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Høring og offentlig ettersyn - Regional planstrategi for Nordland 2016-2020
Nordland fylkeskommune sender med dette på høring og offentlig ettersyn forslag til:


Regional planstrategi for Nordland 2016-2020

Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 er en prioritering av fylkeskommunens planlegging
de kommende fire årene, og legger føringer for videre utvikling i Nordland.
Forslag til Regional planstrategi for Nordland 2016-2020
Fylkesrådet vedtok i sak 346/2015 den 01.12.2015 å legge Regional planstrategi for Nordland 20162020 ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 01.12.2015 til 01.02.2016, iht plan- og
bygningslovens (pbl) kap. 8.
Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre
regional planlegging (pbl § 7-1, 1. og 2. ledd).
Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og seinest innen ett år etter
konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer,
organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional planstrategi er det eneste
obligatoriske elementet for planlegging på regionalt nivå. Planstrategien legges ut til offentlig
ettersyn, med minst 6 ukers høringsfrist. Regional planstrategi skal vedtas av fylkestinget og sendes
til godkjenning hos Kongen i statsråd (pbl § 7-1 og 7-2).
I Nordland er planstrategien delt i to:
 Del 1 Kunnskapsgrunnlaget redegjør for nåsituasjon og viktige regionale utviklingstrekk i
Nordland innen ni ulike områder; demografi og samfunnsutvikling; levekår; miljø og
bærekraftig utvikling; areal og infrastruktur, natur- og friluftsområder; næring; utdanning og
forskning; helse og livsstil; kultur; og samferdsel.
 Del 2 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Nordland 2016-2020 tar
for seg utfordringer og muligheter i fylket, samt hvilke nye planer som skal utarbeides, og
hvilke planer som kan gis fortsatt gyldighet eller må revideres.
Del 1 og del 2 er bygd opp på samme måte, bortsett fra at kapitlene levekår, og helse og levevaner,
er slått sammen i del 2.
Adresse:

Besøksadresse:

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsensgate 100

Tlf.: 75 65 03 00
E-post: post@nfk.no

Næring og regional utvikling
Britt Kjensli
Tlf: 75 65 03 41

Arbeidet med regional planstrategi leder fram til en beslutning om hvilke planer som skal
utarbeides, slik som:





Regional plan for Nordland (ny fylkesplan)
Andre regionale planer med prosesskrav etter pbl (tema-/sektor- eller områdeplaner)
Interkommunale planer
Planer og strategier uten prosesskrav etter pbl

Planstrategien tar hensyn til nasjonale mål og rammer trukket opp av regjering og storting. Den er
også forankra i fylkesplanens tre målområder og arealpolitiske retningslinjer, som skal være førende
for all langsiktig planlegging i fylket.
Offentlig ettersyn
Nordland fylkeskommune ber om høringsinstansenes synspunkter, spesielt ønsker vi innspill på
prioriterte planoppgaver i planperioden 2016-2020, se tabell 1 i vedlagte planstrategi.
Høringsdokumentene legges ut på fylkeskommunens hjemmeside under høringer, eller hent det
direkte på: https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/kom-med-innspill-til-regional-planstrategi-fornordland.835207.aspx
Høringsfristen er 1. februar 2016.
Høringslista er ikke uttømmende. Organisasjoner som ikke står på høringslista kan også uttale seg.
Fylkeskommunen ber høringsinstansene vurdere ev. underliggende instansers behov for å gi
uttalelse.
Eventuelle spørsmål kan rettes til plansjef Greta Johansen (tlf 75 65 03 22/e-post
greta.johansen@nfk.no), eller leder for plan og regional utvikling Britt Kjensli,
(tlf 75 65 03 41/e-post britt.kjensli@nfk.no).

Med vennlig hilsen

Greta Johansen
plansjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Adresseliste:
Allskog BA region Nord
Mosjøen videregående skole
Meløy videregående skole
Knut Hamsun videregående skole/Joarkkaskåvllå
Hadsel videregående skole og fagskole
Fauske videregående skole
Brønnøysund videregående skole
Bodø videregående skole
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Aust-Lofoten videregående skole
FNF Nordland
Forskningsrådet c/o Innovasjon Norge
Glomfjord Industripark
Helse og miljøtilsyn Salten IKS
LO Nordland
Nordland Kystparti
Mo industripark
Pitesamisk senter
Statkraft Energi AS Region Nord-Norge
Eldrerådet
Kommunene i Nordland
Statskog Nordland
Jernbaneverket
KS Nordland
Kunnskapsparken Bodø AS
Kunnskapssenteret i Gildeskål
KUN senter for kunnskap og likestilling
Kystverket Nordland
Meløy Næringsutvikling AS
Mosjøen og omegn næringsselskap KF
NAV Nordland
NHO Nordland
Nordland Bondelag
Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Nordland fylkes fiskarlag
Nordland idrettskrets
Nordland Reiseliv AS
Nordlandsforskning
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Ofoten friluftsråd
Lofoten friluftsråd
Polarsirkelen friluftsråd
Rana Utviklingsselskap AS
Regionrådene i Nordland
Salten Friluftsråd
Sametinget
Sentrum Næringshage AS
Sijti Jarnge - Samisk Kultursenter
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Statens vegvesen Region nord
Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter
Ungdommens fylkesting
Universitetet i Nordland
Várdobáiki samisk senter
Vesterålen friluftsråd
Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole
Sortland videregående skole
Sandnessjøen videregående skole
Saltdal videregående skole
Polarsirkelen videregående skole
Narvik videregående skole
Andøy videregående skole
Miljøpartiet De Grønne Nordland
Demokratene i Nordland
Nordland Arbeiderparti
Nordland Fremskrittsparti
Nordland Senterparti
Nordland Høyre
Nordland Kristelig Folkeparti
Partiet De Kristne Nordland
Reindriftsforvaltningen Nordland
Samfunnspartiet i Nordland
Nordland Venstre
Nordland Pensjonistparti
Skolen ved Nordlandssykehuset
Nordland kunst- og filmfagskole
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Arbeidstilsynet Nord-Norge
Árran julevsáme guovdásj / lulesamisk senter
Avinor AS
Fiskeridirektoratet Region Nordland
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Nordland
Futurum
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Troms
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1 Innledning
I dette dokumentet presenteres tall, fakta og statistikk for regional utvikling i Nordland - nå og
siden forrige kunnskapsgrunnlag (vedtatt i fylkestinget i 2011) ble utarbeidet.
I dette kapitlet redegjøres det kort for hva regional planstrategi er. I tillegg presenteres en
oppsummering av kunnskapsgrunnlaget i form av hovedpoeng fra hvert av de andre kapitlene.

1.1 Regional planstrategi for Nordland 2016-2019
Regional planstrategi er en prioritering av fylkeskommunens planlegging de kommende fire
årene. Planstrategien for Nordland er delt i to. Del 1 Kunnskapsgrunnlaget redegjør for
nåsituasjonen og viktige regionale utviklingstrekk i Nordland innenfor ni ulike områder;
demografi og samfunnsutvikling; levekår; helse og levevaner; miljø og bærekraftig utvikling;
areal og infrastruktur, natur- og friluftsområder; næring; utdanning og forskning; kultur; og
samferdsel. Del 2 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver, ser på hvilke
utfordringer og muligheter som finnes innen de samme områdene, og hvilke planoppgaver
som skal utføres i valgperioden.

