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Vedlegg: Brev fra Salten Regionråd datert 25. juli 2012 - Saltenstrategier 2012 - 2015
Salten strategier 2008 - 2011

Sammendrag:

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knytet til det regionale
samarbeid - kalt Saltenstrategier. Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrulag og
rulleres jevnlig, i utgangspunket hvert fjerde år når nyt regionråd settes. Det er Saltentinget som
vedtar strategiene og på den måten blir dette ((arbeidsordrem) fra kommunene i Salten til Salten
Regionråd.

Salten Regionråd vedtok i møtet den 16 februar 2012 at arbeidet med nye strategier for perìoden
fram til 2015 skal basere seg på gjeldende strategier med hovedsatsning, noen utviklingsprosjekt
og viktige arbeidsoppgaver for regionrådet.

Saksopplysninger:

. /

Regionrådet har på oppdrag fra kommunene gjennomført en prosess med offentlige møter i de
ulike kohlunene, koordinert gjennom rådmanplanansvarlig. Deltakere var

politikere/kommunalt ansatte samt personer fra næringsliv, kultur/frivillg sektor,
utdanngsmiljø og andre med ulike interesser. Deltakersamensetningen var ulik i de
forskjellge kommunene, men samlet har mange ulike miljø blitt hørt gjennom disse møtene.
Anet som er bru som grulag for utarbeidelsen er innspil fra IRIS, oppsumneringen fra PS-
konferansen, "Mangfoldige Salten" i okt. 2011 og tilbakemeldinger fra næringsnettverket i
Salten, kompetansenettverket (Salten kompetanse) og parterskapets programåd for
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profilering/rekrttering samt Salten kultursamarbeid. I tilegg har arbeidet i Nordland
fylkeskommune med regional planstrategi og regional plan, vært fulgt og innspil her har også
vært viktig i arbeidet.

Med bakgrnn i disse møtene samt vedtak i regionrådet og gjeldende strategi (2008-2012,
vedlagt) har regionrådet formulert og foreslått hovedmål, delmål samt tittel for den neste
periodes Saltenstrategi. Dette forslaget planlegges endelig behandletog vedtatt i Saltentinget 18-
19 oktober i år hvor samtlige kommunestyrerepresentanter i Salten vil være tilstede. Forut for
dette må forslaget til Saltenstrategier behandles i samtlige kommuner i Salten.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmanen er av den oppfatning at det er gjort en god jobb fra regionrådets side med å beskrive
utfordringene for Saltenregionen i perioden fremover, og rådmanen gjenkjenner både
beskrivelse og mulige satsningsområder som reelle og fornuftige. Rådmanen har imidlertid etter
en nøye gjennomgang og vurdering kommet til at det foreligger så vidt viktige både prinsipielle
og praktiske forhold i forslaget at det ikke uten videre kan anbefales.

Rådmanen har følgende merknader til forslaget;

1. Prosess; forslaget til Saltenstrategier er, som beskrevet i vedleggene utarbeidet med
bakgru i gjeldende strategidokument samt i offentlge møer gjennomført i den enkelte
kommune, også Fauske. Disse møtene har medført både kreative .og gode forslag til
utvikling i regionen. Møtene mangler imidlertid den politiske foraning som er
nødvendig for å få den nødvendige både politisk og administrativ tyngde bak strategiene.
Fra rådmanens side er det viktig at kommunens overordnede prioriteringer har en
politisk og ressursmessig foraning som gjør dem gjennomførbar.

Forslaget til Saltenstrategi er ikke koordinert med planstrategien til Fauske kommune og
vil derfor kune avvike i forhold til hva som blir prioritert i Fauske kommune. Gjennom
å vedta strategier som ikke er foranet i det enkelte kommunestyre ((kortslutter)) man
hele den kommunale beslutningssløyfe med samfunnsdel, arealdel, handlingsdel og ikke
minst økonomiplan og budsjett som skal finansiere prioriteringene.

Dette er rådmanens vesentlige innvendinger mot dokumentet.

2. Ressursmessig; forslaget innebærer at det må disponeres ressurser til utførelse av de ulike
tiltakene. En ressursdisponering som vil ha betydning for den enkelte kommune.

3. Prinsipielle forhold; forslaget til nyt strategidokument for kommende periode utgjør en
markant dreining i forhold til gjeldende strategidokument hva angår ordlyd og forslag til
tiltak i perioden. Gjennomgående fremstår dokumentet med tydelig fokus på at initiativet
i større grad skal ligge hos regionrådet i stedet for hos kommunen. Som eks nevnes
((regionrådet skal ta initiativ for å få utredet hvordan teknisk sektor bør utvikles for å
kunne gi de tjenester som er nødvendigfor at kommunene skal utvikle seg til beste for
befolkningen herunder tilfedsstile næringslivets behoV) pkt D, eller i pkt A
((Regionrådet vil ha fokus på livskvalitet og bidra til at innbyggerne i regionen opplever
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en positiv situasjon i forhold til arbeid, helse, utdanning, bruk av kompetanse, trygghet,
identitet og tilhørighef)). En slik endring er ikke uten betydning for oss som
enkeltkommune, og vil utfordre oss på sentrale områder.

I Salten har det etter hvert vokst frem en skog av ulike samarbeidsprosjekter (ca 64).
Interkommunale samarbeidsløsninger har vært nødvendig for å håndtere enkeltområder
som eks bran og renovasjon, men for innbyggerne er resultatet et uoversiktlig system
der det er uklar hvem som faktisk kan stiles til ansvar. For det administrative ledernivået
i kommunen har de ulike samarbeidsløsninger samt prosjekter gitt utfordringer mht
styring, ledelse og ressurstildeling.

Når det videre i dokumentet foreslås at ((regionrådet skal ta initiativ for å få utredet
hvordan teknisk sektor bør utvikles.. .til beste for befolknng og næringsliv)) ligger det
implisitt en påstand om at det ikke fungerer til beste for befolkningen og næringsliv i dag.
En påstand rådmanen ikke uten videre går god for.

Etter rådmanens mening er dette essensen i primærkommunens portefølje, nemlig å
sørge for gode tjenester til befolknngen, innenfor lov og forskrift og ikke minst innenfor
tilgjengelige ressurser.

4. Forholdet til eierskapsmeldingen; kommunene i Salten har vedtatt å utarbeide en
eierstrategi for det interkommunale samarbeide i Salten hvor en gjennomgang av
nåværende ordning for interkommunalt samarbeide skal foretas. Formålet med
utarbeidelse av eierskapsmeldingen ((. .. er å gi en god kunskapsbakgrunn for videre
diskusjoner om det interkomnunale samarbeidet i Salten...samt utvikle mulighetsskisser
over aktuelle samarbeidsområder...)), Etter rådmanens'mening bør arbeidet med
Saltenstrategiene stiles i bero til eierskapsmeldingen er utarbeidet og evt vedtatt.

Kommunestyeti Fauske har også i budsjettvedtaket for 2012 vedtatt å gjennomgå
samtlige interkommunale samarbeidsordninger med bakgru i at kommunestyret
oppfatter at kommunen mister ((kommunal styring over viktige områder for
innbyggerne)). Dette arbeidet vedtok kommunestyret 21 juni å utsette til den
interkommunale eiermeldingen er behandlet.

Rådmanen er ikke uenig i det prinsipielle i Salten strategiene; nemlig behovet for en
sterkere region. Men fortsatt består den enkelte primærkommune som selvstendige
forvaltningsnivå med ansvar for å organisere sitt tjenestetilbud til befolkningen. Å fravriste
primærkommunen dens ansvar og myndighetsområde gjennom alternative løsninger bidrar
ikke på lang sikt til en god forvaltningsmodell.

Forslaget fremstår som noe hastig gjennomført for å rekke Saltentinget. Skal vi oppnå
resultat i Salten ligger løsningen i et langsiktig og systematisk arbeide som ikke minst er
lokalt foranet og hvor tiltakene kommer i riktig rekkefølge. Det gjør de ikke nå.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Kommunestyret i Fauske anbefaler overfor Saltentinget at Saltenstrategiene utstår
til den enkelte kommune har gjennomført eget planstrategiarbeide samt behandlet
den interkommunale eierskapsmelding.
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Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMIUNESTYRET:
1. Kommunestyret i Fauske anbefaler overfor Saltentinget at Saltenstrategiene utstår

til den enkelte kommune har gjennomført eget planstrategiarbeide samt behandlet
den interkommunale eierskapsmelding.

Even Ediassen
rådman



~Salten
~ Regionråd

Kommunene i Salten
vI Rådmannen

Gjenpart: ordfører

Bodø, 25. juli 2012

Saltenstrategier 2012 - 2015. Anmodning om behandling i kommunestyret

Salten Regionråd har i møte 15. juni 2012 under SR-sak 27/12 fattet følgende enstemmige vedtak:

(( Salten Regionråd anbefaler kommunene å slutte seg til Saltenstrategiene for 2012 - 2015 med
hovedmål, delmål, strategier og gjennomføring i hht. vedlagte dokument som beskriver følgende
Hovedmål:
Synliggjøre kvalietene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjonalt.
Følgende delmål gjøres også gjeldende:

1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positiv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier ti grunn:
A. Livskvalitet og attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
C. Folkehelse og kultur

D. Kommunikasjon, infrastruktur

Strategiene konkretiseres i eget handlingsprogram.))

