innjøp aven bil vil det vesentlige av kjøregodtgjørelsen gå ut.
Ved innjøp av ovennevnte bil vil man ved ca. 30.000 kjørte km pr. år ha et
innsparingspotensiale på ca. kr. 20.000 pr. år.

30.000 kjørte km pr. år bygger på erfaringstall fra de årene adminstrasjonen hadde kommunale
biler til disposisjon. Hver bil var kjørt ca. 90.000 km på de 3 årene leasingavtalen varte.

Bilen har 5. års garanti og den anskaffes med 5-årig serviceavtale og 30000 kjørte km pr.år
som i praksis betyr at bilen blir tatt godt vare på og vil ikke få større uforutsette
reparasjonskostnader i de første 5 år. Bilen vil normalt kunne ha ei brukstid på 7. år i
kommunalt bruk, etter dette er det lagt inn en annenhåndsverdi på kr. 150.000,-

Oppsett investeringskostnader og utgifter i 7. år

Bilkostnader, grunnpris *320607
Utstyr, vinterdekk, krok, etc. * 40000

Serviceavtale 5 år/30000 km pr. år *50000
Tillegg for service i 2 år/30000 km (etter utgått serviceavtale) 20000
Rentekostnader i 7 år/3% 43521
Dieselkostnader (30000 km x 7 år) x kr. 1,40 294000
Div. utgifter antatte utgifter til dekk, etc. i 7 år 55000
Forsikring i 7 år/kr. 5000 pr. år 35000
Sum 858128
-Restverdi etter 7 år (antatt, men er sannsyligvis høyere) 150000
Totale kostnader etter 7 år 708128
Kostnader pr. km ved 30000 kjørte km pr. år i kommunal bil 3,37
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Totalt antall kjørte km av ansatte i 2013 73425
Utbetalt bilgodtgjørelse i 2013 296945
Kostnader pr. km i 2013 4,04

Kostnader kjøring 30000 km pr. år med kom. bil (kr. 3,37) 101161,14
Tilsvarende med egen bil og kjøregodtgjørelse (kr. 4,05) 121325,84
Innsparingspotensiale/differanse pr. år 20164,70

linnsparingspotensiale ila. 7 år
*Investeringskostnader

I 141152,91

Regnestykket er basert på dagens km-satser, som sannsyligvis vil stige noe ila. denne 7-års
perioden. Dermed vil innsapringspotensialet være noe større.

Andre innsparingsmomenter kan være at flere slår seg sammen og avtaler felles transport der
dette er mulig.

Vurdering:
En gruppe i administrasjonen har vurdert privat bilbruk kontra bruk av kommunal bil og
deretter om kommunen skal leie/lease eller kjøpe biL. Konklusjonen er entydig.

Rådmannen anbefaler at det investeres i ny Toyota RA V4 til administrasjonen på
kommunehuset
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