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Etablering av en ressurs som prosjektleder for gjennomføring av 
satsingsområdene i Strategiplan Havbruk Salten 2017/2027 
 
 

 
 
 
Sammendrag 
 

Saltenkommunene vil etablerere et 3- årig prosjekt som består i å etablere en ressurs 
som skal jobbe med satsingsområdene i strategiplan havbruk i Salten 2017-2027. 

 
Byregionprosjektet v/Bodø Kommune sammen med kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, 
Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy og Rødøy ønsker å etablere et 3-årig prosjekt for å jobbe 
for å øke verdiskaping og sysselsetting inne havbruksnæringen i Salten. Dette gjøres ved å etablere 
en ressurs i form av en prosjektleder som skal jobbe med å iverksette punkter i satsingsområdene  
som er vedtatt i Strategiplan Havbruk i Salten  2017-2027. Forutsetning for igangsetting av 
byregionprosjektet og kommunal- og moderniseringsdepartementets finansielle deltakelse i dette, er 
at etter endt prosjektperiode fase 2, skal kommunene selv gå videre med realisering av resultatene 
og satsingsområdene. På den måten kan regionen ta ut gevinsten av det arbeidet som er utført i 
byregionprosjektet. 

 
 

1. Bakgrunn 

Byregionprosjektet 
Utviklingsprogrammet for byregioner (Byregionprosjektet) er et prosjekt i 2 faser som ble initiert av 
kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Saltenkommunene har deltatt i dette 
prosjektet, som startet i 2014, og avsluttes i 2018. Fase 1 i prosjektet besto av en samfunnsanalyse 
som ble lagt fram for regionrådet i 2014. Konklusjonen etter fase 1, var at regionen ønsket å gå 
videre til fase 2. Hensikten er økt vekst i hele regionen gjennom aktivt næringssamarbeid i Salten.   
Bakgrunn er funn i fase 1 i prosjektet. 
 Fase 2 i byregionprosjektet konsentrerer arbeidet med satsing på regional næringsutvikling 
spesifikt rettet inn mot viktige og prioriterte næringer i regionen. Disse næringene er havbruk, 
mineral og natur og kulturbasert reiseliv. 
Den finansielle rammen for prosjektets fase 2 er 6 mill. kr hvor 50 % er egeninnsats fra 
kommunene, og KMD og Iris-fondet finansierer det resterende fordelt på 2 640 000 kr fra KMD og 
360 000 fra Iris-fondet fordelt på en 3-årig prosjektperiode. 
 
Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Salten, 
næringslivet i Salten og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
Prosjekteier: Bodø Kommune sammen med kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, 
Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy. 
Godkjent av prosjekteier : 14. 08.2015       
Budsjettramme: NOK 6 000 000,   
Oppstart: 16.11.2015   
Antatt sluttdato: 30.09.2018  
 
 



 

Resultatmål:  
-Styrke felles næringsarbeid- næringsnettverket i Salten 
-Utarbeide strategiplan havbruk i Salten 
-Utarbeide strategiplan mineral i Salten 
-Utarbeide strategiplan natur og kulturbasert reiseliv i Salten 

                                                                                                                                                  
Hovedmål:  
Bidra til økt verdiskaping i kommunene, til opprettelse av nye etableringer og arbeidsplasser. 

Organisering av prosjektet: 
Styringsgruppe:   Rådmannsutvalget i kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal,   

Beiarn, Gildeskål, Meløy og Bodø v/ Rådmann i Meløy Hege Sørlie. 
Arbeidsgruppe:    Næringsnettverket i Salten (kommunenes næringssjefer) 
Prosjektleder:    Mona Lindal 
 

Strategiplan Havbruk i Salten 2017-2027 
Som et av målene for byregionprosjektet, er det utarbeidet en strategiplan havbruk i Salten 2017-
2027. Denne er behandlet og vedtatt i kommunestyrene i Saltenkommunene.  Dette er en 
strategiplan for hvordan kommunene kan og bør tilrettelegge og stimulere til økt verdiskaping og 
økt sysselsetting innen alle områder av havbruksnæringen.  Strategiplanen beskriver prioriterte 
satsingsområder og arbeidsoppgaver som kommunene i fellesskap skal jobbe for å gjennomføre. 
For å kunne jobbe med gjennomføring av satsingsområdene, må det etableres en ressurs som skal 
jobbe med dette. 
 
