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Høring planprogram - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk   

Nordland fylkeskommune sender med dette forslag til Planprogram – Regional plan for by- og 

regionsenterpolitikk ut på høring, i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 8, og etter 

vedtak i fylkesrådet 02.06.2015 (fylkesrådssak 170/2015). Planprogrammet legges samtidig ut til 

offentlig ettersyn i henhold til pbl § 5-2. Høringsperioden er fra 11.06.2015 til 11.09.2015.  

 

Planprogrammet skisserer formål med planen, organisering, fremdriftsplan og utredningsbehov i 

planarbeidet. 

 

Bakgrunn 

Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og 

regionsenterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014). Planen skal omhandle utviklingen i 

byene og deres rolle som regionsenter.  

 

Den regionale planen er knyttet opp til Fylkesplan for Nordland 2013-2025 sitt målområde 2 – 

Livskraftige lokalsamfunn og regioner, og de to strategiene: Styrke regionsentrene som 

funksjonelle sentra, og styrke Bodøs rolle som fylkessenter, universitetsby og motor i 

nordområdesatsingen.  

 

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk skal være et verktøy i arbeidet med regional utvikling 

gjennom å styrke de 10 byene som i fylkesplanen er pekt ut til ha å regionale funksjoner: Bodø, 

Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland og Narvik.  

Den regionale planen skal iht. pbl § 8-2 legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 

kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. 

 

Planarbeidet skal ta tak i noen felles problemstillinger som må løses på ulike måter: 

 Hvordan kan vi utvikle byene som sentra for næringsutvikling og vekst? 

 Hvordan kan vi utvikle byene som gode og attraktive steder å bo og leve? 

 Hvordan kan vi styrke byenes samarbeid med sitt omland? 

 Hvordan kan vi skape større regioner gjennom bedre infrastruktur og kollektivløsninger? 

 Hvordan kan vi skape felles forståelse og kunnskap om byutvikling i Nordland? 

 

Ut fra disse overordnede problemstillingene skal arbeidet med regional plan innrettes gjennom de 

fire utviklingsområdene vekstkraft, attraktivitet, regionforstørring og by/omland. I tillegg skal det 

lages en felles overbygning for å utvikle kunnskap om byutvikling i Nordland. Planen skal også 

inkludere et handlingsprogram med tiltak. 
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Nordland fylkeskommune har mange strategier og sektorplaner som tar opp sentrale områder for 

utvikling av fylkets byer. Det som skiller denne planen fra øvrige planer og strategier, er at denne 

planen skal ha et sektorovergripende perspektiv på utvikling av byene i Nordland. Det vil si at det 

først og fremst er geografien som vil være inngangportal til utvikling av mål og strategier. 

Siktemålet er at planen skal utvikles til å bli et godt virkemiddel for å koordinere statlig, 

fylkeskommunal og kommunale interesser og dermed få et helhetlig utviklingsperspektiv på de 

geografiske stedene. 

 

Offentlig ettersyn 

Nordland fylkeskommune ber om høringsinstansenes synspunkter på forslag til planprogrammet - 

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk. I høringen bes det om tilbakemeldinger på:   

- er formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet,   

- dekker beskrivelsen av de fire temaområdene de viktigste feltene for utforming av 

en byspesifikk satsing / er tilnærmingen tilstrekkelig spisset  

- innspill på behov for ny kunnskap, herunder forsknings- og utredningsbehov,     

- kommentarer til organisering, prosess og medvirkning 

 

Fylkeskommunen ber spesielt om at planprogrammet gis politisk behandling i de ti utpekte  

regionsenterkommunene. 

 

Høringsdokumentene legges ut på fylkeskommunens hjemmeside www.nfk.no, under Høringer. 

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/plandokumenter/horinger/horing-planprogram-

regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk.817809.aspx 

 

Dersom statlige organ, eller kommuner som blir direkte berørt av planen, har vesentlige 

innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, gjør fylkeskommunen oppmerksom på at dette 

må fremmes i forbindelse med offentlige ettersyn av planforslaget, jf. pbl § 8-4. 

 

Høringsfristen er 11. september 2015. 

 

Høringslista er ikke uttømmende. Organisasjoner som ikke står på lista kan også uttale seg. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til plansjef Greta Johansen (tlf 75 65 03 22/e-post 

greta.johansen@nfk.no), eller faggruppeleder for plan og regional utvikling Britt Kjensli,  

(tlf 75 65 03 41/e-post britt.kjensli@nfk.no). 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
 

 

 

Hanne Østerdal 

nærings- og utviklingssjef 

        

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 

  

http://www.nfk.no/
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/plandokumenter/horinger/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk.817809.aspx
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/plandokumenter/horinger/horing-planprogram-regional-plan-for-by-og-regionsenterpolitikk.817809.aspx
mailto:britt.kjensli@nfk.no


 

 

3 

Mottakere: 
Navn Adresse Postnr Poststed E-post 

Mosjøen videregående skole Postboks 614 8651 MOSJØEN post.mosjoen@vgs.nfk.no 

Meløy videregående skole Postboks 55 8161 GLOMFJORD post.meloy@vgs.nfk.no 

Knut Hamsun videregående 

skole/Joarkkaskåvllå 

Oppeid 8294 HAMARØY post.hamsun@vgs.nfk.no 

Hadsel videregående skole og 

fagskole 

Postboks 253/254 8459 MELBU post.hadsel@vgs.nfk.no 

Fauske videregående skole Postboks 601 8205 FAUSKE post-fau@vgs.nfk.no 

Brønnøysund videregående skole Postboks 123 8901 BRØNNØYSUND bvs-post@vgs.nfk.no 

Bodø videregående skole Postboks 1462 8041 BODØ bod-vgs@vgs.nfk.no 

Bodin videregående skole og 

maritime fagskole 

Mørkvedtråkket 2 8026 BODØ bodin-post@vgs.nfk.no 

Aust-Lofoten videregående skole Postboks 237 8301 SVOLVÆR post-austlof@vgs.nfk.no 

Andøy videregående skole Postboks 14 8483 ANDENES post.andoy@vgs.nfk.no 

Miljøpartiet De Grønne Nordland v/ Svein Joar 

Husjord 

8412 VESTBYGD nordland@mdg.no 

Demokratene i Nordland Storgt. 57 8480 ANDENES masda84@yahoo.no 

Nordland Arbeiderparti Nyholmsgt. 15 8005 BODØ nordland@arbeiderpartiet.no 

Nordland Fremskrittsparti Storgata 9 8006 BODØ nordland@frp.no 

Nordland Senterparti Sjøgata 37 8006 BODØ nordland@sp.no 

Nordland Høyre Postboks 6600 9296 TROMSØ nordland@hoyre.no 

Nordland Kristelig Folkeparti Postboks 763 8001 BODØ nordland@krf.no 

Partiet De Kristne Nordland Lynghaugen 23 8370 LEKNES post@dekristne.no 

Reindriftsforvaltningen 

Nordland 

Sjøgt. 78 8200 FAUSKE fauske@reindrift.no 

Samfunnspartiet i Nordland   8640 HEMNESBERGET samfunnspartiet@hotmail.com 

Nordland Venstre v/ Anja Johansen     nordland@venstre.no 

Nordland Pensjonistparti       dearsley@pensjonistpartiet.no 

Den Norske Turistforening Youngstorget 1 181 OSLO   

FNF Nordland Storgata 39 8200 FAUSKE   

Forskningsrådet c/o Innovasjon 

Norge 

Postboks 488 8001 BODØ   

Glomfjord Industripark Ørnesveien 3 8160 GLOMFJORD   

Helse og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17 8013 BODØ   

Indre Salten Vekst Sjøgata 86 8200 FAUSKE   

LO Nordland Nyholmsgt. 15 8005 BODØ   

Nordland Kystparti v/ Per-Roger 

Vikten 

    p-vikten@online.no 

Mo industripark Boks 500 8601 MO I RANA   

Pitesamisk senter   8110 MOLDJORD   

Nordland Fiskeoppdretterlag Sandgata 5a 8001 BODØ   

Statkraft Energi AS Region 

Nord-Norge 

  8512 NARVIK   

Trygg Trafikk Postboks 2610 

St.haugen 

131 OSLO   

Eldrerådet Fylkeshuset 8048 BODØ   

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE post@oksnes.kommune.no 

Vågan kommune   8305 SVOLVÆR postmottak@vagan.kommune.no 
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Værøy kommune   8063 VÆRØY postmottak@varoy.kommune.no 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD post@vevelstad.kommune.no 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES postmottak@vestvagoy.kommune.no 

Vega kommune Gladstad 8980 VEGA postkasse@vega.kommune.no 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN post@vefsn.kommune.no 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK postmottak@tysfjord.kommune.no 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA post@trana.kommune.no 

Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND post@tjeldsund.kommune.no 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN post@sorfold.kommune.no 

Sømna kommune Vik 8920 SØMNA post@somna.kommune.no 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD postmottak@steigen.kommune.no 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND postmottak@sortland.kommune.no 

Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN postmottak@saltdal.kommune.no 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST postkasse@rost.kommune.no 

Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN postmottak@rodoy.kommune.no 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA postmottak@rana.kommune.no 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA postmottak@nesna.kommune.no 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK postmottak@narvik.kommune.no 

