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(Jon Aasens forord)

Vestlandet - rusta for å møte motbakkar
Året 2014 gav fleire av oss ein moglegheit til ettertanke. Oljeprisar som blir halverte
må påverke landets moglegheiter framover. Vestlandet er landets
petroleumslandsdel. Samstundes har skatteinntektene svikta i fleire
fylkeskommunar og kommunar. Vi står derfor overfor store utfordringar dei komande
åra. Nøkternheit og sterke prioriteringar vil prege den næraste framtida.
Men eit mørkt framtidsbilde er ikkje sanninga. Vestlandet er framleis landsdelen som
er i første rekkje industrielt og næringsmessig. Topp teknologi og stor kreativitet er
eit kjenneteikn. Stå-på-vilja er ikkje død! Framleis er landsdelen den tyngste på
eksport, og lågare valutakurser vil stimulere til auka eksport av mange norske varer.
Havbruk og fiske er framleis sterke næringar.
I dette farvannet har Vestlandsrådet sin viktige rolle å spele. Styrken i dette
samarbeidet er å søkje felles moglegheiter, motivere til å utnytte desse og
samordne interessene internt og mot Storting og Regjering. Stortingets tidlegare
vedtak om utbygging av E39 viser at eit samspelt Vestland er ei kraft som det blir
lytta til.
Derfor sloss vi for utvikling av betre og miljøriktige løysingar innan havbruk. Her er
framleis eit stort potensiale for auka aktivitet. Vi har sett rassikring langs vegane
høgt på kartet, og stilt krav til statens ansvar for å finansiere fylkesvegferjer. Reiseliv
og cruiseutvikling er oppgåver vi er opptekne av.
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Vestlandsrådet har eksistert i 12 år. Framover skal nettverk og påverknadskanalar
utnyttast vidare. Rådet skal vere vaken for utfordringar og utviklingsmoglegheiter, ta
initiativ og løfte fram saker til landsdelens beste.

Jon Aasen
Leder av Vestlandsrådet 2014

Vestlandsrådet
-et politisk samarbeid mellom fire fylkeskommuner
Vestlandsrådet er et formelt samarbeid etablert av de fire fylkeskommunene Møre
og Romsdal, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Gjennom felles innsats
skal Vestlandsrådet fremme landsdelen nasjonalt og internasjonalt ved å koordinere
den politiske innsatsen og dermed aktivt påvirke rammevilkårene for landsdelen.
Rådet er sammensatt av fem politikere fra hver av de fire fylkeskommunene. Den
administrative ressurs er en fast tilsatt daglig leder, sekretariatsleder, som jobber tett
opp mot fylkeskommunenes faglige og politiske ledelse.
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Gjennom året
Et felleskap for et bedre Vestland
De fire fylkeskommunene på Vestlandet etablerte i 2003 Vestlandsrådet. Basert på
samarbeidsavtale, vedtekter og felles politisk plattform vil fylkeskommunene fremme
Vestlandet som et tyngdepunkt for landet innen næringsvirksomhet og som har
store natur- og kulturkvaliteter. Landsdelen har mange felles interesser nasjonalt og
internasjonalt og gjennom påvirkning av rammevilkårene arbeides det aktivt for å
skape gode utviklingsmuligheter.
Møter i Vestlandsrådet
Møtene ble holdt slik:


17. mars på Gardermoen



19. mai i Ålesund



27. november i Stavanger

Det ble behandlet 20 saker. I tillegg kommer flere meldingssaker.
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Blant sakene var reisepassordning, Filmmelding, Vestlandsrådets rolle fram mot
NTP 2018-2023, Karlegging av kystsona-Kyst-Mareano, oppfølging av marin
strategi for Vestlandet og cruisestrategi.
Møter i Arbeidsutvalget (AU)
AU er sammensatt av de fire fylkesordførerne. Det ble holdt fem møter hvorav tre av
møtene var video/telefonmøter og to hvor medlemmene hadde vanlig møte.
Utvalget vil vanligvis ikke saksbehandle for Vestlandsrådet unntatt ved delegert
myndighet. AU har også som formål å være i beredskap for saker som kommer eller
er aktuelle og vil også ta opp saker på eget initiativ. Fra tid til annen, blant annet ved
korte tidsfrister vil AU uttale seg på vegne av Vestlandsrådet. Ellers gis det
orienteringer og diskuteres mulige saker som kan komme opp i Vestlandsrådet. Det
ble behandlet 19 saker på 5 møter foruten flere uttalelser.
Revidert politisk plattform
Det ble satt i gang en gjennomgang av den politiske profilen for Vestlandsrådet for å
gjøre Rådet mer aktuelt og tilpasset viktige saksområder og ressurstilgangen. Som
politisk institusjon er det viktig at det fokuseres på lange utviklingslinjer og saker
som er på den nasjonale politiske dagsorden.
Det ble understreket at Vestlandsrådet skal:
 Styrke landsdelen
 Koordinere den politiske innsatsen til beste for landsdelen
 Fremme politiske saker av felles interesse
 Aktivt påvirke rammevilkår for landsdelen og medlemsfylkene
 Skape samhandlingsarenaer på Vestlandet
 Ta initiativ til samarbeidsprosjekt på tvers av fylkesgrensene
Innenfor dette står samferdsel, fellesprosjekt, utstrakt samarbeid, politisk beredskap,
internasjonalt arbeid og kultur når fylkene har fellesinteresser, sentralt.
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Deltaking og innspill