De prioriterte oppgavene i strategiplan havbruk i Salten er disse 5 strategiske satsingsområdene: 

Samskaping 
Kommunene skal samarbeide om å tilrettelegge for god næringsutvikling i 
havbruksnæringen og avledede næringer og om generell tilrettelegging av infrastruktur og 
kommunale tjenester i hele regionen. 

a. Etablere en felles ressurs  
b. Samferdsel – infrastruktur 
c. Nettverk 
d. Omdømmebygging 
e. Etablere en plattform for næringsliv, finans, forskning, utdanning og forvaltning 

Ressursutnyttelse 
Kommunene skal ha en aktiv holdning til at de ressursene og naturgitte fortrinn regionen 
har, blir utnyttet optimalt utfra bærekraftparametre. 

a. Bioøkonomi / sirkulær økonomi 
b. Restråstoff som ressurs – nye produkter 
c. Utnyttelse av eksisterende lokaliteter 
d. Utvikle alle ledd i verdikjeden 
e. Synergi havbruk - prosessindustri 

Arealplanlegging 
Kommunene skal utarbeide arealplaner for sjø og land som legger til rette for utvikling av 
næringens potensial. 

a.  Arealplanlegging på sjø 
b. Arealer på land 



 
Økt fokus på forskning og utdanning 

Stimulere til forskning og utdanning som bidrar til bærekraftig vekst og som realiserer 
potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene. Kommunene skal ha som 
målsetning å utvikle og å støtte forskningsmiljø i regionen. De skal også utvikle og støtte 
utdanningsplaner innen alle ledd ut fra næringens bestilling.  

a. Styrke forskningsinstitusjoner 
b. Styrke utdanning innenfor havbruk på alle nivå 
c. Blå veterinærutdanning  
d. Trainee-ordninger 

 
Bodø – den blå byen i Salten 

Kommunene skal i fellesskap jobbe for at Bodø som regionsenter i Norges største 
havbruksfylke, blir et senter for havbruksutviklingen i Norge slik at Bodø i større grad kan 
bidra til utvikling og vekst i hele Salten. 

a.   Arrangørby for nasjonale og globale konferanser 
b. Storby Marine 
c. Logistikk «hub» 

 
2. Hovedmål  

 
Den overordnede målsettingen for prosjektet er:  

o Økt verdiskaping i kommunene 
o Økt sysselsetting i kommunene 

 

3. Prosjektets innhold 
 

Til gjennomføringen av de strategiske satsingsområdene anbefaler strategiplanen å etablere en felles 
ressurs i Salten for å styrke tilrettelegging for bedre forvaltning og utvikling av havbruk i Salten, 
initiere og følge opp tiltak. Denne ressursen anbefales organisert som et prosjekt, som evalueres 
etter perioden.   
Dersom satsingen er vellykket, kan kommunene vedta å etablere dette som en fast ordning.  
Prosjektperioden bør være 3 år. 
Det skal ansettes en prosjektleder i et 3-årig engasjement. Denne ressursen skal jobbe for alle 
kommunene i Salten med gjennomføring av de satsingsområdene som er beskrevet i strategiplan 
havbruk i Salten 2017-2027.  
 

4. Framdriftsplan 
Følgende framdriftsplan ligger til grunn for prosjektet: 
Ansettelse av prosjektleder :  1. juli 2018 
Etablering av styringsgruppe og arbeidsgruppe:  juli 2018 
Prosjektperioden er fra 1.07.2018 til 30.06.2021. 
 
 
 
 
 
 



5. Involvering av kommunene 
 
Kommunene i Salten er prosjekteiere og involveres direkte gjennom representanter i prosjektets 
styringsgruppe og arbeidsgruppe.  Ved engasjement av eksterne konsulenter som vil måtte bli 
engasjert i enkeltsaker og på enkelte områder, skal lokal kompetanse og kunnskap vektlegges. 
 