Moskenes kommune   8390 REINE postmottak@moskenes.kommune.no 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES postmottak@meloy.kommune.no 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN postmottak@lodingen.kommune.no 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY postmottak@luroy.kommune.no 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD postmottak@leirfjord.kommune.no 

Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY post@heroy-no.kommune.no 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN postmottak@hemnes.kommune.no 

Hattfjelldal kommune O. T. Olsens vei 3 

A 

8690 HATTFJELLDAL post@hattfjelldal-kommune.no 

Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY postmottak@hamaroy.kommune.no 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES postmottak@hadsel.kommune.no 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS post@grane.kommune.no 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR postmottak@gildeskal.kommune.no 

Flakstad kommune   8380 RAMBERG postmottak@flakstad.kommune.no 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE postmottak@fauske.kommune.no 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN postmottak@evenes.kommune.no 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA post@donna.kommune.no 

Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN post@boe.kommune.no 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND postmottak@bronnoy.kommune.no 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ postmottak@bodo.kommune.no 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK postmottak@bindal.kommune.no 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD post@beiarn.kommune.no 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN post@ballangen.kommune.no 

Andøy kommune Rådhuset 8480 ANDENES postmottak@andoy.kommune.no 

Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN post@alstahaug.kommune.no 

Statskog Nordland Postboks 63 

Sentrum 

7801 NAMSOS   

Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR postmottak@jbv.no 
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KS Nordland Sjøgt. 21 8006 BODØ ks@ks.no 

Kunnskapsparken Bodø AS Postboks 815 8001 BODØ   

Kunnskapssenteret i Gildeskål   8140 INNDYR kig@kig.no 

KUN senter for kunnskap og 

likestilling 

  8286 NORDFOLD post@kun.nl.no 

Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND post@kystverket.no 

Meløy Næringsutvikling AS Postboks 84 8161 GLOMFJORD post@mnu.no 

Mosjøen og omegn næringsselskap 

KF 

Fearnleys gate 7-9 8656 MOSJØEN post@mon.no 

Natur og Ungdom Postboks 4783 

Sofienberg 

506 OSLO inab@nu.no 

NAV Nordland Postboks 374 8001 BODØ nav.nordland@nav.no 

NHO Nordland Postboks 343 8001 BODØ nho.nordland@nho.no 

Nordland Bondelag Postboks 383 8001 BODØ nordland@bondelaget.no 

Nordland Bonde- og Småbrukarlag   8485 DVERBERG actheodorsen@msn.com 

Nordland fylkes fiskarlag Boks 103 8001 BODØ nordland@fiskarlaget.no 

Nordland idrettskrets Postboks 1420 8002 BODØ nordland@idrettsforbundet.no 

Nordland Reiseliv AS Postboks 434 8001 BODØ nordland@nordlandreiseliv.no 

Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 BODØ nf@nforsk.no 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER postmottak@ntfk.no 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no 

Ofoten friluftsråd c/o Narvik kommune 8512 NARVIK   

Lofoten friluftsråd c/o Vågan kommune, 

Rådhuset 

8305 SVOLVÆR   

Polarsirkelen friluftsråd Moveien 24 8700 NESNA knut.berntsen@friluftsradet.no 

Rana Utviklingsselskap AS Boks 343 8601 MO I RANA   

Vesterålen regionråd Postboks 243 8401 SORTLAND postmottak@vestreg.no 

Sør-Helgeland regionråd Postboks 473 8901 BRØNNØYSUND arnljot.arntsen@sh-region.no 

Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ regionradet@salten.no 

Ofoten regionråd Postboks 61 8539 BOGEN I OFOTEN post@ofotraadet.no 

Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA post@ihr.no 

Helgeland regionråd Postboks 405 8801 SANDNESSJØEN post@hel.no 

Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES post@lofotradet.no 

Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede 

her 

  

  ndw@nfk.no 

Salten Friluftsråd Postboks 915 8001 BODØ regionradet@salten.no 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK samediggi@samediggi.no 

Sentrum Næringshage AS Fjord Brygge 8805 SANDNESSJØEN post@snhh.no 

Sijti Jarnge - Samisk 

Kultursenter 

Sveanveien 20 8690 HATTFJELLDAL post@sijtijarnge.no 

Skolen ved Nordlandssykehuset Kløveråsveien 101 8072 BODØ   

Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ firmapost-nord@vegvesen.no 

Statskog SF Postboks 63 

Sentrum 

7801 NAMSOS post@statskog.no 

Stiftelsen Nordland 

Nasjonalparksenter 

Storjord 8255 RØKLAND   

Ungdommens fylkesting Fylkeshuset 8048 BODØ trine.grytoyr@nfk.no 

Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 BODØ postmottak@uin.no 

Várdobáiki samisk senter Bedringens vei 9 8536 EVENES post@vardobaiki.no 
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Vesterålen friluftsråd Postboks 243 8401 SORTLAND   

Vest-Lofoten videregående 

skole/Lofoten maritime fagskole 

Postboks 23 8376 LEKNES postvlv@vgs.nfk.no 

Sortland videregående skole Postboks 1105 8401 SORTLAND post.sortland@vgs.nfk.no 

Sandnessjøen videregående skole Postboks 600 8801 SANDNESSJØEN post.ssj@vgs.nfk.no 

Saltdal videregående skole   8250 ROGNAN svs-post@vgs.nfk.no 

Polarsirkelen videregående 

skole 

Postboks 53 8601 MO I RANA polarpost@vgs.nfk.no 

Narvik videregående skole   8512 NARVIK nar-post@vgs.nfk.no 

Arbeidstilsynet Nord-Norge Postboks 343 9305 FINNSNES nord-norge@arbeidstilsynet.no 

Árran julevsáme guovdásj / 

lulesamisk senter 

  8270 DRAG poassta@arran.no 

Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN post@avinor.no 

Fiskeridirektoratet Region 

Nordland 

Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN postmottak@fiskeridir.no 

Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon Nordland 

Storgata 48 8006 BODØ ffo.nordland@gmail.no 

Futurum Postboks 609 8507 NARVIK   

Fylkesmannen i Nordland Statens hus 

Moloveien 10 

8002 BODØ fmnopost@fylkesmannen.no 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER fmntpost@fylkesmannen.no 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 

Husbanken Torvgata 2 8002 BODØ firmapost.bodo@husbanken.no 

Høgskolen i Narvik Postboks 385 8505 NARVIK postmottak@hin.no 

Høgskolen i Nesna   8700 NESNA postmottak@hinesna.no 

Innovasjon Norge Nordland Postboks 488 8001 BODØ nordland@innovasjonnorge.no 

Allskog BA region Nord Postboks 28 8601 MO I RANA firmapost@allskog.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

Den Norske Turistforening, FNF Nordland, Forskningsrådet c/o Innovasjon Norge, Glomfjord 

Industripark, Helse og miljøtilsyn Salten IKS, Indre Salten Vekst, LO Nordland, Mo 

industripark, Pitesamisk senter, Nordland Fiskeoppdretterlag, Statkraft Energi AS Region Nord-

Norge, Trygg Trafikk, Statskog Nordland, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 

Tjeldsund kommune, Bodin videregående skole og maritime fagskole, Narvik videregående 

skole, Træna kommune, Tysfjord kommune, Vefsn kommune, Vega kommune, Vestvågøy 

kommune, Vevelstad kommune, Værøy kommune, Øksnes kommune, Herøy kommune, Allskog 

BA region Nord, Nordland Fremskrittsparti, Nordland Høyre, Nordland Kystparti, Nordland 

Venstre, Nordland Pensjonistparti, Miljøpartiet De Grønne Nordland, Demokratene i Nordland, 

Samfunnspartiet i Nordland, Universitetet i Nordland, Andøy videregående skole, Aust-Lofoten 

videregående skole, Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole, Hadsel 

videregående skole og fagskole, Bodø videregående skole, Brønnøysund videregående skole, 

Fauske videregående skole, Meløy videregående skole, Polarsirkelen videregående skole, Saltdal 

videregående skole, Sandnessjøen videregående skole, Sortland videregående skole, Knut 

Hamsun videregående skole/Joarkkaskåvllå, Skolen ved Nordlandssykehuset, Mosjøen 

videregående skole, Nordland Senterparti, Nordland idrettskrets, Kunnskapssenteret i Gildeskål, 

Helgeland regionråd, Natur og Ungdom, Sør-Helgeland regionråd, Vesterålen regionråd, 

Jernbaneverket, Avinor AS, Nordlandsforskning, Nordland fylkes fiskarlag, Lofoten friluftsråd, 

Kystverket Nordland, Partiet De Kristne Nordland, Ungdommens fylkesting, Nordland kunst- og 

filmfagskole, Troms fylkeskommune, Ofoten regionråd, Ofoten friluftsråd, Høgskolen i Nesna, 

Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Troms, 

Reindriftsforvaltningen Nordland, Fiskeridirektoratet Region Nordland, Lofotrådet, Polarsirkelen 

friluftsråd, Kunnskapsparken Bodø AS, Nordland Reiseliv AS, Sentrum Næringshage AS, KS 

Nordland, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Nordland, Arbeidstilsynet Nord-Norge, 

Mosjøen og omegn næringsselskap KF, Statens vegvesen Region nord, Salten Friluftsråd, KUN 

senter for kunnskap og likestilling, Árran julevsáme guovdásj / lulesamisk senter, Innovasjon 

Norge Nordland, Vesterålen friluftsråd, Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter, Meløy 

Næringsutvikling AS, Várdobáiki samisk senter, Sijti Jarnge - Samisk Kultursenter, NHO 

Nordland, Bodø kommune, Sortland kommune, Rana Utviklingsselskap AS, Narvik kommune, 

Vågan kommune, Alstahaug kommune, Andøy kommune, Ballangen kommune, Beiarn 

kommune, Bindal kommune, Brønnøy kommune, Bø kommune, Husbanken, Dønna kommune, 

Eldrerådet, NAV Nordland, Evenes kommune, Fauske kommune, Futurum, Nord-Trøndelag 

fylkeskommune, Salten regionråd, Flakstad kommune, Gildeskål kommune, Grane kommune, 

Hadsel kommune, Hamarøy kommune, Hattfjelldal kommune, Nordland Bonde- og 

Småbrukarlag, Sametinget, Høgskolen i Narvik, Hemnes kommune, Indre Helgeland regionråd, 

Nordland Kristelig Folkeparti, Nordland Bondelag, Leirfjord kommune, Lurøy kommune, 

Nordland Arbeiderparti, Lødingen kommune, Meløy kommune, Moskenes kommune, Nesna 
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1. Innledning  

Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en regional plan med handlingsprogram for 
bypolitikk i Nordland. For alle regionale planer skal det som ledd i varsling av planoppstart 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.   

