Vedlegg AU-sak 46/15

Salten olje- og gassutvalg: forslag til endring i vedtatt Petrostrategi
for Bodø regionen – vedtatt i SR-sak 20/13.
Bodø regionen skal være et operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten på
Nordlandssokkelen.
1. Dette innebærer å utvikle en sterk kompetanseklynge bestående av offentlig sektor (stat,
fylke, kommune), kompetansemiljøene (Universitet/Høgskole, forsknings- og
konsulentmiljø), næringsliv/leverandører, miljøer innenfor beredskap, overvåkning og
redning, samt logistikk.
1. Bodøs regionens fortrinn skal synliggjøres og markedsføres. Dette skal søkes utarbeidet
og gjennomført:
• Markedsføringsplan
• Markedsføringsmateriell
• Arbeide aktivt i nettverk og på messer
• Politisk og administrativ alliansebygging
• Øke kompetansen om olje/gass
• Jevnlig kontakt med de store olje- og leverandørselskaper
• Arbeide aktivt med å profilere Bodø som lokaliseringssted for driftsorganisasjoner og
Meløy som ilandføringssted.
2. Bodø skal være lokaliseringssted for driftsorganisasjoner ved funn på Nordlandssokkelen
• Gjennomføre studie som viser utbyggings- og driftsorganisering ved onshore
løsninger.
3. Meløy skal være et naturlig lokaliseringssted for ilandføring av gass ved funn på
Nordlandssokkelen.
• Gjennomføre studie som viser løsning vedr valgte ilandføringssteder i Meløy
4. Det skal foretas en langsiktig tilrettelegging for fremtidige funksjoner knyttet til petro
aktivitet nærmere Bodø regionen
• Planavklaring av aktuelle områder
• Utarbeide løsninger for tilrettelegging for transport
5. Det skal legges til rette for øke leveranser med et bredt leverandørmiljø
• Tilrettelegger og støttespiller for bedriftsetablering og bedriftsutvikling.
• Informere og legge til rette for at tunge aktører i bransjen etablerer seg i regionen.
6. Bodø regionen skal arbeide for at kunnskap om petroleum inngår i lokale og regionale
utdanningsinstitusjoner:
• Arbeide for tilstrekkelig kunnskap om næringen ifm. generell undervisning og
veiledning
• Arbeide for utvikling av utdanning og kurs som gir relevant kompetanse for
petroleumsnæringen.
7. Bodø regionen skal bidra til at Nordland har en ledende rolle innenfor oljevern,
beredskap, overvåkning og redning innenfor petroleumssektoren:
• Igangsette prosjekt som ser på muligheter for innovasjon innen
beredskap/overvåking. Prosjektet må gjennomføres i tett samarbeid med miljøet i
Lofoten og kompetansemiljøet i Bodø.
• Der det er naturlig skal Bodø ta posisjon som kompetanse- og logistikksenter for
miljøovervåking og beredskap i tilknytning til forvaltningen av havområdene i nord.
8. Det utarbeides en mulighetsstudie for Bodø regionen som eksempelvis skal beskrive
industri, kraft, mineraler, kommunikasjon etc. i regionen.
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Forord

Strategier med tiltak

Aktivitetsplanen skal på basis av «Handlingsprogrammet for
Petrostrategi for Bodø regionen 2012-14» gi en systematisk oversikt
over hvilke aktiviteter regionen skal iverksette, når og hvem
som er ansvarlig.

1. Bodø regionen skal være et kompetanse område

Aktivitetene som er beskrevet er alle utformet slik at de ivaretar
hensynet til følgende to mulige scenarioer:
•

•

Aktiviteter som iverksettes uavhengig av en avklaring om
leting på Nordland VI og VII.
Aktiviteter som forberedes og planlegges før det foreligger
en avklaring om leting på Nordland VI og VII.

Når avklaring om konsekvensutredning foreligger så vil dette bli tatt
hensyn til i aktivitetsplanen.

