
   
  

   
 
 
REFERAT  

FRA TEAMSMØTE I REGIONRÅDET 4. JUNI 2020  

 
Disse deltok: 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 
Terje Valla Fauske 

 Bjørn Magne Pedersen Gildeskål     
Silje Nordgård Gildeskål 
Helge Akerhaugen Gildeskål  

 Britt Kristoffersen Hamarøy 
Filip Mikkelsen Hamarøy 
Eirik Andrè Hopland Hamarøy   

 Sigurd Stormo Meløy  
Adelheid Kristiansen Meløy  

 Inger Monsen Rødøy 
Kitt Grønningsæther Rødøy 

 Rune Berg Saltdal 
Ann Kristin Larsen Saltdal   
Ronny Seljeseth Saltdal  

 Aase Refsnes Steigen 
Øystein Laxaa Steigen 

 Gisle Hansen Sørfold 
Stig Holtedahl Sørfold  

 
I tillegg deltok: Kjersti Bye Pedersen Salten Regionråd  

Heidi Robertsen Salten Regionråd  
Bjørn Godal  Salten Friluftsråd under SR-sak 16/20 
Hege Næss Klette   Salten Kultursamarbeid under SR-sak 17/20 
Ingunn Dalen  Felles Ansvar i Salten under SR-sak 18/20 
Svenn Are Jenssen  Salten Invest under SR-sak 19/20 
Odd Henriksen  Bodø kommune under SR-sak 25/20 

 
Ida Maria Pinnerød ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
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SR-SAK 14/20 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

Det vises til saksfremlegg datert 20.5.2020. 
 
Enstemmig vedtak: 

Referat fra møte i Salten Regionråd 13. februar 2020 godkjennes. 

 
 
 
SR-SAK 15/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 SALTEN REGIONRÅD 

Det vises til saksfremlegg datert 20.5.2020. 
 
Enstemmig vedtak: 
Årsmelding og regnskap for 2019 godkjennes.  
Årets resultat på de ulike prosjektene disponeres som følger: 
 

 
 
 
 
SR-SAK 16/20 ÅRSMØTE SALTEN FRILUFTSRÅD 

Det vises til eget referat fra årsmøte i Salten Friluftsråd.  
    

 
 
SR-SAK 17/20 ÅRSMØTE SALTEN KULTURSAMARBEID 

Det vises til eget referat fra årsmøte i Salten Kultursamarbeid. 
 
 
 
SR-SAK 18/20 ÅRSRAPPORT 2019 FELLES ANSVAR I SALTEN 

Det vises til saksfremlegg datert 20.5.2020. Kjersti Bye Pedersen orienterte.  
 
Enstemmig vedtak: 

1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport for 2019 for Felles Ansvar i  
Salten.  

2. Kommunenes utgiftsandel for 2021 vedtas i forbindelse med behandling av budsjettet for 
2021 for regionrådets virksomhet i møte den 17. – 18. september 2020.  

3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2020: 
 

            Ronny Borge, styreleder, samarb.komm.  
Vara: Synnøve Pettersen, Bodø 
 
Robin Johnsen, geografisk driftsenhetsleder Salten  
Vara: Ny leder U18 - politiet  
 

            Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet  
            Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet  

 

Disponering av årets mindreforbruk (summen av mer/mindreforbruk på prosjektene)

Prosjekt/Art/fond
Merforbruk (-)

Mindreforbruk (+) i 2019
Beløp

Dekkes av (+)

Godskrives (-)
Art/fond Beløp

Pro. 100 Sekretariatet 276 593,01 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -276 593,01

Pro. 106 Kurs/konferanser 3 245,92 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -3 245,92

Sum Art. 2590001 Årets resultat 279 838,93 Sum disponert resultat -279 838,93
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            Bente Haukås, Bodø kommune, leder velferdsutvalget 
            Vara: Nora Vaag Miller, Bodø kommune, nestleder velferdsutvalget 
 
 
 
SR-SAK 19/20 GENERALFORSAMLING SALTEN INVEST AS 

Det vises til egen protokoll fra generalforsamling i Salten Invest AS. 
 