1.2 Hva skjer i Nordland?
Under følger en kort oppsummering av de viktigste tall, fakta og poeng under hvert tema i
kunnskapsgrunnlaget.
1.2.1 Demografi og samfunnsutvikling
• Folketallet i Nordland har økt med 5 400 personer siden 2009, eller 2,3 %.
• Pr 1. januar 2015 var det 20 730 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre i
Nordland, en økning på 8 791 personer siden 2010.
• Innvandrerne utgjør 8,6 % av befolkningen i fylket, mot 15,9 % i landet som helhet.
• Det er en yngrebølge på landsbasis med 25 % flere i alderen 18-27 år i 2015 enn det
var i 2005, Nordland har kun 14 % flere i denne aldersgruppa.
• Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Nordland.
1.2.2 Levekår
• Andelen voksne i Nordland med høy utdanning har økt i perioden 2010-2014, men
utdanningsnivået ligger fortsatt lavere enn for landet som helhet.
• I 2014 var det 2,8 % arbeidsledige i aldersgruppa 15-74 år i Nordland, likt som landet.
• Det er høyere andel uføre i Nordland enn i landet som helhet, Nordland ligger også
høyere på sykefraværsstatistikken.
• Nordland har en noe lavere andel barn og unge som lever under fattigdomsgrensa enn
landet som helhet, men har de siste årene hatt en betydelig økning i barnefattigdom.
• Personer med funksjonsnedsettelser har gjennomgående dårligere levekår enn
befolkningen for øvrig mht materielle levekår, utdanningsnivå og sysselsetting.
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1.2.3 Helse og levevaner
• Nordland ligger på mange helsestatistikker likt som eller nært landet når man
korrigerer for forskjeller i befolkningssammensetning.
• Livsstilssykdommer er utbredt i Norge og utgjør et betydelig folkehelseproblem.
• Det er en tendens til økning i psykiske plager, i Nordland synes spesielt unge kvinner
å være utsatt.
• Få oppfyller de nasjonale anbefalingene for kosthold og fysisk aktivitet, og
snusbruken har økt blant unge voksne.
• Det er betydelige sosiale forskjeller i helse og levevaner.
1.2.4 Miljø og bærekraftig utvikling
• Dagens forbrukersamfunn legger beslag på stadig større naturressurser.
• Mange økosystem er i endring og problemene forsterkes ytterligere av økende
avfallsmengder, inkludert utslipp av klimagasser.
• Nordland er et av fylkene med lavest andel personer utsatt for støy fra veitrafikk, 16 %
av befolkningen i fylket er utsatt for veitrafikkstøy over 55 dB ved bolig.
• Nordland er det fylket i landet med høyest andel støyutsatte fra luftfart, 5 % av
befolkningen er utsatt for støy fra luftfart over 55 dB ved bolig.
• Indre Helgeland er regionen med klart høyest andel som opplever dårlig luftkvalitet
(23 %), fulgt av Ofoten (11 %), mot 7 % i fylket som helhet.
1.2.5 Areal og infrastruktur, natur- og friluftsområder
• Nordlands kommuner har stor variasjon i areal, innbyggertall, natur og landskapstyper.
• Formålet med all planlegging er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
• Friluftslivsaktiviter har stor betydning for befolkningens mentale og fysiske helse.
• Nordland fylkeskommune har gitt tilskudd på 122 mill. kr til 40 bredbåndprosjekt i
perioden 2011-2015.
• Nordland hadde i 2013 17 005 bebygde landbrukseiendommer, jordbruksarealet utgjør
ca 1,5 % av arealet i fylket, skogbevokst areal utgjør 30 %.
1.2.6 Næring
• Nordland har hatt en vekst i sysselsettingen på 1 % fra 2009 til 2014, mot 5 % på
landsbasis. Størst vekst har Lofoten med 4 %. Ofoten har ikke hatt vekst.
• Omsetningen i næringslivet har økt med 18,5 mrd kr i perioden 2008–2014 (15,2 %).
• Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, både målt i verdi og i eksport pr
innbygger (eksklusiv olje).
• Eksporten har økt med 3,8 mrd kr i perioden 2008–2014, dvs. en økning på 19 %.
• Fra 2013 har bedriftene i Nordland høyere driftsmargin enn i Norge totalt.
1.2.7 Utdanning og forskning
• Pr 1. oktober 2015 var det registrert 8 923 elever til 10 062 elevplasser i videregående
skoler, 205 færre enn året før.
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•
•
•
•

Andelen med fullført og bestått videregående opplæring i løpet av 5 år, gikk opp med
2 % sammenliknet med foregående årskull, gjennomføringsgraden er nå på 64,7 %.
Nordland ligger fortsatt under landsgjennomsnittet når det gjelder høyere utdanning,
med store variasjoner fra kommune til kommune.
Ca 70 % av all opplæring for voksne gis gjennom Nettskolen i Nordland, med 43
fagtilbud og 600-650 deltakere.
Nordland har en lav FoU-innsats pr innbygger, og er blant fylkene med lavest
registrert FoU- aktivitet i landet.

1.2.8 Kultur
• Nordland er et rikt fylke med mange aktive kunst- og kulturmiljøer i alle regioner.
• Bibliotekene i Nordland besøkes sjeldnere og låner ut mindre enn landsgjennomsnittet,
tallene er stadig fallende, og publikumstallene på kino går ned.
• De fleste museene i Nordland er konsolidert inn i tre enheter, Helgeland Museum,
Nordlandsmuseet og Museum Nord.
• Ungdommens Kulturmønstring har hatt en formidabel økning i deltakelsen. I 2014
deltok 39 av 44 kommuner i Nordland, med i overkant av 1 400 deltakere.
• Organisasjonsaktiviteten har gått ned i Nordland siden 2001, andelen medlemmer har
gått ned både i bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner, men også i politiske partier.
1.2.9 Samferdsel
• Vegnettet opprustes mht sikkerhet, framkommelighet og effektiv transport.
• Nordlandsbanen frakter ca. 50 % av den landverts godsmengden over grensa mellom
Nordland og Nord-Trøndelag, jernbanens andel på strekningen Oslo-Bodø er 80-90 %.
• Ofotbanen er kun 42 km lang, men er elektrifisert, og er den banestrekningen i Norge
som har mest godstrafikk.
• Nordland har to stamlufthavner (Bodø og Evenes), ni lokale lufthavner av varierende
lengde og Norges eneste helikopterplass med ordinær rute (Værøy).
• Lokalbåtaktiviteten i Nordland er omfattende og består av 29 ruter som trafikkeres av
27 fartøy.
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2 Demografi og samfunnsutvikling
Den demografiske utviklinga i Nordland, preges av en svak økning i folketallet, en økende
forgubbing og et økt mangfold på grunn av den økende innvandringa til Nordland.
Innbyggerne i Nordland, som ellers i landet, flytter i stor grad fra distriktene og inn til byene.
Nordland er et mangfoldig fylke, også når det gjelder samiske forhold. Både nordsamer,
lulesamer, pitesamer og sørsamer bor innenfor fylkets grenser. Disse ulike samiske språkene
og kulturene utgjør en stor språk- og kulturrikdom.

2.1 Befolkningsutvikling
Ved inngangen til 2015 hadde Nordland en befolkning på 241 682. Dette er en økning på
5 400 personer siden 2009, eller 2,3 %. Befolkningsveksten for landet som helhet var 6,3 %
høyere i samme periode. Nordland har, sammen med Hedmark, den fjerde laveste
befolkningsveksten i perioden 2009 til 2015.

Figur 1: Befolkningsutvikling Nordland 2005-2015 (Kilde: SSB/Panda).