2. Bodø regionens fortrinn skal synliggjøres og markedsføres
3. Bodø skal være et lokaliseringssted for driftsorganisasjoner ved
funn på Nordlandssokkelen.
4. Meløy skal være det naturlige lokaliseringssted for ilandføring av
gass ved funn på Nordlandssokkelen.
5. Langsiktig tilrettelegging av areal og transport.
6. Det skal legges til rette for økte leveranser med et bredt
leverandørmiljø.
7. Bodø regionen skal arbeide for at kunnskap om petroleum
inngår i lokale og regionale utdanningsinstitusjoner.
8. Bodø regionen skal bidra til at Nordland har en ledende rolle
innenfor oljevern, beredskap, overvåking og redning innenfor
petroleumssektoren.
9. Bodø regionen skal aktivt bidra til Kunnskapsinnhenting (KI)
vedrørende Nordland VI, VII og Troms II.
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Prosjekteier:

Prosjektgruppe:

Bodø kommune og Salten Regionråd

Anne-Britt Norø,
Finn Nordmo
Trond Åmo
Per Melgård
(Ingvar Mathisen

Styringsgruppe:
Salten Regionråd, Olje- og gassutvalg
• Per Swensen, ordfører Meløy Kommune
Vara: Arild Kjerpeseth, Meløy kommune
• Ole Henrik Hjartøy, ordfører Bodø kommune
Vara: Trud Berg, Bodø kommune
• Siv Anita Brekke, ordfører Fauske kommune
Vara: Finn Obert Berntsen, Saltdal kommune
Observatør:
Petter Jørgen Pedersen, ordfører Gildeskål kommune

Prosjektansvarlig:
Anne-Britt Norø, Bodø kommune, Samfunnskontoret Utvikling

Politisk referansegruppe:
Meløy:
Per Swensen, ordfører Meløy (H)
Arild Kjerpeseth (AP)
Odd Arne Stormo (SP)
Bodø:
Ole Henrik Hjartøy, ordfører Bodø (H)
Tom Cato Karlsen (Frp)
Trud Berg (AP)

Bodø kommune, Samfunnskontoret Utvikling
Meløy Næringsutvikling AS
Bodø kommune; Byplankontoret
Bodø havn KF
Bodø havn KF)

Fremdrift, rapportering og evaluering:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosjektgruppen skal ha jevnlige møter.
Konsulenter innleies ved behov.
Styringsgruppen møtes en gang pr tertial; dvs tre ganger pr år.
Berørte kommuner orienteres minimum en gang pr år.
Salten Regionråd orienteres minimum en gang pr år
Berørte IUA orienteres minimum en gang pr år.
Evalueringsskjema benyttes på miniseminar om prosjekter der
det er naturlig.
Evaluering etter 2014.
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1. Bodø regionen skal være et kompetanse
område

2. Bodø regionens fortrinn skal synliggjøres og
markedsføres

Prosjektansvarlig: Anne-Britt Norø, Bodø kommune

Prosjektgruppe:

Anne-Britt Norø, Bodø kommune
Erlend Willumsen, Bodø havn og
Lothar Maruhn, Meløy Næringsutvikling

Aktiviteter i 2013:
Aktiviteter i 2013:
•

Fortsette å informere og forsterke nettverksfunksjoner og bidra
til kunnskapsdeling.

•

Avholde lunsjmøter i samarbeid med NPF avd Nordland og
Bodø Næringsforening

•

Arbeide for å etablere Olje- & Gass-nettverk Bodø regionen

•

Aktivitetsplan med tiltak ferdigstilles januar 2013

•

Fagmesser, deltakelse og markedsføring:
o OTC: 3. – 9. mai. Delegasjonsreise.
o ONS Norway: 19. – 21. august. Delegasjonsreise
o Offshore Europe: 3. – 6. september. Delegasjonsreise
eventuelt stand hvis mulig.

•

Alliansebygging, politisk og/eller administrativ møter med
fylkeskommunene, stortingsrepresentanter,
Lo-Ve, O6 gruppen og relevante departement og direktorat.

•

Aktiv salg og markedsføring av regionen. Synlighet i viktige
arenaer for å fremme regionens posisjon til ringvirkninger av
olje/gass aktiviteten.

