Årsmelding
2013

Innledning
”Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige
tjenesteyting gjennom å:
 samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger,


profilere Ofoten og ivareta regionens interesser utad,



øke påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon,



medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene.”

§1 Ofoten regionråds vedtekter

Regionbygging er et krevende og utfordrende arbeid som har mange fasetter og fordrer
langsiktighet og vilje til å fortsette å gå i mot vinden. Som det fremgår av vedtektene er det
store og brede oppgaver Ofoten regionråd ønsker å gjøre noe med.

Regionrådet har gjennom 2013 arbeidet aktivt innen de fleste av feltene nevnt ovenfor. En
rekke møter av formell og uformell art har vært avholdt med sentrale aktører innenfor både
næringsliv og det offentlige. Både politisk og administrativ ledelse har vektlagt synligheten i
det regionale og nasjonale offentlige rom. Regionrådet har avgitt en rekke uttalelser til
høringer og andre aktuelle saker, noe som er med på å øke synlighet og samhandling. Det er
også et stadig økende ønske om å benytte regionrådet som informasjonskanal inn mot
kommunene, dette gjelder særlig fra region/fylkesnivået i ulike deler av offentlig forvaltning.

Gjennom året har regionrådet hatt et omforent fokus på flere saker; for å nevne noen: gode
samferdselsløsninger, arbeid med felles regionalt omdømme og kampflybase til Evenes.
Vi ser en utvikling i saker som krever at en samlet region skal stå bak for at vi skal lykkes i nå
frem med våre synspunkter. I denne sammenheng er det avgjørende at regionrådet har en
sekretariatsressurs som kan gripe fatt i og koordinere krevende politiske prosesser. Mange av
disse sakene er kommer i offentlighetens lys på bakgrunn av oppslag i media og krever ofte
en rask respons fra et samlet politisk miljø og øvrige utviklingsaktører.
Regionrådet har i 2013 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik

Organisering
Sammensetning

Regionrådet er sammensatt av ordfører, varaordfører og opposisjonspolitiker fra de fem
kommunene som deltar i Ofoten regionråd. I tillegg innkalles administrasjonssjefene med
talerett til alle møter i regionrådets organer.
Ofoten regionråd hadde i 2013 følgende sammensetning
Tore
Nysæter (leder)
Ordfører (H)
Narvik
Tor Asgeir
Johansen
Ordfører (Ap)
Tysfjord
(nestleder)
Hermod
Amundsen
Varaordfører (Ap)
Ballangen
Gunnhill
Andreassen
Opposisjonspolitiker
Tjeldsund
(HTL)
Rune
Edvardsen
Opposisjonspolitiker
Narvik
(Ap)
Lene
Fjelldal
Opposisjonspolitiker
Ballangen
(Sp)
Bjørn
Hanssen
Varaordfører (Ap)
Tjeldsund
jan-okt Jardar
Jensen
Ordfører (H)
Evenes
nov-des Svein
Kristiansen
Erik
Filip
Mikkelsen
Opposisjonspolitiker
Tysfjord
(H)
Trond
Millerjord
Varaordfører (uavh)
Narvik
Anne-Rita
Nicklasson
Ordfører (H)
Ballangen
Svein
Nilsen
Opposisjonspolitiker
Evenes
(Sp)
Petter
Paulsen
Varaordfører (H)
Evenes
Bjørnar
Pettersen
Ordfører (H)
Tjeldsund
Guttorm
Aasebøstøl
Varaordfører (Ap)
Tysfjord
Arbeidsutvalget hadde i 2013 følgende sammensetning
Tore
Nysæter (leder)
Ordfører Narvik
Tor Asgeir
Johansen(nestleder) Ordfører Tysfjord
jan-okt Jardar
Jensen
Ordfører Evenes
nov-des Svein
Kristiansen
Erik
Anne-Rita
Nicklasson
Ordfører Ballangen
Bjørnar
Pettersen
Ordfører Tjeldsund
Rådmannsutvalget ble i 2013 ledet av rådmann i Tjeldsund, Bjørn Alling.
Sekretariatet

Sekretariatet ble i 2013 ledet av Eystein Markusson fram til 1. oktober. Sigbjørn Astrup var i
perioden 1. januar til 30. september 2013 ansatt som prosjektkoordinator med særlig ansvar
for oppfølging av Partnerskap Ofoten. Fra 1. oktober til 31. desember 2013 var Sigbjørn
Astrup konstituert som sekretariatsleder.
Friluftsrådet

Anne-Margrethe Roll var i perioden 01.01-31.12.13 ansatt som daglig leder for Ofoten

friluftsråd i full stilling.

