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Sammendrag
Fylkesrådet innvilger Team Bodø KF på vegne av partnerskapet i ”Petro Utviklingsprogram for
Bodø-regionen”, et tilskudd på 2,2 millioner kroner fra DA-midlene for 2012 og 2013.
Støtten skal bidra til å iverksette og gjennomføre deler av strategiene i ”Petro Uviklingsprogram for
Bodø-regionen”.

Bakgrunn
Salten-regionen har vedtatt å gjennomføre en satsing for å skaffe seg posisjoner innenfor olje- og
gassrettet virksomhet. Strategien ble vedtatt i bystyret i Bodø 28. oktober 2010: PS sak 10/118 og i
Salten Regionråd 26. november 2010: SR-sak 43/10.
Olje- og gass aktiviteten flyttes stadig nordover i nordre del av Norskehavet. Dette er en aktivitet
som Bodø og Salten skal ta del i. Olje- og energidepartementet har startet arbeid med
kunnskapsinnhenting for Nordland VI, VII og Troms II som skal avsluttes i 2013. Det blir ikke
åpnet for leteboring på Nordland VI før tidligst høsten 2013. Nordland VII og Troms II må
konsekvensutredes før leteaktivitet kan begynne på disse områdene. Salten-regionen har tatt og skal
ta større eierskap til Nordland VI og andre felt som ligger rett utfor kysten vår. Dette gjelder
ringvirkninger som driftsorganisasjon, ilandføring, kunnskapsinnhenting, leveranser, overvåking,
beredskap og sikkerhet etc.
Salten olje- og gass utvalg har enstemmig vedtatt Petro Utviklingsprogram for Bodø og Regionen
2012 -2014. Det skal etableres egne prosjekter for å følge opp programmets satsinger;
–
–
–
–
–
–
–
–

Utvikling av kompetanseklynger
Synliggjøring og markedsføring av fortrinn
Fullverdig driftsorganisasjon til Bodø for funn på Nordlandssokkelen
Ilandføring og anvendelse av gass i Meløy
Langsiktig tilrettelegging av areal og transport
Etablering av et bredt leverandørmiljø
Kunnskap om petroleum i utdanningsinstitusjoner
Ledende rolle innen oljevern, beredskap, overvåking og redning
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– Kunnskapsinnhenting Nordland VI, VII og Troms II
Salten Regionråd er eier av prosjektet. Styringsgruppen består av ordfører i Bodø kommune, Meløy
kommune og Saltdal kommune, samt leder av Salten Regionråd. Team Bodø KF har
prosjektansvaret.

Problemstilling
Hovedmålene med utviklingsprogrammet er å:
– etablere Bodø som en ledende nasjonal og internasjonal arena-, innspills- og premissgiver
for oljevirksomheten i nordområdene.
– synliggjøre og realisere Bodø-regionens kvaliteter og muligheter gjennom innformasjonsog kunnskapsinnhenting, markedsføring, nettverksbygging, allianser og påvirkning.
– bidra til tilrettelegging, planlegging, allianser og markedsføring for vekst og nyskaping i
regional oljerettet industri/leverandørbedrifter, samt arbeide for nyetableringer gjennom
markedsføring og påvirkning.
– etablere oljevern, beredskaps- og sikkerhetssenter gjennom markedsføring, alliansebygging
og påvirkning.
– gjennom markedsføring og påvirkning få etablert fullverdig driftsorganisasjon i Bodø i
samhandling med Nordland fylkeskommune.
– tilrettelegge for regional prosessering og bruk av petroleumsprodukter i Meløy. Meløy er
Salten-regionens lokaliseringssted for ilandføring av gass.
Beskrivelse:
De vedtatte aktivitetene i Petro-strategien kan deles i tre grupper:
1. Aktiviteter som kan igangsettes nå, uavhengig av en avklaring om leting på Nordland VI
og VII.
2. Aktiviteter som skal forberedes og planlegges før det foreligger en avklaring om leting
på Nordland VI og VII.
3. Aktiviteter som skal iverksettes etter at det evt. er besluttet å åpne for leting på Nordland
VI og VII.
Hensikten med programmets innhold og gjennomføring er å oppnå etableringer og ringvirkninger i
regionen ved økt aktivitet i nordre del av Norskehavet. Videre skal det jobbes systematisk og
målrettet med ulike prosjekt/tiltak som har størst mulighet for å gi resultater.
Utviklingsprogrammets innhold:
– Sentralt i satsingen er markedsføring, alliansebygging, nettverksbygging, påvirkning,
informasjonsinnhenting og kunnskapsinnhenting. Det skal utarbeides en overordnet
markedsplan og en handlingsplan for satsingene. Målet er å skaffe Salten-regionen posisjon
i forhold til den aktiviteten som vil komme utenfor vår nære kystlinje.
– Det skal utarbeides markeds- påvirknings- og informasjonsmateriell.
– Det skal etableres en ressursgruppe som skal planlegge politisk og administrativ
alliansebygging. Gruppen skal bestå av folk med erfaring fra regionale og nasjonale
politikkarenaer. Det skal lages en strategi for påvirkningsarbeidet. Dette for å nå målet om
synliggjøring og markedsføring av Bodø-regionens fortrinn.
– Det skal foregå et systematisk innsalg av Bodø som fullverdig driftsorganisasjon og Meløy
som potensielt ilandføringssted for nye funn på Nordlandssokkelen.
– Det skal foretas en strategisk analyse av Bodø som forsynings- og helikopterbase for
uåpnede felt i Norskehavet; jfr Nordland fylkestings vedtak i FT-sak 078/11. I fylkestingets
vedtak presiseres det at Brønnøysund og Sandnessjøen er fylkets basevalg for de åpnede
områder utenfor Nordland.
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– Det er viktig med samhandling med Lofoten og Vesterålen Regionråd der det er naturlig.
Oppfølging skal også skje i god samhandling med Nordland fylkeskommune.
Prosjektmål

