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STYRETS ÅRSMELDING 2019

Virksomhetens art

Steigen Næringsforum ble stiftet 31. mars 2009 som en partipolitisk uavhengig interesse-
forening for det lokale næringslivet, basert på medlemskap. Steigen Næringsforum driver
ikke egen næringsvirksomhet.
Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljøet.

Under henvisning til årsregnskapet for 2019 mener styret at forutsetningene er til stede for
videre drift.

Styre og administrasjon

Styret har vært slik sammensatt etter årsmøtet 27. mars 2019:
Styreleder: Åshild Movik
Styremedlemmer: Mari Wattum, Torben Marstrand, Wibeke Aasjord Juul og Tore Sund.
Varamedlemmer j rekkefølge: Ståle Pettersen, Michelle Hansen og Arnold Nilsen.

Foreningens administrasjon ivaretas av styreleder. Styret har hatt 4 møter i 2019.

Medlemmer

Vi har 41 medlemmer, som er uforandret antall fra 2018. Med to unntak har medlemmene
oppfylt sine medJemsforplikteJser med hensyn til kontingentbetaling.

Virksomheten i 2019

Styret har definert organisasjonens virksomhet på prinsipielt grunnlag og legger til grunn at
saker som Steigen Næringsforum vil fronte for å påvirke 1 ønsket retning må ha næringslivs-
interesse, direkte eller indirekte. Det overordnede målet er å opplyse og drive påvirkning for
at næringspolitikken og rammebetingelsene på best mulig måte støtter opp under drift og
utvikling av det lokale næringslivet.
Styret legger disse prinsippene til grunn når sak for sak vurderes.

Tiltakene i handlingsplanen for 20.19 har hatt til hensikt il støtte opp under følgende
strategiske områder, der vi mener at Steigen Næringsforum har mulighet for å påvirke:

• Samferdsel

• Næringsutvikling

• Kompetanse
• Boligutvikling
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Styret noterer med tilfredshet at vi idet store og hele er hørt, og at vår påvirkning har
nyttet.

Høringsuttalelser, innspill og prosessdeltakelse

14.3.2019
Viktige fylkesveger for næringstransport
Henvendelse til Nordland fylkeskommune, v/samferdselsråd og samferdselssjef, hvor vi
støttet Salten region råds prioritering for bruk av 100 miUioner kroner til fylkesveg 835,
strekningen Mortenstrand - Bogøy, med vår tilføyelse at det også åpnes for mulighet til økt
bevilgning hvis det viser seg nødvendig.

Steigen Næringsforums henvendelse ble gjengitt både i regionale medier og ioppdretts-
relaterte nettbaserte medier på nasjonalt nivå.

22.3.2019
Kommunens aUmenningska.i på Storskjæret.
Steigen Næringsforum henvendte seg på generelt grunnlag til Steigen kommune angående
driften av kaia når Cermaq nå er største bruker etter etablering av lakseslakteriet på
Storskjæret. Med henvendelsen ønsket vi å påpeke behovet for at driften av kaia er
tilrettelagt for alle brukerne, agat andre næringsdrivende ikke hindres eller forsinkes i å
sende og motta varelast.

Kommunen meldte skriftlig tilbake at rutinene er «frisket opp», etter vår henvendelse.

15.10.2019
Planstrategi for Steigen kommune med ptanprogram forkommuneplanens samfunnsdel
2020-2031.
Av høringsutkastet framgår at intensjonen er at politisk styring i større grad skal skje
gjennom plan og delegering. Man vil forankre revidert strategisk kommuneplan til å være
styrende for politiske vedtak. ener for utviklingen isamfunnet eller organisasjonen Steigen
kommune.
I sin høringsuttaJelse har Steigen Næringsforum ment at dette vil kunne bidra tlløkt
forutsigbarhet, noe som er viktig for næringslivet.
Forøvrig anbefalte vi at kommunen gjennom sitt planarbeid viser en offensiv holdning til
tilrettelegging for næringsutvikling, og at kommunen får på plass et dedikert næringsapparat
/ «næringssjef» så snart som mulig.
Vi har også foreslått at strategisk plan gir føringer til å se kultur som en synergi til nærings-
utvikling og omvendt, og vurdere hvordan former for samhandling mellom kunst- / kultur-
utvikling og næringsutvikling kan bidra til gjensidig styrking og vekst.