Kontorforhold/Arbeidsmiljø
Sekretariatet for Ofoten regionråd hadde i 2013 kontorer i leide lokaler i Bogen Servicebygg i
Bogen i Ofoten.
Friluftstrådet var i 2013 samlokalisert med kulturetaten i Narvik kommune.
Evenes og Narvik kommuner har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske
arbeidsgiverarbeidet for henholdsvis sekretariatet og friluftsrådet.

Virksomheten i 2013
Møtevirksomhet

Ofoten regionråd (hovedstyret) avholdt i 2013 fem møter hvor det ble behandlet 24 saker, i
tillegg til referatsaker og orienteringer.
Arbeidsutvalget behandlet i samme periode 33 saker i tillegg til forberedelse og oppfølging av
regionrådets saker.
Rådmannsutvalget i Ofoten avholdt 6 møter i løpet av året.
Det er holdt en rekke møter med ulike representanter fra politiske nivåer som for eksempel
Stortingets Nordlandsbenk, politisk ledelse i Forsvarsdepartementet,
Kommunaldepartementet, Fylkesrådet i Nordland med flere.

Samferdsel

Samarbeidet rundt store samferdselsprosjekter har også i 2013 vært viktig for samarbeid både
innad i regionen og med naboregionene.
Ofotbanen har hatt en svært positiv økning når det gjelder trafikk av gods og malm. Det
foreligger konkrete planer for en betydelig økning av skipning av malm over Narvik som vil
kreve investeringer for å øke kapasiteten. Utviklingen av ny utskipningshavn for Northland
Resources på Fagernes har vært med på å ytterligere øke estimatene for Ofotbanen.
Regionrådet har arbeidet aktivt for en umiddelbar kapasitetsøkning og utbygging av
dobbeltspor så snart som mulig. Saken har blitt nevnt og gjentatt ved mange anledninger i
møter med fylke og departementer. Dette for å holde oppe fokuset på Ofotbanen.
Det har vært gjennomført møte med samferdselsdepartementet angående fergeruter over
Tysfjord og spørsmålet om fergefri forbindelse over Tysfjord har vært løftet til både fylke og
departement. Samferdsel har også været et flittig debattert tema i Midtre Hålogaland
regionrådsforum. Det har gjennom dette blitt ønsket at utbyggingen av E 10 må forseres. I
møter med NFK har det også vært løftet at utbygging av E6 også må forseres, da den
opprinnelige plan legger opp til en svak fremdrift.

Kommunestruktur i Ofoten

Rådmannsutvalget anbefalte i møte 10.01.13 at kommunestruktur settes på dagsordenen. I
den daglige driften av de kommunale tjenester oppleves det en økende fragmentering på
grunn av stadig flere interkommunale samarbeidsløsninger for tjenesteproduksjon. Denne
fragmenteringen skaper utfordringer for utøvelse av helhetlig ledelse og i hvilken grad
styringen er underlagt reell demokratisk kontroll fra kommunestyrene. Kravet til kompetanse
er imidlertid stadig økende innen alle tjenestefelt og enkeltvis blir kommunene for lette. En
mulig løsning på dette er å slå sammen kommuner. Dette vil øke størrelsen på fagmiljøene,

minske behovet for interkommunale løsninger, gi mulighet for en mer helhetlig ledelse og gi
mulighet for styring og kontroll fra folkevalgte organ.
Vedtak om iverksetting av kommunestrukturutredning ble vedtatt i alle kommunestyrer,
unntatt Tjeldsund i løpet av våren 2013.
Det har blitt skaffet midler til utreningen fra KMD og utredningen forventes ferdig høsten
2014.
Kampflybase

Ofoten regionråd har hele tiden aktivt støttet Evenes som base for Norges nye kampfly F-35
gjennom politiske vedtak og praktisk arbeid. Stortinget har i «Et forsvar for vår tid» (Prop.
73 S, 2011-2012) vedtatt at Evenes skal være en QRA base for de nye kampflyene.
Prosjektarbeidet med kampflybasen er avsluttet fra sekretariatets side, men det er viktig å
følge opp vedtaket i Stortinget slik at de forutsetninger som ligger i det blir materialisert på
Evenes flystasjon.
Regionalt samarbeid i Midtre Hålogaland

