Årsmelding
2015

Fv: Nestleder Rune Edvardsen, ordfører i Narvik, Hermod Amundsen, varaordfører i Ballangen, Svein Erik Kristiansen,
ordfører i Evenes, leder Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord, Liv Kristin Johnsen, ordfører i Tjeldsund

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 imot vinden. Som det fremgår av vedtektene er det
store og brede oppgaver Ofoten regionråd ønsker å gjøre noe med.

Regionrådet har gjennom 2015 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. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) utlyste midler til fase 2 i Byregionprogrammet. Ofoten regionråd søkte deltakelse i
programmet på vegne av Narvik og regionen, og fikk tilsagn om 2,68 millioner. Hensikten
med midlene er å fremme et positivt samspill mellom byene og omlandet rundt for å legge til
rette for vekst og utvikling. Regionrådet har avgitt en rekke uttalelser til høringer og andre
aktuelle saker, noe som er med på å øke synlighet og samhandling.

I 2015 var et særlig fokus rettet mot arbeidet med kommunereformen. Et intensjonsutvalg
bestående av hovedstyret i Ofoten regionråd utarbeidet «Fakta- og intensjonsgrunnlaget for
kommunealternativet Ofoten» i løpet av første halvdel av året. Prosessen ble tilrettelagt og
dokumentet ført i pennen av sekretariatet i Ofoten regionråd.

Regionrådet har i 2015 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik, fram til konstituering
av nytt regionråd under representantskapsmøtet i november hvor Tor Asgeir Johansen,
ordfører i Tysfjord, overtok lederklubba.

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 følgende sammensetning fram til 12. november 2015
Tore
Nysæter (leder)
Ordfører (H)
Narvik
Tor Asgeir
Johansen (nestleder) Ordfører (Ap)
Tysfjord
Hermod
Amundsen
Varaordfører (Ap)
Ballangen
Gunnhill
Andreassen
Opposisjonspolitiker (HTL)
Tjeldsund
Rune
Edvardsen
Opposisjonspolitiker (Ap)
Narvik
Lene
Fjelldal
Opposisjonspolitiker (Sp)
Ballangen
Bjørn
Hanssen
Varaordfører (Ap)
Tjeldsund
Svein Erik
Kristiansen
Ordfører (H)
Evenes
Filip
Mikkelsen
Opposisjonspolitiker (H)
Tysfjord
Trond
Millerjord
Varaordfører (uavh)
Narvik
Anne-Rita
Nicklasson
Ordfører (H)
Ballangen
Svein
Nilsen
Opposisjonspolitiker (Sp)
Evenes
Petter
Paulsen
Varaordfører (H)
Evenes
Bjørnar
Pettersen
Ordfører (H)
Tjeldsund
Guttorm
Aasebøstøl
Varaordfører (TPL)
Tysfjord
Arbeidsutvalget hadde følgende sammensetning fram til 12. november 2015
Tore
Nysæter (leder)
Ordfører Narvik
Tor Asgeir
Johansen(nestleder) Ordfører Tysfjord
Anne-Rita
Nicklasson
Ordfører Ballangen
Svein Erik
Kristiansen
Ordfører Evenes
Bjørnar
Pettersen
Ordfører Tjeldsund
Rådmannsutvalget ble i 2015 ledet av rådmann i Tjeldsund, Bjørn Alling.
Ofoten regionråd hadde følgende sammensetning etter 12. november og ut 2015
Tor Asgeir
Johansen (leder)
Ordfører (Ap)
Tysfjord
Rune
Edvardsen (nestleder) Ordfører (Ap)
Narvik
Hermod
Amundsen
Varaordfører (Ap)
Ballangen
Gunnhill
Andreassen
Opposisjonspolitiker (HTL)
Tjeldsund
Per Kristian
Arntzen
Ordfører (Sp)
Ballangen
Lill-Grethe
Bakkland
Opposisjonspolitiker (Ap)
Tjeldsund
Helene
Gabrielsen
Opposisjonspolitiker (H)
Ballangen
Geir Ketil
Hansen
Varaordfører (SV)
Narvik
Liv Kristin
Johnsen
Ordfører (H)
Tjeldsund
Svein Erik
Kristiansen
Ordfører (H)
Evenes
Filip
Mikkelsen
Opposisjonspolitiker (H)
Tysfjord
Svein
Nilsen
Opposisjonspolitiker (Sp)
Evenes
Viveka
Teras
Varaordfører (H)
Evenes
Paul
Rosenmeyer
Opposisjonspolitiker (H)
Narvik
Guttorm
Aasebøstøl
Varaordfører (TPL)
Tysfjord