De siste fem årene har det vært befolkningsvekst i alle regionene i Nordland. Det er imidlertid
forskjeller i hvor mye befolkningen i de enkelte regionene vokser. Størst prosentvis
befolkningsvekst er det i Salten og Lofoten med 3 % i perioden 2010 til 2015. Deretter følger
Indre Helgeland med 2 %. Lavest vekst er det på Sør-Helgeland, Helgeland og Vesterålen
med 1 %. Veksten i Nordland har vært lav i forhold til veksten i landet. Til tross for
befolkningsvekst de siste fem årene, går altså Nordlands andel av Norges befolkning tilbake. I
2010 var denne andelen 4,9 %. I 2015 var den redusert til 4,7 %.
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Figur 2: Befolkningsutvikling regionene i Nordland og landet 2010-2015 Indeks: 2010=100 (Kilde: SSB/Panda).

Befolkningsveksten i Nordland skjer i hovedsak i de regionale sentrene. Sentraliseringen av
Nordland fortsetter som i landet og verden for øvrig. Innvandringen har de siste årene bidratt
til å stabilisere innbyggertallet i kommunene utenfor de regionale sentrene.
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Figur 3: Indeksert befolkningsutvikling i Norge og Nordland, regionsenterkommunene og øvrige kommuner, 2010-2015. 1.
januar i året. Indeks: 2010=100 (Kilde: SSB/Panda).

Mens det på landsbasis er 25 % flere i alderen 18-27 år i 2015 enn det var i 2005, har
Nordland kun 14 % flere i denne aldersgruppa, den såkalte yngrebølgen er altså bare litt over
halvparten så stor i fylket som i landet som helhet.
De regionale forskjellene i Nordland er store. Bodø har en yngrebølge like stor som på
landsbasis, 26 %. Fylkets ni øvrige senterkommuner har yngrebølger som i gjennomsnitt
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ligger litt over fylkesgjennomsnittet, på 16 %. Nordlands 34 landkommuner har samlet kun 5
% flere unge i denne aldersgruppa i 2015, sammenliknet med i 2005.
Forsørgerbyrde
Forsørgerbyrden for eldre, old-age dependency ratio, er forholdet mellom antall eldre
personer i yrkespassiv alder (67 år og over) og yrkesaktiv alder (20-66 år). Denne kan tolkes
som antall yrkespassive eldre personer bak hver yrkesaktiv person, forutsatt at alle personer
20-66 år er yrkesaktive og at ingen over 67 år er yrkesaktiv (Kilde: SSB).
Tabell 1:Andel yrkesaktive i alderen 20-66 år delt på antall personer 67 år og over (Kilde: SSB).

2010
4,8
4,0

Landet
Nordland

2015
4,4
3,6

Tabellen viser at det i 2010 var 4 personer mellom 20 og 66 år pr person over 67 år. I 2015
var dette tallet redusert til 3,6 personer. Landet har hatt tilsvarende nedgang i antall
yrkesaktive personer i perioden, fra 4,8 personer i 2010 til 4,4 personer i 2015.

2.2 Innvandring
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Pr 1. januar 2015 var det 20 730 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre i
Nordland. Det er en økning på 8 791 personer siden 2010, og utgjør 8,6 % av befolkningen.
På landsbasis utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 15,9 % av
befolkningen.

Figur 4: Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av befolkningen i Nordland 2010-2015 (Kilde: SSB).

Folkeveksten som har skjedd de siste årene er utelukkende på grunn av innvandring. Uten
innvandring ville Nordland ha hatt en befolkningsnedgang på 5 760 personer i perioden.
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Figur 5: Folketallsendring i Norge, Nordland og regioner i Nordland med og uten innvandring pr. 4. kvartal i året (Kilde:
SSB).

Mens det i 2010 var bosatt personer fra 121 land i Nordland, er det nå bosatt personer fra 139
land. Figuren under viser at det i 2010 var flest personer fra Sverige, etterfulgt av Russland,
Polen, Tyskland og Somalia. I løpet av perioden har dette endret seg vesentlig. I dag er det
flest personer fra Polen, etterfulgt av personer fra Somalia, Litauen, Sverige og Eritrea.
2 500
2 000
1 500
1 000
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Figur 6: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og antall pr. 1. januar 2010 og 2015 (Kilde:
SSB/Panda).

I perioden 1990 til og med 2014 er det bosatt 16 049 innvandrere i fylket. Av disse har 5 805
personer familiegjenforening som innvandringsgrunn. Deretter følger arbeid (4 800 personer),
flukt (4 591 personer) og utdanning (755 personer).
Tabellen under viser at andelen innvandrere i Nordland med arbeid og familiegjenforening
som innvandringsgrunn, er omtrent like stor som i landet som helhet. Derimot har Nordland
en forholdsvis stor andel innvandrere med flukt som innvandringsgrunn i forhold til landet
som helhet, og tilsvarende liten andel med utdanning som innvandringsgrunn.
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Tabell 2: Andel innvandringer, etter innvandringsbakgrunn, 1990-2014. Bosatte pr. 01.01.2015 (Kilde: SSB).

Antall
innvandrere
100,0
100,0

Landet
Nordland

Arbeid

Familie

Flukt

Utdanning

33,4
31,3

36,3
37,8

19,2
29,9

-20

0

20

Annen

10,4
0,4

0,6
0,6

2.3 Alder og kjønn
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Figur 7: Alders- og kjønnsfordeling Nordland og innvandrere i Nordland (Kilde: SSB/Panda).
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Figur 7: Alders- og kjønnsfordeling Nordland og innvandrere i Nordland (Kilde: SSB/Panda).
viser at det ikke er store forskjeller mellom andelen innvandrere og befolkningen for øvrig når
det gjelder alder og kjønn i aldersgruppene fra 0 til 19 år. I aldersgruppa 20-44 år er det store
forskjeller både med hensyn til andel innvandrere i forhold til øvrig befolkning i Nordland, og
mellom fylket og landet for øvrig. 54,9 % av innvandrermenn i Nordland er i aldersgruppa 2044 år. Tilsvarende tall for innvandrerkvinner er 52,4 %. I aldersgruppa 45-66 år, er det en
mindre andel innvandrere enn i befolkningen forøvrig. I aldersgruppa 67 år og over er andelen
innvandrere betydelig færre.

2.4 Flytting
Arbeid er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Nordland, det er også
familiehensyn. De som flytter til en kommune i Nordland, har i svært liten grad oppgitt bolig
som begrunnelse. Heller ikke sted og miljø blir vektlagt like mye som på landsbasis. Disse to
hovedmotivene er også underrepresentert som motiv for å bli boende. Arbeid er en nødvendig
men ikke tilstrekkelig faktor for å skape bomotivasjon. Innenfor et arbeidsmarked betyr andre
faktorer mer, og her er ofte spørsmålet om bolig det mest grunnleggende. Flere
arbeidsmotiver og færre boligmotiver enn på landsbasis henger kanskje sammen med at fylket
har mange avgrensede arbeidsmarkeder og færre pendlingsområder enn landet ellers.
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Nordland har ingen av sine kommuner i en storbyregion. Alle kommunene er enten i en liten
eller mellomstor byregion, eller er en distriktskommune. Tabellene viser flytte- og
bomotivene for Nordland og hvordan disse avviker fra landsfordelingene.
Tabell 3: Flyttemotiver for tilflytting til Nordland, prosent (Kilde: NIBR).

Flyttemotiver.
Tilflytting
Landet
Nordland
Avvik

I alt
100
100
0

Arbeid

Bolig

20
34
+14

Sted/miljø

25
15
-10

21
16
-5

Familie
27
28
+1

Helse
3
4
+1

Utdanning
4
3
-1

Tabell 4: Bomotiver i Nordland, prosent (Kilde: NIBR).

