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STRATEGIPLAN FOR HAVBRUK SALTEN 2017 – 2027 (SR-SAK 
07/17)  

 
Vedtak i kommunene 

VEDTAK SALTEN REGIONRÅD 

Vedtak i Regionrådet 16.2.2017 (SR-sak 07/17) 

Enstemmig vedtak: 
 
«Strategiplan havbruk Salten 2017-2027 sendes til kommunene med frist for å gi innspill 
innen 15. mai 2017.» 

BEHANDLING I KOMMUNENE 

1. BEIARN KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Kommunestyret 21.6.2017 sak 26/17) 

1. Beiarn kommune slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. 
2. Vurdering av etablering av felles ressurs, herunder ansettelse av stilinger i eget 

havbruksteam, vurderes etter evaluering av regionrådets rolle og fokus. Som ut-
gangspunkt bør ikke kommunens samlede overføringer til regionrådet øke, men 
dreining av ressurser fra andre områder til for eksempel havbruk kan vurderes der-
som regionrådet finner det tjenlig. 

3. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Beiarn kommune leg-
ges fram i egen sak i kommunestyret. 
 

2. BODØ KOMMUNE (Vedtatt mot 4 stemmer (Rødt) i Bystyret 11.5.2017, PS 57/2017) 

1. Bystyret slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027.  
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Bodø Kommune 

legges fram i egen sak i bystyret. 
 

3. FAUSKE KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Kommunestyret 22.6.2017 sak 48/17) 

1. Fauske kommune slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027.  
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske kommune 

legges fram i egen sak i bystyret. 
3. Kommunestyret i Fauske ber om at Salten som region synliggjøres på en tyde-

ligere måte med de styrker og kvaliteter som finnes i den enkelte kommune. 

 

4. GILDESKÅL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i formannskapet 19.12.2017 Sak 70/17) 

1. Salten regionråds Strategi for havbruk i Salten 2017-2027 vedtas som grunn-
lag for Gildeskål kommunes samarbeid med de øvrige Salten kommunene om 
satsing på havbruk.  
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2. Strategi for havbruk i Salten 2017-2027 revideres og ajourføres innen utløpet 
av september 2018.  

3. Uttalelsen om felles havbruksstrategi vedtas. 

Uttalelse: 

Gildeskål kommune ønsker å understreke viktigheten av en målrettet strategisk sat-
sing på havbrukssatsing, siden dette er den sektoren som er i sterkest vekst, og har 
størst potensiale for å bidra med den økning i produksjon, arbeidsplasser og eksport-
inntekter som vi ønsker for fremtiden.  

Det er også avgjørende at denne satsingen forankres i Salten regionen, da det er re-
gionen som vil være attraktiv for fremtidige næringsetableringer, ikke enkeltkommu-
nene. På bakgrunn av Gildeskål kommunes egen prosess frem mot revidert strate-
gisk næringsplan har vi tatt inn over oss viktigheten av å prioritere næringsarbeidet, 
og har valgt ut Havbruk og Reiseliv som de to strategiske satsingsområdene vi skal 
fokusere på, helt i samsvar med prioriterte fellesområder i Salten regionråd.  

En målrettet strategi må være fokusert og ikke for generell. Derfor ser vi det som en 
potensiell fare at Strategiplan Havbruk slik den foreligger, ikke vil gi det ønskede re-
sultat fordi den overgriper så mange sektorer og geografiske områder, og det er lite 
samsvar mellom ambisjonsnivå og ressursen som søkes allokert.  

Vi mener at med en personressurs er det helt urealistisk å forvente konkrete leveran-
ser innenfor hvert satsingsområde og i hele nedslagsfeltet. Dermed blir person-
ressursen mer en koordineringsfunksjon enn noe annet. Det er ikke hva vi tror gir 
ønsket og nødvendig fremdrift for etablert og kommende industri innenfor havbruks-
sektoren.  

Risikoen består dermed i at vi binder oss i til et underfinansiert prosjekt som står i fa-
re for å ikke bli den drivkraft og konkretisering som Salten trenger for utvikles som en 
foretrukket region for marin næringsetablering.  

For å ikke miste verdifull tid, må Gildeskål Kommune forbeholde seg retten til å ar-
beide parallelt, men gjerne koordinert, med en slik satsing gjennom Salten regionen. 

 En annen konsekvens av samkjøringen av Strategisk næringsplan for Gildeskål 
kommune og Strategiplan Havbruk for Salten regionen er at vi ser at mye har endret 
seg siden den sistnevnte var på høring. Dette betinger at strategiplanen ajourføres av 
sekretariatet i Salten regionråd eller prosjektgruppen innenfor den gjenværende pro-
sjekttiden.  

Dersom det kun skal ligge til grunn finansiering av en stilling i dette prosjektet, må 
denne fokuseres på å fremskaffe ytterligere finansiering slik at det kan engasjeres 
minimum 4 personer for å sikre progresjon og tillit for den viktigste næringspolitiske 
satsingen i Salten. 

 

5. HAMARØY KOMMUNE (Vedtatt mot 4 stemmer (Venstre) vedtak i kommunestyret 
18.5.2017 Sak 32/17) 

1. Hamarøy kommune slutter seg til Strategiplan havbruk Salten 2017.  

2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Hamarøy kommune 
legges fram i egen sak.  

3. De strategiske satsingsområder legges til grunn som del av kommunens næ-
ringsplan. 
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6. MELØY KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 27.4.2017 Sak 34/17) 

1. Kommunestyret slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. 

2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Meløy kommune 
legges fram i egen sak i kommunestyret. 

 

7. RØDØY KOMMUNE (E VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2.10.2017 SAK 055/2017) 

1. Rødøy kommune slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. 

2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Rødøy kommune 
legges fram i egen sak i kommunestyret. 

 

8. SALTDAL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 3.10.2017 Sak 48/17) 

 
1. Framlagte strategiplan bør sendes på høring til næringsaktører, utdanningsinstitu-

sjoner, miljøorganisasjoner, og andre berørte parter.  

2. Saltdal kommunestyre tar til orientering de framlagte strategier for havbruksnæ-
ringen som planen angir.  

3. Saltdal kommunestyre vil poengtere at en optimal og bærekraftig utnyttelse av res-
sursene må ta hensyn til miljø og utslipp.  

4. Etablering av felles ressurs herunder ansettelse av stillinger i eget havbruksteam; 
kfr. satsingsområde samskaping; søkes finansiert ved eksterne midler.  

5. Satsingsområde "Bodø - den blå byen i Salten" bør endres til "Blåe laguner i Sal-
ten" der regionens havbruksklynger profileres på ulike måter. 

9. STEIGEN KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 21.6.2017 Sak 61/17) 

1. Steigen kommune slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027.  

2. Steigen kommune er den fremste og mest komplette oppdrettskommunen i 
Salten med alle ledd i næringa fra egg til filet. Det vil være naturlig at en felles 
ressurs for utvikling av oppdrettsnæringa i Salten legges til Steigen.  

Steigen kommunestyre ber Salten Regionråd arbeide for at en slik ressurs blir 
lokalisert til Steigen, gjerne i nært samarbeid med næringa.  

Steigen kan ikke forplikte seg økonomisk til denne ressursen, men oppfordrer 
Salten Regionråd til å framskaffe finansiering til Strategiplan for Havbruk Salten 
2017-2027. 

 

10. SØRFOLD KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 18.5.2017 Sak 75/17) 

1. Sørfold kommune slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. 
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2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Sørfold kommune 
legges fram i egen sak i kommunestyret. 
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