Ofoten regionråd har et formalisert samarbeid med regionene i Midtre-Hålogaland (Lofoten,
Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen). Dette samarbeidet blir ivaretatt i møter 2-3 ganger i året
der leder/nestleder, samt daglig leder møter. I tilegg har det vært avholdt et dialogmøte med
næringslivet, representert gjennom næringslivsforeninger i Midtre Hålogaland. Troms og
Nordland fylke var også representert. Ut av møtet ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt der
fokus er på å stimulere vekst og utvikling i Midtre Hålogaland gjennom å samle oss rundt
felles utviklingsstrategier. Ift infrastruktur, rammebetingelser for næringslivet, FOU,
kompetanse og kunnskap, offentlig forvaltning, profilering av regionen etc. Prosjektet er
finansiert av fylkene.
Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan ble i 2013 revidert slik forutsatt i gjeldende plan. En revisjon
innebærer ikke en ny plan, men endringer i den eksisterende. Mange av elementene i planen
var gjennomført, eller var ikke aktuelle lengre. Revisjonsforslaget ble vedtatt i Ofoten
regionråd 29.11.13. Revisjonen ble gjennomført ved at det ble arrangert møter med alle
kommuner om endringer de ønsket. Planen skal rulleres i 2015. En rullering innebærer en
nyproduksjon der man ser på de grunnleggende forutsetninger for planen og blir enige om hva
man skal satse på i Ofoten. Strategisk næringsplan har en svakhet i at det på tiltakssiden ikke
er avsatt øremerkede midler for gjennomføringen. Planen blir derfor i mange henseende
normativ i og med at det blir noe lemfeldig hva man klarer å skaffe midler til.
Petroleumsstrategi i Ofoten
Saken ble først tatt opp i AU sak 10/13. Det ble da besluttet å støtte utarbeidingen av en egen
strategi som skulle inngå i den reviderte utgaven av strategisk næringsplan. Arbeidet skulle
finansieres gjennom partnerskapsmidlene. Dette kom som et svar på at problemstillingen om
petroleumsstrategi for regionen flere ganger hadde vært oppe til diskusjon og også gjenstand
for kritikk. Forskningsparken i Narvik ble engasjert for å foreta utredningen. Det har vært
avholdt åpent innspillseminar og møter med næringslivet.
Det synes at utbyggingen utenfor Lofoten og Vesterålen har blitt satt på vent, imidlertid betyr
det ikke at regionen skal sette egen satsning på vent. Områdene i Norskehavet, Tromsøflaket
og Barentshavet er åpne og utviklingen fortsetter ufortrødent slik at det er viktig å være på
tilstede for å skaffe seg virksomhet relatert til denne utviklingen.

Ambulansehelikopter og Helserelaterte saker

Styret i Helse nord vedtok i sept 2013 at ambulansehelikopter skal stasjoneres på Evenes.
Dette tilbudet vil dekke opp et tydelig hull i dagens dekning. Dette har vært en sak som
Ofoten regionråd har vært engasjert i, gjennom lengere tid. Ambulansehelikopteret skal være
i tjeneste 1. mai 2015. Ofoten regionråd har vært aktive for å få til denne etableringen.
Ofoten regionråd har inngått et prosjektsamarbeid med Norsaftety, der man setter fokus på
forebygging av ulykker. Innleggelser på sykehus koster kommunene store summer i
behandling og oppfølging etter ulykker. I prosjektet blir kommunalt ansatte oppdatert og
utdannet til å vise forebygging et større fokus. Oppstartsamlingen ble avholdt først i 2014,
men arbeidet med prosjektet har vært underveis i 2013.
Regionalt næringsfond - Partnerskap Ofoten