Med bakgrunn i ovenstående bes kommunene i Salten om i førstkommende kommunestyremøte å
behandle utkast til Saltenstrategier 2012 - 2015. '

.I Vedlagt følger

Forslag til innhold i saksframlegg for det enkelte kommunestyre

Utkast til Saltenstrategier 2012 -2015

Regionrådets behandling med vedtak
Dokumentene sendes også elektronisk

Saltentinget skal gjøre endelig vedtak på sitt møte den 18. og 19. oktober 2012 og det er viktig at
kommunenes behandling foreligger før dette.
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Kommunestyrene i Salten Saksframlegg
Side: lav3

K-sak ..... Salten Strategier 2012 - 2015

Kommunestyret i .......

Vedlegg:

.I Salten Strategier 2012 - 2015

Sammendrag med forslag til vedtak

Salten Regionråd har i møte 15. juni 2012 under SR-sak 27/12 fattet følgende enstemmige
vedtak:

Salten Regionråd anbefaler kommunene å slutte seg til Saltenstrategiene for 2012 - 2015
med hovedmål, delmål, strategier og gjennomføring i hht. vedlagte dokument som beskriver
følgende:

Hovedmål:
"Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjo-
nalt".

Følgende delmål gjøres også gjeldende:
1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positiv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier til grunn:
A. Livskvalitet ogattraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
C. Folkehelse og kultur
D. Kommunikasjon, infrastruktur

Strategiene konkretiseres i eget handlingsprogram.

Forslag ti vedtak:

1. ............ .... kommune slutter seg til vedlagte Salten Strategier for 2012-2015.

Saksutredning

Innledning

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knyttet til det regi-
onale samarbeid - kalt Saltenstrategier.

Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig, i utgangspunk-
tet hvert fjerde år, når nytt regionrådsettes. Pet er Saltentinget som vedtar strategiene og
på den måten blir dette "arbeidsordren" fra kommunene i Salten til Salten Regionråd.

Salten Regionråd vedtok i møtet den 16. februar 2012 at arbeidet med nye strategier for
perioden fram til 2015 skal basere seg på gjeldende strategier med hovedsatsing, noen ut-
viklingsprosjekt og viktige arbeidsoppgaver for reg ion rådet.

Arkiv: l: \prosjektIl 03 - salten strategier\2012-2015\k-sak - saltenstrategier 2012-2016.docUtskrifsdato: 25.07.12 Sign: kd



K-sak .. ..0 Side: 2 av 3
Prosessen

Saltenstrategiene 2012 - 2015 har vært tema i følgende regionrådsmøter: 9 -10. juni-11, 24.
- 25. november -11, 16. -17. februar -12 og tilslutt i møtet 14. - 15. juni -12.
Videre har det har vært gjennomført møter om Saltenstrategiene i alle ni kommunene i re-
gionen. Møtene ble gjennomført i samarbeid med rådmann/planansvarlige' i den enkelte
kommune. Deltakere var politikere/kommunalt ansatte samt personer fra næringsliv, kul-
tur/frivilig sektor, utdanningsmiljø og andre med ulike interesser. Deltakersammensetningen
var ulik i de forskjellge kommunene, men samlet har mange ulike miljø blitt hørt gjennom
disse møtene. Annet som er brukt som grunnlag for utarbeidelsen er innspil fra IRIS, opp-
summeringen fra PS-konferansen, "Mangfoldige Salten" i okt. 2011 og tibakemeldinger fra
næringsnettverket i Salten, kompetansenettverket (Salten kompetanse) og partnerskapets
programråd for profilering/rekruttering samt Salten kultursamarbeid. I tilegg har arbeidet i
Nordland fylkeskommune med regional planstrategi og regional plan, vært fulgt og innspil
her har også vært viktig i arbeidet.

Mål Q9.innhold
Gjeldende strategier, for perioden 2008 -2011, hadde som hovedmålsetting:
((Profiering, omdømmebygging, rekruttering og kompetanse)).
Regionrådet vedtok tidlig i prosessen at disse strategiens skulle legges til grunn for
arbeidet med strategiene for 2012-15.

I møtene i kommunene ble det gjentatte ganger gitt uttrykk for at hovedmålet mà være å
synliggjøre regionens gode kvaliteter for på den måten å få både næringsliv og mennesker
til å etablere seg her. Samtidig må det tas ulike initiativ som forsterker de positive kvaliteter.
Dette er i samsvar med føringer som er lagt av Salten Regionråd. I tilegg har regionrådet
lagt som føring at regionen skal ta en aktiv rolle i satsingen som skjer i nordomràdene.

Ut fra dette formuleres følgende hovedmål for arbeidet i Salten Regionråd:
"Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjo-
nalt".

Saltenstrategiene gis tittelen "Slagkraftige Salten, sært og nært".

Følgende delmål gjøres også gjeldende:
1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positiv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier til grunn:

A. Livskvalitet og attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
C. Folkehelse og kultur
D. Kommunikasjon, infrastruktur

Vurdering/utfyllende kommentarer

Det foreslås at Saltenstrategiene gis tittelen "Slagkraftige Salten, sært og nært". Tittelen
henspeiler på at Salten er en sterk, velutviklet region med mangfoldig næringsliv i ulike vel-
fungerende samfunn. Bosettingen er i små bygder og i små/mellomstore byer. I Salten fin-
nes det spesielle (det sære/særpregede) som gir store muligheter til utvikling og livsutfoldel-
se. Regionen er nært et mangfold av naturressurser. Beliggenheten i forhold til natur og vil-
mark gir muligheter for opplevelse som er vanskelig å finne andre steder. På den annen side
gjør flyplassen i Bodø at reisetiden til for eksempel hovedstaden er mindre enn to timer og
ulike storbyer i Europa kan nåes på få timer. I tilegg oppfattes ofte nærheten mellom men-
nesker i små samfunn som verdifulL.

Arkiv: k.sak - saltenstrategier 2012-2016.doc Utskrifsdato: 25.07.12 Sign: /c
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Hovedmålet; Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning, samt nasjonalt og
internasjonalt, er videreføring av grunnlaget for gjeldende strategier. Første delmål, aktør i
nordområdesatsingen, er blant annet som følge av føringer fra regionrådet, og det er allere-
de i gang et arbeid i tråd med dette. Delmålet er også i samsvar med mange av de innspil
som er kommet om å være innOvativ og ta offensive grep for utvikling av regionen.

Andre delmål, positiv befolkningsutvikling, betyr i dette tilfelle først og fremst å oppnå at det i
befolkningen finnes rett kompetanse ut frasamflJnnets behov, en bedre kjønnsbalanse, en
bærekraftig aldersammensetning og etnisk og kulturelt mangfold.

For å oppnå mål.ene foreslås fire strategier. Innholdet i strategiene og gjennomføring fram-
går av det vedlagte dokument.

GjerU'lomføril1g

Ansvarlig. for gjennomføringen av Saltenstrategiene er Salten Regionråd. Gjennomføringen
skal..skje. med. bakgrunn ¡ konkrete handlingsPI~nerog i e.t.n$rtsamarbeid med kommune-
ne og det apparatet og den kompetanse som her er tilgjengelig. Videre vii de interkommuna-
lesamarbeidsordningene,førstog fremstlRIS¡HMTS og RKKlSalten kompetanse v$re
sentrai.e medspillere, Utviklingsmiljøene i Nordlandfylkeskomrnune og Innovasjon Norge Vil
også være naturlige samarbeidspartnere i tilegg til et aktiv og offensiv samarbeid med næ..
ringslivet og organisasjonerinnenforkultur/frivilig sektor.

I.forblndelse med utarbeidelse av handlingsplanene/konkrete prosjekt avklares finansie-
ringen. Midlene fra regionale n$ringsfond vii være viktige, men i mange tilfeller må det også
søkes finansiering fra 'annet hold. '

Gjettiiomført prosèss i.. ............kommune

Ràdmann.ens vurderUig og innstiling 

Forslag til vedtak i ....................... ... kommune

1. ..............., kommune slutter seg til vedlagte Salten Strategier for 2012..2015.

... ........ den .../2012

rådmann

Arkiv: k.sak - saltenstrategier2012-2016.doc Utskriftsdato: 25.07.12 Sign: kd



Utkast til
Saltenstrategier 2012 - 2015

SLAGKRAFTIGE SALTEN - SÆRT OG NÆRT

Generelt

Regionrådetble etablert i 1989. Hovedoppgaven er å sette i gang viktige regionale utviklingsoppgaver, samt å
forene de 9 kommunene i en felles regionalpolitikk. En viktig oppgave å skape gode regionale møteplasser, som
grunnlag for styrket tillt og samhandling. Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres
jevnlig.