4.11.2019
Ny tilbudsstruktur for videregående skole iNordland I Knut Hamsun videregående skole
Innspill sendt Nordland fylkeskommune vjutdan ningssjef, hvor vi ga begrunnet uttrykk for
vår bekymring for konsekvensene av eventuell nedleggelse av tilbudene «Bygg og anlegg»,
Oppeid, «Friluftsliv», Oppeid og spesielt «Studiespesialisering», Leinesfjord.
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Avisa Nordland fulgte opp med helsldes publisering av innholdet 9.11., presentert som
styreleders «Nordlands Trornpets-kronlkk.

24.11.2019
Utdanningstilbud i Steigen
Epost til gruppe lederne iNordland fyJkesting, hvor vi uttalte spesiell bekymring hvis
fylkestinget vedtok fylkesrådets innstimng tH nedleggelse av tilbudet om studiespesialisering
ved Knut Hamsun videregående skole, avd. Steigen. Dette begrunnet med at
studiespesialiseringen til dels henger sammen med «Steigenmodellen», som er tuftet på et
tett samarbeid mellom næringslivet og skolen.

Vi ba politikerne om å skjerme srudiespesialiseringen i Steigen fra nedleggelse, og i stedet
støtte opp om det spesielle samarbeidet mellom næringsliv og skole som vi har fått til i
Steigen, og som vi mener bærer frukter.

Nært opprør i befolkningen til ny tilbudsstruktur, itillegg til sterk påvirkning fra næringslivet,
førte til at fylkesrådet trakk sin innstiUing om å legge ned studiespesialiseringen i Steigen.

Øvrige tiltak

8.1.2019
«look to Steigen».
Fellesnemnda for nye Hamarøy inviterte næringsdrivende j Hamarøy og Tysfjord til møte på
Innhavet; med tema «Kan næringslivet j nye Hamarøy lære noe av hva man får til i Steigen?»
Steigen Næringsforum og lev i Steigen var invitert til å presentere hvordan vi jobber og hva
vi får til. Styreleder orienterte fra Steigen Næringsforum. Møtet ble gitt etterfølgende
redaksjonell, helsides omtale i lokalavisa NordSalten.

Begrepet «Look to Steigen» ble benyttet av feHesnemnda for nye Hamarøy gjennom hele
deres prosess i 2019 fram til stiftelsen av Nye Hamarøy næringsforening.

15. mai 2019
Samferdselskonferanse
Fylkesråd Svein Eggesvik, som var en av innlederne i Steigen Næringsforums samferdsels-
konferanse, slapp nyheten om at fylkesråd et hadde bevilget 100 millioner kroner av
fylkeskommunens «veimilliard» til 'utbedring av fylkesveg835 fra Mortenstrand til Bogen.
Samferdselskonferansen fikk dermed betydning langt ut over det planlagte innholdet.
Saken skapte stor medieomtale etterfølgende dager, og sammenhengen mellom
næringsutvikling og samferdsel fikk dermed ny oppmerksomhet.

17.6.2019
Åpent inspirasjonsmøte, tema: Skapertrang i Steigen
Deltemaer: Hvordan virksomheten kom igang. Hvilke suksessfaktorer for vekst og utvikling
har erfaringene gitt så langt. Hvilke inspirasjonskilder. Kompetansetilgang og
rekrutteringsmuligheter.
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28.10.2019
Arena Steigen. Tema: Etablering av næringsvirksomhet. Finansiering. Etablerererfaring.
Innovasjon Norge Nordland og Kunnskapsparken Bodø AS representerte eksterne
foredragsholdere.