Regionene i Nordland fikk etter avviklingen av Partnerskapsordningen 2009-2011 mulighet til
å disponere en ordning kalt Regionalt næringsfond fra NFKs side. Denne ordningen ble
videreført i Ofoten under begrepet Partnerskap Ofoten som da allerede var innarbeidet.
Fondet besto av tilsagn i 2012 og 2013 på til sammen 3,4 mill. Det var opprinnelig ment at
dette skulle videreføres i 2014, men ordningen ble avviklet fra fylkets side da de fikk
reduksjon av sine utviklingsmidler. Det har blitt gitt støtte til 18 prosjekter gjennom
ordningen. Behandlingen av prosjektsøknadene gjøres av styret som består av: Tore Nysæter
(leder), Tor Asgeir Johansen, Jardar Jensen (erstattes av Svein Erik Kristiansen), Anne Rita
Nicklasson, Kjetil Moe (Narvikregionens næringsforening), Kjersti Myrnes Balto
(Vardobaiki) og Siv Lysvold (Narvik vgs). Sekretariatet for Ofoten regionråd har levert
sekretariatstjenester til Partnerskap Ofoten. Styret gjennomførte tre møter i 2013. Det
gjenstår ca 240 000 av fondet som ikke er disponert, dette forventes disponert innen utgangen
av 2014.
Det er fremdeles noe manglende prosjektkapasitet hos institusjoner i Ofoten. Slik at det er
fremdeles en tendens til en viss opphopning av prosjekter hos de organisasjoner/institusjoner
med kapasitet.
Norges Brannskole Tjeldsund
Denne saken ble gjort til en sak for hele Nord-Norge. Man klarte å skaffe seg støtte fra
mange regioner i Nord-Norge, inkludert Bodø. Norges brannskole utdanner brannkonstabler
til kommunenes brannvesen. Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet i 1991 å flytte
Norges Brannskole fra Oslo til Tjeldsund, jf.St.prp.nr. 1. Forut for denne politiske
beslutningen var det gjort et grundig arbeid med hensyn til rasjonaliteten i beslutningen. Det
synes at det er sterke krefter i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som arbeider
for å omgjøre Stortingets beslutning gjennom å omorganisere driften av brannskolen. Skal
Stortingets vedtak omgjøres, så er det bare Stortinget som kan gjøre det. Saken drives videre
med Tjeldsund kommune som hovedkoordinator.
Framtidsdugnad Ofoten og Sør-Troms, foresightstudie
Framtidsdugnad Ofoten og Sør-Troms er et samarbeid for å skape allianser og realisere tiltak
som vil bidra til en helthetlig, positiv og bærekraftig samfunnsutvikling for fellesregionen
Ofoten og Sør-Troms. Det ble avholdt et Kick off samling på foresight studien i februar med
mange deltagere. Prosjektet har blitt forsøkt finansiert gjennom støtte fra begge
fylkeskommuner og bankene i regionen. Nordland fylkeskommune stilte opp med midler,
under forutsetning av at Troms gjorde det samme. Troms fylkeskommune stilte krav om
kommunal medfinansiering, noe som har stoppet prosjektet på finansieringssiden da
kommunene i Sør-Troms ikke kan stille med finansiering. Prosjektet har derfor ligget noe på
is høsten 2013. Det jobbes nå med å få omdefinert noe slik at man kan fullfinansiere deler av
prosjektet i sammenheng med andre regionale prosjekter.

Regionalt samarbeid
Ofoten regionråd har videreført tidligere fokus på regionalt samarbeid gjennom stadig kontakt
med regionens utviklingsmiljøer og andre offentlige og private organer og organisasjoner,
både i Ofoten og nasjonalt. Flere av disse har orientert Regionrådet på møter om deres
virksomhet, det være seg Narvik Havn, Statsskog, Næringsforeningen, ImDi m.fl. Filosofien
bak dette er at man som region må trekke sammen og støtte hverandre i saker som er viktige
for helheten.
Ofoten friluftsråd

Besto i 2013 av kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord og var frem
til kommunevalget ledet av Tove Kvanmo (Ballangen).
Lærende nettverk ble etablert for 13 barnehager og 11 skoler. 2 samlinger og seminar ble
arrangert i 2013.
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er gjennomført i alle friluftsrådets kommuner
Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik, Tysfjord og Tjeldsund. Metode som er nyttet er
anbefalt av Direktoratet for Naturforvaltning. Saken fremmes for politisk behandling i 2014.
Forprosjekt for å se på mulighet for etablering av Geopark Nord startet opp i 2012. Det ble
innvilget tilskudd fra Ofoten regionråd og Nordland fylkeskommune. Forprosjektet er
avsluttet og legges fram for Ofoten regionråd april 2014. Rapport forprosjekt, Etablering av
geopark i Ofoten og ressursanalyse er lagt ut på Ofoten friluftsråds hjemmeside.
Arrangert kurs, fellesturer og leir for barn, ungdom, funksjonshemmede, asylsøkere og
barnefamilier og voksne.
Etablering av raste-/møteplasser var nysatsing i 2013. Vi kan stolt se tilbake på at to plasser
ble ferdigstilte og 5 andre er påbegynt.
NaturLos ble også en suksess i 2013. 92 turer ble presentert og av de var det kun to som ble
avlyst.
Utstyret som er i friluftsrådets eie ble også i 2013 flittig brukt av skoler og av enkeltpersoner.
Gummibåten ble solgt for en rimelig sum da vi ikke så det hensiktsmessig å reparere den da
kostnadene for å gjøre denne ble stor.