Salten regionråd vedtok i møtet den 16. februar 2012 at arbeidet med nye strategier for perioden fram til 2015
skal basere seg på gjeldende strategier med hovedsatsing, noen utviklingsprosjekt og viktige arbeidsoppgaver for
regionrådet. Utvklingsprosjekt og arbeidsoppgaverfor regionrådet beskrives i handlingsplaner som utarbeides for
gjennomføring av strategiene.

Prosessen

Saltenstrategiene 2012 - 2015 har vært tema på regionrådsmøtene i juni-11, november ~ 11 og i februar -12. I
siste møte ble blant annet bestemt arbeidsform/prosesser fram mot vedtak i Saltentinget. Med bakgrunn i denne
behandling er det gjennomført møter om Saltenstrategiene i alle ni kommunene i regionen. I møtene deltok både

politikere/kommunalt ansatte og personer fra næringsliv, kultur/frivillig sektor, utdanningsmiljø og andre med ulike
interesser. Innspilene fra møtene er tillagt stor vekt i utarbeidelsen. Annet somer tilagt vekt er innspil fra IRIS,
oppsummeringen fra PS-konferansen, "Mangfoldige Salten" i okt. 2011, tilbakemeldingerfra partnerskapets
programråd for profileringlrekruttering, næringsnetterket og kompetansenettverket. I tilegg har arbeidet i
Nordland fylkekommune med regional planstrategi og regional plan, vært fulgt.

Innspil

Det ertydelig at befolkningen ser mange muligheter for en framtidig positiv utvikling i regionen som helhet. Dette
til tross for ei utfordrende utvikling i befolkningen; økning i gjennomsnittsalder, kjønnsbalanse og i enkelte
områder færre innbyggere. Ut fra dette er det nærliggende å trekke konklusjonen at det aller viktigste blir dermed
å få synliggjort Salten med de kvaliteter, det mangfold og de muligheter som finnes. Innspilene som er kommet
er både overordnede og detaljerte. Konkrete innspil er det naturlig å utdype og å formulere i handlingsplaner som
utarbeides i tilknytning til strategiene.

Møtene i kommunene fokuserte i stor gråd påCJelpositivEfsorrfihiìs- i de enKelte kommUnér og i' regionen som
helhet. For eksempel næringsmessig utviklings- og nyskapningsevnen. Videre fremheves positive kvaliteter i
forhold ti bomiljø samt spennet i kulturaktiviteter. Ulike forhold/utfordringer som er viktig for utviklingen av
regionen ble fremhevet. Dette er for eksempel behovet for:

. arbeidskraft

. prosjekt som fremhever bokvalitetlbolyst

. bedre kommunikasjoner/samferdsel

1



l/~
I

I

. boliger

. samarbeidsløsninger innefor kommunale tjenester

. tilrettelegging for næringsliv

Partnerskapskonferansen i okt~ 11, fremhever at lokale ressurser bør utnytes til beste for regionen, og at det bør
etableres kretsløpsløsninger som bidrar ti økt videreforedling av ràvarer og gjenvinning av ulike avfallsfraksjoner.
Samarbeid mellom bedrifter, og kanskje enda viktigere mellom kommunene, fremheves som viktig for å oppnà
optimale løsninger. Sammendraget fra partnerskapskonferansen fremhevet at for à utvikle Saltenregionen er det
viktig at flere verdier enn de økonomiske blir vektlagt i beslutningsprosesser. Det er også viktig at lokale initiativ
står sentralt i utviklingen frem mot 2030, og at utviklingen i regionen ikke bør styres sentralt.

Salten kompetanse har gitt tilbakemelding på behov for:

. Et målrettet og handlingsorientert samarbeid mellom universitetet, høgskolene og partnerskapet.

. Videreføring av kompetansenettverkene med en regional overbygning.

. Videre satsing på fagbrev og fleksible og tilpassede utdanninger med mål om å skaffe tilstrekkelig og
riktig kompetanse.

IRIS har gitt innspil og påpeker at situasjonen har endret seg siden gjeldende strategier ble vedtatt og for sà vidt ,
også etter at regionrådet gjorde sitt vedtak omå bygge på eksisterende strategier. Dette er spesielt ut fra
situasjonen i Glomfjord(REC) og Bodø (flystasjonen). Iris Saften IKS anbefaler regionrådet å redusere antall
hovedsatsingsområder, og gjøre følgende prioriteringer av disse:

. Næringsutvikling, med spesieii vekt på å få nyetableringer ti Salten.

. SamferdSel, som ornhandleralltid å være på hugget i forhold til samferdselsutviklingen i Salten, det være
seg vei, fly, båt, tog, havn og annet.

. Rekruttering, siden vi fremdeles må fremstå som en attraktiv region å etablere seg i.

Av andre mer uformelle innspil som er kommet så er stadig gjentatt behov for arbeidskraftkompetanse,
erkjenneisen av at næringslivet i regionen er i et samspil på tvers av kommunegrenser og i et internasjonalt
marked/regelverk. Videre framheves at Salten er en ressursrik regionen som gir godt grunnlag for utvikling av
ulike næringer (havbruk, industri, mineraler, landbruk, reiseliv, kompetanse etc.),).

Regionrådet har lagt som føring at Salten skal ta en aktiv rolle i forbindelse med nordområdesatsingen og at det
må etableres strategier som har dette som et vesentlig grunnlag.

Saltenstrategiene - mål

Salten er en region som preges av et mangfold bàde innenfor næringsliv og hvordan befolkningen virker og lever
for øvrig. For ei positiv utvikling av regionen er det viktig à fà synliggjort de positive kvalitetene og samtidig må det
tas initiativ som skal forsterke disse kvalitetene, som skal bidra til at mennesker finner det naturlig å bo og virke
her. Både privat og offentlig arbeidsliv skal gis muligheter til utvikling. Videre skal utviklingen i Salten være et
viktig element i den satsingeii som skjer i nordområdene. På den annen side skal både næringsliv,
kompetansemiljø og befolkningen for øvrig være aktører i normrådesatsingen.

Ut fra dette formuleres følgende hovedmål for arbeidet i Salten regionråd:
Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning, samtnasjonalt og internasjonalt.

Saltenstrategiene gis tittelen "Slagkraftige Salten, sært og nært",

Følgende delmål gjøres også gjeldende:
1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positiv befolkningsutvikling.
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For å nå både hovedmålsetningen og delmål legges følgende strategier ti grunn:
A. Livskvalitet og attraktivitet

B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping

C. Folkehelse og kultur

D. Kommunikasjon, infrastruktur

Slagkraftige Salten, sært og nært.

Salten er en region med et velutviklet og mangfoldig næringsliv i ulike velfungerende samfunn. Bosettingen er
spredt i små bygder, og i små/mellomstore byer. Unikt ved regionen er at det spesielle (det sære/særegne) får
rom i det nære. Nye moderne tilpasninger lever tett sammen med det mer tradisjonelle og gjenkjennelige nære.
"Det gode liv" kan kombineres med muligheterforutvikling. På den ene siden gir beliggenheten i forhold til natur
og vilmark muligheter for opplevelse som er vanskelig å finne andre steder, mens på den annen side gjør
flyplassen i Bodø at reisetiden til for eksempel hovedstaden er mindre enn to timer og ulike storbyer i Europa kan
nåes på få timer.

Videre er regionen gjennom sin nære beliggenhet til store havområder også begunstiget med' rike forekomster av
malm og mineraler. I tilegg er det utvklet en matproduksjon tilpasset de naturgitte forhold.

Salten har tradisjon for å ligge i front av utvikling innen næringsliv og har utviklet gode tradisjoner på i felleskap å
utvkle kvalitetene i ulike samfunn. Bodø er en by i vekst og har spesielt i de seinere år utviklet seg tUen moderne
mellomstor by med de kvaliteter som forventes i større byer. Dette gir en ekstra kvalitet til regionen rundt,
samtidig som regionen som helhet ~ med variert næringsliv, stor natur og kulturelle mangfold gir verdi til Bodø.

Næringslivet i regionen baserer seg både på nedarvet kunnskap, og kunnskap hentet fra utdanningsinstitusjoner
og FoU. Universitetet i Nordland vil ha ensentral rolle i videreutvikling av de ulike kompetansearbeidsplasser. I
regionen som helhet er det vekst i folketaiièt. Denne veksten er i hOvedsak i Bodø, men også enkelte av de
mindre samfunn opplever vekst i folketallet.

