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Sak: AU-sak 13/14 
 Uttalelse vedrørende regionalt næringsfond i Salten  
 

Enstemmig vedtak/uttalelse: 

Salten Regionråd og Styret for regionalt næringsfond i Salten mener at det er svært beklage-
lig at Fylkesrådet har gjort vedtak (FR-sak 010/14) om å avvikle ordningen med regionale 
næringsfond.  

Partnerskapsordningen - og siden Regionale næringsfond - har styrket samkvem og samar-
beid i regionene, primært ved at ordningen har hatt forutsetning om samarbeid mellom både 
offentlige og så vel private aktører i regionene. Ordningen har vært et viktig bidrag for å løfte 
fram og realisere mange gode utviklingsprosjekter som ikke har annen finansieringsmulighet.  

Tiltakene som er finansiert gjennom ordningen omfatter flere kommuner og/eller aktører som 
gjennomfører prosjekter med betydning for hele regionen. Regionale næringsfond har gitt 
lokalpolitikerne et redskap for å skape samhandling mellom offentlig og privat virksomhet.  

Flere prosjekter som er finansiert har hatt en tidshorisont på 1-3 år, og finansiering gjennom 
de regionale midlene har hatt intensjon om å være med i hele perioden med årlige tildeling-
er. Med avvikling av ordningen fra 2014 står flere prosjekter i fare for ikke å kunne fullføres i 
tråd med opprinnelig plan. Et eksempel på dette er vår støtte til ingeniørutdanning Y-veien i 
Meløy som nå står i fare for å bli lagt ned på grunn av at regionalt næringsfond avvikles. 

Det har vært positivt at regionene selv har hatt hånd om midlene, og at man lokalt har kun-
net prioritere det som har vært viktig i den enkelte region. Hvis ordningen fjernes vil det også 
være et steg tilbake for det regionale samarbeidet. Derfor er det viktig at ordningen kan be-
holdes, både for å drive et nødvendig utviklingsarbeid lokalt/regionalt og slik at lokalpolitiker-
ne kan ha et verktøy for å sveise regionene sammen. 

Salten Regionråd ber på denne bakgrunn om at Fylkesrådet revurderer sitt vedtak om å av-
vikle regionale næringsfond. 
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