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Fiskeri, havbruk og andre marine ressurser  

 Viktig å tilrettelegge for at vi kan ta hele kysten i bruk. Fiskeri, 

havbruk, reiseliv, olje og gassindustri side om side.  

 Definere og utløse verdiskapningspotensialet i regionen gjennom 

forpliktende partnerskap. Viktig å få på plass dialog omkring felles 

utfordringer. Stimulere til privat offentlig samarbeid.  

Reiseliv, handel og tjenesteyting 

 Infrastruktur - Oppgradering av E6 – Er i elendig forfatning mange 

steder – Mangler ”gul stripe” gjennom Nordland. 

Helgelandspakken er viktig å få gjennomført. Bredden ikke god 

nok – trafikkfarlig og lite effektiv. Fremdrift på strekningen 

Borkamo – Sørelv inklusive gjennomføring av Tjernfjellet må 

prioriteres. Bodø som trafikalt knutepunkt og fylkeshovedstad 

rammes av dette. Bra at man er i gang med Hålogalandsbrua. 

 

 Ikke glem å utvikle Nordlandsbanen - Må få signalanlegg (Vi er 

tros alt i 2012). Kapasiteten er sprengt. Næringslivets behov for å 

være trygg på at man får varene frem i tide medfører at mye frakt 

går på vei som kunne gått på bane på grunn av dette. 

 To spor på Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna må bli en realitet. 

Kapasiteten er også sprengt her. I forbindelse med utskipning av 

malm fra Kiruna forventes det en dobling av en transporten mot 

2020. Trafikkberegninger tyder på at antall tog kan ha økt fra 18 til 

43 i døgnet allerede i 2020. Krysningsspor er ikke nok om 10 år.  

Kompetanse og innovasjon   (3min) 

 Næringslivet i Nordland er helt tydelig på at behovet for 

nyutdannede Ingeniører er stort særlig på Bachelor nivå. For dem 

er det et krav at man starter opp ingeniørutdanning i Bodø. 



 I Nordland har vi også store lokalt eide IT selskap med 

vekstambisjoner. Deres utfordring er også å skaffe kompetent 

arbeidskraft – De stiller også krav til at det startes 

ingeniørutdanning ved i Universitet i Nordland innen for deres fag. 

  

 Ett annet poeng er at det må tilrettelegges for at større data-

selskaper kan utvikle seg i Nord Norge, gjennom å øke kapasitet på 

datalinjene. Det er avgjørende at trafikken ikke prises slik, at 

bedriftene ikke har mulighet til å konkurrere med bedrifter sør på, 

på like vilkår. 

 

 Nordland ligger etter når det gjelder Forskning og utvikling.  Vi 

bør klare å styrke dette ved å bedre legge til rette for samhandling 

mellom næringsliv og universitet og høgskoler.  Det blir viktig å få 

dette til får å få til ytterligere verdiskaping i landsdelen. Det 

foreligger i disse dager en evaluering av Fou satsingen i Nordland 

2003 - 2011 foretatt av Oxford Researh.  Mye gjøres bra men vi 

som resten av Norge mangler skikkelig kompetanse på å få anvendt 

forskning omsatt til næringsaktivitet.  

 

 Til rette legging for industriell utvikling av Bodø-Regionen, ikke 

minst med tanke på Meløy/REC – Bidra til å tilrettelegg for 

utvikling av nye muligheter og fortrinn, om kampflybasen i Bodø 

flyttes. Bidra til å flytte dagens flystripe, utvikle infrastruktur og 

forbedre fortrinnene Bodøregionen har som transportknutepunkt. 

 

 Bidra til at vi utnytte de unike naturgitte fortrinn vi har i forhold til 

petroleums-industrien/ny industri i regionen. Sørge for at Aasta 

Hansteen-plattformen (tidligere LUVA) blir sammenstilt her nord. 

Statoil utrykker ønske om dette, men vi er skeptiske til at det ligger 

vilje bak en slik uttalelse. Kan bli en viktig start for industriell 

knoppskyting i vår region. 

 



 

 Gruvedrift/Mineralindustri – Viktig at Staten bestemmer seg for 

strategi og ikke minst tilrettelegging av områder. Viktig å sørge for 

effektiv saksbehandling og å skape trygghet for de som ønsker å 

investere. 

 

 Nordland har kraftoverskudd – Hvorfor eksportere kraften i stedet 

for å aktivt se på mulighetene for å utvikle de fortrinn landsdelen 

har til Industri. Det er fortsatt muligheter for ytterligere utbygging 

av ren kraft både vann- og vindmølle kraft. 

 

 Når det gjelder klimakvoter – Viktig at man følger med på at EU 

ikke stiller uoppnåelige krav til ytterligere rensing av industri 

basert på vannkraft, slik at denne kommer dårligere ut en de som i 

dag produserer på basis av kullkraft. 

 

 For Norge er det viktig at man fjerner skatt på arbeidende kapital. 

Dette vil gi vekst i innvesterings evnen og viljen.  

 

 Det er av avgjørende betydning at man sørger for å lette kostnadene 

rundt generasjon skifte. Vi mener det er viktig at vi også i 

fremtiden har et lokalt eierskap her nord. De fleste Nord Norske 

bedrifter er små og mellomstore. For dem er det en utfordring at 

man blir tappet for kapital ved hvert generasjonsskifte. For 

næringslivet er det viktig at kapitalen blir i bedriftene. Det kan da 

ikke være riktig at en den mest vanlige form for eierskap skal 

komme i disfavør i forhold til annen form for eierskap. 

 