Landet
Nordland
Avvik

I alt
Arbeid
Bolig Sted/miljø Familie
Helse
Utdanning
Annet
100
19
17
31
19
2
1
11
100
23
15
27
21
2
1
11
0
+4
-2
-4
+2
0
0
0

Motiver knyttet til arbeid og familie har tradisjonelt vært de mest utbredte. I Nordland er
begrunnelsene både for å flytte og for å bli boende noe mer tradisjonelle enn begrunnelsene på
landsbasis. Utslagene er større for flyttemotivene enn for bomotivene. Arbeid er alene om å
være sterkest overrepresentert som flyttemotiv og bolig sterkest underrepresentert. Arbeid er
også klart overrepresentert som bomotiv, mens det er faktorer knyttet til sted/miljø som er
mest underrepresentert. Generelt kan dette henge sammen med at det er mye næringseiendom
i Nordland, og bomotivasjonen blir mer knyttet til næringen og arbeidet enn til stedet.
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3 Levekår
Levekår berører livet til enkeltmennesket, og kan måles kvantitativt. Gode levekår betyr ikke
det samme i dag som for noen tiår tilbake. Begrepet blir også påvirket av verdimessige
oppfatninger og kulturelle verdier om hva et godt liv er og hva det ikke er.

3.1 Utdanning
I 2010 hadde 35,4 % av fylkets befolkning over 16 år utdanning på grunnskolenivå. Fem år
seinere er andelen redusert med 2,4 %. Også nasjonalt har det blitt færre over 16 år med
utdanning på grunnskolenivå. Andelen i fylket med videregående skole som høyeste utdanning, er den samme som i 2010, 42,8 %. Landet som helhet har hatt en reduksjon på 1,3 %.

Figur 8: Personer over 16 år, utdanningsnivå i prosent av befolkningen 01.10.2010 og 01.10.2014 (Kilde SSB).

Både fylket og landet har hatt en økning i andelen av befolkningen med kort universitets- og
høgskoleutdanning (utdanning til og med 4 år), begge med 1,4 % i perioden 2010 til og med
2014. Skillet mellom landet og fylket er på 3,1 % på dette utdanningsnivået.
For lang universitets- og høgskoleutdanning (utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning) har veksten vært større nasjonalt enn i fylket, med 1,6 % mot fylkets 1,1 %.
Forskjellen mellom landet og fylket har med andre ord økt i perioden.
Utdanningsmønsteret for befolkningen i Nordland uten innvandrere, og for innvandrerne
isolert sett, viser forholdsvis store forskjeller. I 2008 hadde 36,6 % av befolkningen uten
innvandrere grunnskole som høyeste utdanningsnivå. I 2014 var denne andelen redusert til 33
%. Andelen med videregående skole som høyeste utdanningsnivå var stabilt rundt 43 %.
Andelen av befolkningen, uten innvandrere, som har universitets- og høgskoleutdanning, kort
og lang, har økt med henholdsvis 2,2 og 0,9 % i perioden.
Andelen innvandrere med grunnskole og videregående skole som høyeste utdanningsnivå har
vært noenlunde stabil fra 2008 til 2014. Andelen med kort universitets- og høgskoleutdanning
ble redusert fra 23,8 til 22,2 % i perioden. Andelen med lang universitets- og høgskole13

utdanning har derimot økt med 0,6 %, fra 13,6 % til 14,2 %. Innvandrere tar altså generelt
høyere utdanning enn etniske nordmenn, spesielt når det gjelder lang høgskole- og
universitetsutdanning. Men det er viktig å være oppmerksom på at det mangler fagfelt og/eller
utdanningsnivå for om lag 36 % av innvandrerne, noe som kan gi større utslag i fordelingene
enn det faktisk er.

Figur 9: Personer over 16 år, høyeste utdanningsnivå i prosent av befolkningen 01.10.2008 og 01.10.2014 - Nordland uten
innvandrere og innvandrere (Kilde: SSB).

Det er ingenting som tyder på at folk fra Nordland har lavere utdanningsnivå enn
landsgjennomsnittet. Mangel på arbeidsplasser med behov for universitets- og
høgskoleutdanning på 5 år eller mer innenfor de ulike fagfeltene, kan være en årsak til den
forholdsvis store innenlandske nettoflyttingen fra Nordland.

Figur 10: Fagretning utdanning 16 år og eldre Nordland uten innvandrere - andel av befolkningen (Kilde: SSB).
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I Nordland er 197 998 personer 16 år eller eldre. Antall personer i Nordland med
allmennfaglig studieretning er 81 540 personer pr 1. oktober 2014. Dette utgjør 42,4 %. Den
nest største gruppa er naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag med 18 %,
etterfulgt av helse-, sosial- og idrettsfag med 13,8 %.
Fagfeltene innvandrerne er utdannet innenfor, fraviker ikke i nevneverdig grad fra
utdanningsmønsteret blant befolkningen når en ser bort fra andelen med uoppgitt fagfelt.

Figur 11: Fagretning utdanning 16 år og eldre innvandrere Nordland - andel av innvandrerbefolkningen (Kilde: SSB).

3.2 Sysselsetting
I perioden 2009-2014 har antall sysselsatte etter arbeidssted vokst med 3 325 personer fra
113 892 til 117 217 personer.
Tabell 5: Sysselsatte etter sektor 2009 og 2014 pr 4. kvartal i året, antall (Kilde: SSB).

2009
13 319
3 338
26 141
71 094
113 892

Statlig forvaltning
Fylkeskommunal forvaltning
Kommunal forvaltning
Privat sektor og offentlige foretak
Alle sektorer

2014
14 472
3 565
27 207
71 973
117 217

3.2.1 Arbeidsledighet
I perioden 2010-2014 har det ikke vært noen endring i andel registrerte arbeidsledige i alderen
15-74 år i Nordland. I 2014 var det 2,8 % arbeidsledige i Nordland (årsgjennomsnitt), og
Nordland hadde lik arbeidsledighet som landet som helhet. Årsgjennomsnittet for 2014 var på
samme nivå. Arbeidsledigheten blant unge (15-29 år) var i desember 2010 på 4,6 %, mens
den i desember 2014 var på 4 %, altså en liten nedgang.
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3.3

Uførhet og sykefravær

Andelen mottakere av varig uførepensjon i Nordland har holdt seg stabil i perioden fra 2010
til 2013. Fortsatt er andelen uførepensjonerte i Nordland betydelig høyere enn
landsgjennomsnittet, som også har vært stabilt i perioden.

Figur 12: Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen, Norge og Nordland (Kilde: NAV).

Det samlede sykefraværet har hatt en nedgang på 0,3 % i Nordland i perioden 2010 til 2014.
Det har også vært en nedgang nasjonalt. Mens det egenmeldte sykefraværet har vært stabilt
rundt 1 %, er nedgangen å finne i det legemeldte sykefraværet. Dette gjelder både nasjonalt og
på fylkesnivå.