Grieghallen var stedet da Vestlandskonferansen 2014 ble arrangert. Tittelen
for konferansen var: «Sentral-Vågal-Global». Gjennom sentrale
foredragsholdere ble temaer som «Finansielle muligheter og utfordringer»,
«Norsk konkurransekraft», «Hvordan tiltrekke kompetanse» og «Internasjonal

Arkivsaksnr.:15/2505-1
Reg.dato: 29.01.2015

Løpenr: 6345/15
Arkivnr:

Saksbeh: Odd Erik Hansgaard

suksess-med basis i Norge» belyst. Vestlandsrådet er partner i dette
arrangementet.


Vestlandsrådet inviterte Maritimt Forum til møte for å orientere om deres
satsinger og de utfordringer næringen står foran. Det ble en klar forståelse av
den betydning de maritime næringer har for Vestlandet og nødvendigheten
av en politisk støtte for den videre utvikling.



De siste årene har Vestlandsrådet i samarbeid med andre interesser fått
utarbeidet Nøkkeltall for den maritime (marin og maritim) næringa på
Vestlandet. Talla viser igjen hvor sterkt denne næringa står i en norsk
sammenheng.



Fylkesordførerne-Arbeidsutvalget-hadde møte med Stortingets
vestlandsrepresentanter. Viktige tema som ble tatt opp var angående ferjefri
E39 hvor en understreket at prosjektet må holde opp trykket og behovet for
en prosjektgjennomføringsplan; det ble understreket at en forventer
økonomisk kompensasjon for fergeutgifter, blant annet til nytt materiell;
viktigheten av forsterket innsats med rassikring ble vektlagt; behovet for de
regionale utviklingsmidler var tema og også satsing på framtidsrettet
miljøteknologi.



Vestlandsrådet følger opp det arbeidet som blir gjort i forbindelse med ny
kommunereform. I den sammenheng ble medlemmene orientert om et
utvalgsarbeid som har pågått: Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en
modernisert kommunestruktur.



Det er blitt orientert om behovet for bedre kartlegging av hav og fjordområder.
For å utvikle blant annet havbruk er det vesentlig å ha et detaljert kjennskap
til bunntopografi og strømningsforhold. Regelverket i dag hindrer frigiving av
finmaskete data.



Vestlandsrådet ga full støtte til fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer
Nilsens sitt kandidatur som president i Nordsjøkommisjonen (NSC). Nilsen
ble senere valgt til vervet.



Landbruket på Vestlandet ble gitt en grundig gjennomgang på et møte i
Vestlandsrådet. Det ble vist til de store forskjellene det er i de ulike områdene
i vestlandsfylkene mellom Jærens flate landbruksområder og gårdsbruk i
bratte daler innerst i fjordene.
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Utviklingen på vestnorsk sokkel og mulighetene framover for funn og
utbygging var tema i en orientering. Johan Sverdrup-feltet ble særlig nevnt
med sin størrelse og betydning.
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Utspill


Vestlandsrådet ba i vedtak regjeringa om å iverksette arbeid med å utrede
finansieringsordninger for marine bedrifter. Særlig demonstrasjonsfasen som
følger etter konseptfasen for nye produkter, er krevende og må få økte
finansieringsmuligheter.



Det ble gitt innspill til høringa om rapporten: «Et bedre organisert strømnett».
En var opptatt av små og mellomstore selskap ikke må komme dårlig ut av
endringene. Problemstillinger rundt de stor forskjellene i nett-tariffer i ulike
deler av landet og bekymring for at endringene ikke tar nok hensyn til
utbyggingen av fornybar energi ble understreket.