Aktiviteter / delmål

Prosjektmidler
Pr år

Fremdrift
2012 - 2014

Utvikling av
kompetanseklynger
Synliggjøring og
markedsføring av
fortrinn

Deltakelse fra FoU, næringsliv og det
offentlige.

2 ukesverk + 30.000,kr i tilskudd
40 ukesverk + 1, 4
mill kr i tilskudd

Løpende i
hele perioden
Løpende i
hele perioden

Fullverdig
driftsorganisasjon til
Bodø for funn på
Nordlandssokkelen
Ilandføring og
anvendelse av gass i
Meløy


















Langsiktig
tilrettelegging av
areal og transport





Markedsmateriell
Markedsplan
Arbeide aktivt i nettverk og på messer
Politisk og adm alliansebygging
Jevnlig kontakt med oljeselskap og
leverandører
Nettside
Etablere ressursgruppe
Studietur
Starte arbeidet slik at Bodø blir
foretrukket som lokasjon
Skaffe oversikt over viktig
infrastruktur, avdekke flaskehalser og
arbeide med å fjerne de
Møte selskaper direkte
Synliggjøre/markedsføre kvaliteter
som regionen har ifm utredningsstudie
LUVA
Arbeide for å bli Nordlands kandidat
ved ilandføring av gass
Arbeide for at det skal bli industrielt
lønnsomt/mulig å få industriell
anvendelse av gass i Meløy
Arbeide mot aktuelle industrielle
aktører
Synliggjøring av industrielle
muligheter med gass som råstoff
Håndtering av CO2 (FoU på området)
Planavklare områder
Utarbeide løsninger for tilrettelegging
av transport på sjø, luft, bane og vei

4 ukesverk + 300.000,- Løpende i
kr i tilskudd
hele perioden

4 ukesverk + 300.000,- Løpende i
kr i tilskudd
hele perioden

12 ukesverk + 500.000 Løpende i
kr i tilskudd
hele perioden

Etablering av et bredt 
leverandørmiljø

Videreutvikle og stimulere
eksisterende bedrifter
Markedsføre regionen overfor nye
bedrifter

6 ukesverk + 200.000
kr i tilskudd

Løpende i
hele perioden

Kunnskap om
petroleum i
utdanningsinstitusjoner



Arbeide for tilstrekkelig kunnskap om
næringen ifm generell undervisning
og veiledning
Arbeide for utvikling av utdanning og
kurs som gir relevant kunnskap for
petroleumsnæringen

4 ukesverk + 600.000
kr i tilskudd

Løpende i
hele perioden

Ledende rolle innen
oljevern, beredskap,
overvåking og
redning



Nasjonalt beredskapssenter – egen
prosjektsatsing
Styrke og videreutvikle Salten IUA i
samhandling med Nofo og KV
Utvkle et konsept for beredskapsbase i
Bodø – egen prosjektsatsing
Samarbeid der det er naturlig med
NFK , LO og VE
Aktivt samarbeid med OED

