
 
  
  

 
 
REFERAT    

FRA MØTE I STYRET 24. JANUAR 2020 I BODØ 

Til stede: Ida Maria Pinnerød  
Rune Berg 
Bjørn Magne Pedersen 
Marlen Rendall Berg 
Rolf Kåre Jensen 
Sigurd Stormo 
Tordis Sofie Langseth 

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen 
Heidi Robertsen 

  

 
Ida Maria Pinnerød ledet møtet. 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
 
 
STYRE-SAK 01/20 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER 

Det vises til saksfremlegg datert 15.01.2020. 

Enstemmig vedtak: 

Referat fra møte i styret 25. oktober og epostmøte 7. november 2019 godkjennes. 

 
 
 
STYRE-SAK 02/20 ORIENTERINGER 

Det vises til saksfremlegg datert 15.01.2020. 
 

A. Personell 
B. Flytteprosess / nye lokaler 
C. Noen eksterne møter som sekretariatet har deltatt på 
D. Referat fra møte i OSO 
E. Politisk vedtak i Hamarøykommune vedrørende – NOU 2019:16 – Skattlegging av 

vannkraftverk - Høringsuttalelse 
 

Enstemmig vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 
 
 
STYRE-SAK 03/20 RULLERING AV SALTENSTRATEGIER 2020 - 2024 

Det vises til saksfremlegg datert 15.01.2020.  

Enstemmig vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Styret nedsetter ei referansegruppe bestående av følgende aktører; 

Nord universitet 
NHO 
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Ungdomsråd 
Kultur 
Meløy Næringsforum 
Næringsnettverket 
Kommunene 
 

 

 
STYRE-SAK 04/20 HØRING – FORSLAG TIL ENDRING AV REGLER OM TURISTFISKE  

Det vises til saksfremlegg datert 15.01.2020.  
 

Enstemmig vedtak: 

Høringsinnspill vedrørende endring av regler om turistfiske søkes samordnet med andre re-
gioner i Nord-Norge hvis mulig. 
 

Forslag til høringsinnspill legges fram i regionrådets møte den 13. februar. 

 

 

 
STYRE-SAK 05/20 HØRING – NOU 2019:18 SKATTLEGGING AV HAVBRUKSVIRK-

SOMHET  

Det vises til saksfremlegg datert 15.01.2020.  
 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Gildes-

kål, 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 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 vilkår for vekst og 

utvikling innenfor kommunenes sjøarealer.  Næringen har også stor betydning for verdiska-

ping 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 forvaltning av havbruksnæringen har vertskommunene mottatt bidrag fra 

næringen gjennom havbruksfondet.  Ordningen ble innført for at vertskommunen 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 får en viss kompensasjon for å stille felleskapet areal til dis-

posisjon for næringsaktivitet. 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 sær-

skatt – i dette tilfelle – grunnrenteskatt på en svært konkurranseutsatt næring bør kreve en 

svært god begrunnelse. 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 
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fordelingen mellom partene. Salten Regionråd er derfor i det vesentlige enige med mindretal-

lets forslag.  Det bør ikke innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen.  Dagens modell 

for innhenting 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 fon-

det og ikke slik som i dag at hele summen utbetales i sin helhet.  For at et fremtidig hav-

bruksfond skal 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 utbe-

tales til kommunene etter dagens fordelingsnøkkel til fondet. 

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

lerer til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig sjømatproduksjon av-

henger 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 bære-

kraftig vekst i matproduksjonen som sikrer ringvirkninger langs kysten.  For å lykkes med 

dette må det investeres betydelige beløp i årene fremover og derfor må kapitalen som ska-

pes langs kysten reinvesteres der.  Salten Regionråd støtter derfor enigheten fremkommet 

mellom NFKK, Sjømat Norge og Norsk industri om innføring av en arealeie, samt deres inn-

spill til høringen.  

 
 
 
STYRE-SAK 06/20 OPPFØLGINGSSAK – DIGITAL INFRASTRUKTUR OG SMARTERE 

SALTEN 

Det vises til saksfremlegg datert 15.01.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 

1. Prosjekttittel endres til «Ett digitalt Salten». 

 

2. Rammeverket skal ta utgangspunktet i Stortingingsmeldingen «Digital agenda for 

Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet», den nasjonale strategien 

«Én digital offentlig sektor» og KS’s digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkes-

kommuner, og gjøre nødvendige tilpasninger til Salten. 

− Hovedmål/visjon: Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Salten 

− Delmål:  

o Økt digital kompetanse og deltakelse 

o Bedre tjenester 

o Effektiv ressursbruk 

o Økt verdiskaping 

− Ledelse, struktur, kultur og endringskompetanse er de bærende elementene for å lyk-

kes i prosjektet. 