A: Livskvalitet og attraktivitet
Livskvalitet kan defineres som summen av hvordan den enkelte opplever sin situasjon i forhold til arbeid, friti,
helse, utdanning, bruk av egen kompetanse, trygghet, identitet og tilhørighet.
Hvor attraktivt et sted er, avhenger både av fysiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og andre ressursmessige
forutsetninger. Dette vektlegges på ulike måter av ulike mennesker. Det fysiske dreier seg om det naturgitte så
vel som det menneskeskapte.
Regionrådet skal stimulere tilfelles rekruttering og profilering gjennom egen handlingsplan som beskriver hvilke
initiativ som skal tas og hvilke titak som skal gjennomføres.
Regionrådet vil ha fokus på livskvalitet og bidra til at innbyggerne i regionen opplever en positiv situasjon Î forhold
til arbeid, fritid, helse, utdanning, bruk av egen kompetanse, trygghet, identitet og tihørighet. Regionrådet vii blant
annet bruke egne midler, herunder regionale næringsfond, samt bidra til at enkeltkommuners og andres bidrag
for rekruttering/profilering samordnes for å gi best mulig effekt.

B: Kunnskap, nyskaping og verdiskaping

Kompetanse, utvkling, innovasjon og økt forskning vil skape vekstmuligheter for eksisterende og nye bedrifter, og
enda bedre tilretteiagte offentlige tjenester. En befolkning med god kompetanse ér den viktigste ressursen for å
realisere utvklingspotensialet. I regionen er det behov for tilførsel av kompetanse og kapasitet gjennom tilflyting,

men det er samtidig nødvendig å legge ti rette for/stimulere til kompetanseutvkling blant de som allerede bor her.
Den langsiktige verdiskapingen avhenger av evnen til å bruke kompetanseressurser på en ny og forbedret måte.
Salten er rikt på naturressurser, noe som er et vesentlig grunnlag for verdiskaping og vekst. Næringslivet er sterkt
eksportorientert og konkurranseutsatt. Viktig bidrag i verdiskapning er økt satsing på blant annet marin næring,
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industri, reiseliv, mineralnæringen og petroleumsnæringen, kulturnæringer, service- og ljenesteproduksjon og
opplevelsesnæringer. Dette henger også sammen med kompetanse og forskning, godt fungerende infrastruktur
og gode kunnskapsinstitusjoner, samt bærekraftig bruk av kultur- og naturressursene. I regionen er utviklet en
matproduksjon tilpasset de naturgitte forhold. Det er fremdeles et stort uutnytet potensial innenfor
landbruksnæringene. En god naturgitt forutsetning for landbruksproduksjon er tilgang på ferskvann og store
arealer som kan benytes. Ei landsbruksforskning som tar utgangspunkt i regionens klimatiske forhold vii være
svært viktig for å bidra i forhold til det økte matbehovet som verden opplever.

Regionrådet skal prioritere utvikling av samarbeidet mellom kompetanseutvikiere og næringsliv. FoU, basert blant
annet på eksisterende næringsliv, vil også være sentralt i dette arbeidet. Dette skal nedfelles i handlingsplaner,
blant annet en næringsplan som tar for seg regionen som helhet. Tilrettelegging for innovasjon og
næringsutvikling er viktig for å skape nye arbeidsplasser. Nye arbeidsplasser gir grunnlag for tilflyting og en
bosetning som igjen vii stimulere til utvkling av servicenæring.

Regionrådet skal ta initiativ for å utvikle/samordne felles mål/strategier for næringsnetterket, profil/
rekrutteringsarbeidet og Salten kompetanse.

Som et viktig tiltak vil regionrådet bidra til en helhetlig satsing hvor kommunene, næringslivet, universitet/andre
kompetansemiljø og andre utvklingsmiljø er ((motoren). Denne satsingen vil blant annet øke kunnskapen og
bevisstheten om visjoner og strategier i nordområdepolitikken; øke forståelsen for kommunenes og regionens
rolle og oppgaver i samspilet med viktige aktører i denne satsningen.

c: Folkehelse og kultur

Folkehelse og kultur vil være viktig for at enhver satsing skal lykkes. Begge er brede satsinger. Forebyggende
folkehelse er for eksempel å organisere samfunnet slik at folk skjermes mot sykdom Og skade. Andre tiltak vil
være å stimUlere til bruk av natur/aktiv friluftliv og å delta i andre heisefremmende aktiviteter.
På kultursiden handler det både om å utvikle profesjonell kulturutøvelse og styrke den mangfoldige
kulturaktiviteten som ergodHorankret i Salten. Kulturbe.grepet omfatter her både det 'tradisjonelle'området:
litteratur, kunst og kulturvern, ungdomsarbeid og idrett, men også skapende fritdsVirksomheter som kan gi

utfoldelse av egne anlegg og interesser.

Gjennomføringen av strategien skjer ved at region rådet videreutvikler de samarbeid som allerede er etablert.
Ordningerlvirksomheter som er nasjonale vil være naturlig åsøke synergier fra. Dette gjelder for eksempel
nasjonalparker/Nordland nasjonalparksenter, Valnesfjord helsesportssenter og Hamsunsenteret. i tilegg vil det
være aktuelt å bygge opp under andre initiativ i regionen som kan utvikles ti åta en regionsdekkende rolle.
Regionrådetsskal i sitt arbeid med dette bruke ordningene i Salten friluftsråd, kultursamarbeidet i Salten,
Sunnhetí Salten i et nært samarbeid Helse~/MiIJøtilsyn Salten.

D: Kommunikasjon, infrastruktur
Gode kommunikasjoner og velutviklet infrastruktur er viktig forutsetninger for utvikling av enkeltkommuner og
Salten som helhet. Infrastruktur både iforhold til kommunikasjoner så som bredbånd, veger, jernbane og også i
forhold til boligbygging og næringsområder. God kvalitet på teknisk planlegging og utførelse er avgjørende for ei
ønsket utvikling i regionen.
Det er viktig at Salten fortsetter sitt samarbeid slik at de løsninger som iverksettes innefor
samferdsei/kommunikasJoner er med bakgrunn i prioriteringer som gjøres aven samlet region. Regionen må
prioritere, men samtidig må prioriteringene ha en slik innretning at kostnadskrevende prosjekt som gjeme har
høyeste prioritet ikke sperrer for prosjekt som er lettere realiserbare pga. lavere utbyggingskostnader.
Innenfor videreutvikling av kommunens tekniske infrastruktur er det ei utfordring i både kapasitet og kompetanse.
lover 15 år har det i regionen vært et velfungerende samarbeid innenfor renovasjon og nå er også etablert et
felles brannvesen. Et samarbeid som styrker kvaliteten og kapasiteten innenfor teknisk sektor bør utvikles. i

enkeltkommuner er kompetanse, som ved å bli koblet sammen i netterk eller samorganisertpå annen måte, vil
utgjøre et kompetansemiljø som både vii være rekrutterende for nye medarbeidere og vil være i stand ti å levere
på en helt annen måte enn dagens organisering gir muligheter tiL.
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Regicmràdetskalutarbeide kommunikasjonsplan som innholder prioriteringer/konkretisering bàde i forhold til
bredbàndsutbygging og annen samferdsel/kollektivrafikk. Videre skal regionràdet ta initiativ for àfá utredet
hvordan teknisk sektor bør utvkles for ákunne gi de tjenester som er nødvendig for at kommunene skal utvikle
seg til beste for befolkningen herunder tilfredsstile næringslivets behov. Sentralt i dette arbidet vil være
samarbeid med Nordland fylkeSkommune, Iris/Salten forvaltning, Næringsnetterket i regionen og
enkeltkommunene.

Regionrådetskai ogsàarbeide med à fremskaffe og utvikle finansieringsordninger. Dette gjelder bruk av
regiónràdets egne midler, herunder regionale næringsfond, og også midlerfra KRO, fylkeskommunen, Innovasjon
Norge, Husbanken og ulike fond som finnes for utvkling.

Gjeririortføring
Ansvarelig forgjennomføringen av Saltenstrategiene er Salten Regionråd.Gjennomføringen vil skje i et nært
samarbeid . med kommunene og det apparatétog den kompetansen som her er tilgjengelig samt de
interkommunalesamarbeidsorcningene, først og fremst IRIS, HMTS og RKKlSaiten kompetanse. Videre vII
utvklingsmiljøene i Nordland fylkeskommune og innovasjon Norge være viktige samarbeidspartnere. I tilegg er
det naturlig å ha et aktiv og offensivt samarbeid med næringslivet og organisasjoner innenfor kultur/friVllg
sektor.
Finansieringen av tiltak som følge av Saltenstrategiene mà avklares i .hvertenkelrtilfelle. Dette vii være .en viktig
oppgave for regionràdets sekretariat å avklare. Midlene fra regionale næ'ringsfond skal brukes til dette. I tilegg vil
det i noen tilfeller være aktuelt med medfinansiering fra kommunene samt at det vii bli definert prosjekt som kan
søkes medfinansiertav Nordland fylkekommune eller andre offentlige og private instanser. '

Arkiv: Saltenstrategier
DOkument: saltènstrtegier rev 1juni
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Salten Regionråd
Møte 14. - 15. juni 2012

Saksfremlegg
Side: 1av3

SR-sak 27/12 SALTENSTRATEGIER 2012 -2015

Innledning
Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig, i utgangspunktet
hvert fjerde år, når nytt regionråd settes. Det erSaltentinget som vedtar strategiene og på
den måten blir dette "arbeidsordren" fra kommunene i Salten ti Salten Regionråd.