15 ukesverk +
870.000,- kr i tilskudd

Løpende i
hele perioden

5 ukesverk
+ 100.000,- kr i
tilskudd

Løpende til
og med 2013









Kunnskapsinnhenting 
Nordland VI, VII og
Troms II

Forventet resultat:
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– Regionens leverandørindustri omsetter for minimum 1 mrd NOK i 2014.
– Prosjektsatsing på ”overvåking/beredskap og sikkerhet” får status som Centre of Excelence
innen 2014.
– Deltakelse i messer, nettverk, allianser, konferanser etc som måler aktivitet:
o Deltakelse på minimum to messer pr år
o Minimum en studietur pr år.
o Deltakelse på konferanser/seminar
o Arrangere miniseminar på messer og i egen region
o Stor olje- og gasskonferanse i nytt kulturhus i 2014
– Olje- og energidepartementets orienteringskonferanse arrangeres i Bodø etter avsluttet
kunnskapsinnhenting i 2013.
– Bodø er Nordlands kandidat for etablering av fullverdig driftsorganisasjon ved drift av nye
felt på Nordlandssokkelen.
– Arbeide for at Meløy kan bli ilandføringssted med industriell anvendelse av gassen.
Budsjett og finansieringsplan i henhold til søknad:
Kostnadsplan
Prosjektpersonale

Timespris
550,-

Timer
3 700

2012

2013

2014

Sum

2 035 000

2 035 000

2 035 000

6 105 000

350 000

350 000

350 000

1 050 000

Eksterne tjenester

1 200 000

1 200 000

1 200 000

3 600 000

Materialkostnader

850 000

850 000

850 000

2 550 000

Reisekostnader

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Sum kostnader

4 935 000

4 935 000

4 935 000

14 805 000

Andre kostnader

Finansiering
Nordland fylkeskommune DA-midler

2012

2013

2014

Sum

1 650 000

1 650 000 1 650 000

4 950 000

1 000 000

1 000 000 1 000 000

3 000 000

Nordland fylkeskommune øvrige virkemidler
Partnerskap Salten
Salten Regionråd

100 000

100 000

0

200 000

Egne midler

2 185 000

2 185 000 2 285 000

6 655 000

Totalsum for prosjektet

4 935 000

4 935 000 4 935 000

14 805 000

Partnerskap Salten har bevilget 2 millioner kroner for 2012 og 2013 til prosjektet. Følgende
enstemmige vedtak er fattet i PS-sak 52/11:
”PS-Salten inngår samarbeidsavtale for utarbeidelse av petroutviklingsprogram for Salten og
bevilger 2 mill. kroner til formålet fordelt på 2012 og 2013. Det forutsettes at programarbeidet er
fullfinansiert før i gangsetting.
Samarbeidet knyttes til programsatsingen tilrettelegging for næringsutvikling”.
Salten Regionråd/Arbeidsutvalget har fattet et enstemmig vedtak hvor Salten Regionråd bevilger
200.000 kr til programmet. Følgende vedtak er fattet i AU-sak 43/11:
”Arbeidsutvalget bevilger kr 200.000,- av AU’s disposisjonsfond til Petro utviklingsprogram for
Bodø og Salten 2012 og 2013”.
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Vurderinger
Prosjektet kan vurderes i henhold til strategisk målområde 3, nasjonal og internasjonal
posisjonering i DA Bodøs handlingsplan. Det er satt som en målsetting at DA Bodø vil prioritere å
gi støtte til prosjekter som kan bidra til å utvikle funksjoner innenfor petroleumssektoren, som
sikrer en større verdiskaping og regionale ringvirkninger av petroleumsnæringen.
Videre kan prosjektet vurderes i henhold til strategisk målområde 1, kunnskap og kompetanse. Det
er satt som en målsetting at DA Bodø vil prioritere å gi støtte til prosjekter som kan bidra til å
utvikle infrastruktur innen marin økologi og miljøovervåkning i tilknytning til olje- og
gassvirksomhet utenfor landsdelen.
Det ble i FT-sak 078/11 blant annet vedtatt at man skal igangsette arbeid for å etablere en fullverdig
driftsorganisasjon i Bodø for nye felt i Norskehavet. Videre ble det vedtatt at man skulle jobbe for å
legge til rette for ilandføring av naturgass og økt bruk av naturgass i industrien i Nordland.
Fylkeskommunen har imidlertid ikke tatt stilling til ilandføringssted i Nordland. En del av tiltakene
i det omsøkte prosjekt er således i tråd med de intensjonene som fylkestinget fattet vedtak om i FTsak 078/11.
Olje- og gassaktiviteten flyttes nordover og det er perspektiver for store utviklingsprosjekter både i
Norskehavet og i Barentshavet. I dag skjer det en utvikling på den delen av Nordlandssokkelen som
er åpnet for utvinning. På Nordlandssokkelen er to felt i produksjon, Heidrun og Norne. Skarv skal
være i produksjon høsten 2011.
I utviklingsprogram Nordland (2008 – 2011) heter det at ”Bodøs rolle som fylkessenter må styrkes
slik at byen i større grad kan ta på seg lands- og landsdelsdekkende oppgaver”. Bodø har en rekke
regionale, landsdels- og nasjonale funksjoner som gir basis for en sterkere nasjonal- og
internasjonal posisjonering. For næringsliv og kompetansemiljø i Bodø og Salten ligger det store
muligheter for verdiskapingen gjennom å ta del i utviklingen i og for petrosektoren. Regjeringen har
vedtatt å sette i gang arbeid knyttet til kunnskapsinnhenting for de områdene som ikke skal
konsekvensutredes. Team Bodø på vegne av partnerskapet i ”Petro Utviklingsprogram for Bodøregionen” ønsker i samarbeid med fylkeskommunen å ta del i denne kunnskapsinnhentingen.
I ”Petro Utviklingsprogram for Bodø-regionen” er det utarbeidet overordnede målsettinger for at Bodø
og Salten skal ta del i den verdiskapingen som petroleumssektoren innebærer, både på kort og lang sikt.
Det vises blant annet til at Bodø og Salten skal være et operasjonelt senter for olje- og gassvirksomhet
på Nordlandssokkelen. Sentralt i satsingen er markedsføring, alliansebygging, nettverksbygging,
påvirkning, informasjonsinnhenting og kunnskapsinnhenting. Det skal utarbeides en overordnet
markedsplan og en handlingsplan for de prioriterte satsingene. Målet er å skaffe Bodø og Salten
posisjon i forhold til den aktiviteten som vil komme utenfor vår nære kystlinje.

