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Salten regionråd - Oppfølging av partnerskapsavtale med
Nord-Norges Europakontor
Forslag til vedtak
Bodø kommune tar vedtaket i Salten Regionråd til etterretning. Bodø kommune sin
finansieringsandel på kr 16 667,-, finansieres ved bruk av formannskapets disposisjonsfond.

Sammendrag
Salten Regionråd inngikk partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor fra 1. juli 2014 med 1
års varighet. Hovedformålet er å posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen av
nordområdene, å sørge for at regionen/enkeltkommuner er oppdatert på EU-politikk som berører
kommunene i Salten, samt bidra til økt internasjonalisering i regionen. Det foreslås å forlenge
partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor med ytterligere ett år for perioden 01.7. 2015
til 31.6.2016. Kontingenten, på kr 250 000,-, dekkes med kr. 100 000,- fra Salten regionråd og likt
beløp på kr 16 667,- fra hver av de ni kommunene i Salten.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Salten Regionråd inngikk partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor fra 1. juli 2014 med 1
års varighet. Hovedformålet er å posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen av
nordområdene, være oppdatert på EU-politikk som berører kommunene i Salten, samt bidra til økt
internasjonalisering i regionen. Dette er forankret i Saltenstrategiene for 2012-2016.
Ved avtaleinngåelsen ble det gjort følgende bestilling til Nord-Norges Europakontor:
1) Promotering av Salten
o Kontinuerlig arbeid for å sette Salten på kartet og synliggjøre Salten i
internasjonal/europeisk sammenheng
2) Infrastruktur og samferdsel i nordområdene
o Videreutvikle og forsterke Saltens koblinger til det internasjonale transportnettverket,
herunder satsinger innenfor veg, bane, sjø og luftfart..

o Bidra til å utvikle Bodøs status som flybyen gjennom innspill til satsinger.
o Fortsette overvåking og gi innspill og informasjon som kan brukes overfor
Samferdselsdepartementet ved viktige omstillinger og etableringer
3) Sikkerhet og beredskap:
o Videreutvikle og forsterke Bodøs status som sikkerhets- og beredskapshovedstad i Norge og
Nordområdene
o Overvåke og følge utviklingen av relatert politikk i EU/Europa
o Arrangere workshops/seminarer i Brussel/Salten etter behov for å videreutvikle den rollen
Bodø og Salten skal ta innenfor sikkerhet og beredskap
o Bistand med å knytte nettverk og innhente kunnskap
4) Regional- og nordområdepolitikk
o De grenseregionale samarbeidsprogrammene 2014 – 2020 skal tre i kraft i 2014. Skaffe
informasjon om programmene og endringer i regelverk.
o Følge utviklingen av EUs nordområdepolitikk og skaffe Salten kunnskap om – og deltakelse
i debatten rundt denne.
5) Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og reiseliv.
o Informasjon og oppdateringer om saker som får betydning for næringslivet i vår region.
Nord-Norges Europakontor har i perioden bidratt med:
-Promotering av Salten i ulike foraer
-Informasjon og koblinger opp mot EUs satsinger på infrastruktur
-Jevnlige informasjonsmailer om Brussel og jobben NNEO gjør
-Håndtert henvendelser fra kommunene i Salten
-Varslet om saker som kan påvirke Nord-Norges og Saltens politikkområder
-Informasjon om, og tilrettelagt for deltakelse på, ulike seminarer i regi av NNEO og NSPA,
samt andre møteplasser
-Foredrag og deltakelse på Saltentinget 2014 fra NNEO
-Tilrettelegging av studietur for regionrådet til Brussel
-Deltakelse på møte med næringsnettverket

Salten Regionråd gjorde i SR-sak 05/15 (20.februar 2015) vedtak om å forlenge avtalen med ett år,
fram til 30.06.2016. Vedtaket, som også tar for seg organisering av arbeidet mot Nord-Norges
Europakontor samt finansiering av kontingent, følger som trykt vedlegg.

Vurderinger
I saksframlegget for behandling i Salten Regionråd, SR-sak 05/15 gjøres følgende vurderinger: «Til
tross for at Norge ikke formelt er medlem av EU har EUs politikk direkte innvirkning på store deler

av norsk samfunnsliv. Norge har tilknyttet seg store deler av EU-samarbeidet gjennom flere avtaler
med EU. Hovedpilaren i Norges tilknytning til EU er EØS-avtalen, som ble vedtatt i 1992 og trådte
i kraft i 1994. EØS-avtalen omtales ofte som Norges viktigste utenrikspolitiske avtale, men har også
store innenrikspolitiske konsekvenser. Eksempler på politikkområder som inngår i EU-samarbeidet,
men som ikke er innlemmet i EØS-avtalen er utenriks-, finans-, landbruks- og fiskeripolitikk. EØSavtalen oppdateres og utvides fortløpende.
Norsk kommunesektor påvirkes i stor grad av de beslutninger som tas av EU. Som eksempel kan
nevnes politikkområder som regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, offentlig statsstøtteregelverk,
miljø (blant annet vanndirektivet), regelverket om offentlige anskaffelser, arbeidstidsdirektivet,
m.m.
EU jobber i et 7-års perspektiv og jobber etter de “lange linjene”. Det er derfor vanskelig å oppnå
kortsiktige resultater gjennom en partnerskapsavtale. Gjennom partnerskapsavtalen får
kommunene i Salten mulighet til å komme tidlig inn i de prosesser som pågår i EU, for å påvirke til
det beste for Salten og Nordnorske interesser, i tillegg til å bli orientert om det som skjer i EU.»

Konklusjon og anbefaling
Det anbefales at Bodø kommune tar vedtaket i Salten Regionråd til etterretning. Bodø kommune sin
finansieringsandel på kr 16 667,-finansieres ved bruk av formannskapets disposisjonsfond.
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