− Det bør utvikles innhold/mål under hvert innsatsområde som skal bidra til å nå delmål 

og hovedmål/visjon. 
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− Det er behov for å definere en handlingsdel som skal beskrive hva som bør gjøres for 

å komme raskere i mål med digitaliseringen i kommunene. 

− Forankring, fullmakt, delegasjon og ressurser er viktige suksesskriterier for å lykkes 

med strategien. 

3. Referansegruppens rolle og mandat er følgende; 

a. Referansegruppen endres til å være ei ressursgruppe. 

b. Ressursgruppens mandat vil være:  

i. Å være en støtte for prosjektleder i faglige problemstillinger, og bidra til 

forankring inn mot kommunene 

4. Følgende fremdriftsplan legges til grunn frem til prosjektleder er på plass: 

a. Stillingen utlyses etterkant av styremøte med søknadsfrist 23.02.2020 

b. Det nedsettes et ansettelsesutvalg som bidrar i intervjuprosessen. Styret an-

setter i siste instans. Følgende foreslås å delta i ansettelsesutvalget sammen 

med daglig leder: 

i. Frode Nilsen, Bodø kommune 

ii. En tillitsvalgt 

c. Det legges fram orienteringssak til regionrådet 13. februar 

d. Det tas sikte på å ha prosjektleder på plass senest 1. juli  

 

5. Prosjektleder  

a. ansettes i Salten Regionråd og rapporterer til daglig leder.  

b. skal ha sitt kontorsted hos Salten Regionråd  

c. skal jobbe tett sammen med alle ti kommunene og «hospitere» i alle kommu-

nene i prosjektperioden. 

 

 
 
STYRE-SAK 07/20 OPPFØLGING AV PARTNERSKAPSAVTALE MED NORD-NORGES 

EUROPAKONTOR   

Det vises til saksfremlegg datert 15.01.2020. 

Enstemmig innstilling: 
1. Salten Regionråd er svært fornøyde med partnerskapsavtalen med Nord-Norges Eu-

ropakontor 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 part-

nerskapsavtalen skal forlenges. 

 

3. Kontingenten finansieres på følgende måte: 
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Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år belastes Styrets disposisjonsfond. 

 

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

makt 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. 

 
 
 
 
STYRE-SAK 08/20 OPPFØLGING AV HMS-HÅNDBOK 

Det vises til saksfremlegg datert 15.01.2020. 

Enstemmig vedtak: 

Styret tar saken til orientering og er tilfreds med at HMS-arbeidet følges opp i tråd med må-

lene i HMS Håndboken for Salten Regionråd. 

 
 
 
 

STYRE-SAK 09/20 DISKUSJONSSAKER 

Det vises til saksfremlegg datert 15.01.2020. 
 

a) Saksliste til regionrådsmøte 13. februar 2020 

Enstemmig vedtak: 
Møtet planlegges videre etter fremlagte forslag og innspill som kom i møtet. 
 
 

b) Møte med fylkesrådet i Nordland 7. februar 2020 
Enstemmig vedtak: 
Styret ønsker å ta følgende saker opp med fylkesrådet: 
NTP 
Tilbakemelding prosess rutetilbud, prising etc. 
Salten i forbindelse med Europeisk kulturhovedstad 2024 
Skattlegging av havbruksnæringen 
Hydrogen 
Regjeringens nordområdemelding 

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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Sjunkhatten folkehøgskole 
 
 

c) Samferdsels-stilling 
Enstemmig vedtak: 
Stillingen lyses ut i tråd med de innspill som kom i møtet. 
 

d) Medietrening 
Enstemmig vedtak: 
Sekretariatet bes jobbe videre med saken i tråd med de innspill som kom i møtet. 
 

e) Saltentinget 
Enstemmig vedtak: 
Styret foreslår at det alternativt legges opp til et politisk verksted for formannskapene 
i 2021 
 

f) Studietur til Brüssel 
Enstemmig vedtak: 
Styret ber om at det planlegges en studietur for styret til Brüssel 15. – 17. juni 2020 
 

g) Europeisk filmfest i 2024 
Enstemmig vedtak: 

Styret ber om at man jobber videre med å se på hvordan Salten kan jobbe med ECC 

2024, og at det ses på mulighetene for å lage en europeisk utgave av Filmfest Salten 

i 2024 

 
 

 
Møtet slutt kl. 12.00 
 
Bodø, den 27.1.2020 

 

Salten Regionråd 

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

   
Heidi Robertsen (sign.) 
referent   