Nordland fylkeskommune har ikke gjort politisk vedtak om ilandføringssted i Nordland når det
gjelder gass, men har bedt alle regionrådene i fylket om å gi innspill på lokaliseringssted i deres
region. Meløy er i Salten Regionråd vedtatt som Salten-regionens lokaliseringssted for ilandføring
av gass. Etter at REC ble vedtatt nedlagt vil Meløy søke om å få status som omstillingskommune. I
den forbindelse kan det være naturlig for Meløy å se på mulighetene innenfor olje/gass for å bygge
opp ny industri i kommunen. Fylkeskommunen har imidlertid fått utarbeidet en studie om
egnethetsanalyse for ilandføring av gass. Her kom Horn i Brønnøy og Skogsøya i Nesna klart best
ut. Selv om det ikke er gjort et formelt valg av ilandføringsalternativ, ønsker ikke fylkeskommunen
å støtte Salten i arbeidet for at Meløy skal bli et ilandføringsalternativ, jf. konklusjonen i overnevnte
analyse.
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Videre er det slik, jf. Nordområdemeldingen, at en eventuell åpning av oljeleting utenfor Lofoten og
Vesterålen tidligst vil være en realitet i 2020. En del av innholdet i utviklingsprogrammet går ut på
at det skal foretas en strategisk analyse av Bodø som forsynings- og helikopterbase for uåpnede felt
i Norskehavet. I vedtaket i FT-sak 078/11 presiseres det at Brønnøysund og Sandnessjøen er fylkets
basevalg for de åpnede områder utenfor Nordland, og at man skal jobbe for å styrke disse basene.
Fylksrådet støtter derfor ikke dette tiltaket i ”Petro Utviklingsprogram for Bodø-regionen”.
Utviklingsprogrammet ved Team Bodø har tatt initiativ til samarbeid med Lofoten og Vesterålen
IUA og regionrådene der det er mulig. Dette spesielt for å bidra til at Nordland i et nasjonalt
perspektiv kan ta en ledende rolle innenfor oljevern, beredskap, overvåkning og redning innenfor
petroleumssektoren. Innenfor oljevern har Team Bodø på vegne av partnerskapet tilrådet at
styrking av Salten IUA (Salten interkommunale utvalg mot akutt forurensning) vil være det riktige
skritt for å nå målene om en sterk oljevernregion. Forslaget er også koblet opp mot OEDs
kunnskapsinnhenting der Salten-regionen er invitert til å delta som innspiller. Man har gjennom
dette mulighet til å utvikle regional kapasitet gjennom dedikerte beredskapsoppgaver, samt utvikle
profesjonaliteten i å håndtere de store hendelsene. På sikt kan den strategiske satsingen man oppnår
gjennom utviklingsprogrammet bidra til nye kompetansearbeidsplasser og gi positive ringvirkninger
for Bodø, Salten og Nordland. Et av prosjektmålene er å arbeide for å få et nasjonalt
beredskapssenter til Salten-regionen. Fylkestinget har vedtatt at et slikt senter skal ligge i Lofoten.
Det er positivt at Salten-regionen jobber med oljevernberedskap og at man har tatt initiativ til
samarbeid med Lofoten og Vesterålen. Dette vil kunne bidra til at Nordland kan ta en ledende rolle
innenfor oljevern, beredskap, overvåkning og redning. Nærheten til Universitetet i Nordland er også
viktig i denne sammenheng. Fylkesrådet ønsker likevel ikke å støtte at et nasjonalt beredskapssenter
skal lokaliseres i Salten, dette på bakgrunn av fylkestingets vedtak i FT-sak 078/11.
Team Bodø KF søker på vegne av partnerskapet i ”Petro Utviklingsprogram for Bodø-regionen” om
1,65 millioner kroner i støtte pr. år i tre år fra DA-midlene, noe som tilsvarer omlag 33 % av de
totale prosjektkostnadene. De stipulerte kostnadene i prosjektet synes å være veldig høy, spesielt
kostnader tilknyttet prosjektledelse da det er beregnet at man skal bruke om lag to årsverk på
utviklingsprogrammet pr. år i tre år. Prosjektledelse bør imidlertid finansieres gjennom egne midler,
og en støtte fra DA-midlene bør øremerkes til eksterne kostnader i forbindelse med
utviklingsarbeidet.
Fylkesråd for næring anbefaler å støtte deler av det omsøkte prosjekt da strategiene i ”Petro
Utviklingsprogram for Bodø-regionen” vil bidra til å forsterke satsingen på økte ringvirkninger
knyttet til eksisterende og ny petroleumsrettet virksomhet utenfor kysten av Nordland. Omsøkte
prosjekt er i tråd med målene i DA Bodøs handlingsplan og i tråd med deler av vedtaket i FT-sak
078/11. Fylkesråden anbefaler å støtte prosjektet med 1,1 millioner kroner pr. år i to år, jf.
Partnerskap Salten og Salten Regionråd sine vedtak. Resterende midler må søkes finansiert hos
andre aktører. Fylkeskommunen skal ha årlig rapportering for å sikre substans i
utviklingsprogrammet.
Det gis ikke støtte til tiltak som skal ta stilling til følgende problemstillinger:
 Analyse av Bodø som forsynings- og helikopterbase for uåpnede felt i Norskehavet
 Lokalisering av nasjonalt beredskapssenter i Salten-regionen
 Ilandføring og anvendelse av gass i Meløy
Tilskuddet er ikke i strid med EØS-regelverket da det ikke er egnet til å påvirke samhandelen
innenfor EØS.