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten (pbl. § 4-1.).       

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale interesser. 
Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet i regionen (pbl. § 8-2.).  

Bakgrunn for å lage en regional plan for bypolitikk er den demografiske utviklingen som har 
vært i Nordland over lang tid. Ser en bort fra de siste årene, har Nordland i liten grad tatt del 
av den sterke befolkningsveksten som har vært i Norge. Sentralisering av befolkning omkring 
de største byene i Norge har medført at Nordlands andel av landets befolkning er redusert. I 
tillegg har det skjedd en intern sentralisering innad i fylket.  Det er også i byene 
sysselsettingen vokser. Byene er sentrum for handel og tjenester, og i økende grad et sted 
folk i Nordland ønsker å bo. Samtidig vokser byene i Nordland forholdsvis mindre enn 
gjennomsnittet for byer i Norge.  Det er derfor viktig å jobbe videre for at byene i Nordland 
styrkes som motor for utviklingen av Nordland.  

Nordland fylkeskommune ønsker en bypolitikk som gir byene i Nordland de beste 
forutsetningene for å håndtere vekst. Målet med en bypolitikk er at sørge for at byene i 
Nordland oppleves som bra steder å bo, vokse opp, jobbe, skape og oppleve kultur, og kunne 
tilby gode levekår for alle. Nordlandsbyene skal dessuten ha gode rammebetingelser for 
næringslivet og ivareta sine regionale funksjoner overfor sitt omland når det gjelder 
tjenester, kulturtilbud og handel, noe som krever gode regionale samferdselsløsninger og 
godt tilrettelagt infrastruktur som bredbånd.  

Nordland fylkeskommune har mange strategier og sektorplaner som tar opp sentrale 
områder for utvikling av fylkets byer. Det som skiller denne planen fra øvrige planer og 
strategier, er at denne planen skal ha et sektorovergripende perspektiv på utvikling av byene 
i Nordland. Det vil si at det først og fremst er geografien som vil være inngangportal til 
utvikling av mål og strategier. Siktemålet er at planen skal utvikles til å bli et godt 
virkemiddel for å koordinere statlig, fylkeskommunal og kommunale interesser og dermed få 
et helhetlig utviklingsperspektiv på de geografiske stedene som har status som byer 
(regionsenter).   
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2. Bakgrunn  

Nordland fylkesting vedtok i februar 2013 Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 med 
tilhørende handlingsprogram. I handlingsprogrammet er det vedtatt at det skal utvikles en 
by- og regionsenterpolitikk for Nordland. Denne planen er knyttet opp til fylkesplanens 
målområde 2 – Livskraftige lokalsamfunn og regioner. Målområdet har tre underområder, 
hvorav det første har fokus på at «Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige 
regioner». Her heter det innledningsvis:   

«I utviklingen av livskraftige lokalsamfunn og regioner må både fylkessentret, regionsentrene 
og lokalsentrene utvikles. Sentralisering er en global trend. Befolkninga velger i stadig større 
grad å bo i byene – også i Nordland. For å demme opp for fraflytting fra fylket og spesielt fra 
distriktene, må det satses særskilt på regionsentrene som lokomotiver for god utvikling i 
regionene».     

I fylkesplanen er det tatt inn to strategier knyttet til dette målområdet:   

 Strategi 1:    Styrke regionsentrene som funksjonelle sentra    
Strategi 2:        Styrke Bodøs rolle som fylkessenter, universitetsby og motor                          

nordområdesatsingen   

Dette var bakgrunnen for at fylkestinget i desember 2014 vedtok oppstart av arbeidet med 
regional plan for by- og regionsenterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014).   Planen 
skal omhandle utviklingen i byene og deres rolle som regionsenter.  Planen vil bli utarbeidet i 
tråd med plan- og bygningslovens kap. 8. Dette innebærer at det stilles lovpålagte 
prosesskrav knyttet til medvirkning og formelle høringsprosesser.    

Regional plan for bypolitikk skal være et verktøy i arbeidet med regional utvikling gjennom å 
styrke de 10 byene som i fylkesplanen er pekt ut som sentra med regionale funksjoner: 
Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland 
og Narvik.   
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Kart over Nordland med de ti regionsentrene  

Planprogram – prosess og medvirkning  
Som en forberedelse til planarbeidet ble det i juni 2013 fremmet en sak til fylkesrådet; sak 
115/13 – By- og regionsenterpolitikk i Nordland. I løpet av 2013 og 2014 ble det arrangert 
administrative og politiske fellesmøter med de berørte bykommunene. I 2015, og etter at 
oppstartsmeldingen ble vedtatt i fylkestinget, ble dette fulgt opp med møter med de enkelte 
bykommunene.   
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For å lage planprogrammet er det opprettet en planprogramgruppe. Planprogramgruppen 
har bestått av:  

Greta Johansen, plansjef, Nordland fylkeskommune (leder)  
Asgeir Jordbru, samfunnskontoret, Bodø kommune eller vara  
Rolf Michael Lossius, rådmann, Sortland kommune eller vara  
Ole Petter Rundhaug, ass. rådmann, Rana kommune eller vara  
Britt Kjensli, næring og regional utvikling, Nordland fylkeskommune  
Una Sjørbotten, næring og regional utvikling, Nordland fylkeskommune  
Steinar Randby, samferdselsavdelingen, Nordland fylkeskommune  
Heidi Ramsvik, kultur og miljø, Nordland fylkeskommune  
Bjørnar Nystrand, utdanningsavdelingen, Nordland fylkeskommune  

3. Utviklingstrender i byene i Nordland  

Byene i Nordland har ulik historie og ser ulike ut i dag. Byene i Nordland varierer mellom 
67000 til 50 000 mennesker, og har ulike tilbud av offentlige tjenester, utdannings- og 
kulturtilbud og arbeidsplasser.  

Tabell 1. Befolknings- og sysselsettingsutviklingen i perioden 2000-2015  
   Folkemengde pr. 1. januar  Sysselsetting etter arb.sted 4. kv.  

      %-vis endr     %-vis endr  
   2000  2015 2000-2015  2000  2013 2000-2013  
Bodø  424651  50185  18,2  235492  27671  17,5  
Narvik  18600  18853  1,4  8701  9290  6,8  
Brønnøy  7433  7934  6,7  3391  3843  13,3  
Alstahaug  7440  7454  0,2  3431  4076  18,8  
Vefsn  13553  13352  -1,5  6534  6824  4,4  
Rana  25255  26078  3,3  11788  12908  9,5  
Fauske  9632  9622  -0,1  3680  3834  4,2  
Vestvågøy  10750  11140  3,6  4544  5273  16,0  
Vågan  9229  9285  0,6  4080  4436  8,7  
Sortland  9230  10166  10,1  4748  5183  9,2  
Sum  
reg.sentrene  153587  164069  6,8  74446  83338  11,9  
Resten av fylket  85522  77613  -9,2  33932  32973  -2,8  
Nordland  239109  241682  1,1  108378  116311  7,3  

Norge  4478497 5165802  15,3  2262000 2619000  15,8  
Kilde: Statistisk Sentralbyrå  

                                                      
1 Inklusiv Skjerstad kommune 
2 Inklusiv Skjerstad kommune 
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• I dag bor 67,9 % av befolkningen i de ti bykommunene i Nordland. For 15 år siden var 
tilsvarende andel 64,2 %. De samme kommunene hadde i 2013 71,9 % av 
sysselsettingen mot 64,2 % i 2000.  

• Tabell 1 viser utviklingen i de enkelte bykommunene. Det er stor variasjon mellom 
byene i Nordland når vi studerer befolknings- og sysselsettingsutvikling.   

• Befolkningsutviklingen er med unntak av Vefsn og Fauske positiv i byene i Nordland, 
og mens den i sum er negativ i øvrige deler av fylket. Befolkningsutviklingen i 
Nordland er svakere enn befolkningsveksten på landsbasis. Dette skyldes at 
befolkningen i byene i Nordland (med unntak av Bodø) ikke har vokst like mye som 
tilsvarende byer i andre deler av landet.   