 
 
SR-SAK 20/20 SALTENSTRATEGIER 2020 - 2024  

Det vises til saksfremlegg datert 20.5.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 
 
 
SR-SAK 21/20 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRÅDETS ORGANI-

SASJON 

Det vises til saksfremlegg datert 20.5.2020. 
 
a. Orientering fra sekretariatet: 
 

1. Sekretariatet har hjemmekontor 
2. Nyansettelser 
3. Høringsinnspill som gjelder forslag til endringer i turistfisket 
4. Uttalelse som gjelder varslede kutt i Widerøes ruter på kortbanenettet i Nord-Norge 
5. Høringsuttalelse vedrørende NOU 219:26 – Rusreform – fra straff til hjelp 
6. Felles opprop – Petroleumsnæringen er viktig for Nord-Norge 
7. Støtte til uttalelse som gjelder framtidig rekruttskole – Drevjamoen militærleir 
 

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

• Diskusjon om rådmannsrollen 

• Salten Brann – utvikling av selskapet 

• Korona – jevnlige regionmøter for samordning av tiltak 

• Felles journalsystem 

• Revisjon av økonomi- og finansreglement 

• Ønske om å spille på lag med nyansatte prosjektledere 

• Innspill til bruk av Iris-fondet. Støtter styrets innstilling, men ønsker i tillegg å spille inn føl-
gende prosjekter: 

o Forprosjekt barnevernsenter i Salten (kr 700 000,-) 
o Rekrutteringssamarbeidet «Jobbilag» (kr 450 000,-) 

• Saltenstrategiene – innspill 

• Dialogen med fylkeskommunen 
 

 
 
SR-SAK 22/20 OVERSIKT OVER INNSPILL TIL IRIS-FONDET  

Det vises til saksfremlegg datert 20.5.2020.  
 
Se innspill fra rådmannsgruppa, jf. SR-sak 21/20b. 
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 
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SR-SAK 23/20 NY KOMMUNELOV – ENDRINGER FOR § 27-SELSKAPENE / SAMARBEI-

DENE - ORIENTERING OM PROSESS RUNDT NY SELSKAPSFORM FOR 
SALTEN REGIONRÅD 

Det vises til saksfremlegg datert 20.5.2020. Kjersti Bye Pedersen orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 
 
SR-SAK 24/20 MØTEPLAN 2021  

Det vises til saksfremlegg datert 20.5.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 
 
Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2021:  
 

Organ Ukedag Dato Sted 

Styre fredag 29. januar  

SR torsdag/fredag 18. – 19. februar Bodø 

Styre fredag 19. mars  

Styre fredag 7. mai  

SR torsdag/fredag 3. – 4. juni Sørfold 

Styre fredag 27. august  

SR torsdag/fredag 16. og 17. sept. Gildeskål 

Styre fredag 5. november  

SR torsdag/fredag 25. – 26. november Fauske  

 
 
 
SR-SAK 25/20 ORIENTERING OM NÆRINGSARBEIDET I SALTEN 

Det vises til saksfremlegg datert 20.5.2020. Utviklingsdirektør i Bodø kommune, Odd Henriksen 
orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 

 

SR-SAK 26/20 UTTALELSE RNB: SKATTLEGGING AV HAVBRUKSVIRKSOMHET OG 
FORDELING AV FREMTIDIGE INNTEKTER TIL HAVBRUKSKOMMUNENE 

Det vises til saksfremlegg datert 29.5.2020.    

 
Enstemmig vedtak: 

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

Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 4. juni 2020 har Salten Re-

gionråd drøftet forslag til endringer i havbruksbeskatningen i forbindelse med revidert nasjonal-

budsjett. Fra Salten Regionråd avgis følgende 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 og bærekraftige vilkår for 
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vekst og utvikling innenfor kommunenes sjøarealer. Næringen har også stor betydning for verdi-

skaping for en rekke andre næringer som leverer varer og tjenester til havbruksnæringen. Nord-

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

For å få til en god og bærekraftig forvaltning av havbruksnæringen har vertskommunene mottatt 

bidrag fra næringen gjennom havbruksfondet. Ordningen ble innført for at vertskommunene 

skulle få kompensasjon for å stille areal til disposisjon for oppdrett i sjø.  Det har vært, og er, en 

god tradisjon i Norge at kommunen som tilrettelegger får en viss kompensasjon for å stille felles-

kapets areal til disposisjon for næringsaktivitet. 

I forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått en ny skat-

telegging av havbruksnæringen med en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i stats-

budsjettet. Avgiften er satt til 40 øre per kg produsert fisk og vil bli utbetalt første gang i 2022. 

Produksjonsavgiften vil representere en årlig, forutsigbar og moderat inntekt, og Salten Region-

råd er positiv til en slik produksjonsavgift.  

