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Salten

• Nord-Norges 

største region 

med om lag 

84.000 innbyggere 

fra 1.1.2020

• 60 % bor i Bodø –

fylkeshovedstad 

og Nord-Norges 

nest største by



Salten – en samisk region

• Nordland er eneste 
fylke med alle tre 
offisielle samiske 
språk representert 

• Har et særskilt ansvar 
for Lulesamisk språk. 

• Salten har en bred og 
viktig samisk kultur

Foto: Magnus Ström / www.nordnorge.com



Salten Regionråd

• Politisk samarbeidsorgan 
etablert i 1989 – etter 
initiativ fra Bodø 
kommune 

• 30 år i 2019 
– 10 kommuner 

– 30 representanter

– 8 administrative ansatte 
(snart 10)

– Satsninger underlagt 
regionrådet

• Salten Friluftsråd

• Salten Kultursamarbeid

• Felles Ansvar Salten

• Salten Invest AS eies 100 % av 
Salten Regionråd

Foto: Flightseeing.de / nordnorge.com



Formål

• Salten Regionråd skal være et politisk 

organ og redskap for å løfte fram store og 

viktige utviklingsoppgaver i regionen

• Økt regional samhandling skal bidra til at
– vi framstår med større tyngde utad 

– vi oppnår større attraktivitet

– er i front nasjonalt mtp regionalt samarbeid



Regionrådets økonomi

• Årlig omsetning: om lag 
13 millioner kroner 
– kommunenes andel; 6,2 

mill kroner

• Regionrådets 
virksomhet finansieres 
av 
– de 10 Saltenkommunene

– ekstern finansiering fra 
fylke og stat

– eksterne prosjektmidler 
fra andre aktører

Foto: Steffen Sund / www.visithelgeland.com



Jobber bredt
Foto: Salten Friluftsråd

Foto: Rune Fossum / www.nordnorge.com

Foto: Salten Kultursamarbeid

Foto: Nord-Norges Europakontor

Foto: Øyvind A. Olsen



Salten Friluftsråd

• Ett av 29 
interkommunale 
friluftsråd i Norge

• 28 år i år og Nord-
Norges første og eldste 
friluftsråd

• Norges eneste 
antisutreorganisasjon 
!

Foto: Salten Friluftsråd



Eksempel på prosjekter

• Skole og barnehage
– Robuste Salten-onga: naturopplevelse, fysisk aktivitet og mat i barnehagene

– Full Fræs i Nordland: ungdomsskolekonkurranse i friluftsliv

– Friluftslivsfag på Knut Hamsun vgs

– Læring i friluft: Mer og bedre læring i friluft

• Fysisk tilrettelegging, informasjon og blest
– STImuli – fra senga til Bestemorgenga: Igangsetter og prosjektledelse de første 6 

årene

– fysisk tilrettelegging, merking og skilting

– faglig bidrag til statlig og kommunalt kjøp av areal til friluftsliv

– turbøker, turkart og turkort

– Friluftskart for Salten: gratis tilsendt kart til alle husstander i Salten

– Sykkel i Salten

• Arealforvaltning og faglig veiledning i kommunene
– friluftskartlegging

– uttalelser, plansaker

– turruteplaner

– friluftslivsjuridisk veiledning i kommune

– saksutredning for kommunene



Pågående tiltak i Fauske

• Pågående prosjekter: 
– Robuste Salten-onga; Valnesfjord 

barnehage og Hauan barnehage 
aktive piloter

– Helsefremmende skoleoppfølging
– To friluftsskoler i 2020
– 55 forførende friluftsmål: Kvalhornet, 

Fridalen, Finneidvarden, Sjønstå
gård, Jakobsbakken, Kvalhornet og 
Kobbartoppen

– Sykkel i Salten: Terrengsykling i 
Sulitjelma og fjellveisykling

• Vi oppfordrer Fauske kommune til:
– utarbeidelse av kommunale 

ferdselsåreplan i Fauske
– å sette i gang med revisjon av frilufts-

kartleggingen (viktig i arealsaker, 
begynner å gå ut på dato)

– å etablere Telltur – elektronisk 
turregistrering

– å delta på Ordførerens tur 2020

Foto: Salten Friluftsråd



Salten Kultursamarbeid

Oppgaver:

• leder fellesprosjekter innenfor 
kultur på vegne av Salten 
kommunene

• jobber med utvikling og 
legger til rette for 
kompetanse-heving, 
kunnskapsdeling og 
erfaringsutveksling i 
nettverket

• samarbeider med andre 
kulturinstitusjoner både lokalt, 
regionalt og nasjonalt

Salt-Stæmma



Arbeidsprogram 2020

• Filmfest Salten 2019/20

• Den kulturelle spaserstokken

• Kulturell Vandring

• Europeisk kulturhovedstad 2024

• Nettverk

• Besøk i kommunene

• Profilering

«Du-E» utstilling Luftfartsmuseet



Felles Ansvar i Salten

• Forebyggende tiltak for 
ungdom fra 12 år

• Konkret og målbart 
forebyggende tilbud

• Gratis lavterskeltilbud for 
ungdom – ingen ventelister –
fokus på veiledning

• Tilgjengelig for alle rundt 
ungdommen – for eksempel 
foreldre, politi, barnevern 
skole, trenere

• Foredragsholdere (rus, nettvett 
mm) 



Kontrakter i 2019

• 98 ungdommer  i Salten – ca. 65% utenfor 
straffesak 

• 13 i Fauske – primært rus (cannabis, amfetamin, 

MDMA, LSD, reseptbelagte legemidler)

• Yngre – (mange er under 15 år)

• Liberal holdning/ ufarliggjøring

• «Finner» hverandre

• Lett tilgjengelig



Framtidig utviklingsfokus 



Saltenstrategier 2020 – 2024 

• Skal gi retning for det 
regionale 
utviklingsarbeidet

• Sammen gjør vi 
Salten til en attraktiv 
vekstregion

• Rullering er igangsatt 
og vi ønsker innspill 
fra kommunene





Samferdsel



NTP-prioriteringer
1. Helhetlig oppgradering av 

stamvegnettet E6 og RV80

2. Utbygging av Bodø Nye 
Lufthavn

3. Saltenpendelen/ 
Nordlandsbanen –
oppgradering og styrking 
av tilbud

4. Re-etablering av Nord-
Norgelinja

5. Innlemme Bodø i 
Byvekstavtale med staten

Foto: Rune Fossum / www.nordnorge.com



“Ett digitalt Salten”

• Utgangspunkt i nasjonal

digitaliseringsstrategi

“Én digital offentlig

sektor”

Hovedmål

En enklere hverdag for 

innbyggere og næringsliv i 

Salten

• Ansette prosjektleder



Utsiktsrydding i Salten



Ulike samarbeidsavtaler

• Partnerskapsavtale 
med Nord-Norges 
Europakontor siden 
medio 2014

• Samarbeidsavtale 
med Nord universitet

• Partnerskap med 
”Bodø i Vinden»

• Medlem Barents 
Road Forening

Foto: Nord-Norges Europakontor



Nord-Norges Europakontor

 EU er Norges viktigste 
handelspartner og 
viktigste marked for 
sjømat 

 95 % av norsk gass 
eksporteres til EU

 Om lag 50 % av sakene i 
kommunestyrer og 
fylkesting er påvirket av 
EU/EØS

 Bodø – Europeisk 
kulturhovedstad i 2024



Nord universitet

Foto: Nord universitet



Konkrete tiltak

- Masterplan for « blå » utvikling

- Forsterke samarbeidet omkring 

praksisplasser innen sykepleierutdanning

- Samarbeid innenfor destinasjonsutvikling 

og opplevelsesbasert reiseliv



Felles destinasjonssamarbeid

• Initiativ fra Salten 

Regionråd i 2013

• Kommunene besluttet 

høsten 2018 å inngå 

langsiktige avtaler 

med Visit Bodø



Regionvekstavtaler

• Initiativ fra Nordland 
fylkeskommune

• Regionvekstavtaler med 
hvert enkelt regionråd 

• Skal bidra til god utvikling 
og bolyst, bedre 
tilrettelegging og vekst for 
innbyggerne både i 
regionsentrene og i de 
omliggende kommuner

Foto: Petter Formo / www.nordnorge .com

http://www.nordnorge/




Takk for oppmerksomheten

Foto: Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com


