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SALTENSTRATEGIER 2016 - 2020  

Vedtak i kommunene 

VEDTAK SALTEN REGIONRÅD 

Vedtak i Regionrådet 2.6.2016 (SR-sak 30/16) 

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd godkjenner utkastet til strategidokumentet “Saltenstrategier 2016-
2020” med de innspill som kom i møtet til pkt. 2.2., og anbefaler kommunene å slutte seg 
til dette. 

2. Som slagord for Saltenstrategiene velges “Kraftfulle Salten”. 

3. Salten Regionråd foretar endelig behandling av «Saltenstrategier 2016-2020» i sitt møte i 
november 2016, etter behandling i kommunene.  

4. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å vedta handlingsplan tilknyttet Saltenstrategiene, samt 
aktuelle måleindikatorer. 

 

BEHANDLING I KOMMUNENE 

1. BEIARN KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Formannskapet 12.10.2016 sak 35/16) 

Beiarn kommune slutter seg til Saltenstrategier for 2016 – 2020, slik de foreligger i 
vedlagte strategidokument. 

Ved utarbeidelse av felles strategisk næringsplan for Salten, vil Beiarn kommune be 
om at Saltens posisjon som matprodusent og viktig nasjonal landbruksregion, vies 
spesiell oppmerksomhet. 

2. BODØ KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Bystyret 8.12.2016, PS 199/2016) 

Bodø bystyre vedtar Saltenstrategier 2016 til 2020 slik den foreligger.  

Oversendes administrasjonen:  

Infrastruktur - nytt punkt under Delstrategier. B. Forsterke bo- og arbeidsområder i Sal-
ten: Redusere behovet for pendling ved å satse på bærekraftige lokalsamfunn i distrik-
tene med tjenestetilbud og arbeidsplasser der folk bor.  

Bodø bystyre ønsker at den årlige orienteringen som legges fram for Salten Regionråd 
også legges fram for bystyret til orientering  

Pkt 2.4.3 - Infrastruktur, Delstrategier.  

Videreføre Nord-Norge-banen fra Fauske til Narvik 

3. FAUSKE KOMMUNE (Vedtak i Kommunestyret 29.9.2016 sak 155/16) 

Kommunestyret slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2016-2020» med 
slagordet «Kraftfulle Salten» og omtalte visjon, verdier, hovedmål, delmål og fokusom-
råder med følgende endring:  

For å synliggjøre tanken om framtidig jernbane kan dette flettes inn i punkt 1.1 Salten 
mot 2030 - et ønsket framtidsbilde, i siste avsnitt: Ny infrastruktur forsterker naturlige 
bo- og arbeidssregioner i Salten, blant annet ved det er gjort betydelige oppgrade-
ringer langs veg, sjø og jernbane. I hele regionen ser man fram til åpningen av ny 
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jernbane fra Fauske til Narvik som vil avlaste veiene for den økte godstransporten. 
Den raske forbindelsen til dobbeltspor på Ofotbanen gir nye ringvirkninger for nærings-
liv i Nordland. Etter 70 år byggestopp for jernbane har nye beregninger vist at dette er 
et svært samfunnsnyttig prosjekt og arbeidet med bygging er i gang. Det er utviklet fø-
rerløse transportløsninger i deler av regionen. I tillegg er den digitale infrastrukturen vi-
dereutviklet med full fiber- og bredbåndsdekning i hele Salten, noe som bidrar til gode 
og attraktive bo- og arbeidssteder i hele regionen. 

4. GILDESKÅL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 15.12.2016 Sak 64/16) 

 
Gildeskål kommune slutter seg til strategidokumentet «Saltenstrategier 2016-2020» 

5. HAMARØY KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 20.10.2016 Sak 63/16) 

1. Hamarøy kommune slutter seg til hovedtrekkene i utkast for «Saltenstrategier 
2016- 2020», men savner en tydeligere distriktsprofil og regionoverskridende stra-
tegier.  

2. Hamarøy kommune vil at handlingsplan tilknyttet Saltenstrategier behandles i Sal-

ten Regionråd og ikke delegeres AU. 

6. MELØY KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 15.9.2016 Sak 70/16) 

1. Det vises til Salten Regionråds vedtak i SR-sak 30/16, 020616. 

2. Meløy kommunestyre vedtar Saltenstrategier 2016-2020 

7. SALTDAL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 5.9.2016 Sak 80/16) 

Saltdal kommunestyre slutter seg til fremlagte utkast for Salten strategier 2016-2020 
med slagordet «Kraftfulle Salten» samt omtalte hovedmål og delmål. 

Antall angitte delstrategier kan med fordel begrenses, sett i lys av disponible ressurser. 

Handlingsplanen må bygge på prioriterte delstrategier for å sikre best mulig målopp-
nåelse innenfor angitte fokusområder. 

8. STEIGEN KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 20.1.2017 Sak 10/17) 

1. Steigen kommunestyre slutter seg til utkastet til strategidokumentet «Saltenstrate-
gier 2016 – 2020». 

2. Steigen kommunestyre slutter seg også til at «Kraftfulle Salten» velges som slag-
ord for Saltenstrategiene. 

9. SØRFOLD KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 15.11.2016 Sak 103/2016) 

Kommunestyret vedtar SR – sak 30/2016 Saltenstrategier 2016 – 2020. 


