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Formål 

BNF er en medlemsorganisasjon med 
hovedfokus på  

næringslivets rammebetingelser,  

som bidrar til  

samhandling og utvikling,  

og er en  

pådriver for et  

konkurransedyktig næringsliv i  

Bodøregionen. 

 





Dette sier vårt regionale næringsliv: 

«Denne flyplassen er kanskje det aller viktigste for oss. Bare tell YK-registrerte biler som til 
en hver tid står på flyplassen . Dette er virkelig en regional flyplass - langt utover 

saltenområdet.»  
  Nils-Ole Steinbakk, Fauske NF 

 

«Næringslivet i Meløy har Bodø Lufthavn som sin nærmeste og viktigste lufthavn. 
Næringslivet har betydelig reisevirksomhet, og er avhengig av et godt og regelmessig 
rutetilbud for å nå kunder, leverandører, og samarbeidspartnere i inn- og utland. Å 
opprettholde dagens tilbud mht. kvalitet og tilgjengelig er av stor betydning for næringslivet i 
Meløy.»  
Liv Toril Pettersen, Meløy NF 



Dette sier vårt regionale næringsliv: 

«Dette er noe som vi er grunnleggende enig om har like mye å si for distriktene og Bodø at vi 
får dette på plass. dette må vi stå 100% samlet opp om, og jeg ser ingen konflikter i dette. 

 
Vår flyplass er det aller aller viktigste for oss.  

Dette er en sak der vi kan så sammen som en knyttneve.»  
Tarald Sivertsen, Steigen NF 

 

«Skal vi fortsatt positiv utvikling i Gildeskål er vi avhengig av en ny flystripe og enda større 
regularitet enn per i dag. Og viss vi skal lykkes med Saura er vi i hvert fall avhengig ei ny 
flystripe i Bodø.»  
Gunnar Skjelvik, Gildeskål NF 

«Å opprettholde dagens kvalitet og tilgjengelighet  er viktig for oss.»  
Leif Karlsen, Saltdal NF 

 



DA-Bodø 

- I Bodø betaler næringslivet 7,9% 
arbeidsgiveravgift.  

- Næringslivet ellers i Nordland betaler 5,1%.  

 

- Differansen mellom 7,9% – 5,1% = 2,8% 

 

- 2,8% = 170 millioner merkostnad i året! 

 

 



Forslag til Statsbudsjett 

«Næringsrettede midler  til regional utvikling. 
Kompensasjon for ekstra arbeidsgiveravgift i Bodø» 

(Post 61) 

– Bodøs næringslivet betaler 1,2 milliard over 7 år 

– Vi blir avspist med under halvparten! 

 

 

 



Bodøregionens løsning; 3 pilarer 

 

• Spørsmål: Stiller du deg bak disse tre pilarene? 

– Ja = 97% 

– Nei = 3 % 

 

 

 



Ny by - ny flyplass 



Næringslivets bestilling til politikere på 
Saltentinget 

1. Videreføre kompensasjonsordningen 

2. Krone for krone (provenynøytralitet) 

1. I alt. Budsjett for 2013 sa Høyre, KrF og FrP at 
Bodø og Tromsø skulle få tilbake krone for krone 

3. S2, Teknologisk fakultet, Såkornfond 

1. Nedslagsfelt; Bodøregionen 

4. Forvaltningen skjer lokalt/regionalt 

5. Jobben må gjøres NÅ!  

 

 