Arbeidsutvalget hadde følgende sammensetning etter 12. november og ut 2015
Tor Asgeir
Johansen (leder)
Ordfører
Tysfjord
Rune
Edvardsen (nestleder) Ordfører
Narvik
Per Kristian
Arntzen
Ordfører
Ballangen
Svein Erik
Kristiansen
Ordfører
Evenes
Liv Kristin
Johnsen
Ordfører
Tjeldsund

Sekretariatet

Sekretariatet har bestått av daglig leder Elisabeth Storjord og prosjektkoordinator Sigbjørn
Astrup gjennom hele året. Sekretariatet har fra 1. januar 2015 hatt Narvik som vertskommune,
med Narvik rådhus som kontoradresse fra 1. januar til 19. juni. Fra 19. juni og ut 2015 har
kontoradresse vært midlertidig rådhus, Havnens Hus, Narvik.
Administrasjon Ofoten friluftsråd

Anne-Margrethe Roll var i perioden 01.01-31.12.15 ansatt som daglig leder for Ofoten
friluftsråd i full stilling. I årsmøte den 4. desember ble det godkjent opptak av nye medlemmer
og nye vedtekter. Det vil si en opprettelse av et nytt interkommunalt friluftsråd for Sør-Troms
og Ofoten. Det nye friluftsrådet får 12 medlemskommuner, der 7 av disse er i Troms og 5 i
Nordland. Friluftsrådet bygger på dagens Ofoten friluftsråd, men er ikke lenger organisatorisk
underlagt Ofoten regionråd. Ofoten friluftsråd var i 2015 samlokalisert med kulturetaten i
Narvik kommune. Narvik kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det
praktiske arbeidsgiverarbeidet for henholdsvis sekretariatet og friluftsrådet.
Møtevirksomhet

Ofoten regionråd (hovedstyret) avholdt i 2015 seks møter hvor det ble behandlet 19 saker, i
tillegg til referatsaker og orienteringer. I tillegg møttes hovedstyret som et intensjonsutvalg
for kommunereformen til tre heldagsmøter.
Arbeidsutvalget behandlet i samme periode 53 saker i tillegg til forberedelse og oppfølging av
regionrådets saker.
Rådmannsutvalget i Ofoten avholdt 5 møter i løpet av året.
Representantskap for Ofoten regionråd ble avholdt i juni og ekstraordinært representantskap
ble avholdt i november for konstituering av nytt regionråd.
Det er holdt en rekke møter med ulike representanter fra politiske nivåer på kommunalt,
regionalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Samarbeidet med den politiske ledelsen i Kiruna
kommune for å utvikle og fronte felles saker i aksen øst-vest ble fulgt opp med
samarbeidsmøter.
Kommunestruktur i Ofoten

I 2015 var et særlig fokus rettet mot arbeidet med kommunereformen. Et intensjonsutvalg
bestående av hovedstyret i Ofoten regionråd utarbeidet «Fakta- og intensjonsgrunnlaget for
kommunealternativet Ofoten» i løpet av første halvdel av året. I februar og mars samlet
representantene seg til gode samtaler om grunnlaget for utvikling av en ny kommuneinndeling
i Ofoten. Ved det første av disse møtene var Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore
Sanner tilstede. Prosessen ble tilrettelagt og dokumentet ført i pennen av sekretariatet i Ofoten
regionråd. Dokumentet ble oversendt den enkelte kommune som da tok arbeidet med
kommunestruktur videre.