•

Nett: Søke å få egen fane på Bodø kommunes nye nettside.
Presentasjon av Petrostrategien og aktiviteter som gjøres.
Utvikle bruk av sosiale medier til invitasjoner, nyhetsbrev,
informasjon. Ansvarlig Trond Åmo

•

Konferanser. Deltakelse på aktuelle konferanser.

Årlig budsjett 2 ukeverk
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•

Studieturer og delegasjonsreise til Aberdeen for politikere og
administrasjon, samt eventuelle temareiser til andre
destinasjoner.

•

Landdag og internasjonalt seminar, (beredskap, overvåking).
Planlegges 2013 – arrangeres 2014.

Prosjektansvarlig: Anne-Britt Norø, Bodø kommune

Presentasjon av Petrostrategi og delprosjektene i forskjellige
fora.

Aktivitet i 2013:

•

Søke om å bli vertskap for nasjonale konferanser.

•

Posisjonere regionen mot lisenshavere i NØ Norskehav om
mulig drifts- og basefunksjoner i regionen

•

Kontakte ressurspersoner ved behov.

•

Være aktiv deltaker i høringsrunder

•

Arbeidet søkes gjennomført i samarbeid med Nordland
fylkeskommune

•

•

Utarbeide informasjonsmateriell, rullere mulighetsstudien etc

•

Innhente kunnskap og markedsføre regionen

•

Utvikle en langsiktig strategi i forhold til uåpnede områder
NØ Norskehav
o Finne strategiske partnere
o Utvikle en handlingsplan
o Samhandle med regionråd i Lo-Ve og
fylkeskommune
o Dialog med Statoil

Årlig budsjett 42 ukeverk

3. Bodø skal være et lokaliseringssted for driftsorganisasjoner ved funn på Nordlandssokkelen.

Årlig budsjett 1 ukeverk
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4. Meløy skal være det naturlige lokaliseringssted
for ilandføring av gass ved funn på Nordlandssokkelen.

5. Langsiktig tilrettelegging av areal og transport
Prosjektgruppe:

Prosjektansvarlig: Finn Nordmo, Meløy Næringsutvikling AS

Trond Åmo, Bodø kommune,
Per Melgård, Bodø havn og
Finn Nordmo, Meløy Næringsutvikling AS
Gunnar Skjellvik,Sjøfossen Næringsutv.

Aktivitet i 2013:

Aktivitet i 2013:

•

Samkjøre/koordinere petro- og mineralprosjektet i Meløy og
Salten.

•

Det etableres en prosjektruppe som skal utrede mulighetene
for petro relaterte areal i regionen.

•

Samkjøre med Fylkeskommunen en ilandføringsutredning
/strategi og ha en beredskap for profilering av Meløy som
ilandføringssted

•

Lille Hjartøy: Planleggings- og reguleringsarbeid for base,
oppdatering av modellering og animasjon av løsning, samt
utarbeidelse av fremdriftsplan i h.h.t. vedtak og hvilke areal som
først vil bli tilgjengelig.

•

Fokus på muligheter som T-rør gir i forhold til Polarled; dvs
NSGI røret

•

Bodø havn, utarbeide en oversikt over areal som på kort og noe
lengre sikt kan tas i bruk til petroformål.

•

Gildeskål, Saura må konsekvens utredes før evt videre arbeid
planlegges

•

Meløy,

•

Utrede de eksisterende og potensielle havneareal i regionene
som er egnet som base-/næringsareal

Årlig budsjett 2 ukeverk

Mesøya må avklares reguleringsmessig av
kommunen
Halsa, innhenting av mer fakta og evt
gjennomføre en mulighetsstudie (MNU)
Galtneset, innhenting av mer fakta og evt
gjennomføre en mulighetsstudie (MNU)
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•

Posisjonere regionen og kartlegge mulighetsrommet som
supplerende senter for service og logistikk for aktører i NØ
Norskehav

6. Det skal legges til rette for økte leveranser med
et bredt leverandørmiljø

•

Arbeide for å etablere en supplerende lokasjon til eksisterende
steder som servicesenter og helikopterbase

Prosjektgruppe:

•

Møter med aktører innen fly og helikoptertrafikk, servicenæring,
havn og andre for å søke å avhjelpe og avdekke flaskehalser,
muligheter og utfordringer ved aktivitet på Nordland VI.