Salten regionråd vedtok i møtet den 16. februar 2012 at arbeidet med nye strategier for pe-
rioden fram ti 2015 skal baseres seg på gjeldende strategier med hovedsatsing, noen utvik-
lingsprosjekt og viktige arbeidsoppgaver for regionrådet.

Om prosessen
Saltenstrategiene 2012 -2015 har vært tema på regionrådsmøtene ijuni-11, november-11
og i februar -12. Det har vært gjennomført møter om Saltenstrategiene i alle ni kommunene i
regionen. Deltakere i møtene har vært politkere/kommunalt ansatte samt personer fra næ-
ringsliv, kultur/frivillg sektor, utdanningsmiljø og andre med ulike interesser. Deltakersam~
mensetningen har vært ulik i de forskjellge kommunene, men samlet har mange ulike miljø
blit hørt gjennom disse møtene. Annet som er brukt som grunnlag for utarbeidelsen er inn~
spil er fra IRIS, oppsummeringen fra PS-konferansen, "Mangfoldige Salten" i okt. 2011 og
tilbakemeldinger fra næringsnettverket, kompetansenettverket og partnerskapets program-
rådfor profilering/rekruttering: I tillegg har arbeidet i Nordland fylkekommune med regional
planstrategi og regionalplan, vært fulgt og innspill her har også vært viktig i arbeidet.

Mill og innhold
I møtene i kommunene ble målet med strategiene ofte etterspurt, samtidig som det ble gitt
uttrykk for at hovedmålet måtte være å få synliggjort de gode kvalieter for på den måten å få
både næringsliv og mennesker til å flytte til regionen. Samtidig må det tas ulike initiativ som
skal forsterke positive kvalieter, Dette er i samsvar med føringer som er lagt av Salten Re-
gionrådetgjennom vedtak i februar-12~ I tilegg har regionrådet lagt som føring at utviklingen
i Salten være et viktig element i den satsingen som skjer i nordområdene. Dette gjennom
aktiviteten i både næringsliv, kompetansemiljø og befolkningen for øvrig.

Ut fra dette formuleres følgende hovedmål for arbeidet i Salten regionråd:
"Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjo-
naW'.

Saltenstrategiene gis titelen "S/agkraftige Salten, sært og nært".

Følgende delmål gjøres også gjeldende:

1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier til grunn:

A. UvskvElliet og attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping

C. Folkehelse og kultur
D. Kommunikasjon, infrastruktur

Vurdering/utfllende kommentarer

Det foreslås at saltenstrategiene gis tittelen "Slagkraftge Salten, sært og nært': Titelen hen~
speiler på at Salten er en sterk, velutviklet region med mangfoldig næringsliv i ulike velfunge~
rende samfunn. Bosettngen er i små bygder og i små/mellomstore byer. i Salten finnes bå~
de det spesielle (det sære/særpregete) som gir ekstra muligheter til utvikling og livsutfoldelse

Arkiv: sr-sak 2712 saltenstrategier 2012-2015.doc UtskriftsdatQ: 26.07.12 Sign: kd
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og som ikke er lett å finne i andre samfunn. Regionen er nært et mangfold av naturressur-
ser. Beliggenheten i forhold til natur og villmark muligheter for opplevelse som er vanskelig å
finne andre steder. På den annen side gjør flyplassen i Bodø at reisetiden til for eksempel
hóvedstaden er mindre enn to timer og ulike storbyer i Europa kan nåes på få timer. I tillegg
oppfattes ofte nærheten mellom mennesker i små samfunn som verdifull.

Hovedmålet; Synliggjøre kvalletene i regionen både for egen befolkning, samt nasjonalt og
internasjonalt, er videreføring av grunnlaget for gjeldende strategier. Første delmål, aktør i
nordområdesatsingen, er blant annet som følge av føringer fra regionrådet, og det er allere-
de i gang et arbeid i tråd med dette. Delmålet er også i samsvar med mange av de innspil
som er kommet om å være innovativ og ta offensive grep,forutvikling av regionen.

Andre delmål, positiv befolkningsutvikling, betyr i dette tilfelle første og fremst å oppnå at det
i befolkningen finnes rett kompetanse ut fra samfunnets behov, en bedre kjønnsbaranSe, en
bærekraftig aldersammensetning og etnisk og kulturelt mangfold.

For å oppnå målene foreslås fire strategier som kommenteres nedenfor. Gjennomføring av
strategiene vil være ut fra handlingsplaner og gjennom regionrådets arbeid.

A: Livskvalitet og attraktivitet

Livskvalitet kan defineres som summen av hvordan den enkelte opplever sin situasjon i for-
høld ti arbeid, fritid, helse, utdanning, bruk av egen kompetanse, trygghet, identitet og tilhø-
righet.

Hvor attraktivt et sted er, avhenger både av fysiske, . sosiale, kulturelle, økonomiske og andre
ressursmessige forutsetninger. Dette vektlegges på ulike måter av ulike mennesker. Det
fysiske dreier seg om det naturgitte så vel som det menneskeskapte.

Strategien er konkret på at regionrådet vil ha fokus på livskvallet og stimulere ti feUes re-
krutteringog profilering gjennom egen handlingsplan.

B~. Kunnskae. ny.skaping øg verdiskaping

Kompetanse, utvikling, innovasjon og økt forskning vil skape vekstmuligheter for eksisteren-
de og nye bedrifer, og enda bedre tilrettelagte offentlige tjenester. En befolkning med god
kompetanse er den viktigste ressursen for å rèaìisere utviklingspotensialet.

Strategien har legger opp til at regionrådet skal bidra ti en helhetlg satsing hvor kommune-
ne, næringslivet, universitet/andre kompetansemiljø og andre utviklingsmiljø er ((motoren).
Denne satsingen vil blant annet kunne Øke kunnskapen og bevisstheten om visjoner og stra-
tegier i nordområdepoliikken; -samt øke forståelsen for kommunenes øg regionens rolle og
oppgaver i samspilet med viktige aktører i denne satsningen

C: Folkehelse og kultur

Folkehelse og kultur vil være viktig for at enhver satsing skal lykkes. Begge er brede sat-
singer.

Gjennomføringen av strategien skjer ved at regionrådet videreutvikler de samarbeid som er
etablert gjennom. Salten friluftsråd, kultursamarbeidet i Salten, Sunnhet i Salten i et nært
samarbeid Helse-/Miljøtilsyn Salten, samt at det vil være naturlig åsamatbeide med nasjo-
nale ordninger/virksomheter som er lokalisert til regionen. Før eksempel nasjonalpar-
ker/Nordland nasjonalparksenter, Valnesfjord helsesportssenter og Hamsunsenteret. I tillegg
vii det være aktuelt å bygge opp under andre initiativ i regionen som kan utvikles til å ta en
regionsdekkende rolJe.

D: Kommunikasjon. infrastruktur

, Gode kommunikasjoner og velutviklet infrastruktur er viktig forutsetning for utvikling av en-
keltkommuner og regionen som helhet. Infrastruktur både i forhold til kommunikasjøner så
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som bredbånd, veger, jernbane og også i forhold ti boligbygging og næringsområder. God
kvalitet på teknisk planlegging og utførelse er avgjørende for ei ønsket utvikling i regionen.

Et konkret tiltak med bakgrunn i denne strategien vif være å utarbeide kommunikasjonsplan
som innholder prioriteringerlkonkretisering både iforholdtil bredbåndsutbygging og annen
samferdsellkoJlektivtrafikk. Videre skal regionrådet ta initiativ for å få utredet hvordan teknisk
sektor bør utvikles for å kunne gi de tjenester som er nødvendig for at kommunene skal ut-
vikle seg ti/beste' for befolkningen herunder ti/fredsstl1enæringslivets behov.

Ei utfordring er å finansiere både utredningsarbeid og investeringer. Med bakgrunn i denne
strategien skal regionrådet både jobbe med konkret finansiering, men også utvikle kompe-
tanse om hvilke muligheter som fìnnes, herunder innkjøpsregelverket og lignende.

Gjennomføring

Ansvarlig for gjennomføringen av Saltenstrategiene er Salten Regionråd.GjennQmføringen
Vil skje ietnærtsamarbeidmeClkommunene og det apparatet og den kompetansen som her
er tigjengelig, samt de interkommunale samarbeidsordningene, først og fremst IRIS, HMTS
og RKKlSalten kompetanse, Videre vil utviklingsmiljøene i Nordland fylkeskommune og In..
novasjonNorge være viktige samarbeidspartnere. Itillegg er det naturlig å ha et aktivt og
offensivt samarbeid med næringsJlvetog organisasjoner innenfor kulturlfrivillg sektor.