Utviklingsprogram byregioner ByR fase 2- vekstkraft Ofoten
Byregionsprogrammet er igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Programmet skal øke kunnskapen mellom by og omland for å styrke regional vekstkraft.
Videre skal programmet komme frem til og iverksette lokalt forankrede strategier med
utgangspunkt i det økonomiske samspillet mellom by og omland. Prosjektet er forankret
gjennom vedtak i regionrådets hovedstyre og i alle kommunestyrer. Vedtak om at Ofoten
skulle delta i Fase II ble tatt i mars 2015 i HS. Forut for Fase II var det gjort en
samfunnsanalyse som viste at regionen har noen hovedutfordringer: 1) Demografi og tap av
arbeidsplasser. 2) Kommuneøkonomi -og kapasitet. 3) Samspill og samarbeid. 4) Regional
integrering. 5) Holdning til endring. 6) Boligmarked. Tidligere har Ofoten hatt tilsagn fra
banker og Nordland fylkeskommune for å styrke samarbeidet med naboregionen Sør-Troms.
Dette arbeidet ble inkorporert i Byregionsprogrammet, slik at man sammen med Sør-Troms
skal styrke aksen mellom Narvik og Harstad. For å møte noen av hovedutfordringene ble det
utformet noen delprosjekter. Delprosjektene var avhengig av medfinansiering gjennom
midler eller egeninnsats. Prosjektene er direkte koblet til samfunnsanalysen i Fase I av
Byregionsprogrammet. Prosjektene er 1) Strategisk næringsplan Ofoten, 2) Marin kartlegging
(forprosjekt), 3) Stedsutvikling, 4) Tidligfasekapital, 5) Nye arbeidsplasser i Narvik og
Ofoten. I juli 2015 fikk Ofoten, som en av 10 med størst bevilgning, svar på søknaden og ble
gitt tilsagn på 2,68 mill for å drive gjennom delprosjektene og hovedsamarbeidet med SørTroms. I løpet av høsten 2015 ble alle prosjekter igangsatt.
Samferdsel

Samarbeidet rundt store samferdselsprosjekter har også i 2015 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. 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 E6 over Tysfjord har vært løftet
til både fylke og departement. I samarbeid med Samferdselsforum Nord har denne saken hatt
et særlig trykk i 2015. I spørsmål om luftfart har Ofoten regionråd levert innspill både til
lufthavnstruktur og til anbud om regionale flyruter i 2015.
Helserelaterte saker

Ofoten regionråd fullførte et prosjektsamarbeid med Norsafety i 2015, 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. Akuttfunksjonene ved lokalsykehus har vært et
viktig tema i 2015. Ofoten regionråd leverte høringsuttalelse om beredskap ved UNN Narvik
og uttalelse om ambulanseberedskap i Ofoten. Styret i Helse Nord vedtok i september 2013 at
ambulansehelikopter skal stasjoneres på Evenes. Ambulansehelikopteret var operativt fra den
30. april i 2015. Dette tilbudet dekker opp et tydelig hull i tidligere dekning og har vært en sak
som Ofoten regionråd har vært engasjert i gjennom lengere tid. En gledelig sak for hele
regionen.

Utdanning
Ofoten regionråd har vært engasjert i den videre utviklingen av Norges Brannskole. 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. I februar 2015 kom den gledelige nyheten om at
regjeringen har besluttet å legge fagskolen for brann- og redningspersonell til Norges
Brannskole. Saken drives videre med Tjeldsund kommune som hovedkoordinator.
I 2015 ble det besluttet å slå sammen Høgskolene i Harstad og Narvik med UiT Norges
arktiske universitet. I prosessen før fusjonen var Ofoten regionråd i møter med ledelsen ved
Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og Sør-Troms regionråd for å drøfte muligheter og
utfordringer samt ønsker om politisk drahjelp for ivaretagelse av regionen i prosessen.
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, i
Ofoten og interregionalt. Filosofien bak dette er at man som region må trekke sammen og
støtte hverandre i saker som er viktige for helheten.
Interregionalt samarbeid i Midtre Hålogaland

