
   
  

   
 
 
REFERAT  

FRA MØTE I REGIONRÅDET 13. FEBRUAR 2020 I BODØ 

 
Til stede: Monika Sande Beiarn 
 Håkon Sæther Beiarn 
 Ole Petter Nybakk Beiarn    

Ida Maria Pinnerød Bodø   
Lars Vestnes Bodø 

 Rolf Kåre Jensen Bodø   

 Marlen Rendall Berg Fauske 
Hilde Dybwad Fauske 
Geir Mikkelsen Fauske 

 Bjørn Magne Pedersen Gildeskål     
Helge Akerhaugen Gildeskål  

 Britt Kristoffersen Hamarøy 
Filip Mikkelsen Hamarøy 
Eirik Andrè Hopland Hamarøy   

 Sigurd Stormo Meløy  
Jim Helge Andersen Meløy 
Adelheid Kristiansen Meløy  

 Inger Monsen Rødøy 
Anniken Jensen Heen Rødøy 
Kitt Grønningsæther Rødøy 

 Rune Berg Saltdal 
Jan Arild Ellingsen Saltdal   
Ronny Seljeseth Saltdal  

 Wibeke Aasjord Juul Steigen 
Øystein Laxaa Steigen 
Tordis Sofie Langseth Steigen 

 Sten Robert Hansen Sørfold 
Kolbjørn Mathisen Sørfold 
Stig Holtedahl Sørfold  

 
I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen Salten Regionråd  

Heidi Robertsen Salten Regionråd  
Robert Steen  Oslo kommune, under SR-sak 01/20 
Erlend Bullvåg  Nord universitet under SR-sak 02/20 
Tom Cato Karlsen  Fylkesmannen i Nordland under SR-sak 03/20 
Egil Johansen  Fylkesmannen i Nordland under SR-sak 03/20  
Finn Henry Hansen  Helse Nord RHF under SR-sak 03/20 
Tom Mikalsen  KS Nord-Norge under SR-sak 03/20 
Harriet Havdal  Essensi AS under SR-sak 04/20 
Hege Næss Klette   Salten Kultursamarbeid under SR-sak 04/20 
Annette Hals  Salten Friluftsråd under SR-sak 04/20 

 
Ida Maria Pinnerød ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
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SR-SAK 01/20 DIGITALISERING OG LEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR  

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020. Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertje-
nester i Oslo kommune orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 
 
 
SR-SAK 02/20 PRESENTASJON AV INDEKS NORDLAND 2020 MED SÆRLIG VEKT PÅ 

SALTEN 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020. Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøgskolen Nord 
universitet orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 

 
 
 
SR-SAK 03/20 FASTLEGETJENESTEN OG ANNEN TJENESTEYTING INNENFOR HELSE 

OG OMSORG 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020. Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland, Egil Jo-
hansen, kommunal- og beredskapsdirektør FMN, Finn Henry Hansen, dirktør stab Helse Nord og 
Tom Mikalsen, regiondirektør KS Nord-Norge orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 
 
 
SR-SAK 04/20 SALTENSTRATEGIER 2020 - 2024 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

Regionrådet ber Styret å ta med seg innspillene fra workshopen i det videre arbeidet med utar-

beidelse av forslag til strategiplan. 

 
 
 
SR-SAK 05/20 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020. 
 
Enstemmig vedtak: 

Referat fra møte i Salten Regionråd 18. – 19. november 2019 godkjennes. 

 
 
 
SR-SAK 06/20 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRÅDETS ORGANI-

SASJON 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020. 
 
a. Orientering fra sekretariatet: 
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1. Nye lokaler for Salten Regionråd 

 
Tiltak under regionrådet 
Salten Friluftsråd 
Salten Kultursamarbeid 
 

b.   Rådmanns- og kommunedirektørutvalget orienterte bl.a. om 

• Ny kommunelov - selskapsform 

• Statlig finansiering av eldreomsorgen 

• Kjøreregler rekruttering 

• Beredskap i Salten 

• Samarbeid Visit Bodø – bedre dialog med kommunene 

• Møte med IKS`ene 

• Iris-fondet – rutiner 

• Digi Salten 

• Anbefaler to-dagersmøter i regionrådet i fortsettelsen 
 
 
 
SR-SAK 07/20 OPPFØLGINGSSAK – DIGITAL INFRASTRUKTUR OG SMARTERE SAL-

TEN  

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 
 
 
SR-SAK 08/20 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020. 
 

a) Fra Meløy kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 

 
Samferdsel 

Sigurd Stormo orienterte. 

Enstemmig vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

b) Fra Steigen kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 
 
Frivillighetssentralene   

Wibeke Aasjord Juul orienterte. 

Enstemmig vedtak: 
Saken tas til orientering. Styret bes vurdere hvordan saken kan tas videre. 
 
 

c) Fra Steigen kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 
 
Tilflytting i Salten   

Wibeke Aasjord Juul orienterte. 
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Enstemmig vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
 
SR-SAK 09/20 HØRING – FORSLAG TIL ENDRING AV REGLER OM TURISTFISKE 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 
Styret bes om å formulere en uttalese med bakgrunn i de innspill som kom i møtet. 
 