Finansieringen av tiltak som føige av Saltenstrategiene må avkläres i hVert enkelt tilfelle.
Dette vfl værøen. viktig oppgave for regionrådets Sekretariat å avklare. .. MiCllene fra rer;ionale
næringsfond skal brukes tildette, I tl1egg vil det i noen tilfeller være aktuelt med medfinan.. '
siering. frå kommunene samt atde,t vil bir definert prosjeldsom kah søkes. meClfinansiertav
Nordland fylkekommune eller andre offentlige ogprìvate. instanser.

Saken ble behandlet IArbeidsutWiilgets møte 1. Juni 2012 under AU-sak 56/12, . og legges
frem for Reglonrådet medfølgende

For$lagtU. ve.tak:

Salten Regionrådanbefalerkommunene å slutte seg til Saltenstrategiene (0'2012.. 2015
med hovedmål, deimål, strategier og gjennomførihg i hht. vedlagte dokument som beskriver
følgende:

Hovedmål:
"Synliggjøre kvalietene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasJo-
nalt",

Føigende delmål gjøres også.gJeldende:
1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområClene

2. Positiv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier ti grunn:

A. LiVSkvaliet og attraktivitet
lB. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
C. Folkehelse og kultur

D. Kommunikasjon, infrastruktur

Strategiene konkretiseres i eget handlingsprogram.

Bodø, den 6.6.2012

Heidi Robertsen
konst. Sekretariatsleder

Kyrre Didriksen

prosjektleder

Arkiv: 1:\81'01212, saksframlegg\8t.sak 2712saltenslralØgier 2l) 12..20 15. doo Utskriftsdålo: 26.07; 12 Sign: kd



f'

Utskrift fra møteprotokoll
Møte i: Salten Regionråd
Dato: 15.07.2012

Sak: SR-$ak 27112 Saltensttategier 2012- 2015

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd anbefaler kommunene å slutte seg til Saltenstrategiene for 2012 - 2015
med hovedmål; delmål, strategier og gjennomføring i hht. vedlagte dokument som beskriver
følgende:

Hovedmål:

"Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjo-
nalt".

Følgende delmål gjøres også gjeldende:
1. Være sentral aktør ¡utviklingen av nordområdene

2. Positv befolkningsutvikling.

For åna bå.çje hovedmålsetningen og deimålene/egges følgende strategier ti grunn:
A Livskvalitet og attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
C. Folkehelse og kultur
D. Kommunikasjon, infrastruktur

Strategiene konkretiseres i eget handlingsprogram.



. t~l$~it,¿',f.;i~&;;';,jl~t,~) W ~;t:¡¿¿~,¡î:~~~'l;ìl ''Jk,~i:¡¡~~~~ ¡;; ~,1 k~f¡~ ~ti' , . : .;\;W""~~~~~~ ~ Im:~~M;'i~~~~~'~ ê~~:e~'¥(h;¡~~~l~ ~ Il r¡'i~K"~~ lTm , k~,~

"j~

-:tiiR~,'rfti~;'

f,i"
-~

:t,

~.~. ¡liF:

-Å'.v

ei""

, .;' :;f"l ; ,",.";)

l~

Salten strategier
2008 - 2011

~
Salten

Regionråd



''''.li 'f".'.': !;f'\ ,. " ~\ " ,L' "1,' ~ " ~ ,,' " \
¡ ~ ~t~~~Ír~ ~J.¡-Æ il ~~ 1S~\~1 l~l ~~~ li; '.

Innledning
Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knyttet til det re-
gionale samarbeid - kalt Saltenstrategier. Dette har blitt en innarbeidet prosess, som over

tid har bidratt både til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, prioritere oppgaver og

sette klare forventninger til omgivelsene om hva regionrådet skal beskjeftige seg med.
Saltenstrategiene har denne gang vært underlagt en bredere prosess enn tidligere;

. Salten strategier 2008 - 2011

Høsten 2007 utarbeidet en egen prosjektgruppe et ut-
fordringsdokument, som trakk opp noen sentrale strat-
egiske utfordringer for Salten.

Dette dokumentet ble sendt ut til kommuner, organ-
isasjoner og andre sentrale aktører som utgangspunkt
for å gi innspill til det videre strategiarbeidet.

Første vurdering av materialet ble gjort i regionrådets
møte 21. februar 2008,

Saltentinget (med de 9 kommunestyrene i Salten) ble
avholdt i Bodø 10.- i 1. mars 2008, hvor innspill til
Salten-strategiene var hovedtema.

Etter den tid har en egen styringsgru ppe, ledet av ord-
fører og regionrådsleder Kjell Magne Johansen (Salt-
dal), utarbeidet foreliggende forslag til plandokument.
Dokumentet er ført i pennen av innleid rådgiver Terje
Hammerfjeld.r--------------,

Det er viktig å presisere at dette er en strategisk

plan, som har som formål å peke ut retning
og hovedoppgaver for det regionale arbeidet i
denne valgperioden, I løpet av høsten 2008
vil det utvikles konkretiserte handlingsplaner
innenfor hvert av de prioriterte satsingsom-
rådene, inkludert økonomispørsmåL.L_________ __-.I

1::- ~\ r¡"-
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Behov fo'r samlet grep i Salten
Arbeidet med de nye Salten-strategiene har vist at det skjer store endringer i behovene for
regionalt samarbeid, samtidig som forutsetningen for å løse oQpgaver i fellesskap er endret.

Spesielt følgende forhõld gjør det nødvendig å fornye regionens strategiske samarbeids- ..
plattform - Salten-strategiene;

Behovet for flere innbyggere og bedre
tilgang på arbeidskraft

Det er i ferd med å oppstå et stort gap mellom antall
arbeidsplasser og antall arbeidstakere i regionen, i
løpet av de neste årene vil både offentlige og private
virksomheter ha behov for å rekruttere et betydelig
større antall arbeidstakere enn det som per dato finnes
i Salten, i enkelte kommuneorganisasjoner er nå over
halvparten av de ansatte over 50 år, og tilsvarende situ-
asjon finnes i en rekke enkeltbedrifter og bransjer.

Befolkningstallene for de siste årene viser i tillegg at
regionen mister innbyggere i aldersgruppen 20 - 40 år.
Det er netto utflytting i denne aldersgruppen i samtlige
kommuner, Folketallsveksten i Salten er i all hovedsak
knyttet til store fødselsoverskudd i Bodø kommune,
mens de øvrige kommunene i lang tid har opplevd

nedgang i antall innbyggere, og da spesielt i de yngre
årskullene.

På den ene siden har vi altså behov for et stort antall
nye arbeidstakere, mens vi på den andre siden per
dato ikke evner å rekruttere nye innbyggere i den mest
kritiske aldersgruppen (20 - 40 år),

Dersom vi ikke evner å håndtere denne situasjonen vil
vi i løpet av få år oppleve problemer med å opprettholde
velferdstilbud i offentlig sektor og se redusert aktivitet i
mange private virksomheter,

Tradisjonelt har vi hatt sterk fokus på å utvikle nye/flere
arbeidsplasser ì regionen, Dette er fortsatt viktig, men
det er i dag viktigere å sikre tilgang på arbeidskraft og
nye innbyggere - i alle deler av regionen,

Salten strategier 2008 - 201 i Il
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DA-satsingen i Bodø

Bodø har høyere arbeidsgiveravgift enn resten av re-
gionen/landsdelen, Som kompensasjon for dette
tilbakeføres det betydelige ressurser til Bodø-samfun-
net, i form av såkalte DA-midler. i en periode på 7 år
kan Bodø forvente å motta ca L milliard kroner, som
settes inn i store utviklingsoppgaver. De største satsin-
gene er knyttet til Universitetsoppbygging, Havneu-

tvikling og Kulturkvartalet. Utover dette skal det brukes
betydelige beløp på bedriftsutvikling, byutvikling og in-
frastru ktu r,

Det ligger en stor utfordring i å sikre at denne satsin-
gen får størst mulig nytte for hele regionen. Det dreier
seg om to forhold;

- At DA-midlene brukes på oppgaver av stor regional
betydning. Dette er blant annet sikret gjennom fokus
på Havn, Kulturkvartal og Universitet.

- At større utviklingsoppgaver finansiert av DA-midler
blir koblet sammen med tilsvarende satsinger i de an-
dre kommunene i regionen. Dersom ikke dette skjer
vil vi kunne oppleve at satsinger i Bodø og Salten blir
parallelle satsinger.

Det ligger derfor en stor utfordring i Salten-samarbeidet

framover;
Vi må evne å samordne regionale satsinger med DA-
satsingen i Bodø. De betydelige ressursene som ligger i

DA-systemet vil gi Bodø mulighet til å ta en motor-rolle i
mange sammenhenger, som resten av regionen må ut-
nytte best mulig, Dette stiller også krav til at Bodø evner
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. Salten strategier 2008 - 201 L

å inkludere resten av regionen i utviklingsoppgaver som

er av stor felles interesse/betydning for regionen,

Ny partnerskapsordning mellom Salten og
Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har varslet en ny praksis i
det regionale utviklingsarbeidet fra 2009, Målet er å
legge ut en vesentlig del av fylkets utviklingsmidler til
de ulike regionene i fylket. Det arbeides med en mod-
ell for hvordan dette skal skje, inkludert beløpsstør-

relser og organisasjonsmodelL. Det forventes at det
etableres en partssammensatt styringsmodell i Salten,

bestående av regionrådetlkommunene, næringslivet
og FOU-institusjoner, på linje med den styringsmodel-
len som ble benyttet i RDA-samarbeidet. Salten kan
forvente 8-10 millioner kroner pr år i planperioden,

hvor det også vil bli stilt krav om lokal medfinansiering
utover dette beløpet.

