
   
  

  
 
 
 
 
 
 
REFERAT    

FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET  5. NOVEMBER 2015 I SALTSTRAUMEN 

Til stede: Rolf Steffensen 
Ole Henrik Hjartøy 
Per Swensen 
Monika Sande 
Rolf Kåre Jensen  

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen 
Heidi Robertsen 
Jens Kyed  
 
 
 
 

Siv Anita Johnsen Brekke og Even Ediassen hadde meldt forfall. 
 
Rolf Steffensen ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 

 
 

AU-SAK 51/15 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015. 
 

Enstemmig vedtak: 

Referat fra AU-møte 4. september 2015 og fra e-postmøte 10. september og 14. oktober 
2015 godkjennes. 
 
 
 

AU-SAK 52/15 ORIENTERINGER 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015. Kjersti Bye Pedersen orienterte. 
 

A. Personell 
B. Eksterne møter som sekretariatet har deltatt på 
C. Referat fra møte i OSO 
D. Aktivitetskalender Nord-Norges Europakontor 
E. Høring – forslag til revisjon og plan for utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark 

og omkringliggende verneområder – Nordland fylke 

 

Enstemmig vedtak: 

Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 
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AU-SAK 53/15 NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARET - HØRINGSINNSPILL 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015. 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd viser til forsvarssjefens fagmilitære råd av 1. oktober 2015.  

Salten Regionråd mener en økt synlig militær tilstedeværelse i nordområdene er nødvendig 
og særdeles viktig for å bidra til at nordområdene fortsatt skal være stabile og med lav spen-
ning. En fast og synlig militær tilstedeværelse i nordområdene, også på ledelsesnivå, vil 
kunne være en stabiliserende faktor som gir et nødvendig signal til omverdenen om at nors-
ke myndigheter ønsker en fortsatt fredelig utvikling i nordområdene. 

Salten Regionråd kan ikke se at forsvarssjefens anbefaling om å lokalisere Generalinspektø-
ren for Luftforsvaret, LOI, LUI og PROGSEN på Rygge, og ikke på Reitan som vedtatt i Prop 
73 S, vil gi noen gevinst for forsvaret, verken av økonomisk eller av annen karakter.  

Salten Regionråd ber derfor regjeringen om å opprettholde vedtak 613 i sak “Et forsvar for 
vår tid”, Prop 73 S (2011-2012) ved å flytte Generalinspektøren for Luftforsvaret, LOI, LUI og 
PROGSEN til Reitan. Det bes om at vedtaket iverksettes så raskt som mulig. 

Salten Regionråd gir for øvrig sin tilslutning til Bodø kommunes høringsinnspill datert 9. no-
vember 2015 vedrørende forsvarssjefens fagmilitære råd og ny langtidsplan for forsvarssek-
toren. 
 
 
  

AU-SAK 54/15 SAMFERDSEL I SALTEN – INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORT-

PLAN (NTP) 2018 - 2029 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015.  

 

Enstemmig vedtak: 
Saken videresendes til Salten Regionråd uten innstilling til vedtak. 
 
 
 

AU-SAK 55/15 SALTENSTRATEGIER 2016 – 2020 - PROSESS  

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015.  

Enstemmig innstilling: 
Utarbeidelse av “Saltenstrategier 2016-2020” vedtas som skissert i saksframlegget. Det tas 
sikte på sluttbehandling av Saltenstrategiene i løpet av høsten 2016. 
Det settes av inntil 100 000 kroner til bistand i prosessen. Midlene hentes fra AUs disposi-
sjonsfond. 
 
 
 

AU-SAK 56/15 PETRO UTVIKLINGSPROGRAM SALTEN – OPPFØLGING AV SR-

SAK 39/15 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015. 

Enstemmig innstilling: 
Sekretariatet bes om å legge frem en sak til Regionrådet som omhandler organisering og 
tiltak for “olje- og gassarbeidet” i Salten, herunder 

- Videreføring av Salten olje- og gassutvalg 
- Hvordan arbeidet skal gjennomføres,herunder evt. videreføring av prosjektet “Petro 

Utviklingsprogram for Salten” 
- Saltens deltakelse på Oljemessa 2016 i Stavanger  
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AU-SAK 57/15 SAURA AS: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR OPPDATE-

RING AV REKLAMEFILM FOR PETROLEUMSSATSING I SALTEN 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015. 

