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1. Innledning 

Nordland fylkeskommune har bevilget 4,35 millioner kroner til regionalt næringsfond i Salten. 
Midlene ble bevilget i 2012 og det er sannsynlig at tilsvarende beløp vil bli bevilget i 2013 og 
2014. Regionale næringsfond er en tilskuddsordning for lokale og regionale 
næringsutviklingstiltak. Målet er at midlene skal bidra til økt vekst, verdiskaping og 
sysselsetting bygd på lokale og regionale fortrinn og potensial.  Som vedlegg til 
handlingsplenen følger vedtak i Nordland fylkesting/fylkesråd, tildelingsbrev og 
Saltenstrategiene 2012-2016.  

Saltenstrategiene 2012 – 2016 er lagt til grunn for utarbeidelse av handlingsplanen, og har 
formulert følgende hovedmål for det regionale samarbeidet i Salten: 

Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning, samt nasjonalt og internasjonalt. 
 
  
 Følgende delmål gjøres gjeldende: 
 

1. Saltenregionen skal være en sentral aktør i utviklingen av nordområdene 
2. Saltenregionen skal ha ei positiv befolkningsutvikling.  

 
 Følgende strategiske målområder legges til grunn for å oppnå hovedmål og delmål i 
Saltenstrategiene: 
 
A. Livskvalitet og attraktivitet 
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping 
C. Folkehelse og kultur  
D. Kommunikasjonsløsninger og infrastruktur 

 

Hovedhensikten med regionalt næringsfond er å legge til rette for næringsutvikling. På 
bakgrunn av dette og samtidig som de disponible midlene er relativt begrensede, konsentreres 
innsatsen om strategimålet; kunnskap, nyskaping og verdiskaping. Prosjekt/program knyttet 
til de øvrige strategimål må finne sin finansiering på annen måte. Det skal imidlertid vurderes 
hvordan aktuelle prosjekter/programmer henger sammen med Saltenstrategiene som helhet. 

 
 

2. Organisering/Forvaltning 

Forvaltning 
Styre for ordningen er regionrådets arbeidsutvalg. Styret gjør vedtak i bruk av midlene og 
hjemler sine vedtak i handlingsplanen. Programrådet (oppnevnt av regionrådets AU i sak 
90/12) bidrar i utarbeidelse av handlingsplanen og kan konsulteres ved behov i behandling av 
enkeltsaker. 

Både bedrifter, privatpersoner, kommuner og andre organisasjoner kan fremme forslag på 
prosjekt/bruk av midlene.  Midlene annonseres på Salten regionråd sin hjemmeside. 

 
Igangsetting av prosjekt/program 
Igangsetting av prosjekt skjer som en hovedregel på følgende to alternative måter: 
 

 Styret initierer prosjekt med bakgrunn i handlingsplanen. Samarbeidspartner/utfører velges 
etter innhenting av tilbud/annonsering. Konkurranse mellom samarbeidspartnere er aktuelt.  
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 Søknader skal fremmes elektronisk på RF 13.50 innen to årlige søknadsfrister; 1. april og 
1. oktober. Handlingsplanen legges til grunn for vurdering av søknad om tilskudd til 
konkrete prosjekter.  

 
Kriterier for samarbeid/medfinansiering av prosjekt/program 
Prosjektene/programmene må tydelig beskrive innhold og mål. Videre skal gjennomføringen og 
eierskap/samarbeid beskrives. Forventet resultat i forhold til handlingsplanen/regionen må 
også synliggjøres. Det skal også gjøres ei vurdering om hvordan prosjektet/programmet 
hengere sammen med de øvrige strategimål i Saltenstrategiene. 
 
 
Klageadgang 
 
Søker har anledning til å påklage avgjørelsen i henhold til forvaltningslovens § 28. 

  

3. Mål  
 
Målet er å bidra til økt kompetanse, forskning- og utvikling, samt innovasjonsgrad som igjen 
bidrar til utvikling i eksisterende og nye næringer.  

 
Som et delmål skal bruken av det regionale næringsfondet bidra til at regionen styrker sin 
posisjon i nordområdepolitikken. 