Figur 13: Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte
dagsverk (Kilde: FHI).
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3.4 Bolig
I et boligperspektiv vil det antas at befolkningsutviklingen i tillegg til å være styrt av
arbeidsplasser og oppvekstsvilkår, også vil være styrt av boligsituasjonen i kommunen, slik
som tilgjengelige boliger, sammensetning av boligtyper, attraktive boligområder med mer.
På grunn av økende arbeidsinnvandring og bosetting av flyktninger har det blitt et stadig
større fokus på boligframskaffelse for tilflytting generelt og bosetting av flyktninger spesielt.
Det har tidligere vært stor mangel på boliger for å bosette flyktninger og botilbud til
arbeidsinnvandrere. De siste årene har imidlertid flere kommuner kommet på banen for å
framskaffe flere boliger.
Tilgjengelige boliger og universelt utformede bomiljø er viktig for at eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne kan leve et verdig liv.
I Nordland var det 120 742 bebodde og ubebodde ordinære boliger i 2014. Det er en økning
på 952 boliger siden 2012. I 2014 var det igangsatt 1 112 boliger, noe som er 27 % flere enn i
2012. En høy andel av befolkningen i Nordland har tradisjonelt bodd i eneboliger. Om lag 67
% av boligmassen var eneboliger i 2014, noe som er 14 % flere enn i hele landet.
Det har imidlertid skjedd en dreining i etterspørselen av ulike boligtyper i Nordland. Mens
bygging av eneboliger har vært relativt stabil de siste årene, har antall igangsatte
leilighetsbygg økt kraftig i samme periode, spesielt i de mest folkerike kommunene. Det har
også vært en endring i boligmarkedet i en del mindre distriktskommuner, fra mange
eneboliger, til flere leiligheter. Et mer variert boligtilbud har dermed bidratt til å skape
sirkulasjon på boligmarkedet med høyere omsetningshastighet og prisvekst på boliger.
Nordland har et lavere prisnivå på boliger enn landssnittet. Det skyldes i hovedsak at de store
bykommunene i andre fylker trekker opp prisen. Likevel har det vært en økning i boligprisene
i mange kommuner i Nordland. Det har skapt utfordringer for dem som skal inn på både eieog leiemarkedet. Siden 2012 har boligprisene i Nordland økt med 8 %, noe som er 3 % mer
enn på landsbasis. I 2014 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte selveierboliger
22 731 kr, eneboliger 16 626 kr og blokkleiligheter 29 881 kr. Det var 40 % høyere
kvadratmeterpris på nye eneboliger sammenlignet med brukte eneboliger.
Nordland har flere kommunale utleieboliger enn de øvrige fylkene, med 29 boliger pr 1 000
innbygger. De minste kommunene har flest kommunale boliger og trekker dermed opp snittet.
For en del kommuner har leiemarkedet vært relativt begrenset og de kommunale
utleieboligene har derfor hatt stor betydning.
Utviklingstrekkene på landsbasis peker på at flere unge blir bostedsløse eller ikke har et
tilfredsstillende botilbud. Mange mangler også tilstrekkelig oppfølging i boligen. For
kommunene er det spesielt viktig å ivareta overganger fra barnevern, institusjon og soning. I
følge NIBRs kartlegging av bostedsløse i Norge, er i underkant av en fjerdedel av de bostedsløse under 25 år, og nærmere 30 % har barn. Tall fra SSB viser en økning av privathusholdninger med barn under 18 år som har lave inntekter, og flere unge mellom 18-24 år som
mottar sosialhjelp for å dekke blant annet boutgifter. Om lag 80 % av sosialhjelpsmottakerne
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bor i leid privat eller kommunal bolig. Utviklingen i Nordland viser i tillegg en økning i
andelen barn med omsorgstiltak, slik som beredskapshjem, fosterhjem, barnevernsinstitusjon
og andre behandlingsinstitusjoner.
Store deler av dagens boligmasse har ikke en tilfredsstillende standard for at folk skal kunne
bo lengre hjemme. Omlag 2 % eldre over 67 år i Nordland flyttet fra boligen sin i 2014. Dette
betyr at det er svært mange som har behov for tilrettelagt bolig for framtida. Av den
kommunale boligmassen i Nordland var om lag 55 % tilgjengelig for rullestolbrukere. Dette
er en økning på 3 % de siste årene. Nordlandskommunene hadde 7 % flere tilgjengelige
boliger for rullestolbrukere enn landet for øvrig i 2014.
Utbygging og ombygging til omsorgsboliger ser ut til å ha tatt over noe av de tradisjonelle
sykehjemsplassene. I Nordland har det vært en netto tilvekst av 504 omsorgsboliger og
sykehjemsplasser siden 2008.
For å møte utfordringene på boligmarkedet er det viktig at kommunene har et særlig fokus på
boligplanlegging. Pr i dag har 18 kommuner i Nordland ferdigstilt boligpolitisk plan eller har
plan på høring, mens 9 kommuner er i gang med arbeidet. Blant senterkommunene har Bodø,
Brønnøy, Narvik, Rana, Sortland ferdigstilt plan mens Vestvågøy og Vefsn er i prosess.

3.5 Lavinntekt i husholdningene
Husholdningene i Norge har opplevd en meget sterk inntektsvekst siden årtusenskiftet. Men
ikke alle husholdninger har holdt følge med den generelle inntektsveksten i samfunnet. Blant
barnefamiliene gjelder dette spesielt enslige forsørgere, men også par med barn i aldersgruppa
0-6 år.
Ved utgangen av 2008 hadde 9,9 % av personene i privathusholdningene en inntekt etter skatt
som var under EU-skala 601. For personer under 18 år var andelen 8,3 %. Ved utgangen av
2013 var denne andelen økt til 10,5 %. Nordland har en noe lavere andel barn og unge som
lever under fattigdomsgrensa (10,5 %) sammenliknet med hele landet (11 %). Utviklingen i
andel barn og unge som lever under fattigdomsgrensa i Nordland følger utviklingen i landet
som helhet og utviklingen i andre fylker, men økningen ser ut til å være større i Nordland.
Antall barn og unge i Nordland som lever under fattigdomsgrensa lå stabilt rundt 4 000 (8,3
%) i perioden 2005-2011, men økte betydelig i 2012-2013 til 5 346 personer (10,5 %).
Utviklingen i vedvarende lavinntekt (3 år) har økt fra 5,8 % i perioden (2009-2011) til 7 % i
perioden 2011-2013. Om lag 70 % av disse er barn uten innvandrerbakgrunn.

1

EU-skala 60: EU betyr relativ tilnærming basert på EUs ekvivalensskala, første voksen = 1, andre voksne = 0,5,
barn = 0,3. For de relative tilnærminger er det i tillegg et tall som angir avstand til median. EU-skala 60 betyr da
60 prosent av median med EU-skala.
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Figur 14: Andel personer med årlig inntekt etter skatt pr forbruksenhet, EU-skala 60 (Kilde: SSB).

3.6 Barnevern
Ved utgangen av 2009 var det 1 950 barn i alderen 0-22 år som var under ulike
barnevernstiltak. Antallet økte de nærmeste årene til en topp i 2012 på 2 160 barn under
barnevernstiltak. De siste to årene har det vært en reduksjon i antallet, og ved utgangen av
2014 var 1 925 barn under ulike barnevernstiltak.
Tabell 6: Antall barn under barnevernstiltak 31.12 i året, aldersgrupper (Kilde: SSB).

0-2 år
3-5 år
6-12 år
13-17 år
18-22 år
Nordland i alt

2009
135
267
760
692
96
1950

2014
125
246
690
657
198
1916

3.7 Sosialhjelp
Utviklingen i andel sosialhjelpsmottakere i Nordland følger utviklingen i landet som helhet. I
aldersgruppa 18-24 år er det flere sosialhjelpsmottakere i Nordland (7,9 %) enn i landet som
helhet (5,8 %), mens det er små forskjeller mellom fylket og landet i aldersgruppa 25-66 år
(3,7 og 3,3 %). En høyere andel menn enn kvinner mottar sosialhjelp, både i hele landet og i
fylket (Kommunehelsa statistikkbank, FHI (Folkehelseinstituttet)).
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Figur 15: Andel sosialhjelpsmottakere i hele landet og Nordland i aldersgruppa 18-24 og 25-66 år. 2001-2012. 3-årig
glidende gjennomsnitt (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank (FHI)).