Enstemmig vedtak: 
Søknad fra Saura AS om støtte til omarbeiding av reklamefilm for petroleumssatsing i Salten 
avslås. 
Salten Regionråd er positive til det arbeidet Saura AS gjør, og ønsker å støtte opp om dette, 
men finner det ikke riktig å bevilge penger siden vi ikke har regionalt næringsfond lengre og 
heller ikke har andre søkbare midler. 
 
 
 

AU-SAK 58/15 STATENS BARNEHUS BODØ: SØKNAD OM STØTTE TIL FAGDAG – 

“MØRKETALL OPP I LYSET” 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015. 

Enstemmig vedtak: 
Søknad fra Statens barnehus Bodø om støtte til fagdag “Mørketall opp i lyset” avslås. 
Salten Regionråd har for tiden ingen søkbare midler som kan benyttes til slike formål. 

 
 
 

AU-SAK 59/15 DETALJERT DRIFTSBUDSJETT FOR ÅR 2016 FOR REGIONRÅDETS 

SEKRETARIAT  

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015. 

Enstemmig vedtak: 
Detaljert budsjett for 2016 for Salten Regionråd – “sekretariatet”, vedtas med en samlet ut-
giftsramme på 2.947.000 kr. 

 

 

 

AU-SAK 60/15 LØNNSFORHANDLINGER 2015 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015 

Enstemmig vedtak: 
Arbeidsutvalget delegerer til leder og nestleder av regionrådet, å fastsette ny lønn for sekre-
tariatsleder.  

Sekretariatsleder fastsetter ny lønn for øvrige ansatte i regionrådets organisasjon. 

 

 

 

AU-SAK 61/15 OPPNEVNING AV VALGKOMITÈ – SR/AU 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015. 

Enstemmig vedtak: 
Arbeidsutvalget oppnevner følgende valgkomité for å forberede valg av medlemmer og va-
ramedlemmer til Regionrådets Arbeidsutvalg samt leder og nestleder i Salten Regionråd. 

1. Asle Schrøder (leder) 

2. Sigurd Stormo 

3. Grete Fjærvoll 
 
Valgkomiteen bes også komme med forslag til Regionrådets representasjon i følgende ut-
valg og råd: 
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- Representant m/vara til Nordlandsmuseets Råd 
- Styre i Felles Ansvar i Salten 
- Representant m/vara til DA Bodøs programråd 
- Medlemmer til Salten olje- og gassutvalg (utsettes, jfr. vedtak AU-sak 56/15) 
- Representant m/vara til Energirådet i Nordland  
- Representant m/vara til Vannregionutvalg for Nordland 
- 2 representanter m/vara til Statskogs regionutvalg 
- Representant m/vara til Styringsgruppe “Ny by – ny flyplass” 
- Representant m/vara til Fagråd Nordland Nasjonalparksenter 
- Representant m/vara til Ferge- og hurtigbåtutvalg for Nordland 

Sekretariatsleder er sekretær for valgkomiteen.  
 
 
 

AU-SAK 62/15 SØKNAD OM TILSKUDD – IDRETTSGALLA 2016 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015 

Enstemmig vedtak: 
Arbeidsutvalget bevilger inntil kr 50.000,- av AU’s disposisjonsfond til arrangementet «Id-
rettsgalla 2016» i regi av Salten Kultursamarbeid, Nordland Idrettskrets og Bodø Idrettsråd. 
Midlene tas fra AUs disposisjonsfond. 
 
 
 

AU-SAK 63/15 SALTENTINGET 2016 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015 

Enstemmig innstilling: 

1. Salten Regionråd ønsker at det arrangeres Saltenting over to dager i oktober 2016. 

2. Tema som ønskes tatt opp er ………………………… 
 
 
 

AU-SAK 64/15 DISKUSJONSSAKER 

Det vises til saksfremlegg datert 29.10.2015. 
 

a) Saksliste regionrådet 19. – 20. november 
SR-møtet planlegges videre etter fremlagt forslag og innspill som kom i møtet. 

 
 

 

AU-SAK 65/15 UTTALELSE VEDRØRENDE STATSBUDSETTETS POST 60 – TIL-

SKUDD TIL FISKERIHAVNEANLEGG 

Det vises til saksfremlegg datert 2.11.2015. 
 