Aktivitet i 2013:

Anne-Britt Norø, Bodø kommune
Finn Nordmo, Meløy Næringsutvikling

•

Samarbeid og samhandling med Nordland fylkeskommune og
andre viktige aktører (BRUS og UiN)

•

Øke kunnskapen om hvilke faktorer og kriterier som er viktig for
å få til etablering av store virksomheter i regionen og innhente
erfaringer fra relevant næringsvirksomhet samt andre byer,
regioner, land.

•

Øke synlighet, informasjonsarbeid, nettverksbygging

Årlig budsjett 20 ukeverk

•

o

Lage en oversikt over de mest sannsynlige store
virksomheter som kan tenkes eller som vurdere å
etablere virksomhet i regionen og aktivt følge opp disse.

o

Bidra til å stimulere til videreutvikle eksisterende
regionale bedrifter.

o

Eksempelvis å søke å etablere et samarbeide med
LUNN, Innovasjon Norge, Statoil, LOVE Petro, Petro
Arctic, LO; NHO Nordland, Bodø Næringsforum.

Arbeide for etablering av sentral, viktig leverandørbedrift i
regionen.
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•

Arbeide for kontraktstruktur som tilpasses regionalt
næringsliv

•

Kontakte selskap som har planer om å etablere seg i regionen

•

Kontakte og følge opp riggselskap

7. Bodø regionen skal arbeide for at kunnskap om
petroleum inngår i lokale og regionale
utdanningsinstitusjoner.

Prosjektansvarlig:
Årlig budsjett 6 ukeverk

Anne-Britt Norø, Bodø kommune og
Finn Nordmo, Meløy Næringsutvikling

Aktivitet i 2013:
•

Være en pådriver for å få øket kunnskapen om
petroleumsnæringen generelt, samt om de fagområder som
næringen etterspør.

•

Samhandling med UiN

•

Være initiativtaker til faglærling- og etterutdanningskurs og
sertifiseringer (Meløy).

•

Møte Nordland fylkeskommune slik at de oppfyller sine
forpliktelser som skoleeier

Årlig budsjett 1 ukeverk

Vedlegg SR-sak 03/13, SR-sak 20/13 og AU-sak 46/15

8. Bodø regionen skal bidra til at Nordland har en
ledende rolle innen overvåking oljevern,
beredskap, sikkerhet og overvåking
Prosjektansvarlig: Anne-Britt Norø, Bodø kommune
Per Melgård, Bodø havn
Bodø har som ambisjon å skape et internasjonalt ledende miljø med
sentre som skal bli de fremste innen overvåking, beredskap,
oljevern og sikkerhet i de nordlige havområder.

9. Bodø regionen skal aktivt bidra til
Kunnskapsinnhenting (KI) vedrørende
Nordland VI, VII og Troms II

Prosjektansvarlig: Anne-Britt Norø, Bodø kommune

Aktivitet i 2013:

Aktivitet i 2013:
•

Forprosjekt for en styrking av kystnær beredskap. Styrking
av Salten IUA samt samarbeid med Lofoten og Vesterålen.

•

Møter med departement, direktorat, tilsyn, organisasjoner,
oljeselskaper om beredskap og sikkerhet.

•

Arbeide mot oljeselskap med krav til styrket overvåking og
beredskap ved evt en gjenåpning av Nordland VI i 2014.

•

Innlede samarbeid med regionene i Lofoten og Vesterålen

•

Cap and Contain

•

Søke kunnskap og samarbeid med EUs ERNST avdeling i
Lisboa.
Arbeidet koordineres mot utredningsprogram “Sikkerhets- og
beredskapshovedstad i nord”.
Årlig budsjett 20 ukeverk

•

Følge opp innspillene til KI og søke å få gjennomslag for
regionens synspunkter, gjennom å delta på de arenaer der det
er mulig å få presentert vårt syn.

•

Styrking av overvåking, beredskap og sikkerhet samt
infrastruktur og logistikk er et viktig tema i KI. Disse områdene
må sammen med delutredning samfunnsmessige ringvirkninger
følges spesielt opp.

Årlig budsjett 3 ukeverk
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