3.8 Kriminalitet
Antall anmeldte lovbrudd har gått ned både i Nordland og i hele landet i perioden 2002-2014.
I 2014 var det 55 anmeldte lovbrudd per 1 000 innbyggere i Nordland, og 70 pr 1 000
innbyggere i hele landet. Nordland har i hele perioden færre anmeldte lovbrudd enn landet,
men differansen blir gradvis mindre. Flere menn enn kvinner er ofre for anmeldte lovbrudd,
og det høyeste antallet ofre finner man i aldersgruppa 20-29 år (Kilde: SSB).
I Levekårsundersøkelsen i Nordland i 2014 kom det fram at 13 % av kvinnene og 4 % av
mennene er urolige for å bli utsatt for vold eller trusler når de går ute alene der de bor. Hele
18 % i aldersgruppa 16-24 år er urolige for dette, men andelene går ned med økende alder.
Det er også regionale forskjeller når det gjelder uro for å bli utsatt for vold eller trusler. I
Salten rapporterer 13 % at de føler seg urolige for dette, mens kun 2 % på Sør-Helgeland
rapporterer om det samme (Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014).

3.9 Levekår blant funksjonshemmede
Studier av funksjonshemming og levekår i Nordland har vist at funksjonshemmede har
gjennomgående dårligere levekår enn ikke-funksjonshemmede, både materielt, sosialt og
psykisk. Levekårsundersøkelsen i Nordland i 2014 viser at det fortsatt er klare forskjeller
mellom folk med funksjonsnedsettelser og befolkningen for øvrig når det gjelder materielle
levekår, utdanningsnivå og sysselsetting (NF-rapport 2014).
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4 Helse og levevaner
Helse påvirkes av en lang rekke faktorer; personlige egenskaper som alder og kjønn, våre
levevaner, og bakenforliggende samfunnsforhold som kultur, arbeid, bo- og nærmiljø,
utdanning og sosiale nettverk. De bakenforliggende faktorene kan fremme helsen, eller øke
risikoen for sykdom (FHI, http://www.fhi.no/artikler/?id=108945).

4.1 Helsetilstand
Forventet levealder i Norge øker for hvert år, og utviklingen i Nordland følger utviklingen i
landet som helhet. Menn har hatt større økning enn kvinner i forventet levealder, men kvinner
lever fortsatt omtrent 5 år lengre enn menn. Kreft er den hyppigste årsaken til tidlig død i
befolkningen (definert som død før 75 års alder), fulgt av hjerte-karsykdommer og
voldsomme dødsfall (www.norgeshelsa.no).
Omtrent tre av fire voksne i Nordland vurderer at de har god helse. Samtidig oppgir omtrent
halvparten at de har langvarige sykdommer eller helseproblemer, og omtrent to av ti har
funksjonsnedsettelser som følge av medfødt eller ervervet skade eller sykdom. Av de som har
skade, sykdom eller funksjonshemming opplever rundt halvparten begrensning i arbeidsevne
når det gjelder inntektsgivende arbeid, husarbeid eller skolegang/studie (NF-rapport 2014).
Det er ingen kjønnsforskjeller i egenopplevd helse, men flere kvinner enn menn rapporterer at
de har sykdom, skade og funksjonsnedsettelser, og begrensning i arbeidsevne. Andelen som
har god egenvurdert helse går ned med økende alder, mens andelen som har langvarige
helseproblemer og funksjonsnedsettelser øker med økende alder (NF-rapport 2014).
Det finnes ikke statistikk på forekomst av alle sykdommer i befolkningen. Man må derfor
bruke andre indikatorer som bruk av helsetjenester, legemiddelbruk og dødelighet for å si noe
om forekomsten av sykdom i befolkningen.
4.1.1 Livsstilssykdommer
Det har vært en betydelig reduksjon i tidlig død av hjerte-karsykdommer siden 1970 og fram
til i dag. Bruk av legemidler mot hjerte- og karsykdommer har imidlertid økt de siste årene,
og hjerte- og karsykdommer er fortsatt et stort folkehelseproblem. Man ser også en økning i
type 2-diabetes, overvekt, KOLS, muskel- og skjelettsykdom og kreft. Livsstilsrelaterte
sykdommer er mer utbredt blant eldre. Hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, overvekt,
KOLS og kreft er mer utbredt blant menn, mens muskel- og skjelettsykdom er mer utbredt
blant kvinner (www.norgeshelsa.no).
Utviklingen i hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, KOLS, muskel- og skjelettsykdom og
kreft i Nordland, følger utviklingen i landet som helhet. Tall fra Folkehelseinstituttet tyder på
at det er noe høyere forekomst av hjerte- og karsykdom, KOLS og muskel- og skjelettsykdom
i Nordland sammenliknet med hele landet. Når man korrigerer for forskjeller i
befolkningssammensetning, finner man imidlertid at mange av forskjellene mellom Nordland
og landet reduseres eller forsvinner. Deler av forskjellene mellom Nordland og landet kan
derfor tilskrives at Nordland har høyere andel eldre. Man forventer en økning i flere
sykdommer på grunn av flere eldre i befolkningen (www.norgeshelsa.no). Det er viktig å
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være oppmerksom på at landsnivået av livsstilssykdommer ikke representerer et mål for
ønsket status eller utvikling. Livsstilssykdommer er generelt utbredt i Norge og dette utgjør et
betydelig folkehelseproblem.
En av fem voksne i Norge har fedme, mens ett av seks barn har overvekt eller fedme (FHI).
Utbredelsen av overvekt og fedme har økt i befolkningen de siste tiårene. Helseundersøkelsen
i Nord-Trøndelag (HUNT 3) har dokumentert at andelen over normalvekt har økt fra 50 til 75
% blant menn og fra 43 til 61 % blant kvinner siden 80-tallet. Spesielt andelen med fedme har
økt betydelig. Det var en økning i nesten alle aldersgrupper, men mest hos de unge voksne, og
betydelig mer hos menn enn hos kvinner. En undersøkelse blant voksne i Nordland (UiN
2012) viste at halvparten av de som deltok hadde overvekt eller fedme (basert på objektive
høyde-/vektmålinger). Data fra sesjon viser at forekomsten av overvekt og fedme blant 17åringer er høyere i Nordland (27 %) enn i landet som helhet (22 %) (www.norgeshelsa.no).
Det finnes ikke data som viser vektutvikling over tid i befolkningen i Nordland, men det er
ingen grunn til å tro at utviklingen har vært forskjellig fra utviklingen i Nord-Trøndelag.
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Figur 16: Andel 17-åringer med overvekt og fedme i hele landet og Nordland, egenrapporterte data fra den nettbaserte
sesjon 1 (Kilde: FHI, www.norgeshelsa.no).

4.1.2 Psykisk helse
Flere kilder viser en tendens til økning i psykiske plager, både målt med legemiddelbruk,
kontakt med fastlege/legevakt på grunn av psykiske symptomer, og spørreundersøkelser.
Nyere undersøkelser i Nordland viser at mange unge og voksne har plager som for eksempel
bekymring, føler seg nedtrykt/deprimert, følelse av håpløshet med tanke på framtida, og
følelse av ensomhet. Betydelig flere kvinner enn menn har psykiske plager. I Nordland synes
spesielt unge kvinner å være utsatt (NF-rapport 2014, Ungdata). Det er også blant unge
voksne man finner høyest forekomst av ensomhet, og andelen som føler seg ensom har økt de
siste årene. I eldre aldersgrupper har det imidlertid vært en reduksjon i andel ensomme,
spesielt blant kvinner (NF-rapport 2014).