Behov for en finansiell strategi

Situasjonen kan altså kort oppsummeres slik;
Det er store behov for felles innsats i regionen

Bodø kompenseres med betydelige midler på grunn av

høyere arbeidsgiveravgift (DA)

Nordland fylke tilfører regionen utviklingsmidler i en
samlet pott.

På denne bakgrunn anbefales det etablert en prinsip-
iell finansiell strategi for finansiering av regionale ut-
viklingsoppgaver i Salten i perioden 2008-2011;r------------- ..

I finansiering av felles satsinger skal fylkeskom-

munale utviklingsmidler og DA-midler i Bodø
sees i sammenheng, hvor DA-midlene vil bidra

til å gi regionale utviklingsoppgaver økt kraft.

L________ .I

Litt om tidsperspektivet

Den nye partnerskapsavtalen med fylkeskommunen

vil bli utviklet høsten 2008, med sikte på realisering

fra 1.1.09. Det betyr at det vil være en del uavklarte
spørsmål knyttet til økonomi og styring/organisering
når denne strategiplanen behandles i Regionrådet

og den enkelte kommune. Dette får også som kon-

sekvens at høsten 2008 må brukes til å forberede de

satsingene som ligger i dette plandokumentet.

Endelig igangsetting av kostnadskrevende aktivitet må

vente til begynnelsen av 2009,
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Overord nede må I for
perioden 2008-2011
De overordnede målene for det regionale samarbeidet i Salten kan oppsummeres i tre hovedpunkt:

r - - - - - - ., r" - - - - - - ., r - - - - - - ..

i 2 3
Salten skal være
i front nasjonalt
når det gjelder vel-
fungerende regionalt
samarbeid.

Salten Regionråd
skal være et effektivt
redskap for kom-
munene, fylkeskom-
munen og staten sitt
behov for regional
helhetstenkning.

Salten-strategiene
definerer regionens
felles ambisjoner,
og vi skal måles på
gjennomføringen av

disse - at vi gjør det
vi sier vi skal gjøre!

Gjennom felles innsats skal
det skapes positive resul-
tater for alle de 9 kommu-
nene, og samarbeidet skal
være kjennetegnet av;

· fokus på konkrete
resultater

· bred og inkluderende
arbeidsform

· åpne og tillitsfulle
prosesser

Gjennom konkrete samar-
beidsprosjekter skal region-
rådet bidra til resultater
innenfor;

· løsning av offentlige
driftsoppgaver

· løsning av regionale

utviklingsoppgaver

· planlegging og realisering
av god offentlig infra-
strukturL________.I L________.iL________.I

Salten strategier 2008 - 2011 .
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Felles regiona le satsi nger
2008-2011
Det legges her opp til tre typer satsinger de neste fire årene:
Hovedsatsingen, viktige utviklingsoppgaver i regionen og andre oppgaver
i Salten Regionråd.

Det legges opp til en stor hovedsatsing, med hovedfokus på rekruttering og kompetanse. Den
vil i stor grad måtte finansieres ved bruk av regionale utviklingsmidler, fortrinnsvis en kombi-

nasjon av fylkeskommunens utviklingsmidler og DA-midler i Bodø.

Videre er det definert ytterligere 3 sentrale regionale utviklingsoppgaver, som vil kreve mindre

grad av ekstra finansiering i perioden.

Til slutt er det oppsummert en del andre oppgaver i regi av Salten Regionråd, som det vil være

behov for å ha oppmerksomhet på i perioden.

. Salten strategier 2008 - 201l



Hovedsatsi ngen
Profilering, omdømmebygging, rekruttering og kompetanse - flere sider av samme sak

r--------------,
Vi må ta inn over oss følgende
virkelighet:

· Vi har behov for flere innbyggere og
arbeidskraft

· Det er økende mobilitet i arbeidsmarkedet
· Begge i et parforhold er opptatt av karriere
· De yngre generasjonene er mer kravstore

til jobb og bosted
· Kultur- og fritidstilbud har stor betydning
for bostedsva Ig

· Vi må øke vår attraktivitet og konkurranse-
evne overfor de som kan tenke seg en
framtid i Salten

Lo _ - - .I
For å møte denne virkeligheten må vi kombinere in-
ternt og eksternt rettede strategier; I nternt i regionen
må vi øke innsatsen knyttet til kompetanseutvikling
og sikre oss at de som bor her i dag, vil være her i
framtiden også, Eksternt må vi styrke regionens rekrut-
teringsevne, fra andre deler av landet og fra utlandet.
Dette vil kreve at regionens profil/omdømme blir langt
mer synlig utenfor Salten, slik at vi blir sett som et reelt
alternativ for langt flere enn i dag.
Det er derfor et sett av prosjekter og virkemidler som
må på plass i en samlet tung satsing for å skape mer
robusthet og vekstkraft i alle deler av regionen.

Følgende hovedoppgaver skal ha høy
prioritet i planperioden:

Profil- og rekrutteringsprogram nasjonalt
og internasjonalt

Det skal i løpet av høsten 2008 utvikles et flerårig pro-
fil- og rekrutteringsprogram for regionen. Formålet
er å starte et langsiktig arbeid med profilbygging, og
iverksette operative tiltak for økt rekruttering, det være
seg mot utdanningssteder, utflyttede saltenværinger,
utvalgte områder i utlandet, mv,

Utgangspunktet for prosjektutviklingen skal være
prosjektet "Bodø i vinden", som er et nylig igangsatt
prosjekt i Bodø, finansiert i hovedsak fra DA Bodø. Det
forutsettes lagt inn tilsvarende finansiering fra regionen
for øvrig, i hovedsak finansiert gjennom fylkeskommu-
nens utviklingsmidler.

Salten Kompetanse

Detarbeides med å etablere en felles kompetansesatsing

i Salten, forankret i Høgskolen i Bodø / Universitets-
satsingen og øvrige kompetansetilbydere i regionen,
Målsettingen er å styrke rekruttering av arbeidskraft med

rett kompetanse til privat og offentlig sektor, gjennom
oppbygging av et samlet system for utdanning og etter-/
videreutdanning, tilrettelagt i alle deler av regionen.

Salten kompetanse vil kunne fokusere på flere paral-
lelle strategier;

- Skape maksimal effekt av Universitetsetableringen
i Bodø

- Samordne lokale tjenester knyttet til kompetanse-
heving, bL.a. RKK og Studiesenter Salten.

- Sørge for at kompetanseleverandørene er oppdatert
på kompetansebehovet i privat/offentlig sektor

- Være en pådriver for økt FOU-arbeid i regionen

Det skal utvikles en egen prosjektplan for Salten Kom-
petanse i løpet av høsten 2008, hvor oppgaver og
økonomi er tydeliggjort og forankret godt hos Høgsko-
len og de øvrige partene i prosjektet.

Satsing på lærlinger og trainee-ordninger
Det skal utvikles et felles program for økt bruk av lær-
linger og traineer i regionen, basert på det pågående
trainee-programmet i regionens næringsliv. Det er
viktig å inkludere også kommuneorganisasjonenes

behov for slike løsninger. Hensikten er å gi ungdom
og nyutdannede fra andre områder mulighet til en god
påkobling til arbeidsmarkedet i regionen. Høsten 2008
brukes til å utvikle/videreutvikle programmet mht. mål-
settinger, aktiviteter og finansieringsmodeller.

Videreutvikle næringssamarbeidet i regionen

Næringsapparatet i kommunene står helt sentralt i ut-
vikling og gjennomføring av lokale og regionale satsing-
er/prosjekter. Det er av stor betydning at næringssel-
skap og kommunale næringsmedarbeidere utvikler sitt
nettverkssamarbeid videre, og at man klarer å ivareta
de gode samarbeidsarenaene med næringslivet som
ble skapt gjennom ROA-ordningen. Dette nettverket
bør i fortsettelsen også drøfte muligheten for felles
bransjerettede prosjekter/program i Salten, og spille
inn slike muligheter.

Salten strategier 2008 - 2011 .