Økonomi
Det fremlagte regnskap viser et brutto forbruk for sekretariatet for Ofoten regionråd på kr.
1.982.433,- , og regnskapet balanserer med et bruk av bundne driftsfond på 201 420,-.
Arbeidet ble finansiert gjennom et bidrag på 1.121.000,- fra deltagerkommunene fordelt etter
en per capita-modell. Overskytende inntekter kommer delvis via Nordland fylkeskommune
som tilskudd til drift av partnerskapsordningen og delvis fra ekstern finansiering av ulike
prosjekter.
Ofoten regionråd har en drift i balanse, men driften baserer seg på prosjektmidler.
Regnskap for drift av Ofoten friluftsråd er ikke en del av dette og finnes i årsmeldingen for
friluftsrådet.

Leder

Nestleder

Tore Nysæter
Ordfører i Narvik

Tor Asgeir Johansen
Ordfører i Tysfjord

Svein Erik Kristiansen
Ordfører i Evenes

Elisabeth Storjord
Daglig leder

Anne-Rita Nicklasson
Ordfører i Ballangen

Bjørnar Pettersen
Ordfører i Tjeldsund
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Regnskap
2013

Buds(end) Avvik(per.
2013
0

Ansvar: 1060 Ofoten regionråd
10100 Lønn faste stillinger
10500 Annen lønn/ godtgjørelse
10502 Trekkpliktige godtgjørelser/naturalytelser
10900 Pensjon KLP, fellesordningen
10903 Gruppelivsforsikring, ulykkesf.
10990 Arbeidsgiveravgift
11000 Kontormateriell
11002 Abonnementer
11151 Bevertning
11202 Bedriftshelsetjeneste
11207 Arrangementer/ tiltak
11209 Gaver
11215 Utgiftsdekning/ overnatting
11300 Telefon
11301 Porto
11304 Internett
11400 Markedsføring og informasjon
11401 Annonser
11500 Kurs/ opplæring
11600 Kjøregodtgjørelse
11601 Kostgodtgjørelse
11700 Transport-/ reiseutgifter
11704 Reiseutgifter ikke oppg.plikt
11800 Strøm og brensel
11850 Forsikringer
11900 Leie av lokaler
11951 Diverse avgifter/ lisenser
12001 Kjøp av utstyr
12006 Kjøp av EDB programvare
12007 Kjøp av EDB utstyr
12403 Service-/driftsavtaler IT
12600 Renholds- og vaskeritjenester
12700 Konsulenttjenester
12900 Internkjøp
13750 Kjøp fra IKS
14290 Merverdiavgift, momskompensasjonsordningen
14700 Overføring til private og org.
15500 Avsetning til bundne driftsfond
Sum utgifter

1.068.579
5.000
3.890
217.635
1.558
65.728
4.092
11.077
114.977
2.857
150
2.300
39.731
10.536
2.500
13.538
0
76.097
8.755
37.965
7.051
6.330
4.769
14.694
0
88.207
425
1.758
1.536
2.912
13.600
0
52.388
63.620
3.667
34.511
560.480
1.615.000
4.157.913

1.133.900
65.321
0
-5.000
0
-3.890
260.100
42.465
0
-1.558
71.100
5.372
16.000
11.908
10.000
-1.077
45.000
-69.977
0
-2.857
50.000
49.850
8.000
5.700
86.000
46.269
36.000
25.464
5.000
2.500
0
-13.538
27.000
27.000
0
-76.097
0
-8.755
37.000
-965
17.000
9.949
0
-6.330
49.000
44.231
17.000
2.306
2.000
2.000
100.000
11.793
5.000
4.575
5.000
3.242
5.000
3.464
0
-2.912
0
-13.600
17.000
17.000
21.000
-31.388
0
-63.620
15.000
11.333
64.000
29.489
0 -560.480
0 -1.615.000
2.102.100 -2.055.813

17100 Refusjon sykepenger
17290 Kompensasjon for merverdiavgift
17300 Refusjon fra fylkeskommunen
17500 Refusjon fra andre kommuner
17700 Refusjon fra andre/ private
17900 Internsalg
19500 Bruk av bundne driftsfond
19503 Bruk av fond til dekn. av merforbruk (selvkost)
Sum inntekter

-8.671
-34.511
-2.100.000
-1.261.030
-3.260
-63.620
-485.401
-201.420
-4.157.913

0
8.671
-64.000
-29.489
-380.000 1.720.000
-1.114.100 146.930
-400.000 -396.740
0
63.620
-144.000 341.401
0 201.420
-2.102.100 2.055.813

Sum ansvar: 1060 Ofoten regionråd
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