Ofoten regionråd har et formalisert samarbeid med regionene i Midtre-Hålogaland (Lofoten,
Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen). I 2015 hadde Midtre Hålogaland regionrådsforum ett
møte, i tillegg til at uttalelser i viktige saker for storregionen ble frontet i fellesskap.
Eksempler på dette er fengselskapasiteten i Midtre Hålogaland. Samferdsel har også vært et
debattert tema i Midtre Hålogaland regionrådsforum. Nærpolitireformen og endring av
politidistriktene ble fulgt opp i fellesskap gjennom uttalelser og framlegg for Stortingets
justiskomitè. Et tettere samarbeid med Sør-Troms regionen er også initiert gjennom prosjektet
ByR fase 2 for å utnytte samspillet mellom de to regionene.
Regionalt næringsfond Ofoten

Regionalt næringsfond består av desentraliserte fylkeskommunale utviklingsmidler. Denne
ordningen ble opprettet i 2012 som en redusert videreføring av Partnerskapsordningen.
Ordningen ble avviklet i 2013, ett år for tidlig etter den opprinnelige plan, grunnet
nedskjæringer i NFK. Ofoten regionråd fikk to tilsagn på 1,7 mill, totalt 3,4 mill til å fordele
til regionale prosjekter. Midlene har vært disponert gjennom et styre bestående av 4
ordførere, 1 næringsliv, 1 kultur/samisk og 1 kompetanse, totalt 7 personer. Sekretariatet har
stått for den administrative siden av ordningen. I 2015 har de siste midlene blitt disponert
gjennom ordningen, dvs gitt som tilsagn til prosjektarbeid i
regionen. Styret har totalt behandlet 12 saksnummer og gitt tilsagn til 7 regionale prosjekter.

Ofoten friluftsråd
I Lærende nettverk, Helsefremmende barnehager og skoler, er det nå 17 barnehager og 11
skoler. Det ble arrangert 3 samlinger i 2015. Vi har prioritert å legge en større innsats på
friluftsliv der folk bor i 2015, og med det mener vi arrangert kurs, fellesturer, leir for barn,
ungdom, funksjonshemmede, asylsøkere og barnefamilier og voksne. Har deltatt i høytider,
uformelle bålsamtaler, natt i naturen, Geologiens dag, Friluftslivets uke, deltatt på
folkehelseuka og gjennomført Event Geocach og arrangert skredkurs for ungdom.
Friluftsskoler er et tilbud i skoleferier for barn og ungdom. Totalt ble det arrangert 11
friluftsskoler i samarbeid med medlemskommuner, lag og foreninger. Sti- og løypesatsing er
et annet hovedprosjekt som vi arbeider med i samarbeid med kommunene. Fremmet sak for
politisk behandling utarbeidelse av Sti- og løypeplan i kommunene, og tre kommuner gjorde
positivt vedtak om oppstart. Arrangert skiltkurs i forbindelse med skilting av løyper. Arbeidet
har hatt høy prioritet i Narvik, Ballangen, Gratangen og Tjeldsund, og vi kan se tilbake på et
viktig og nyttig arbeid som vil være et arbeidsverktøy ved skilting av turruter.
Utarbeidelse av turkort til 7 ulike turmål ble laget på årskiftet og var klar til åpningen og
markeringen av Friluftslivets år 2015. Etablering av raste-/møteplasser fortsatte i 2015. Vi kan
stolt se tilbake på at arbeidet med 15 nye rasteplasser er på begynt. Naturlos ble også en
suksess i 2015. Over 100 turer ble presentert og gjennomført. Turene er fordelt på 8
kommuner. Naturlos-heftet er delt ut gratis til alle husstander. Utstyret som er i friluftsrådets
eie ble også i 2015 flittig brukt. Året 2015 ble avsluttet med 5 nye kommuner fra SørTromstilsluttet seg friluftsrådet. De nye kommunene Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland,
Salangen, ønskes velkommen av Ballangen, Evenes, Gratangen, Lavangen, Narvik,
Tjeldsund, Tysfjord.