Møtet bidro til nyttig informasjon og inspirasjon for et tjuetalls frammøtte fra næringsliv og
kommune.

Økonomi

For 2019 inntektsførte vi medlemskontingent kr 69.000,- mot kr 73.500,- i 2018. Samlede
inntekter ble kr 69.088,-. Samlede driftskostnader ble kr 45.825,- mot kr 19.706,- i 2018.
Kostnadsøkningen begrunnes iat det er betalt honorar til styreleder kr 10.000,-, som vedtatt
av årsmøtet, og innfrielse av underskuddsgaranti kr 10.000,- til Steigen kommune
vedrørende drift av Bygdekinoen. Regnskapet for 2019 er gjort opp med et overskudd på kr
23.258,- mot kr 53.856,- i 2018. Budsjettert resultat var kr 35.090,- for 2019.
Steigen Næringsforum er ikke avgifts- eller skattepliktig, og har dermed ikke avgiftsfritak for
merverdiavgift. Foreningen har ikke gjeld.

Styret vil anbefale overfor årsmøtet at overskuddet overføres til fri egenkapital, som dermed
vil bli kr 164.889,32 pr. 31.12.2019.

Styret har i 2019 innvilget to grunder-/etablererstipenda kr 10.000,-, som vil belaste
økonomien i 2020.

Framtidsutsikter

Styret mener at Steigen Næringsforum eren viktig aktør som felles talerør, aktiv interesse-
organisasjon og møteplass for det lokale næringslivet. Vi ser også at vi kan være en
konstruktiv samarbeidspart og koordinerende møteplass mellom Steigen kommunen, andre
organisasjoner og næringslivet når det gjelder saker av generell og feires interesse. Ved å
bidra til økt synliggjøring av næringslivet iSteigen vil vi vise muligheter for næringsutvikling,
vekst og bosetting. Vi vil samarbeide med Steigen kommune i saker som er relevante for
våre medlemmer og innenfor vårt formål.

Det er stor utfordring i en liten kommune å skulle vinne konkurransen med større og mer
sentrale bosteder om rekruttering av kompetent arbeidskraft.
Imidlertid mener styret at et offensivt og interessant næringsliv,i kombinasjon med at
kommunen framstår som attraktiv å bo i, vil styrke konkurranseevnen til rekruttering og økt
utvikling. Ved fortsatt samarbeid mellom næringslivet og «Steigenmodellen» v/Knut Hamsun
videregående skole vil næringslivet ta et offensivt ansvar for å knytte til seg yrkes- og
utdanningssøkende ungdom fra første skoleuke. Det bidrar både til rekruttering i
næringslivets egeninteresse og til å beholde eller flytte ungdom til Steigen.

Næringslivet i Steigen ser ut til å tilpasse seg økende krav til miljø og effektiv drift, enten det
gjelder landbruk, sjørnatproduksjon, industrielle tjenester eller annen tjenesteytende
virksomhet.
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Steigen haret variert og framovenent næringsliv, som styret tror vil kunne møte skiftende
driftsforutsetnlnger,
Samtidig er det en viktig forutsetning for å styrke næringsiivsutviklingen at det offentlige
følger opp gjennom nødvendige samferdselstiftak, fjerning av flaskehalser, tiltak som
fremmer bolyst, samt gode og tilnærmet like økonomiske rammevilkår.

Styret takker medlemmene for godt samarbeid.

31. desember 2019 / /I1::L.2.0.2.0

STYRET FOR STEIGEN NÆRINGSFORUM

...'/.~.~S ~t:.. ~~:i~.~ .
Åshild Movik, styreleder Torben Marstrand, styremedlem Tore Sund, styremedlem

Mary Wattum, styremedlem

5
Steigen Næringsforum. Styrets årsmelding 2019.