Samtidig som forslaget om skattelegging av havbruksnæringen ble offentliggjort, har regjeringen 

også foreslått en endring i fordelingen av inntekter fra salg av nye tillatelser/konsesjoner. I dag 

mottar havbrukskommunene – og fylkene 80 % av inntektene fra salg og økning i tillatelsene. Re-

gjeringen forslår nå at staten skal motta 75 % av inntektene og at kun 25 % skal tilfalle havbruks-

kommuner – og fylker. Det legges med andre ord opp til at kun en liten andel av inntektene fra 

eventuell vekst vil tilfalle kommuner og fylkeskommuner. 

Regjeringen forslår også at 1 mrd. NOK skal tilføres kommunene hvert år i 2020 og 2021. De an-

slåtte inntektene fra salg av konsesjoner ligger i 2020 og 2021 på om lag 5 mrd. NOK. Tar man 

utgangspunkt i dagens fordelingsbrøk, ville 4 mrd. NOK tilfalt havbrukskommuner og fylker. Re-

gjeringens forslag vil kunne gi millionkutt i inntektene til havbrukskommunene, mens pengeflyten 

overføres til staten, og vil altså medføre at havbrukskommunene fratas om lag 2 mrd. NOK. For 

Nordland alene beløper dette seg til over 400 millioner i tap om vi legger verdsettingen fra fondet 

til grunn. 

Om vi legger til grunn fastsettingen av hvordan fondets utbetalinger i fjor endte opp, er det grunn 

til å tro at dette vil medføre en reduksjon i inntekter for Salten-kommunene på om lag 130 mill. 

NOK for 2020 og 2021. Beløpets størrelse vil selvsagt avhenge av pris, kronekurs og inntekter 

ved salg av nye tillatelser til akvakultur, gjennom auksjonssalg.  

Dette vil i praksis innebærer en omfordeling av inntekter fra kystdistriktene til sentrale strøk, som 

følge av at innbyggertall er et av de viktigste parameterne i fordelingen av statsbudsjettet. Slik vil 

en større andel av havbruksinntektene tilfalle de delene av landet hvor man ikke har havbruksak-

tivitet (bykommuner og tettbebygde strøk uten havbruksarealer), og taperne blir havbrukskommu-

nene som har behov for inntekter for å kunne ivareta lovpålagt planlegging, fortsatt næringsutvik-

ling, bygge en god infrastruktur og sikre gode kommunale tjenester til alle innbyggere. 

Salten Regionråd mener det er viktig at stabile inntekter tilfaller havbrukskommunene som tross 

alt tilrettelegger for næringen og påtar seg de negative konsekvensene næringen fører med seg, 

slik som forurensing og arealbruk. Havbruksnæringen er også tydelig at de ønsker at inntektene 

skal tilfalle kommunene og at inntektene skal brukes til å tilby gode kommunale tjenester, slik at 

næringen igjen kan få rekruttert nødvendig arbeidskraft, særlig til distriktskommunene.  

 

På denne bakgrunn anmoder Salten Regionråd om følgende:  

− Skattelegging av havbruksnæringen totalt sett framstår som en fornuftig kompensasjon til 

kommunene og fylkene for de negative konsekvensene gjennom forurensning og areal-

bruk. Samtidig fungerer skattelegginga som et viktig insentiv for kommunene for det om-

fattende arbeidet med tilrettelegging for varig næringsutvikling innenfor havbruk. 
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− Salten Regionråd er positiv til en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert fisk. 

Denne avgiften må gå uavkortet til havbrukskommunene – og fylkene.  

− Fordelingen av skatt mellom stat, kommuner og fylkeskommuner bør ikke endres på i for-

hold til dagens modell, og det er ingen ting som i dag legitimerer å endre på fordelingen 

mellom partene. Salten Regionråd kan derfor ikke akseptere at inntektene ved salg av 

nye tillatelser og økt kapasitet i eksisterende tillatelser, i stor grad tilfaller staten. Vi anmo-

der om at samme fordelingsnøkkel som i dag videreføres, slik at 80 % av inntektene tilfal-

ler kommuner og fylkeskommuner, og forventer at dagens ordning med havbruksfond for-

lenges til å gjelde også for 2020 og 2021.  

  

Ellers viser vi til tidligere avgitte uttalelse i forbindelse med NOU 2019:18 Skattlegging av hav-

bruksvirksomhet, datert 24. januar 2020. 

 
 
 
 
 
Møtet slutt kl 14.45 
 

Neste møte i SR blir 17. – 18. september 2020 på Storjord i Hamarøy. 

 

Bodø, den 4.6.2020 

Salten Regionråd 

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

 
 
Heidi Robertsen (sign.) 
referent  
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