 
 
SR-SAK 10/20 HØRING – NOU 2019:18 SKATTLEGGING AV HAVBRUKSVIRKSOMHET  

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Gildeskål, 

Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 24. januar 2020 har styret i 

Salten Regionråd drøftet NOU 2019:18, Skattlegging av havbruksvirksomhet. Fra styret avgis føl-

gende enstemmige uttalelse: 

Havbruk er en stor eksportnæring i Nordland og betyr mye for Nordland og Salten hvor flere av 

kommunene aktivt har tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode vilkår for vekst og utvik-

ling innenfor kommunenes sjøarealer.  Næringen har også stor betydning for verdiskaping for en 

rekke andre næringer som leverer varer og tjenester til havbruksnæringen. Nordland er Norges 

fjerde største eksportfylke hvor sjømat utgjør en stor andel av eksporten. 

For å få til en god forvaltning av havbruksnæringen har vertskommunene mottatt bidrag fra næ-

ringen gjennom havbruksfondet.  Ordningen ble innført for at vertskommunen skulle få kompen-

sasjon for å stille areal til disposisjon for oppdrett i sjø.  Det har vært og er en god tradisjon i 

Norge at kommunen får en viss kompensasjon for å stille felleskapet areal til disposisjon for næ-

ringsaktivitet. En avvikling av havbruksfondet, eller innføring av andre og mer usikre ordninger, vil 

kunne medføre negative konsekvenser for en del av kommunene. 

Utvalget som har gitt sin innstilling til regjeringen har tatt for seg flere forhold.  De har sett på 

skattleggingen av sjøbasert havbruk generelt.  Videre har de sett på hvem som bør motta skatt 

fra havbruksnæringen. 

Når det gjelder selve skattleggingen tillater Salten Regionråd å påpeke at å innføre en særskatt – 

i dette tilfelle – grunnrenteskatt på en svært konkurranseutsatt næring bør kreve en svært god be-

grunnelse. Salten Regionråd kan ikke se at det foreligger en slik begrunnelse hva angår havbruk 

for å innføre en slik særskatt. 

Hva angår selve fordelingen av skatt mellom stat, fylkeskommune og kommunen bør dette ikke 

endres på i forhold til dagens modell.  Det er ingen ting som i dag legitimerer å endre på forde-

lingen mellom partene. Salten Regionråd er derfor i det vesentlige enige med mindretallets for-

slag.  Det bør ikke innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen.  Dagens modell for innhen-

ting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres. 

Salten Regionråd mener en bør se på utbetalingen fra havbruksfondet, dette for å gjøre hav-

bruksfondet til et mer reelt fond der utbetalingene strekker seg over tid og fondet bygges opp 

over tid. I dette ligger at en bør se på om kommunen for fremtiden mottar avkastning av fondet og 

ikke slik som i dag at hele summen utbetales i sin helhet.  For at et fremtidig havbruksfond skal 
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ha vekstmulighet bør en også se på å innføre en arealleie som baserer seg på den produksjon 

som er på anleggene. Denne avgiften tilkommer havbruksfondet og utbetales til kommunene et-

ter dagens fordelingsnøkkel til fondet. 

Videre mener Salten Regionråd at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimulerer 

til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig sjømatproduksjon avhenger av et 

best mulig samspill mellom vertskapskommunene og næringen. 

Sjømat Norge, Norsk Industri og Nettverk for fjord og kystkommuner (NFKK) har et felles ønske 

om at havbruksnæringen skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger om en bærekraftig vekst i 

matproduksjonen som sikrer ringvirkninger langs kysten.  For å lykkes med dette må det investe-

res betydelige beløp i årene fremover og derfor må kapitalen som skapes langs kysten reinveste-

res der.  Salten Regionråd støtter derfor enigheten fremkommet mellom NFKK, Sjømat Norge og 

Norsk industri om innføring av en arealeie, samt deres innspill til høringen.  

 
 
 
SR-SAK 11/20 OPPFØLGING AV PARTNERSKAPSAVTALE MED NORD-NORGES EURO-

PAKONTOR 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 
 

1. Salten Regionråd er svært fornøyde med partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europa-

kontor i Brussel, og forlenger denne for perioden 1.7.2020– 30.06.2022. 

 

2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2022 hvor det tas stilling til om partners-

kapsavtalen skal forlenges. 

 

3. Kontingenten finansieres på følgende måte: 

 
 

Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år belastes Styrets disposisjonsfond. 

 

4. Regionrådets styre fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis fullmakt 

til å følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.  

5. Det er ønskelig at et punkt 6 tas inn i partnerskapsavtalen, som omhandler kultur. 
 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000

Beiarn 15 000

Bodø 15 000

Hamarøy 15 000

Fauske 15 000

Gildeskål 15 000

Meløy 15 000

Rødøy 15 000

Saltdal 15 000

Steigen 15 000

Sørfold 15 000

SUM 250 000

Finansiering
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SR-SAK 12/20 SALTENTINGET 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd ber om at det gjennomføres et felles politisk verksted for alle formannskapene i 

Salten ultimo januar 2021. 

Styre og sekretariat bes å jobbe videre med planlegging av et slik arrangement. 

 
 
 
SR-SAK 13/20 ORDFØRERENS TUR 2020 

Det vises til saksfremlegg datert 30.1.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 

1. Ordførerens tur 2020 gjennomføres innenfor de rammene som er beskrevet i saken. 

2. Salten Regionråd bevilger kr 50.000 til gjennomføringen av tiltaket. Midlene tas fra Styrets 

disposisjonsfond. 

   

 
 
 
Møtet slutt kl 17.20 
 

Neste møte i SR blir 4. – 5. juni 2020 på Storjord i Hamarøy 

 

Bodø, den 13.2.2020 

Salten Regionråd 

 
 
Ida Maria Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.) 
leder daglig leder 

 
 
 
Heidi Robertsen (sign.) 
referent  
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