• Det er økt innvandring (inkl. norskfødte med innvandrerforeldre) som er årsak til den 
positive utviklingen i befolkningen i Nordland fra 2008.   

• Utviklingen i sysselsetting viser samme mønster. Sysselsettingen øker i byene i 
Nordland, og går ned i de øvrige delene av fylket. Men sysselsettingen i byene i 
Nordland øker vesentlig mindre enn landet som helhet.  

• Figur 1 og 2 viser den prosentvis endringene i folkemengde og sysselsetting i 
Nordland og Norge. I begge figurene har vi for Nordland skilt mellom utviklingen i de 
10 bykommunene som inngår i planarbeidet og de 34 øvrige kommunene.   

 
 

 

Figur 1. Prosentvis endring i folkemengde og sysselsetting i perioden 2000-2008. Kilde: 
Statistisk Sentralbyrå.  
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Figur 2. Prosentvis endring i folkemengde og sysselsetting i perioden 2008-2013.  
Kilde: Statistisk Sentralbyrå.  
    

4. Aktuelle problemstillinger for utvikling i byene i Nordland  

Byene som arena for næringsutvikling   
Næringslivet i byene i Nordland består av ulike type tjenestetilbud. Dette handler om 
tjenester til privatpersoner og bedriftsmarkedet. Tjenestene tilbys både av offentlig og 
private virksomheter. Varehandel, konsulenttjenester som advokater, arkitekter og 
forretningsutviklere, sykehus og utdanningstilbud er eksempler på dette.   

Vekst i byer henger sammen med næringsutvikling. Byene har fortrinn som lokaliseringssted 
fordi tilgang til marked, kompetanse og infrastruktur gir byene fortrinn. Samtidig så er det 
viktig hvordan byene fungerer som en møteplass for mennesker. Byene gir tilgang på 
kompetanse, nettverk, informasjon om hva som skjer i markedet mv. Byene har en merverdi 
ved at det er en møteplass for folk og gir grunnlag for læring, informasjonsdeling og 
samarbeid. Dette gir grunnlag for innovasjon og nyskaping, og vekst i eksisterende 
næringsliv.   

Hvordan er det å bo i byene i Nordland   
Det mange av byene i Nordland har til felles, er god tilgang til nærturområder og 
friluftslivstilbud i området rundt byen. For å kunne lage rammer for en god bypolitikk for 
Nordland trenger vi å vite hvilke tilbud som etterspørres, om de ulike byenes økonomiske og 
sosiale levekår, og om deres tilgjengelighet og nærhet til viktige byfunksjoner. Vi trenger å 
vite hvordan det oppleves å være ung i Nordlandsbyene, hvordan vi tar imot tilflyttere og 
hvordan det er å bli gammel i byene. Vi trenger også å forstå hvordan de ulike byene best 
kan tilrettelegge for boliger som er i samsvar med befolkningsutviklingen og som gir gode 
bo- og nærmiljø.   
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Hvordan utvikler vi arealene i byene  
Et viktig grunnlag for en regional og lokal bypolitikk vil være å samordne areal-, bolig og 
transportplanleggingen i henhold til de statlige planretningslinjene. Dette innebærer at 
byens areal skal utnyttes slik at vi får nærhet mellom boliger og arbeidsplasser, gode 
betingelser for sentrumshandel, styrking av kollektivtransport, og tilrettelegging for gående 
og syklende. Her vil det være avgjørende å få på plass et godt samarbeid mellom kommune 
og næringsliv. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer som omhandler by- og 
tettstedsutvikling vil utgjøre rammen for en regional bypolitikk.   

Hvilken rolle har byene for sitt omland  
Byene fungerer som et viktig møtested for befolkning og næringsliv i nabokommunene. 
Byene tilbyr tjenester og kultur- og opplevelsestilbud til innbyggere i større regioner. Byene 
er viktige arbeidsmarked for innbyggere i nabokommunene. Byene er også attraktive 
bosteder for mange som jobber i nabokommunene. Byene gir grunnlag for bosetting også i 
nabokommuner og mindre steder. Flere av bykommunene tar ansvar for tjenestetilbudet til 
innbyggere i små nabokommuner, og i flere regioner har flere kommuner samarbeid om 
viktige tjenestetilbud til innbyggere.   

Hvordan er infrastrukturen rundt byene og mellom byene i Nordland  
Nordland har i 2015 27 bo- og arbeidsmarkedsregioner, og totalt 44 kommuner. Det betyr at 
det er få kommuner i dag som inngår i felles bo- og arbeidsmarkedsregioner. Bo- og 
arbeidsmarkedsregioner defineres i relasjon til dagpendling. Fortsatt er det mange i 
Nordland som ukependler fra de små kommunene til sentraene. For å øke dagpendlingen og 
fleksibiliteten i arbeidsmarkedet er det en mulighet å jobbe med regionforstørring gjennom 
bedre infrastruktur og kollektivtilbudet.   

Hva kjennetegner Bodø som fylkeshovedstad   
Bodø som fylkeshovedstad er definert som et eget utviklingsområde i fylkesplanen innenfor 
bypolitikken. Utviklingen i Bodø er av betydning for innbyggere i Bodø, og har i tillegg en 
rolle som regionsenter i Salten og som fylkeshovedstad for Nordland. I dette ligger det bl.a. 
at Bodø har en viktig del av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv i hele fylket. Dette 
gjelder særlig innenfor statlig og regional forvaltning, Universitetet i Nordland. Bodø er altså 
et viktig administrasjonssentrum for Nordland. Samtidig er det en del næringsvirksomhet 
som krever en viss størrelse i sitt nærmarked og Bodø vil være en slik markedsplass. Også de 
øvrige regionene i Nordland vil dra nytte av at fylkeshovedstaden lykkes og styrker sin 
posisjon i Norge og internasjonalt. I arbeidet med planen skal det tydeliggjøres og 
konkretiseres hvordan Bodø bys rolle som fylkeshovedstad kan bidra til en samlet nærings- 
og befolkningsutvikling i Nordland.   
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5.  Oppsummering av problemstillinger i arbeidet med  
byutvikling i Nordland  

Kunnskapen vi har om viktige problemstillinger for byene i Nordland og samfunns- og 
næringsutviklingen i Norge generelt gir oss noen viktige overordna utfordringer. Byer er i 
økende grad viktig for regional utvikling, hvor både folk og næringsliv trekkes mot byer. 
Utvikling i næringslivet og økningen i utdanningsnivået blant ungdom gir sammen en sterk 
urbaniserende trend. Næringslivet trenger stadig mer kompetent arbeidskraft, og denne 
arbeidskraften finnes i økende grad i byene. Urbaniseringen skjer uavhengig av tilflyttingen 
fra distriktene. Vi ser at byene i Nordland vokser fordi vi har innvandring. At byene har en 
viktig funksjon i de ulike delene av fylket er allment akseptert. Denne erkjennelsen er det 
viktig å bygge videre på.   

By- og regionsenter som begrep handler om utvikling av byen i seg selv og dens funksjon og 
rolle som regionsenter. I praksis handler både bypolitikk og regionsenterpolitikk om det 
samme, altså ulike dimensjoner ved bypolitikk.  Derfor brukes bypolitikk som begrep i det 
videre arbeidet med planen.   

Bypolitikk er et relativt nytt område å jobbe med både for fylkeskommunen, statlige etater 
og mange av kommunene. Heller ikke nasjonalt er det laget bypolitikk som er direkte 
relevant i Nordland. Forskning på byer nasjonalt og internasjonalt handler i stor grad om 
byer som er mye større enn byene i Nordland. Det er derfor en sentral del av arbeidet å øke 
kunnskap om byutvikling i Nordland.   

Bypolitikken i Nordland skal ta utgangspunkt i de 10 byene som er definert som 
regionsentrene i fylkesplanen. Bodø er her definert både som regionsenter men også som 
fylkeshovedstad. Samtlige av regionsentrene har bystatus. Byene i Nordland er ulike i 
størrelse og har ulike bykvaliteter. Dette skyldes fysiske betingelser, historiske årsaker, 
næringsstruktur mv. Byenes unikhet skaper et behov for å tilpasse bypolitikken til hver 
enkelt by. Planarbeidet skal ta tak i noen felles problemstillinger som må løses på ulike 
måter:  

- Hvordan kan vi utvikle byene som sentra for næringsutvikling og vekst?  
- Hvordan kan vi utvikle byene som gode og attraktive steder å bo og leve?  
- Hvordan kan vi styrke byenes samarbeid med sitt omland?  
- Hvordan kan vi skape større regioner gjennom bedre infrastruktur og 

kollektivløsninger?  
- Hvordan kan vi skape kunnskap og felles forståelse om byutvikling i Nordland?  

Ut fra disse overordnede problemstillingene skal arbeidet med regional plan innrettes 
gjennom fire utviklingsområder/pilarer. I tillegg skal det lages en felles overbygning for å 
utvikle kunnskap om byutvikling i Nordland.  
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6. Vekstkraft   

Formål  
Byene i Nordland skal være attraktive steder å starte nye bedrifter og utvikle eksisterende 
bedrifter. Byene skal også være attraktive steder å lokalisere både privat og offentlige 
arbeidsplasser. For å få til dette skal det skal utvikles kunnskap og felles forståelse for byenes 
rolle for næringsutvikling i Nordland. Det skal identifiseres muligheter for å styrke 
vekstkraften ved å utvikle byene som innovasjonssentra i Nordland.   