Justis-og beredskapsdepartementet og Nærings-og fiskeridepartmentet
mottok en uttalelse hvor en bad departementene om å starte opp arbeidet
med Kyst-Mareano seinest 2015 og at Vestlandet ble prioritert i dette.
Samtidig ønsker en at graderinga av dybdedata for sjøbunnen endres slik at
en kan få bedre data når kystsonen skal planlegges for videre bruk.
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Transport og næring for et styrket Vestland
Handlingsplan for reiselivet
Vestlandsrådet har utarbeidet en handlingsplan for reiselivet basert på et tidligere
vedtak om reislivsstrategi for landsdelen. Handlingsplanen skilte ut to områder for
2014 og 2015.
Cruisestrategi
Vestlandet har 69% av alle cruiseanløp i Norge. Dette har økt kraftig de senere åra
uten at verken de økonomiske eller miljømessige konsekvensene er godt nok
dokumentert. Samtidig utgjør cruisetrafikken en stor næringsmessig mulighet som
betyr mye for turismen til Norge. Vestlandsrådet ønsket å se nærmere på
potensialet i denne sektoren samtidig som det understrekes at også for Norge
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trenger en bedre innsikt i virkningene av cruisetrafikken. Rådet har derfor vedtatt og
bevilget penger til utarbeiding av en egen cruisestrategi for Vestlandet.
Reisepassordning
Over lang tid har Vestlandsrådet vært opptatt av å utvikle ordninger der en kan
bevege seg fritt over fylkesgrensene uten å måtte kjøpe nye billetter. En
reisepassordning har derfor blitt vurdert. Det ble vedtatt at en anbefaler at
fylkeskommunene deltar aktivt i det arbeidet som foregår i det nasjonale systemet
Interoperabilitetstjenester AS (IO) hvor målet er billettsystemer «som snakker
sammen».
Havnesamarbeid
I Vestlandsrådet har en gjennom året vurdert mulighetene for å fremme et sterkere
samarbeid mellom havnene i landsdelen. Utgangspunktet er å oppnå en bedre
konsentrasjon av godstrømmene, gi grunnlag for sterke logistikk-knutepunkt, får mer
av gods direkte til Vestlandet fra utlandet, minske CO2-utslipp og flytte tungtrafikk
over på båttransport. Denne saken er ennå ikke avklart fra Vestlandsrådets side.
Marin oppfølging
Vestlandsrådet vedtok i 2013 en marin strategi. Denne har blitt fulgt opp i 2014. Det
er nå vedtatt at en gjennom de neste to åra skal arbeidet for å styrke
akvakulturkompetansen ved blant annet å gi personer med ulik skoleutdanning en
mulighet til høyere utdanning gjennom tilpassete studieløp.
Det skal også satses videre framover for å få bedre kartlegging av kystsonen
gjennom prosjektet Kyst-Mareano.
Arbeid mot Nasjonal transportplan, NTP, 2018-2027
Innsatsen for å holde fart i ferjefri E39 fortsetter ufortrødent. Samtidig ønsker
Vestlandsrådet å være godt forberedt når ny nasjonal transportplan utarbeides. En
vil derfor starte arbeidet nå med å forberede innspillsdokumenter og gjøre
vurderinger av hvordan Vestlandrådet kan påvirke framtidige nasjonale
transportplaner.
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Kultur og samarbeid
Vestlandsrådet har fått laget en egen «Filmmelding for Vestlandet.»
Vestlandsregionen er det nest største miljøet i Norge når det gjelder filmproduksjon.
Ønsket er å vurdere mulighetene for å styrke og utvikle de miljøene som er spredd
utover i landsdelen. Det er et mål å få de sentrale myndighetene til å tilføre flere
filmkroner til Vestlandet, få flere produksjoner med utgangspunkt i lokale initiativ og
å tiltrekke produsenter fra andre steder å legge innspillingene til landsdelen og
bruke lokale produksjonsmiljøer. Dessuten oppfordres de sterke fagmiljøene i
Rogaland og Hordaland til å vurdere sin praksis ut fra vurderinger gjort i
filmmeldingen.
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Utover landets grenser
Vestlandsrådet har et relativt aktivt forhold til flere internasjonale organisasjoner
med medlemmer fra land med tilknytning til Nordsjøen og nordlige hav, samt mot
EU. Kompetanse innen EU/EØS muligheter står sentralt i dette arbeidet.
I 2014 ble fylkesordfører Tom-Christer Nilsen valgt til president i
Nordsjøkommisjonen etter sterk støtte fra blant annet Vestlandsrådet.
Rådet fortsetter sitt arbeid i NORA (Nordisk Atlanterhavsamarbeid), som skal bidra
til å styrke samarbeid og utvikling i regionen bestående av Grønland, Island,
Færøyene og kyst-Norge. Organisasjonen støtter fellesprosjekt innenfor flere
områder blant andre marine ressurser, IKT, turisme og transport.
Ellers er blant annet Rådet deltaker i EUs Interreg-program for å fremme sosial og
økonomisk integrasjon og som dermed inngår som et redskap for å skape regional
utvikling på Vestlandet.
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Medlemmer av Vestlandsrådet (som før)
S12 (baksida)

Forslag til vedtak:
Årsmelding for 2014 godkjennes.

Trond Nerdal
Fylkesrådmann
Odd Erik Hansgaard
Sekretariatsleder
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