Andre viktige regionale
utvi kl ingsoppgaver
Realisering av viktige samferdselsspørsmål
i regionen

Arbeidet med å forsterke samferdselsløsningen in-
nad i regionen og mot omverdenen er et langsiktig og
krevende arbeid, Salten Regionråd har så langt vært
en aktiv pådriver for å sikre felles regionale prioriter-
inger innenfor denne sektoren, og har initiert arbeidet
med Saltenpakken, Det er gjennom årene lagt ned
betydelig innsats for å påvirke nasjonale beslutninger
knyttet til flyplass, havnespørsmål, jernbanespørsmål
og veispørsmåL. I den siste perioden er det foretatt et
felles innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan,
som det er av stor betydning å følge opp, I dette ligger
også behovet for å realisere "Båtpakke Salten".

I' -------------,
i Bli enige om framtidig prioriteringer I

I innenfor samferdselssektoren i
I Det er nødvendig i løpet av denne valgperioden I

I å gjennomføre en tydeligere prioriteringsprosess I
I i regionen. Dette vil øke sannsynligheten for at I

I samferdselsprosjekter i regionen vinner fram i I

I den regionale og nasjonale kampen, IL_________ - - - ..
Et aktivt folkehelsearbeid

Folk i Norge - og Salten - har god helse. Levealderen er
blant de høyeste i verden. Men vi bruker like fullt sta-
dig mer av samfunnets midler til sykesteIl. Salten har
gode forutsetninger for å lykkes i et målrettet folkehel-
searbeid. Det politiske miljøet ser utfordringene,
vi har et utstrakt regionalt samarbeid

og flere gode enkelteksempler. Satsingen i Hamarøy
kommune er forbilledlig og Salten Friluftsråd er en solid
drivkraft i regionen. Nordland fylkeskommune skal i
årene framover satse mer ressurser på dette området
og søker samarbeid med regione'ne i Nordland. I tillegg
til dette har vi en natur og en kultur som gir grobunn
for aktivitet og rike og varierte opplevelser for befolknin-
gen. Det er ikke uten grunn at 92 % av nordlending-
ene går på tur,
Målsettingen med en forsterket fokus på folkehelse må
være at befolkningen får flere og bedre leveår. Et viktig
ledd i arbeidet er også å utjevne forskjellene i helses-
tatistikken knyttet til ulike sosiale lag, etniske grupper
og kjønn. Et godt tilbud innenfor forebyggende helsear-
beid og friluftsliv kan i tillegg gi en positiv profilering av
regionen/komm u nene.r--------------,i Frisk i Salten I
I Salten Regionråd vil sammen med Salten Fri- I

I luftsråd arbeide for en enda bedre satsing på I

I folkehelse, i nært samspill med blant annet Nord- I

I land fylkeskommune. Dette skal ikke erstatte det I
I arbeidet som gjøres i hver enkelt kommune, men I
I snarere bidra til å forsterke dette. Det forutsettes I

at det i løpet av høsten 2008 utvikles en egen I
I prosjektplan på dette området, som også bidrar til

I å avklare hva som er lokale oppgaver og hvilke op- I

I pgaver som løses bedre på regionalt nivå,

. Salten strategier 2008 - 201 1
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Regionalt kultursamarbeid

Det er nylig igangsatt et felles kultursamarbeid i

Salten, som det er knyttet store forventninger til.
Visjonen er at Salten skal framstå som en samlet kultur-
region der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende

elementer,

· Ungdomscamp
· Kompetansebank
· Kultur som næringr------ ,

Gjennomføre vedtatt handlingsplan
for kultursamarbeidet

Sentrale oppgaver i dette arbeidet vil for eksempel være;

· Utvikle nettverk for kultursjefer / -rektorer
· Salten Kulturfond

· International Youth Film Festival Salten
· Kulturhistoriske knagger

Kultursamarbeidet er tuftet på en egen handlings-
plan, og satsingene er finansiert i fellesskap av
kommunene, Nordland fylkeskommune og
Salten Forvaltning.

L______________~
Salten strategier 2008 - 201 L .
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Andre viktige oppgaver
i Salten Regionråd
Regionrådets viktigste rolle er å initiere og få i gang de satsingene som er definert foran, samt

å sikre at sentrale aktører innenfor de ulike satsingsfeltene blir involvert og koordinert.
I tillegg til dette prosjektrettede utviklingsarbeidet vil Salten Regionråd også bruke tid på føl-
gende oppgaver i den kommende perioden;

Være arena for kommunenes behov for
å finne fram til gode interkommunale
løsninger for sin tjenesteproduksjon

Mange oppgaver er i dag løst interkommunalt. Ek-
semplene er mange (se vedlegg). Det forventes økt
behov for interkommunale løsninger på flere saksom-
råder i årene framover. Spesielt vil dette kunne merkes
i de minste kommunene, som i verste fall vil kunne
oppleve problemer med å rekruttere nødvendig kom-
petanse/kapasitet innenfor sin tjenesteproduksjon. Det
er i denne sammenheng viktig at regionrådet gjøres
til en arena for drøfting av slike spørsmål, og at det
etableres regionale prosjekter der dette er formålstjen-
lig for å vurdere grunnlaget for samarbeidsløsninger.
Det bør gjennomføres en drøfting/vurdering av hvordan
slike samarbeidsløsninger skal organiseres i framtiden,
i form av Interkommunale selskaper eller ved bruk av
verts kom m u nemodellen .

Bidra til økt fokus på miljøspørsmål,
innenfor samferdsel, offentlig planlegging,
kraftproduksjon og utbygging/drift av
kommunale anlegg.

Regionrådet vil i sitt arbeid legge vekt
på miljømessig gode løsninger på oven- '
nevnte områder, og sikre at miljøpers-

pektivet blir en integrert del av arbeidet. Det er for øvrig
igangsatt egen prosess knyttet til klimaplaner innenfor
kommunenes egen driftsoppgaver, í regi av Salten For-
valtning.

Drive aktivt påvirkningsarbeid for å sikre
regionens og den enkelte kommunes
interesser i nasjonale spørsmål og lands-
delsspørsmål

Det vil løpende dukke opp saker som krever felles
drøfting og uttalelse eller handling fra regionrådet. Det
kan være spørsmål av felles interesse for hele regionen,
eller spørsmål som er viktig for en enkelt kommune -
hvor man har nytte av å få regionen med seg.

I all sin virksomhet er det viktig at Region-
rådet er et åpent og tilltsfullt samarbeids-
organ for kommunene i Salten, som invit-
erer til samarbeid og gode kompromisser.
Det betyr at det jevnlig må legges opp til gode pros-
esser mellom kommunene, utover det arbeidet som
skjer i selve Regionrådet. Saltentinget - hvor alle
kommunestyrene møtes - skal gjennomføres minst en
gang til i denne valgperioden,

Il Salten strategier 2008 - 2011



Organisering og styring
Gjennomføringen av Saltenstrategier 2008-2011 vil være forankret to styringsorgan;

Partnerskap Salten og Salten Regionråd.

Partnerskap Salten

Dette vil være det regionale styret for forvaltning av re-
gionale utviklingsmidler tildelt av Nordland fylkeskom-
mune, og underlagt en egen partnerskapsavtale,

i all hovedsak vil det være "Hovedsatsingen - Profile-
ring, rekruttering, kompetanse" som vil være naturlig
å forankre her, Det forventes at Hovedsatsingen må
kunne disponere en vesentlig andel av de regionale ut-
viklingsmidlene som tildeles fra fylket i planperioden.

Salten Regionråd

For de andre satsingsfeltene/oppgavene i strategiplanen

forutsettes de gjennomført innenfor rammen av dagens
organisering av Salten Regionråd / sekretariatet.r---------- - ,

Gjen nomføri ngsa pparatet

Utviklingsarbeidet i Salten er i sterk utvikling,
spesielt på grunn av DA-satsingen i Bodø og en
ny partnerskapsmodell med fylkeskommunen.
Det er i dag en rekke aktører som bidrar sterkt
i ledelse, koordinering og gjennomføring av ut-
viklingsoppgaver;

· Team Bodø

· DA Bodø (forankret i Nordland
fylkeskommune)

· Fagmiljøet i Nordland fylkeskommune
· Salten Forvaltning

· Salten Regionråd (sekretariatet)
· Meløy Næringsutvikling
· Fauna (Fauske)

· Saltdal Industri- og Næringshage
· Sjøfossen Næringsselskap

(Beiarn og Gildeskål)

· Næringsmedarbeidere i Nord-Salten-
kommuneneL______________.I

i sum utgjør dette en betydelig styrke for Salten-region-
en, men det er over tid en fare for at vi arbeider for mye
parallelt og uten god koordinering.

i løpet av høsten 2008 vil den nye partnerskapsordnin-
gen med fylkeskommunen komme på plass, og det vil i

den sammenheng være naturlig/nødvendig å engasjere
en leder/koordinator for dette arbeidet. Det er med an-
dre ord lett at vi etablerer ytterligere en "utviklingsad-
ministrasjon" i regionen,

Salten Regionråd vil derfor ta initiativ til en drøfting av
denne problemstillingen med de berørte partene, ikke
minst for å sikre et mest mulig effektivt samarbeid og en
god/tydelig arbeidsdeling mellom de ulike aktørene,

Salten strategier 2008 - 2011 .
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