Hva skal gjøres i planarbeidet  
Planarbeidet skal skape grunnlag for å utvikle strategier for å utvikle byene som arena for 
vekst i næringslivet. Det skal gjøres analyser, eller sammenstille eksisterende analyser, av 
flere sentrale tema for utvikling i byene framover. Gjennom en medvirkningsprosess skal det 
identifiseres og prioriteres strategier for bypolitikk for Nordland og tiltak for hver enkelt by.  

Utfordringer  
Byer er viktige for næringsutvikling ved at de ofte er attraktive lokaliseringssteder. Byene gir 
tilgang på et større marked og flere bedrifter skaper grunnlag for bredere mangfold i 
næringslivet. Byens størrelse legger grunnlag for større institusjoner, som f.eks. større 
flyplass og sykehus. Samtidig er det grunnlag for bredere kompetansemiljø og mangfold av 
arbeidsplasser.  

Det som bidrar til å skape vekst i byer er ofte det «ekstra» byene har. Byer kan ha energi og 
et dynamisk miljø som framstår som kreativt, nyskapende og som tiltrekker seg folk og 
bedrifter. Dette er noe litt ubestemmelig, utover å være å være lokaliseringssted. Dette 
handler om at byene gir grunnlag for at mennesker møtes og nettverk utvikles. Folk og 
bedrifter får impulser, en del bedrifter har bedre tilgang på informasjon om markedet og 
endringer som skjer. Ansatte flytter lettere mellom bedrifter og bidrar til 
kompetanseoverføring og læring. Byene skaper altså en dynamikk og en innovasjonskraft 
som er viktig for vekstkraften i byen. 

Byene som innovasjonssentra kan utvikles. Dette kan gjøres på ulike måter, bl.a. å skape 
møteplasser for bedrifter, skape formelle og uformelle nettverk, og skape åpenhet og tillit på 
tvers av bedrifter og institusjoner. Tilgang på informasjon og kunnskap kan stimulere til 
læring og samhandling mellom mennesker. Hvordan byene i Nordland fungerer som 
innovasjonssentra og arena for vekstkraft skal studeres og diskuteres videre i planarbeidet.   

Befolkningsstatistikk forteller oss at det som gjør at befolkningen i byene i Nordland vokser 
er økt innvandring. Dette har betydning for hvordan næringslivet i byene i Nordland kan 
utvikles framover. Innvandrere kan bidra med ny kompetanse og nye bedrifter. Byenes 
raushet og evne til å skape vekst i et mangfoldig samfunn og inkludere nye perspektiv, blir 
viktige spørsmål å adressere i utformingen av en bypolitikk for Nordland.  

Byene i Nordland har ulik næringsstruktur. Byene har også ulike kompetansemiljø, og i 
varierende grad bedrifter innenfor forretningsmessig- og teknisk tjenesteyting. Næringslivet i 
Nordland har høy verdiskaping, men utviklingen i sysselsettingen er ikke like positiv. En viktig 
årsak til dette er at næringslivet i Nordland vokser mindre innenfor forretningsmessig- og 
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teknisk tjenesteyting, og innenfor statlige offentlige kompetansearbeidsplasser. I 
planarbeidet skal vurderes tiltak som bidra til å utvikle flere arbeidsplasser i privat sektor i 
byene i Nordland. Som del av dette er det nødvendig å diskutere problemstillinger i de ulike 
byene. Dette kan være slik som arealtilgang og kommunenes arbeid for å legge til rette for 
næringslivet, hvordan ulike utdannings- og kompetansemiljø kan være større del av 
utviklingen i byene, virkemidler og tiltak for å stimulere til innovasjon og flere gründere mv.  

Statlige arbeidsplasser er viktig for arbeidsmarkedet i byene. De tilfører en stabilitet i 
arbeidsmarkedet. Statlige arbeidsplasser tilbyr ofte tjenester utenfor et lokalt og regionalt 
marked og er derfor viktige kompetansemiljø i et helhetlig arbeidsmarked. Mange av byene i 
Nordland har de siste tiårene mistet mange statlige arbeidsplasser. I planarbeidet skal det 
gjøres et arbeid med å øke kompetanse om hvordan utvikle bedre arbeidsmetoder for å 
lykkes i arbeidet for nye statlige arbeidsplasser til byene i Nordland.  

Utredningsbehov/Analyser  
• Analysere byene i Nordland som innovasjonssentra   
• Gjennomføre analyse av hva slags tjenester næringslivet og offentlige virksomheter 

kjøper tjenester og hvor disse kjøpes, samt hva slags bedrifter som er i Nordland innfor 
forretningsmessig- og teknisk tjenesteyting.  

• Kartlegge kompetansemiljø i byene med vekt på hva som finnes av kompetanse. Dette er 
et videre perspektiv som inkluderer mer enn utdanningsnivå og utdanningstype.   

• Hente inn erfaringer om hvordan det er smart å arbeide for få flere statlige 
arbeidsplasser.  

• Utforme en SWOT-analyse av vekstkraft i byene. Denne skal baseres på allerede 
eksisterende data/analyser og øvrige analyser som blir gjennomført i planprosessen. Det 
må vurderes om det må gjøres nye analyser på enkelte tema eller i noen av byene.  

   

7. Attraktivitet    

Formål  
Bypolitikken skal være med på å styrke de enkelte byenes attraktivitet og tiltrekningskraft 
som besøkssted og sted for mennesker å bo og oppholde seg. Attraktivitet vil i denne 
sammenhengen fokusere på bymessige kvaliteter, og hvordan byene i Nordland best kan 
utvikle sitt potensiale gjennom byplanlegging og tilrettelegging for ønsket 
befolkningsutvikling. I dette ligger det at byvekst skal håndteres på en god og bærekraftig 
måte og hvor utviklingen ikke styres av sektorinteresser hver for seg. Dette krever kunnskap 
om hvordan byutvikling skjer, og hvordan offentlig sektor kan legge til rette for utbygging av 
offentlig infrastruktur, offentlige tjenester og privat prosjekt- og eiendomsutvikling som 
ivaretar fellesskapets interesser. Planen skal drøfte hvorledes byplanlegging kan brukes som 
virkemiddel for å få til en god og bærekraftig arealbruk som fremmer bedre miljø, helse og 
levekår i byen, og som favner både den enkeltes bo- og nærmiljø, og byens offentlige rom 
som arena for mangfold og fellesskap.   

Hva skal gjøres i planarbeidet  
Planarbeidet skal legge grunnlag for omforente strategier for byutvikling som fremmer og 
forsterker de ulike byene i Nordland attraktivitet, og som svarer på de ulike byenes særlige 
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utfordringer. Det skal innhentes kunnskap, eller sammenstilles eksisterende kunnskap, om 
nåsituasjonen i byene knyttet til områdene:   

• Byplanleggig   
• Bykvalitet 
• Byvekst   

Gjennom medvirkning skal det utvikles strategier knyttet til temaet og identifiseres og 
prioriteres tiltak for hver enkelt by.   

Utfordringer  
Det stilles stadig større krav til stedenes fysiske utforming, og bolig-, kultur- og fritidstilbud i 
konkurransen om å opprettholde en bærekraftig befolkningssammensetning i Nordland og 
tilrettelegge for videre utvikling og vekst. Et viktig grunnlag legges i kommunenes samfunns- 
og arealplanlegging som legger rammene for arealbruk, boligpolitikk, kultursatsning, 
folkehelsearbeid og offentlige tjenestetilbud. En stadig økende andel av samisk befolkning 
velger å bosette seg i byene, og det vil være viktig å øke kunnskapen om hvilke utfordringer 
og muligheter dette gir for levekår for samisk befolkning, samt ivaretakelse av samisk språk 
og kultur.  

Befolkningsutviklingen viser at flere ønsker å bosette seg i byer. Det er imidlertid de største 
byene i landet hvor en forventer størst antall nye innbyggere, og ikke byer av den størrelse vi 
har i Nordland. Hva vil være de viktigste faktorene for bosettingsvalg fremover, og hvilke 
virkemidler kan benyttes for å legge til rette for at våre byer blir attraktive alternativer for 
etablering når fremtidens unge foretar sine bosettingsvalg? Hva er «urbanisme på 
nordlandsk», og hva er det spesielle og særegne ved den enkelte by i Nordland som kan 
videreutvikles?    

En studie av byenes attraktivitet må ta hensyn til mange faktorer som for eksempel 
stedsutvikling, boligtilbud, kultur, handel og byliv, folkehelse og frivillighet, miljø og 
klimatilpasning og offentlig tjenestetilbud.   

Stedsutvikling i form av fysiske investeringer har som mål å heve kvaliteten i de fysiske 
omgivelsene gjennom en bevisst satsning på arkitektur, byggeskikk og landskapsutforming. 
Dette er et viktig satsningsområde for kommuner som ønsker å fremstå som attraktive.   