 

4. Aktuelle tiltak 
 
Økt kompetanse, forskning- og utvikling, samt innovasjonsgrad vil bidra til å skape 
vekstmuligheter for eksisterende og nye bedrifter og bedre tilrettelagte offentlige tjenester. En 
befolkning med høyt kompetansenivå er den viktigste ressursen for å realisere 
utviklingspotensialet i regionen. Det er behov for tilførsel av kompetanse og kapasitet gjennom 
tilflytting, samtidig som det er nødvendig å legge til rette for/stimulere til kompetanseutvikling 
blant befolkningen som allerede bor i regionen. Den langsiktige verdiskapingen avhenger av 
evnen til å bruke kompetanseressurser på en ny og forbedret måte. 
 
Salten rik på naturressurser, noe som utgjør et vesentlig grunnlag for verdiskaping og vekst i 
regionen. Store deler av næringslivet er sterkt eksportorientert og konkurranseutsatt. Viktige 
bidrag for økt verdiskapning i regionen er økt satsing på blant annet marin næring, 
konkurranseutsatt industri, reiselivs- og kulturbaserte opplevelsesnæringer, mineralnæringen 
og petroleumsnæringen, kulturnæringer og service- og tjenesteproduksjon.  

Økt verdiskaping henger også sammen med økt kompetanse gjennom forskning og utvikling, 
en godt fungerende infrastruktur og gode kunnskapsinstitusjoner, i tillegg til bærekraftig bruk av 
kultur- og naturressursene. I regionen er det utviklet en matproduksjon som er tilpasset de 
naturgitte forhold. Det er fremdeles et stort uutnyttet potensial innenfor bionæringene. 

Utviklingen i Salten skal være et viktig element i den satsingen som skjer i nordområdene. Det 
er et mål at man gjennom det regionale samarbeidet skal styrke regionens posisjon i 
nordområdepolitikken. 
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Følgende tre satsinger legges til grunn for disponeringen av regionalt næringsfond i Salten:  

 

4.1 Kompetanseutvikling (program/søknadsbasert)   

4.1.1 Kompetanseutvikling (Rekruttere til relevant høyere utdanning og til relevant 
fagutdanning). Aktuelle prosjekter vurderes opp mot næringer som er under 
utvikling og nyetableringer.  

4.1.2 Trainee/lærling. Bidra til at arbeidet videreføres og utvikles. 

4.1.3 Arbeidskraftreserve. Bidra til mennesker som ikke deltar i ordinært arbeidsliv 
kvalifiseres for dette. 

4.2 Verdiskaping/nyskaping innenfor prioriterte næringer 
4.2.1 Mineralnæringer. En næring under utvikling med marked både nasjonalt og 

internasjonalt. 
4.2.2 Bionæringer. Omhandler i hovedsak havbruk, landbruk og fiskeri.  
4.2.3 Petroleumsnæringen. Gjelder olje og gass, herunder både 

leverandørindustri, men også nyetableringer i forhold til olje- og 
gassutvinning. 

4.2.4 Opplevelsesnæringer. Omhandler reiselivs- og kulturbaserte 
opplevelsesnæringer og næringer i tilknytning til dette. 

4.2.5 Forskning innenfor prioriterte/relevante næringer 
 

 
4.3 Rekruttere til relevante næringer (henger sammen med pkt. 4.1.1) 

 

 

5. Økonomi 
 

Regionalt næringsfond sin finansieringsandel ved enkeltprosjekt/enkeltprogram skal i 
normalsituasjonen utgjøre maksimalt 50 % av prosjekt/programkostnadene. Maksimalt beløp til 
enkeltprosjekt/enkeltprogram skal ikke overstige en million kroner.  

 
Det foretas ikke forhåndsfordeling av midlene mellom de ulike prioriterte satsingene 

 
Aktuell samfinansiering vil for eksempel være:  

 Nordland fylkeskommune (ulike ordninger) 

 IRIS 

 Norges forskningsråd 

 Salten Invest 

 Kommunene/ Kommunale næringsfond 

 Kommunene/kommunalt eide virksomheter 

 Innovasjon Norge 

 Næringslivsorganisasjoner 

 Statlige midler (ulike ordninger) 

 Private selskap 
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6. Rapportering/Evaluering 

Planen rulleres årlig og skal behandling i Salten regionråd innen utgangen av februar. 
 

 
 