22

Følt deg ensom

32

18

Følt håpløshet med tanke på framtida

39

20

Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert

38

18

Følt deg stiv eller anspent

44

22

Vært sint og aggressiv

28

15

Hatt søvnproblemer

Jenter
Gutter

36

23

Bekymret deg for mye over ting

60

30

Følt at alt er et slit

53

29
0

10

20

30

40

50

60

70

Prosent

Figur 17: Psykiske plager blant elever i videregående skole i Nordland. Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget
av ulike situasjoner siste uke, etter kjønn (Kilde: Ungdata).

4.1.3 Tannhelse
I perioden 2001 til 2014 har det vært en økning i andel barn og unge som ikke har hatt karies.
Andel 5-åringer uten karies har økt fra 59 % til 83 % i Nordland i perioden. Blant 12- og 18åringene er det en noe lavere andel i Nordland som ikke har hatt karies sammenliknet med
hele landet. Parallelt har det vært en reduksjon i gjennomsnittlig antall tenner med karies. 18åringene i Nordland har noe høyere antall tenner med karies sammenliknet med hele landet,
mens 5- og 12-åringene i Nordland ligger likt som landet som helhet (SSB). Utviklingen i
Nordland følger utviklingen i hele landet. Erfaringer fra tannhelsetjenesten i Nordland tyder
imidlertid på en økning i karies blant 5- og 18-åringer i inneværende år.
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Figur 18: Utvikling i andel 5-, 12- og 18-åringer i hele landet og Nordland som ikke har hatt karies (DMTF=0) (Kilde: SSB).
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I levekårsundersøkelsen oppgav sju av ti voksne i Nordland at de var til behandling hos
tannlege i løpet av 2013, og samme andel beskriver sin tannhelse som god (flere kvinner enn
menn) (NF-rapport 2014).
4.1.4 Skader og ulykker
Antall personskader behandlet i sykehus ligger noe høyere i Nordland enn i landet som helhet.
Skader forekommer mest hyppig blant ungdom og unge voksne, samt i den eldre delen av
befolkningen. I aldersgruppa 0-44 år var det i 2013 dobbelt så mange menn som kvinner som
ble behandlet i sykehus etter personskader. I aldersgruppa 75 år og over var det en betydelig
høyere forekomst av personskader blant kvinner sammenliknet med menn. Mye av
kjønnsforskjellen i personskader blant eldre skyldes at eldre kvinner har høyere forekomst av
hoftebrudd enn eldre menn (www.norgeshelsa.no).
I perioden 2000-2012 har det vært en reduksjon i antall døde i trafikkulykker blant begge
kjønn, både i Nordland og i landet som helhet. Denne reduksjonen har skjedd i alle aldersgrupper. Nordland har høyere forekomst av dødsfall i trafikkulykker sammenliknet med hele
landet, både blant menn og kvinner (www.norgeshelsa.no). I 2014 var det ti drepte og 30
hardt skadde i trafikken i Nordland. Det er i aldersgruppa 16-20 år man finner de høyeste
skadetallene (Statens vegvesen). Nasjonale tall fra Norgeshelsa viser at det er omtrent fire
ganger så høy dødelighet etter trafikkulykker blant unge menn sammenliknet med unge
kvinner (15-24 år).

4.2 Levevaner
Levevaner som fysisk aktivitetsnivå, kosthold og tobakksvaner er viktige påvirkningsfaktorer
for sykdom i befolkningen. Levevaner påvirker både fysisk og psykisk helse. Levevaner er
ikke bare et resultat av personlige valg, men også et resultat av miljø og levekår og hvilke
muligheter man har tilgjengelig.
4.2.1 Fysisk aktivitet
Undersøkelser i Nordland viser at 14-22 % av voksne er moderat fysisk aktive minst 30
minutter per dag i 5 dager eller mer per uke (UiN 2012, NIBR 2013). I hovedtrekk ligger
aktivitetsnivået blant voksne i Nordland likt som landet når man sammenlikner tall fra
undersøkelser med like målemetoder og spørsmål. Den mest utbredte aktiviteten blant voksne
er turgåing eller annen egenorganisert aktivitet, men mange trener også på treningsstudio
(UiN 2012, NF-rapport 2014). Omtrent én av fire benytter aktiv transport på arbeids-/
skolereisen i sommerhalvåret, sammenliknet med én av fem i vinterhalvåret. Mange kjører bil
til tross for kort reisevei (NF-rapport 2014).
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Figur 19: Fysisk aktivitet i tråd med aktivitetsanbefalingene. Ta utgangspunkt i en gjennomsnittsuke: Hvor mange dager i
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NIBR 2013).

De fleste voksne oppfyller ikke aktivitetsanbefalingene og mange er generelt inaktive. Voksne
i Nordland sitter i gjennomsnitt stille nærmere 8,5 timer pr dag på en vanlig hverdag. Menn
bruker mer tid til stillesitting enn kvinner (NF-rapport 2014). Omtrent halvparten av elevene i
videregående skole er i moderat fysisk aktivitet mindre enn 15 minutter i løpet av skoletida
(inkludert aktivitet til og fra skolen). Mange bruker også mye av fritida på stillesittende
aktiviteter (datamaskin, TV og lignende) (Ungdata).
4.2.2 Kosthold
I Nordland oppfyller omtrent to av tre voksne kostrådene for inntak av fisk, fullkorn og hvilke
type fett man bruker til matlaging, mens bare én av ti oppfyller anbefalingene for inntak av
frukt og grønt. Generelt øker andelen som oppfyller de ulike kostrådene med økende alder.
For inntak av frukt/grønt er det små forskjeller mellom aldersgruppene (NIBR 2013).
Blant elever i videregående skole oppgir totalt 30 % at de spiser frukt daglig, 44 % at de
spiser grovt brød daglig, og 40 % at de spiser fisk to eller flere ganger i uka. Samtidig som
mange har hyppig inntak av frukt, grovt brød og fisk, er det også mange som har sjelden
inntak av disse matvarene (Ungdata). Det ser ut til å ha vært en positiv utvikling i kostholdet
(hyppigere inntak av frukt, grovt brød og fisk, sjeldnere inntak av fastfood og brus) blant
elever i videregående skole de siste årene (Sintef 2010).
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Figur 20: Andel voksne i Nordland som oppfyller ulike kostråd, etter kjønn (Kilde: NIBR 2013).