Sentrumshandel og restaurant- og kafeliv en viktig del av byenes attraktivitet, og byer har 
tradisjonelt vokst fram som møteplass for handel og næringsliv. Premissene for handelen har 
imidlertid endret seg, og bylivet slik vi tradisjonelt kjenner det, trues mange steder av 
kjøpesenterutbygging utenfor bysentrum. Byenes vekst og utstrekning er derfor en sentral 
problemstilling i bypolitikken. I dag kan handelen foregå med bil utenfor bykjernen. Det 
samme gjelder boligområder som i prinsippet kan ligger hvor som helst og betjenes av bil.   

En bevisst boligpolitikk står sentralt i konkurransen om stabil arbeidskraft og en økende 
eldre befolkning, og omfatter tilrettelegging av gode bomiljøer og stimulering for økt tilgang 
på leieboliger og leiligheter. Kvaliteten på boliger og boligmiljøer, og tilknytningen til byens 
tilbud og tjenester, er viktige oppgaver som må løses.   
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Byer står for en vesentlig del av klimagassutslippene. Utslipp knyttet til personbiltrafikk er i 
stor grad et urbant problem. Stadig større fortetting og høyere arealutnyttelse gir også nye 
utfordringer knyttet til miljø og klimatilpasning. Våre internasjonale, nasjonale og regionale 
krav må løses i måten vi planlegger og utvikler våre byer på.   

Byutvikling innebærer ofte press på kulturminner og kulturmiljøer i kampen om 
sentrumsnære arealer. Dette krever oppmerksomhet rundt betydningen av historie, 
identitet, særpreg og stolthet over det særegne som den enkelte by har, og en forståelse av 
at kulturminner ikke står i veien for utviklingen, men at kulturarven tvert imot kan være et 
konkurransefortrinn og en ressurs.   

Et kreativt bysamfunn med et godt utviklet kulturliv er av stor betydning for opplevelse av 
livskvalitet. Byer i Nordland må kunne tilby et bredt mangfold av fellesskap, kulturelle 
uttrykk og mulighet for deltakelse. Derfor er det viktig med fysiske kulturarenaer som har 
både som visnings- og produksjonsfunksjoner. Det stilles stadig økende krav til kvalitet på 
slike arenaer.   

Bykvalitet handler i stor grad om å sikre fellesgoder. Derfor er det viktig at vi har byer som 
folk har tilknytning til, og hvor det oppleves som naturlig å bidra også gjennom frivillig arbeid 
innen kultur og idrett. Verdien av det frivillige arbeidet for byens kulturliv er lite 
dokumentert som element i byutviklingen.   

Utredningsbehov/analyser  
• Utforme en SWOT-analyse av byenes attraktivitet. Denne skal baseres på allerede 

eksisterende data/analyser og øvrige analyser som blir gjennomført i planprosessen. Det 
må vurderes om det må gjøres nye analyser på enkelte tema eller i noen av byene.  

• Opprette et bredt sammensatt og politisk uavhengig faglig råd som får i oppdrag å 
utforme faglige råd for byutvikling i Nordland ut fra de utfordringene og mulighetene 
som kartlegges   
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8. Regionforstørring  

Formål    
Planen skal bidra til å identifisere mulighetene for regionforstørring rundt de ulike byene, 
både gjennom målrettet infrastrukturinvesteringer og via bedre kollektivtilbud. Økt fokus på 
regionforstørring har to siktemål. Øke pendlingsmulighetene til regionsentrene, men også 
fra regionsentrene til offentlig og privat sektor i omegnskommunene.   

Hva skal gjøres i planarbeidet  
Planarbeidet skal i utgangspunktet ha fokus på fire hovedområder. 1. Analysere muligheten 
for å supplere tradisjonell nytte-/kostanalyser med metoder/modeller som identifiserer 
verdiskapingsmulighetene via forbedret infrastrukturløsninger. 2. Koble vekstanalyser med 
virkninger av økt infrastrukturinvesteringer. 3. Kartlegge og samle oversikt over mulige 
infrastrukturprosjekt (i tidligfase) rundt/mellom bysentrene i Nordland. 4. Uavhengig av 
økonomiske rammer analysere mulighetene for økt pendling til/fra regionsentrene via 
sjøverts kollektivtilbud.   Utviklingen av en bypolitikk for våre 10 regionsentre skal knyttes 
nært opp mot arbeidet med Transportplan Nordland (RTP).   

Utfordringer  
Med regionforstørring menes utvidelse og styrking av lokale arbeidsmarkeder og tjenestetilbud. 
Regionforstørring innebærer at de funksjonelle regionene blir større, og måles vanligvis som økt 
pendling.  

Regionforstørring er en viktig utviklingsstrategi, hvor samferdselspolitikken er det viktigste 
grepet. Infrastrukturutbygging og tilrettelegging av viktige samferdselsløsninger kan bidra til 
å skape større bo- og arbeidsmarkedsregioner. I Norge har vi tradisjon for at pendling har 
positivt fortegn, hvor målet er å øke valgfriheten med hensyn til hvor en ønsker å bo og 
arbeide. I St.meld. nr 13 "Ta heile Noreg i bruk" vises det til at potensialet for  
regionforstørring er sentralt i utformingen av Nasjonal Transportplan. I arbeidet med 
Nasjonal Transportplan 2018 – 2027 vil begrepet være sentralt.   

I NOU 2011:3, Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet, blir det lagt vekt 
på at større arbeidsmarkeder er viktig for å utvikle et mer kunnskapsbasert arbeidsliv i hele 
landet. Det er i denne sammenheng viktig å ha kompetanseaktører som har tett kontakt med 
arbeidslivet, kartlegger opplæringsbehovet i bedriftene og sørger for at det blir tilrettelagt 
relevante opplæringstilbud i arbeidsmarkedsregionene. Transportøkonomisk Institutt 
utarbeidet i 2012 en rapport  ”Potensial for regionforstørring”3. Her ser de på hvordan 
arbeidsmarkedene kan utvikles gjennom et systematisk arbeid med å lage større geografiske 
arbeidsmarkedsregioner.    

Det er til dels svært ulike forutsetninger for forstørring og utvikling av de ulike bo- og 
arbeidsmarkedsregionene i Nordland. Avstander, tradisjoner for pendling m.m., gjør at det 
vil være behov for å gjennomgå egne prosesser for hver by der potensiale for 
regionforstørring gjennom infrastrukturtiltak blir analysert og avklart. Likeledes har vi felles 

                                                      
3 Transportøkonomisk institutt, rapport 1208/2012  
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utfordringer mellom Nordland og Troms med hensyn til å legge til rette for regionforstørring 
over fylkesgrensen. Harstadregionen inkludere i dag Evenes og Tjeldsund, mens 
Narvikregionen også inkluderer Gratangen kommune i Troms. Når Hålogalandsbrua åpnes vil 
reiseavstanden mellom Narvik og flere av de andre kommunene i regionen bli vesentlig 
redusert4. På SørHelgeland er det likeledes viktig å ha en tett dialog med Nord-Trøndelag.  

Innenfor samferdselssektoren er det viktig å få en tett og god kobling mot arbeidet med 
revisjon av Transportplan Nordland og NTP-prosessen. Koblingen mellom regionforstørring 
rundt våre byer og mellom byene påvirker ikke bare mulighetene før økt pendling, men vil 
også bidra til å redusere næringslivets transportkostnader og redusere avstandsulempene til 
nasjonale og internasjonale markeder.   

Nordland fylkeskommunens innspill til Nasjonal transportplan-prosess, bør ta utgangspunkt i 
slike analyser der man spiller inn prosjekter i de ulike korridorene som vil kunne gi effekter 
knyttet til regionforstørring.   

De to aktuelle korridorene i Nordland er i stor grad knyttet til større hovedveier og 
sjøtransporten sør – nord. Det er viktig at vi gjennom analysene for våre by- og regionsentre 
også fokuserer på tverrforbindelser (øst – vest) og på sammenbinding av kystområdene, 
inkludert øyene, og korridorene som går sør – nord. Nordland har mange samfunn der båt er 
eneste mulige transportmiddel ved pendling. Slik pendling er svært ressurskrevende.    

Nordland fylkeskommune har igangsatt et prosjekt for utvikling av nytt samferdselskart for 
Nordland. Dette arbeidet vil stå sentralt både i utviklingen av en by- og regionsenterpolitikk 
og i arbeidet med revisjon av Transportplan Nordland.   

Utredningsbehov   
• Utvikle alternative modeller, hvor næringslivets verdiskaping trekkes sterkere inn i 

nytte-/kostnadsanalysene.   
• Pågående utredningsarbeid knyttet til nytt samferdselskart for Nordland   
• Utrede mulighetene for å utvikle kollektivplaner/bypakker i samtlige ti bysentraer i 

Nordland.  
  

9. Samarbeid by og omland   

Formål   
Økt samarbeid mellom regionsenteret og omegnskommunene innenfor næringsutvikling i 
egen region. Jobbe for at regionsentrene kan tilby relevante offentlige og private tjenester 
som etterspørres av befolkning og næringsliv i regionen.  

  

                                                      
4 Norut Tromsø, rapport 07/2012. Sør-Troms/nordre Nordland – faktagrunnlag om næringsliv og 
befolkningsstruktur.  
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Hva skal gjøres i planarbeidet  
Analysere koblingen mellom næringslivet i byene og omegnskommunene og synliggjøre og 
kartlegge hvordan dette avhengighetsforholdet fungerer. Planen skal samtidig underbygge 
og videreutvikle de analyser som er gjennomført i Nordland i regi av Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner. Planarbeidet skal sikre 
god forankring mellom det nasjonale byregionprogrammet og arbeidet med en by- og 
regionsenterpolitikk for Nordland.  