6. Prosjektorganisering  
 

Prosjektet kan organiseres i en av disse modellene : 
Salten Regionråd, vertskapskommunemodellen eller som et interkommunalt selskap. 
 
Næringsnettverket i Salten vil foretrekke og anbefale å organisere prosjektet etter 
vertskapskommunemodellen.  Hvilken vertskommune som skal være prosjekteier, vil være en 
politisk beslutning og ligger ikke til næringsnettverket å ta. 
 
Uansett hvilken modell som velges, finner næringsnettverket det vesentlig at ressursen som skal 
lede prosjektet har et saltenperspektiv og fokuserer på maksimal gevinst og utvikling for hele 
Salten, og at  følgende momenter ivaretas: 
 

• Interesser knyttet til alle miljøene i Salten både næringsaktører, forskningsmiljøer og 
offentlige interesser. 

• Gjennomføring skal ivareta hele geografiske området i Salten. Også Rødøy som kommer inn 
fra 2018 i sør og Nye Hamarøy som også vil ha utvidet marine næringer. 

• Gjennomføringen av prosjektet skal være i nært samarbeid med næringssaktører innen 
havbruk og tilliggende næringer og fagkunnskapsmiljøer i hele regionen og Nord 
Universitet. 

 

7. Kostnader og finansiering av prosjektet 
 

Budsjett for 3-års perioden: 

Budsjett 2018 2019 2020 2021 total 
            
Prosjektleder. Lønn/Sos. avg.  400 000 800 000 800 000 400 000 2 400 000 
Kontorleie/IT/rekvisita 100 000 200 000 200 000 100 000 600 000 
Eksterne konsulenter 125 000 250 000 250 000 125 000 750 000 
Reiser/møteutg. /arrangement 100 000 200 000 200 000 100 000 600 000 
uforutsette kostnader 25 000 50 000 50 000 25 000 150 000 
            
sum 750 000 1 500 000 1 500 000 750 000 4 500 000 
 

   
Dette vil gi en total kostnad for hele 3-års perioden på kr 4 500 000,- 
 

 

 



Finansieringsplan:                                                                                                                                                  

Det anbefales å søke prosjektmidler hos Nordland Fylkeskommune ( Da-pilaren «Motor i Nord»), 
Salten Regionråd og Iris-fondet.   I tillegg må kommunene delta med finansiering. Et av tiltakene i 
«Motor i Nord» er å ta internasjonal posisjon som hovedsete for den blå sektoren og havbruk.          
Iris fondet samler seg om å gi støtte til interkommunale prosjekter som hele Salten samler seg om. 
Rødøy Kommune vil fra 1.1.2018 bli medlem i Salten Regionråd. Rødøy har vedtatt Strategiplan 
for Havbruk i Salten som en overordnet plan for sitt arbeid med havbruk.  

 

Finansieringsplan  2018 2019   2020  2021  total 
            
Nordland Fylkeskommune 375 000 750 000 750 000 375 000 2 250 000 
Iris-fondet 112 500 225 000 225 000 112 500 675 000 
Salten Regionråd 100 000 200 000 200 000 100 000 600 000 
Saltenkommunene * 135 000 270 000 270 000 135 000 810 000 
Rødøy Kommune ** 27 500 55 000 55 000 27 500 165 000 
            
 sum 750 000 1 500 000 1 500 000 750 000 4 500 000 
 

*) Dette innebærer 30 000 kr pr år for de 9 Saltenkommunene 

**) Rødøy Kommunes bidrag er som de andre kommunene kr 30 000 pr. år pluss 
Saltenkommunenes andel av Iris-fondet kr 25 000,- pr år.  

 
8. Rapportering/Evaluering 

Prosjektansvarlig skal  
• Rapportere underveis i prosessen til styringsgruppen 
• Rapport til eierne av prosjektet skjer fra styringsgruppen 

 

 

 

 

 

 

Trykt vedlegg: 

1. Strategiplan for havbruk i Salten 2017-2027 
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