Enstemmig innstilling: 

Salten er en region der det foregår stor produksjon av sjømat. Det finnes ikke egne offentlige 
statistikker for kun Salten som region, men i 2014 ble det landet 95 millioner kilo hvitfisk til en 
verdi av ca. 770 millioner kroner i sone 5 Lofoten og Salten jfr. Statistikk fra Norges Råfisk-
lag. Det er mange aktive fiskere i Salten. Også oppdrettsproduksjonen av rød-fisk (laks) er 
betydelig. Det ble slaktet om lag 40.000 tonn rød-fisk ved to lakseslakterier i Salten i 2014 – 
det meste av råstoffet er produsert av ulike oppdrettsbedrifter i Salten. Disse oppdrettspro-
dusentene er også avhengige av gode havneforhold i sine nærområder. 

Salten er en utstrakt region bestående av ni kommuner med store avstander og et areal på 
størrelse med 4-5 østlandsfylker. Behovet for trygge fiskerihavner er til stede over hele re-
gionen. Post 60 – tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak – har for kommunene vært et 
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svært viktig virkemiddel for å gjennomføre utbyggingstiltak i fiskerihavnene. Gjennom ord-
ningen har staten inngått i et spleiselag hvor 50 % av utbyggingskostnadene er dekket av 
staten mens kommunene har finansiert resten. Ordningen har medført at det er gjennomført 
betydelige investeringer i service- og infrastrukturtiltak i fiskerihavnene. Dette har uten tvil 
vært av stor betydning for at Salten fremstår som en viktig sjømatregion i Norge i dag. 

Salten Regionråd frykter at et bortfall av ordningen med statlige tilskudd til kommunale fiske-
rihavntiltak kan få negative konsekvenser for utviklingen innen fiskeri- og havbruksnæringen. 
Uten statens bidrag, vil kommunene i langt mindre grad enn i dag være i stand til å tilrette-
legge for utvikling og vekst i fiskerihavnene med de følger det får i form av redusert lønn-
somhet og verdiskapning.  

Utbygging av moloer og særlig utbygging av liggekaier og flytebryggeanlegg har vært et vik-
tig bidrag til å øke sikkerheten for fiskere og andre som har sitt virke i fiskerihavnene. Endre-
de rammevilkår for kommunene til slike infrastrukturtiltak kan svekke beredskap og sikkerhet 
i fiskerihavnene. 

I tillegg fremgår det av Nasjonal havnestrategi (Samferdselsdepartementet 2015) at det vur-
deres å flytte forvaltningsansvaret for fiskerihavnene fra staten til kommunene fra 2018. Der-
som dette blir gjennomført, vil utfordringene for de fleste fiskerikommunene til å drifte og 
vedlikeholde moloer og større infrastrukturanlegg i fiskerihavnene være betydelige. Kon-
sekvensene kan bety mangelfullt og dårlig vedlikehold, og med det svekket sikkerhet og be-
redskap i fiskerihavnene. 

Salten Regionråd viser til Salten strategier for 2012 – 2016:  

«Gode kommunikasjonsløsninger og en velutviklet infrastruktur er viktige forutsetninger for ei 
positiv utvikling av enkeltkommuner og regionen som helhet. 

Kommunikasjonsløsningene og infrastrukturen skal både tilfredsstille behovene til befolk-
ningen og behovene til et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv. Utvikling og tilretteleg-
ging av bredbåndsløsninger, veger og ferjesamband, jernbane og havner er helt avgjørende 
for å kunne utvikle en moderne region. God kvalitet på planlegging og utførelse er svært 
viktig for å lykkes i dette arbeidet.» 

Salten Regionråd registrerer at Regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår å 
fjerne ordningen med statlig tilskudd til fiskerihavnetiltak (Statsbudsjettet, kapittel 1360, post 
60). Videre fremgår det av Nasjonal havnestrategi (Samferdselsdepartementet 2015) at for-
valtningsansvaret for fiskerihavnene vurderes flyttet fra staten til kommunene fra 2018.  

Salten Regionråd anmoder om at ordningen med statlig tilskudd til fiskerihavnene 

opprettholdes, og at bevilgningene til dette formålet videreføres på mist 2015 – nivå 

(63,9 millioner kroner).  Regionrådet anmoder også om at forvaltningsansvaret for 

fiskerihavnene fortsatt forblir hos staten. 
 

 

 
Møtet slutt kl. 16.15 

Neste møte i AU blir fredag 5. februar 2016 kl. 10.00 – 15.00.  

Bodø, den 6.11.2015 

Salten Regionråd 

 
Rolf Steffensen (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.) 
leder sekretariatsleder  
 

Heidi Robertsen (sign.) 
referent   