Utfordringer  
Våren 2013 planla Kommunal- og regionaldepartementet (Regjeringen Stoltenberg II) å 
starte opp «Et utviklingsprogram for å styrke små og mellomstore byer som regional 
utviklingskraft».  Etter valget høsten 2013 med påfølgende regjeringsskifte, ble målgruppen 
endret fra små og mellomstore byregioner til å gjelde alle byregioner i landet. I tillegg har 
regjeringen igangsatt sitt kommunestrukturprosjekt, med sikte på å etablere større robuste 
kommuner. Dette arbeidet er i sin innledende fase.    

Begge disse prosessene vil på ulik måte få betydning for prosessen med å utvikle en by- og 
regionsenterpolitikk for Nordland. Størst betydning har byregionprogrammet til Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet.  I fase 1 som ble avsluttet ved årsskifte 2014/2015, har 6 
av våre 10 bykommuner med omegnskommuner fått økonomisk støtte fra KMD til å 
konsolidere samarbeidet internt i søkerregionen, og til utvikling og valg av temaer den 
enkelte region ønsker å jobbe videre med. Fase 2 igangsettes i løpet av sommeren/høsten 
2015.    

Endringer i kommunestrukturen i Nordland, vil samtidig ikke endre behovet for en by- og 
regionsenterpolitikk. De utpekte byer vil også i framtid danne kjernen i en by- og 
regionsenterpolitikk. Det som vil endres, er hva som defineres som byens omland og 
byens eksterne omland knyttet til selvstendige kommuner.      

 Utredningsbehov  
Det er ikke identifisert egne utredningsbehov under dette punktet så langt i prosessen. 
Eventuelle utredningsprosjekter som dukker opp i løpet av planprosessen, vil tilpasses 
utviklingen i Kommunal- og regionaldepartementets utviklingsprogram for byregioner.  

10.  Konsekvensutredninger  

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 
skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av 
planens virkninger for miljø og samfunn. (pbl. § 4-2.) Planen er ikke KU-pliktig. 
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11.  Rammer for planarbeidet  

Nasjonale rammer  
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, skal legges til grunn 

for planlegging, og bidra til at planlegging i fylker og kommuner tar opp viktige 
utfordringer for samfunnsutviklingen  

• Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan –nasjonal strategi for samferdsel og 
transport. Gir rammer for infrastrukturløsninger i fylket.  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat 
og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.  

• Meld. St. 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk, Distrikts- og regionalpolitikken. 
Innretningen for nasjonale satsinger innenfor regional- og lokalutvikling, herunder 
bysatsinger.   

 Kommunale og regionale føringer   
• Fylkesplan for Nordland + handlingsprogram. By- og regionsentersatsingen ble initiert 

i prosessen knyttet til fylkesplanen, som gir rammer i form av mål og strategier for 
satsingen. Tiltak fremgår av handlingsplanen.  

• Regional transportplan + handlingsprogram. Transportplan Nordland gir mål og 
strategier for infrastruktur og kommunikasjon i Nordland. Denne planen er spesielt 
sentral for arbeidet med tema regionforstørring.  

• Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 – 2020. Det er flere 
av fylkeskommunens strategier som vil være sentrale for denne planen.   
Innovasjonsstrategien nevnes likevel spesifikt ut fra den sterke koblingen opp mot 
det arbeidet og de tiltak som omhandler vekstkraft i denne planen.  

• Handlingsplan for DA-Bodø angir hva partnerskapet for DA-midlene anser for å være 
viktige satsinger i Bodø, og vil også være retningsgivende for arbeidet med Bodø som 
fylkeshovedstad.  

• Kommuneplaner- samfunnsdelen, med tilhørende handlingsprogram. Den enkelte 
bykommunes kommuneplaner vil ligge til grunn for det arbeidet og de prioriteringer 
som skal gjøres for den enkelte by.  

Samordning med andre planprosesser  

• Regional planstrategi – (behandling i FT vår 2016)  
• Regional transportplan - (behandling i FT vår 2016)  

12.  Planprosessen  

Ved utarbeiding av regional plan skal regional planmyndighet samarbeide med berørte 
offentlige myndigheter og organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til 
å delta i planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak (§ 8-
3.).   
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Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at 
dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private (§ 5-1.).  

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte (§ 5-1.).  

Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen.  
Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet og rulleres årlig (§ 8-1.). 

Organisering av planarbeidet  

Regionalt nivå:  

Fylkestinget i Nordland er regional planmyndighet, og skal vedta ferdig plan.  

Fylkesrådet i Nordland er styringsgruppe for prosjektet. Fylkesrådet har ansvar for å følge 
opp fylkestingets vedtak om oppstart av arbeidet med en regional plan for by- og 
regionsenterpolitikk. Fylkesrådet sender planprogram og ferdig plan ut på høring, samt 
legger planen frem for fylkestinget til behandling og endelig vedtak. Fylkesrådet fremmer 
også en årlig rullering av handlingsplanen for fylkestinget.  

Samrådsgruppe består av ordførerne i de 10 kommunene, Fylkesmannen i Nordland,  
Innovasjon Norge, Statens Vegvesen, Husbanken og NHO. Samrådsgruppen ledes av 
fylkesråd for næring. Samrådsgruppen er rådgivende organ til styringsgruppen, og skal møte 
minimum to ganger i løpet av planprosessen.   

Prosjektgruppen skal koordinere arbeidet på regionalt nivå, og være et koordinerende forum 
for de prosesser som skjer regionalt og i den enkelte kommune, og ha ansvar for 
temaovergripende forsknings- og utviklingsprosjekter. Prosjektgruppen består av lederne for 
de 4 temagruppene, samt prosjektleder og prosjekteier. Gruppen skal samarbeide tett med 
kommunene.  

Fagråd for bypolitikk. Fagrådet skal bestå av medlemmer med ulik erfaring og faglig  
bakgrunn. Rådet skal gi råd og innspill om hvordan en fremtidsrettet bypolitikk bør utformes 
ut fra den type byer og bystruktur vi har i Nordland, og bidra til en bypolitisk debatt. Disse 
rådene skal nedfelles i en rapport.   

Temagrupper. Det opprettes temagrupper for de fire pilarene vekstkraft, attraktivitet, 
regionforstørring og by/omland. Temagruppene skal kjøre prosesser med relevante faglige 
miljøer med siktemål å identifisere hva som er viktige elementer for utvikling av 
temaområdene i et hhv by eller by/omlandsperspektiv.  Temagruppene har ansvar for 
utredninger/forskning innen sitt fagområde, utvikling strategier for temaet og skal i 
samarbeid med kommunene identifisere tiltak til handlingsplanen. Deltakere i 
temagruppene vil være representanter for kommunene og andre sentrale aktører innenfor 
temaet.   
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Kommunalt nivå:  

Lokalt må det skje en prosess knyttet til identifisering av lokale flaskehalser for utvikling av 
byen og identifisere mulige utviklingsområder og tiltak hvor samarbeid mellom ulike 
forvaltningsnivåer og fagetater vil bidra til å styrke byens utviklingskraft. Det må derfor 
organiseres opp et arbeid i hver by. Dette arbeidet må forankres i politisk og administrativ 
ledelse i bykommunen. Organiseringen på lokalt nivå tilpasses det behov den enkelte by har 
for kunnskapsinnhenting og identifisering av prioriterte utviklingsområder og tiltak. Det 
anbefales at næringsliv og representanter for ungdom/unge voksne trekkes inn i arbeidet 
lokalt.    

  

  

  

  

  

  

  Fylkestinget   

  Regional planmyndighet  
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13. Medvirkning og informasjon  

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. I en fremtidsrettet planlegging av byutvikling, vil det være 
spesielt viktig å inkludere næringslivet, unge voksne og representater for det flerkulturelle 
Nordland.  

De viktigste arenaene for medvirkning vil bære de prosesser som kjøres på lokalt nivå, samt 
de etablerte arenaer i organiseringen av arbeidet med planen.  

Offentlig høring vil bli bredt anlagt, og vil skje i to runder:  

1. Høring av planprogram. I høringen av planprogram bes det om tilbakemeldinger på:   
- er formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet,   
- dekker beskrivelsen av de fire temaområdene de viktigste feltene for utforming av 

en byspesifikk satsing / er tilnærmingen tilstrekkelig spisset  
- innspill på behov for ny kunnskap, herunder forsknings- og utredningsbehov,   
- kommentarer til organisering, prosess og medvirkning  

2. Høring av utkast til ferdig plan og handlingsprogram  

Medvirkning vil ikke bare skje gjennom de fora som etableres for gjennomføring av 
planarbeidet. Det vil bli gjennomført egne møter med relevante faglige og interessepolitiske 
miljøer underveis i prosessen. Det vil bli gjennomført egne møter med representanter for 
tilflyttere fra utlandet til Nordland, og med Ungdommens fylkesting. I tillegg til 
representasjon i samrådsgruppe, vil næringslivet inviters inn i arbeidet i  relevante 
temagrupper og i prosesser i de enkelte kommuner.  

Prosjektgruppen vil ha et ansvar for å legge til rette for at interesserte har mulighet til å delta 
i prosessen.  

