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Utskrift fra møteprotokoll 
 

Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 18.02.2010  

 
Sak: SR-sak 07/10 

Etablering av Salten Olje- og Gassutvalg 
  

Enstemmig vedtak: 
1. Det opprettes et olje- og gassutvalg i regi av Salten Regionråd.  
2. Utvalgets arbeidsområder er: 

• Felles talerør for Salten regionen 
• Økte ringvirkninger for regionen gjennom aktivitet, kompetanse og næringsutvikling. 
• Aktiv deltakelse i viktige arenaer vedr utvikling av nordlandssokkelen. 

3. AU bes om å sette ned et utvalg på tre personer. 

 

Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 26.11.2010  

 
Sak: SR-sak 43/10 

Petrostrategi for Bodø og Salten  
  

Enstemmig vedtak:  
1. Bodø og Salten skal være et operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten på Nord-

landssokkelen.  
• 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.  

2. Bodøs og Saltens 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. 

3. Bodø skal være lokaliseringssted for driftsorganisasjoner ved funn på Nordlandssokkelen 
• Gjennomføre studie som viser utbyggings- og driftsorganisering ved onshore løs-

ninger. 

4. Meløy skal være et naturlig lokaliseringssted for ilandføring av gass ved funn på Nord-
landssokkelen. 
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• Gjennomføre studie som viser løsning vedr valgte ilandføringssteder i Meløy 

5. Det skal foretas en langsiktig tilrettelegging for fremtidige funksjoner knyttet til petroaktivi-
tet nærmere Bodø og Salten 
• Planavklaring av aktuelle områder  
• Utarbeide løsninger for tilrettelegging for transport 

6. 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. 

7. Bodø skal arbeide for at kunnskap om petroleum inngår i lokale og regionale utdannings-
institusjoner:  
• Arbeide for tilstrekkelig kunnskap om næringen ifm. generell undervisning og veiled-

ning  
• Arbeide for utvikling av utdanning og kurs som gir relevant kompetanse for petrole-

umsnæringen.  

8. Bodø skal bidra til at Nordland har en ledende rolle innenfor oljevern, beredskap, over-
våkning og redning innenfor petroleumssektoren: 
• Igangsette prosjekt som ser på muligheter for innovasjon innen bered-

skap/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 mil-
jøovervåking og beredskap i tilknytning til forvaltningen av havområdene i nord. 

9. Det utarbeides en mulighetsstudie for Salten som eksempelvis skal beskrive industri, 
kraft, mineraler, kommunikasjon etc. i regionen. 

 

Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 21.09.2012  

 
Sak: SR-sak 42/12b  Informasjon om Saura og Lille Hjartøy 
  

Vedtak: 
1. Med bakgrunn i Kystverkets rapport "Maritim infrastruktur - Svalbard, Finnmark, Troms og 

Nordland" utredes Saura-området i Gildeskål som framtidig sted for etableringer. 
2. Salten Regionråd fastholder petrostrategiene for Salten, hvor planene for Lille Hjartøy, 

etablering/ilandføring i Meløy, tilrettelegging for leverandørindustrien i hele Salten, står 
fast. 

3. Olje- og gassutvalget Salten vil i samarbeid med Gildeskål kommune, søke regionalt næ-
ringsfond om midler til gjennomføring. Det forutsettes samtidig at det tilføres nødvendige 
ressurser / kjøp av tjenester for gjennomføring. 

4. Gildeskål kommune vil i denne sammenheng bli invitert til å delta i møter i olje- og gassut-
valget i Salten. 

 
Protokolltilførsel: 
Det protokollføres at vedtak ble fattet mot representant Kjersti Olsen, Rødt Steigen sin 
stemme. 
 
 
 



 Salten Regionråd  Dokument:  au-sak 4615 - vedlegg diverse vedtak petro utviklingsprogram 
salten 

 Regionrådet  Side: 3 av 3 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 28.08.15 
  

 

 

Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 1. mars 2013  

 
Sak: SR-sak 03/13 – Salten olje- og gassutvalg: Petrostrategier for Salten 
  

Enstemmig vedtak: 
1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 
2. Salten Regionråd ber om at Salten olje- og gassutvalg gjennomfører ei høring hos kom-

munene på de fremlagte petrostrategiene og aktivitetsplanen for 2013.  
3. Petrostrategiene og aktivitetsplanen for 2013 sluttbehandles i neste møte i Salten Re-

gionråd den 6.-7. juni 2013. 

 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 7. juni 2013  

 
Sak: SR-sak 20/13 – Salten olje- og gassutvalg: Petrostrategier for Salten og 

Aktivitetsplan 2013 
  

Enstemmig vedtak: 
4. Salten Regionråd vedtar Petrostrategi for Saltenregionen/Bodøregionen slik den forelig-

ger. 
5. Aktivitetsplan 2013 vedtas slik den foreligger med den endring at det i innledningen inn-

tas opplysning om Gildeskål kommunes politiske referansegruppe. 
6. Petter Jørgen Pedersen tas inn i styringsgruppa i Salten olje- og gassutvalg. 
7. I dokumentet innarbeides begrepet Saltenregionen/Bodøregionen der begrepet Bodøre-

gionen er brukt. 
 

Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 28. november 2014  

 
Sak: SR-sak 56/14  Lokalisering av oljevernbase i Lofoten og etablering av Salten 

som et industrielt tyngdepunkt for utbygging og drift av olje- og 
gassressursene på Nordland VI 

  

Enstemmig vedtak: 
1. Salten Regionråd gir sin tilslutning til det arbeidet som gjøres av Røst kommune i forbin-

delse med en framtidig lokalisering av en oljevernbase utenfor Røst. 

2. En slik lokalisering ses i sammenheng med en framtidig etablering av hub for ilandføring 
av gass utenfor sokkelen. 

3. Salten Regionråd gir sin støtte til arbeidet med Saura-prosjektet, hvor det jobbes for etab-
lering av Salten som et industrielt tyngdepunkt for utbygging og drift av olje- og gassres-
sursene på Nordland VI, og med en målsetting om å skape størst mulig ringvirkninger på 
land. 


	Enstemmig vedtak:

