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Enstemmig vedtak:
Omfordeling med store konsekvenser
I framleggingen av konjunkturbarometeret for Nord-Norge i mai 2014, framkommer det at
Nord-Norge har sterkere økonomisk vekst enn resten av landet. Den største utfordringen nå
er mangelen på arbeidskraft. Både næringsliv og offentlig sektor er avhengig av flere nye
arbeidstakere med rett kompetanse. Utdanningstilbudet må være desentralisert og tilpasset
det lokale næringslivet.
Nordland er et eksportfylke med Europa som sin viktigste handelspartner. Til tross for nedgangstider i Europa går eksportrettet industri og øvrig næringsliv i fylket godt. For at næringslivet i fylket skal kunne fortsette å vokse i henhold til sitt potensiale, må viktige infrastrukturtiltak på plass. Nordland har blant annet et etterslep på veivedlikehold på over 7 milliarder kroner. Mye av dette etterslepet ble overtatt av fylkeskommunen fra staten under forvaltningsreformen i 2010.
Salten er Nord-Norges største region med om lag 80 000 innbyggere. De mindre folkerike
kommunene i Salten er vertskap for viktige næringer både innen marin sektor og eksportrettet industri. Til sammen utgjør Salten en sterk og viktig motor i Nordland.
I denne sammenheng ser Salten Regionråd med stor uro og bekymring på konsekvensene
av flere politiske beslutninger som samlet sett får svært negative konsekvenser for Salten,
Nordland og Nord-Norge:
 Omfordeling av fylkeskommunale midler. Nordland fylkeskommune vil med den nye
fordelingsnøkkelen få 225 millioner kroner mindre i årlige overføringer. Dette vil utvilsomt ramme både videregående opplæring, veivedlikehold og andre viktige infrastrukturtiltak i fylket. Det er nettopp disse områdene fylket nå sterkest trenger en satsning
på.
 Bodø og Tromsø, de to største byene i Nord-Norge, har 2,8 % høyere arbeidsgiveravgift enn andre kommuner i Nordland og Troms. Kompensasjonsordningen med DAmidler er viktig for å videreutvikle og tilrettelegge for at næringslivet og landsdelen skal
kunne vokse. En ny kompensasjonsordning for næringslivet må på plass umiddelbart.
 Sentraliseringseffekten som følge av vedtak på andre sentrale politikkområder vil
sammenlagt bety en svekkelse av befolknings- og næringsgrunnlaget i nord. Her nevnes spesielt omfordelingen av veimidler til store samferdselsprosjekt i mer sentrale
strøk, landbrukspolitikken som legger til rette for større bruk, og en etter vår oppfatning
svakere politisk oppmerksomhet rundt nordområdene.
Salten Regionråd ber regjeringen å se på helheten i fordelingspolitikken, slik at ikke de samlede belastningene som følge av enkeltvedtak blir for krevende for enkeltregioner og landsdeler.

Rett utskrift: HR

Dato: 11.06.14