By- og regionsenterpolitikk etableres som eget tema på Nordland fylkeskommunes 
hjemmeside. Denne vil bli løpende oppdatert med informasjon om arbeidet, samt 
kontaktinformasjon.  

14. Virkning av regional plan og handlingsprogrammet  

Den ferdige regionale planen for by- og regionsenterpolitikk i Nordland, skal legges til grunn 
for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i 
Nordland fylke. Det er derfor viktig at en i prosessen får til god deltakelse og kommer frem til 
omforente mål og strategier for det videre arbeidet. I tillegg skal det etter plan- og 
bygningsloven utarbeides et handlingsprogram hvor det skal fremgå hvilke tiltak som skal 
iverksettes. Handlingsprogrammet skal vedtas og rulleres årlig av fylkestinget i Nordland.  

Gjennom arbeidet med planen er siktemålet å identifisere områder og tiltak i hver enkelt by 
hvor en gjennom samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og andre sentrale aktører, 
samarbeider om gjennomføring av tiltak. Ved årlig rullering av handlingsprogrammet vil nye 
tiltak kunne tas inn.  
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I tillegg til samarbeid innen enkeltområder og gjennomføring av tiltak i den enkelte by, skal 
handlingsprogrammet også synliggjøre arbeidet med rammebetingelser for god byutvikling. 
Det vil bli vurdert om det er hensiktsmessig å inkludere handlingsprogrammet som en del av 
handlingsprogrammet til Fylkesplan for Nordland (Utviklingsprogram Nordland).  

Tiltak i handlingsplanen vil kunne være på 3 nivåer:  

1. Innspill til nasjonal politikk  
2. Tiltak på regionalt nivå – fylkeskommune og regional stat  
3. Tiltak på kommunalt nivå. Dette vil være tiltak som krever samarbeid med regionalt 

nivå  
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15. Framdriftsplan  
   

 

2014  
     

2015  
          

2016  
     

Des  

   

Jan  

   

Feb  

   

Mars  

   

April  

   

Mai  

   
Juni /  
Juli  

Aug  

   

Sept  

   

Okt  

   

Nov  

   

Des  

   

Jan  

   

Feb  

   

Mars  

   

April  

   

Mai  

   

Juni 
/  
Juli  

Aug  

   

Sept  

   

Okt  

   

Nov  

   

Des  

   

Oppstartmelding - f.tinget  
Planprogrammet  
Møte med regionsenterkom  
Møte i intern arbeidsgruppe  
Etablere planprogramgruppe  
Møter planprogramgruppa  
Skriving - Planprogrammet  
Politisk behandl.   
Høring  
Bearb. innkomne uttalelser  
Vedtak planprogrammet  
Utarbeide regional plan  
Etablere arbeidsgrupper  
Felles oppstartmøte  
Møte i samrådsgruppen  

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

                                                                     

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Utredningsoppgaver  
Arbeid arbeidsgrupper  
Utarbeide regional plan  
Pol. beh. utkast regional plan  
Høring  
Bearb. innkomne uttalelser 

Fylkesrådet  - sluttbeh.  
Fylkestinget   
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Vedlegg: Sentrale begreper    

By – Hva er det?   
Byen har tradisjonelt vært definert ut fra sin status som by og sine privilegier knyttet til 
produksjon og handel. I dag er bydefinisjonen nærmere knyttet til byens størrelse, form og 
funksjon. Byer har preg av fortetting og sentralisering av befolkning og funksjoner, og en høy 
grad av økonomisk og kulturell aktivitet. Byen er i sin natur mangfoldig og heterogen, 
kulturelt, sosialt og funksjonelt. Fra 1960-tallet av har byen utviklet seg i pakt med 
tilgjengeligheten og friheten som bilen gir, noe som har resultert i omfattende 
byspredningen omkring små og store byer. Dette innebærer at det kan være vanskelig å 
trekke klare skiller mellom by og land.   

Bypolitikk   
Et viktig mål for en bypolitikk vil være å gi rammer og retninger for løsning av byens 
overordnede utfordringer, som å sikre høy livskvalitet for størst mulig andel av befolkningen. 
En av hovedutfordringene er å sørge for at bypolitikken i større grad samordner 
sektorinteresser fremfor at disse styrer byenes utvikling. En bypolitikk bør verne om og 
styrke det som er særegent og verdifullt ved byen. Dette omfatter både det fysiske bymiljøet 
og sosiale og kulturelle rammer for byliv. Det er i byene mange av fremtidens klima, miljø og 
velferdsutfordringer kan løses gjennom god areal-, bolig og transportplanlegging.   

Bykommune   
Med bykommune menes kommunen byen ligger i. For Nordland omfatter dette følgende 10 
kommuner: Vågan, Vestvågøy, Sortland, Narvik, Bodø, Fauske, Rana, Alstahaug, Vefsn og 
Brønnøy.  

Bygrense   
En bygrense angir et avgrenset område av bykommunen. Innenfor bygrensen finner vi 
sentrale handel- og næringsområder, ofte en historisk bykjerne, og sentrale bydeler med 
boligområder og rekreasjonsområder. Bygrensen er som regel definert i kommuneplanens 
arealdel.   

Bysentrum  
Bysentrum er normalt oppfattet som byens hjerte. Dette kan enten være en byhistorisk 
sentrum eller der byen har størst samling av fellesfunksjoner som handel, offentlige bygg, 
administrasjonssenter etc. I kommuneplanens arealdel brukes ofte bysentrum og bykjerne 
om hverandre. Dette området blir da definert til å ha en særlig sentrumsfunksjon, og legges 
derfor til grunn i regional planbestemmelse om etablering av kjøpesentre (fylkesplanens kap. 
7).   

Bydel   
En bydel kan være en eksakt avgrenset administrativ enhet innenfor en by, men kan også 
være et område av byen som i kraft av sin enhetlige utforming, sin lokalisering i landskapet, 
sin spesielle historie eller liknende, gjør det mulig å skille området fra andre omkringliggende 
områder. Det kan lages overordnede planer (kommunedelplaner) for en bydel med rammer 
for utvikling.   
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Bykvalitet   
Byens kvaliteter beskriver både opplevelsen av byen og hva den har å tilby til den som bor, 
besøker eller arbeider i byen. Mangfold, korte avstander mellom offentlige funksjoner og 
tjenester, handel- og kulturtilbud og folkeliv, samt attraktive byrom og bygninger er 
kvaliteter vi gjerne forbinder med en god by. En tett by skal oppleves som nær og 
tilgjengelig. Grønne parkområder og tilrettelegging for sykling og gående er kvaliteter som 
gjør byene både mer attraktive og helsefremmende. Byens historiske kulturmiljø og 
bygningsarv vil ofte være et verdifullt element i byens selvforståelse og identitet.   
  
Byvekst  
Byer vokser som resultat av at det bor flere folk i byene og færre personer i hver enkelt 
husholdning. Tilgang til privatbil har i tillegg gjort at bolig, arbeidsplass og handel kan 
lokaliseres uavhengig av hverandre. Byveksten har på bakgrunn av denne utviklingen i stor 
grad foregått gjennom byspredning siden 1960-tallet. Det er allment akseptert at dette ikke 
er en bærekraftig byutvikling, og at byveksten bør styres inn mot sentrale byområder og 
kollektivknutepunkt. I denne sammenhengen vil fortetting av eksisterende bystrukturer og 
valg av transportløsninger være viktige virkemidler.   

Urbanisme   
Livet i byen blir ofte omtalt som urbant, i motsetning til livet utenfor byen som kan betegnes 
som ruralt. Urbanisme er et begrep som i denne sammenhengen skal forstås som 
planlegging knyttet spesifikt til byen og til det å bo i en by. Urbanitet knyttes til egenskaper 
som tetthet, sentralitet og nærhet. Det urbane liv blir ofte assosiert med muligheten til å bo 
og leve i et samfunn preget av mangfold, og det å kunne opptre på en offentlig arena 
frakoblet rollen som privatperson.   
  
Regionsenter  
Et regionsenter er en by med betydning for flere kommuner i regionen. Det har de fleste 
vanlige offentlige og private servicefunksjonene som dekker handels- og tjenesteomlandet til 
en eller flere kommuner. Stedet har kultur-, underholdnings- og rekreasjonstilbud, samt 
kollektivtilbud og fungere som knutepunkt i regionen.5  
  
Bo- og arbeidsmarkedsregion   
Inndelingen i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA) er basert en rekke kriterier.  
Utgangspunkter er en senterkommunesom tillegges et omland ut fra nivået på innpendling 
10% eller mer) og reiseavstanden (inntil 75 minutter en vei) til nabokommunen. I noen 
sammenhenger benyttes begrepet bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS).  
  
Regionforstørring  
Med regionforstørring menes utvidelse og styrking av lokale arbeidsmarkeder og tjenestetilbud. 
Regionforstørring innebærer at de funksjonelle regionene blir større, og måles vanligvis som økt 
pendling.6  

                                                      
5 Fylkesplan for Nordland 2013-2025, regional plan, side 15  
6 Transportøkonomisk Institutt, Rapport 1208/2012 Potensial for regionforstørring  
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Vekstkraft  
Begrepet vekstkraft kan enten beskrive potensiale for økonomisk utvikling eller det kan 
knyttes til styrken og/eller tempoet i veksten.   
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