Økonomi Ofoten regionråd
Det fremlagte regnskap viser et forbruk for Ofoten regionråd på NOK 4 546 865,-. og
tilsvarende inntekter på NOK- 4 546 865,-. Regnskapet for Ofoten regionråd 2015 går i
balanse. Det er ført utgifter for tre prosjekter driftet av Ofoten regionråd i 2015. Nettoforbruk
for disse har vært Kommunereformen NOK 67 314,-, Byregionprogrammet NOK 446 266,og Marin kartlegging NOK 102 649,-. Prosjektene er ikke avsluttet og fortsetter i 2016.
Narvik kommune overtok i forbindelse med vertskapsovertakelse også regnskapet for Ofoten
regionråd fra Evenes kommune. Det ble da overført NOK 1 819 940,-, som utgjorde regionalt
næringsfond på NOK 1 454 641,- og bundet driftsfond på NOK 365 301,-. Ved utløp av 2015
gjenstår NOK 997 436,- på det regionale næringsfondet. Reduksjonen skyldes tre
utbetalinger: VINN skole-næringsliv, Markomeannu#HERSKO og Futurum, Vekstkraft
Ofoten. Disse midlene er ikke budsjettert på inntekts- eller utgiftssiden og vises dermed som
avvik i regnskap og budsjett. Det samme gjelder midlene til de tre prosjektene
kommunereformen, Byregionprogrammet og marin kartlegging.
Sekretariatet ble finansiert gjennom et bidrag på 1.160.000,- fra deltagerkommunene fordelt
etter en per capita-modell. Andre inntekter kommer fra Staten gjennom KMD, fra Nordland
fylkeskommune samt sykelønnsrefusjon. Etter avsetning har Ofoten regionråd NOK 365 301,avsatt til driftsfond samt NOK 997 436,- på det regionale næringsfondet.

Leder

Nestleder

Tor Asgeir Johansen
Ordfører i Tysfjord

Rune Edvardsen
Ordfører i Narvik

Svein Erik Kristiansen
Ordfører i Evenes

Elisabeth Storjord
daglig leder sekretariatet

Per Kristian Arntzen
Ordfører i Ballangen

Liv Kristin Johnsen
Ordfører i Tjeldsund

Regnskap Ofoten regionråd 2015

10100
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Ansvar 670 Ofoten regionråd:
UTGIFTER:
Lønn faste stillinger
Sykevikar ref berettiget
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
Pensjon KLP, fellesordningen
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnementer
Bevertning
Annet forbruksmateriell
Oppholdsutgifter tjenestereiser
Varekjøp for salg
Terminalbriller
Frankeringsutgifter
Telefon
Banktjenester
Markedsføring og informasjon
Annonser
Gaver
Kurs/ opplæring
Oppholdsutgifter, kurs
Kjøregodtgjørelse
Oppg pl reise- og oppholdsutg
Transport-/ reiseutgifter
Parkering, vask
Strøm
Forsikringer
Leie av lokaler
Diverse avgifter/ lisenser
Kjøp av utstyr
Kjøp av EDB utstyr
Konsulenttjenester
Internkjøp
Kjøp fra IKS
Merverdiavgift, momskompensasjonsordningen
Overføring til private og org.
Avsetninger til bundne fond
Sum utgifter

Regnskap 2015 Buds(end) 2015
1 159 092
1 208 000
0
91 432
1 245
0
197 470
286 743
71 086
77 000
0
14 000
2 195
15 000
143 507
47 000
8 042
0
12 119
123 000
0
8 000
1 744
0
0
3 000
19 897
37 000
20
0
0
25 000
1 350
0
4 330
0
20 933
0
7 145
0
18 018
50 000
0
10 000
19 452
0
0
30 000
0
18 000
0
2 000
18 600
44 000
0
5 000
7 337
10 000
6 597
0
514 015
511 000
501 431
21 000
0
15 000
24 070
64 000
470 000
0
1 819 942
0
-4 546 865
-2 225 175

16900
17000
17101
17290
17300
17500
17700
18500
19500

INNTEKTER:
Salg til andre kommunale enheter
Refusjon fra staten
Sykelønnsrefusjon
Kompensasjon for merverdiavgift
Refusjon fra fylkeskommunen
Refusjon fra andre kommuner
Refusjon fra andre private
Fra kommuner
Bruk av bundne driftsfond
Sum inntekter
Sum ansvar: 670 Ofoten regionråd

Regnskap 2015 Budsj (end) 2015
-1 211 660
0
-548 915
0
-91 432
-91 432
-24 070
-64 000
-70 000
-300 000
-323 540
-1 160 000
0
-637 000
-1 819 942
0
-457 205
0
-4 546 865
-2 252 432
0

-27 257