Drøftingsutvalgets tilrådning:
Drøftingsutvalget støtter fylkesrådens vurderinger.
6

Konsekvenser
Omsøkte tiltak har ingen miljømessige eller likestillingsmessige konsekvenser for Nordland
fylkeskommune. Økonomiske konsekvenser fremgår av saksframlegget.

Vedtakskompetanse
Det vises til FT-sak 121/10 – Budsjett 2011 og til FT-sak 111-2010 - Nye vedtekter for DA
Utviklingsprogram Bodø - § 3. For øvrig vises til FT-sak 49/2010 – Delegasjonsreglement for
myndighet fra fylkestinget.

Fylkesrådens innstilling til vedtak
1. Team Bodø KF gis på vegne av partnerskapet i ”Petro Utviklingsprogram for Bodøregionen” et tilskudd på inntil 2,2 millioner kroner for 2012 og 2013 til å iverksette og
gjennomføre deler av ”Petro Uviklingsprogram for Bodø-regionen”. Tilskuddet skal
benyttes til eksterne kostnader.
2. Det gis ikke støtte til følgende tiltak/prosjektmål:
o Analyse av Bodø som forsynings- og helikopterbase for uåpnede felt i Norskehavet
o Lokalisering av nasjonalt beredskapssenter i Salten-regionen
o Ilandføring og anvendelse av gass i Meløy
3. Nordland fylkeskommune ønsker årlig rapportering fra Team Bodø KF på vegne av
partnerskapet i ”Petro Utviklingsprogram for Bodø-regionen” for å sikre substans i
utviklingsprogrammet.
Tilskuddet gis fra strategisk målområde 3 i DA Bodøs handlingsplan og belastes konto 40090960.
Bodø den 19.12.2011
Arve Knutsen
fylkesråd for næring
sign
19.12.2011 Fylkesrådet
FRÅD-272/11
Vedtak
Innstillingen vedtatt
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