4.2.3 Tobakksvaner
På landsbasis var det i 2014 totalt 13 % dagligrøykere i alderen 16-74 år, mens 9 % oppgir at
de røyker av og til. Andel dagligrøykere har gått ned i perioden 1999-2014 blant begge kjønn.
Lavest andel dagligrøykere finner man blant unge voksne og eldre. I Nordland er det fortsatt
en noe høyere andel dagligrøykere enn i hele landet, men forskjellene er i ferd med å utjevnes
(SSB). Den største reduksjonen i andel dagligrøykere i Nordland har skjedd i aldersgruppa
16-24 år (www.norgeshelsa.no). Røyking er lite utbredt blant elever i videregående skole: 4 %
gutter og 3 % jenter røyker daglig (Ungdata).
I en undersøkelse i Nordland rapporterte 13 % menn og 6 % kvinner at de brukte snus daglig
(6 % menn og 4 % kvinner brukte snus av og til) (NIBR 2013). Den høyeste andelen
snusbrukere finner man blant ungdom og unge voksne. I videregående skole snuser 25 % av
guttene og 20 % av jentene daglig, mens 10 % snuser av og til (Ungdata).
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Figur 21: Utvikling i andel dagligrøykere i hele landet og Nordland, etter kjønn. 5-årig glidende gjennomsnitt (Kilde: SSB).
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4.2.4 Alkoholvaner
Flere menn (44 %) enn kvinner (31 %) i Nordland oppgir at de drikker alkohol ukentlig eller
oftere. Menn drikker også vanligvis flere enheter alkohol enn kvinner, og unge drikker
vanligvis flere enheter enn eldre. 24 % menn og 15 % kvinner oppgir at de vanligvis drikker
fem enheter eller mer når de drikker. I aldersgruppa 15-24 år oppgir én av to at de vanligvis
drikker fem enheter eller mer når de drikker.
Blant elever i videregående skole oppgir 39 % at de drikker alkohol minst månedlig, mens 75
% har vært tydelig beruset minst én gang siste seks måneder (flere jenter enn gutter). Andelen
som drikker alkohol minst månedlig og andelen som har vært tydelig beruset siste 6 måneder
øker med økende klassetrinn. 30 % av elevene på VG1 oppgir at de drikker alkohol minst
månedlig og omtrent én av fire oppgir at de har vært tydelig beruset fem ganger eller mer i
løpet av de siste seks måneder.
4.2.5 Bruk av andre rusmidler
37 % av elevene i videregående skole i Nordland har drukket smuglersprit eller hjemmebrent i
løpet av de siste seks månedene. Relativt mange har brukt hasj eller marihuana minst én gang
siste seks måneder (9 %). 2 % rapporterer at de har brukt hasj/marihuana seks ganger eller
mer. Andelen som har brukt andre rusmidler er lav. Det finnes ikke fylkesrepresentative data
på bruk av rusmidler blant voksne.

4.3 Sosiale helseforskjeller
Nordland ligger på mange helse- og levevaneindikatorer likt som eller nært hele landet. Men
man finner store og systematiske forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen. Det er
betydelige sosiale forskjeller i helse og levevaner, både blant barn og voksne. Jo høyere
utdanning og inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» vil ha god
helse. De sosiale helseforskjellene gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager, og i
alle aldersgrupper (FHI, http://www.fhi.no/artikler/?id=110779).
Personer med høy utdanning/inntekt har lavere sykelighet, lavere dødelighet for en lang rekke
sykdommer, og lever lengre enn personer med lav utdanning/inntekt. Man finner også sunnere
levevaner blant de med høy utdanning/inntekt: Færre røyker, flere er fysisk aktive og flere har
kosthold i tråd med anbefalingene. Imidlertid finner man at de med høy utdanning/inntekt
drikker alkohol oftere enn de med lav utdanning/inntekt. Det er dels store forskjeller mellom
utdanningsgruppene. Nordland har fortsatt lavere utdanningsnivå enn landet som helhet. Dette
er en medvirkende årsak til at Nordland ligger dårligere enn landet på en del helseindikatorer.
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Figur 22: Utvikling i forventet levealder ved 30 år i Nordland, etter utdanningsnivå (Kilde: FHI, www.norgeshelsa.no).

4.3.1 Helseforskjeller mellom ulike befolkningsgrupper
Flere studier har vist at selvrapportert helse varierer med hensyn på etnisitet, hvor minoritetseller urbefolkningsgrupper vurderer deres helse som dårligere sammenliknet med majoritetsbefolkningen. Årsaken til dette kan være forskjeller i levekår mellom minoritets- og
majoritetsbefolkningen, som skyldes forskjeller i sosioøkonomisk status, etnisk
diskriminering, med mer (Likestillingsstatus blant samer, Hansen 2012).
Det er store helsemessige forskjeller mellom ulike innvandrergrupper. Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe når det gjelder alder, kjønn, opprinnelsesland, sosioøkonomisk status, innvandringsgrunn og oppholdstid. Innvandrernes helse er derfor formet av en
rekke ulike faktorer. Fortsatt er kunnskapen om innvandrerbefolkningens helse mangelfull.
Innvandrerbefolkningen kan oppleve ulike barrierer knyttet til bruk av helsetjenester som
igjen kan ha betydning for helsen. Noen av helseforskjellene mellom de ulike innvandrergruppene har sammenheng med sosioøkonomisk status, men lav sosioøkonomisk status kan
også være et resultat av å være innvandrer (FHI, http://www.fhi.no/artikler/?id=111676).
Den samiske befolkningens helse skiller seg i liten grad fra den øvrige befolkningens helse
(Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter). Forskning har imidlertid vist at den samiske
befolkningen i mindre grad er tilfreds med de helsetjenestene de mottar. Samer opplever å bli
diskriminert i møtet med det offentlige helsevesenet gjennom at helsepersonell mangler
samiske kulturkompetanse etc. (Likestillingsstatus blant samer, Hansen 2012). Etnisk
diskriminering kan føre til helseproblemer. Samer rapporterer langt oftere enn øvrig
befolkning at de er utsatt for diskriminering (Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter).
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5 Miljø og bærekraftig utvikling
Dagens forbrukersamfunn legger beslag på stadig større
naturressurser. Mange økosystem er i endring og
problemene forsterkes ytterligere av økende
avfallsmengder, inkludert utslipp av klimagasser.
Fylkestinget videreførte i Regional plan –
klimautfordringene i Nordland en mangeårig visjon om
at Nordland skal bli et av de fremste miljøfylkene i
Europa ut fra prinsippet om en bærekraftig utvikling.
Med bærekraftig utvikling menes en utvikling som
tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige
generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine. Dette
medfører at våre handlinger og beslutninger må
vurderes ut fra et generasjonsperspektiv. Forståelse for
hvordan dagens samfunnsutvikling påvirker framtidige
generasjoners handlingsfrihet og mulighet til å dekke
egne behov, er sentralt.

Prinsipper for bærekraftig utvikling som skal realiseres i
et 20- til 50-års perspektiv (fra Regional plan –
Klimautfordringene i Nordland (2011-2025):
1. Globalt ansvar
I Miljøfylket Nordland skal det arbeides for en mer
rettferdig fordeling av ressursene. Nordlands samlede
offentlige og private forbruk skal tilpasses vår
økologiske andel.
2. Langsiktig tidsperspektiv
Føre-var-prinsippet skal legges til grunn i vurdering av
tiltak som kan ha irreversible konsekvenser for fylket.
3. Helhetssyn og tverrsektoriell tenkning
Det handler om mer enn naturvern. Det er nødvendig å
velge verdier i retning av økt livskvalitet framfor høyere
materiell levestandard. Vårt produksjons- og
forbrukssystem skal tilpasses kretsløpsprinsippet.
Medvirkning for å sikre nedenfra-og-oppperspektiver
Alle grupper i befolkningen, organisasjoner og næringsliv skal gis økte muligheter for deltakelse og innflytelse
i arbeidet med bærekraftig utvikling i Nordland.
4.

5. Økt kunnskap om samspillet i naturen
Det må utarbeides forpliktende planer for bevaring og
bærekraftig bruk av naturen som sikrer biologisk
mangfold. Dette hensynet skal så langt det er
hensiktsmessig integreres i sektorenes planarbeid. I
Nordland skal alle tilpasse seg prinsippet om at
forurenseren skal betale.

5.1 Bærekraftig forvaltning av miljø- og
naturressurser

Nordland er veldig rikt på ressurser. Naturressurser som
vann, vilt, skog, jord, mineraler, petroleum og marine
ressurser, er sentrale for økonomisk vekst og næringsutvikling i fylket. I tillegg har Nordland naturgitte forutsetninger som urørt natur og landskap
med stor opplevelsesverdi. 2015 er friluftslivets år og markerer en stigende bruk av utmark og
spesielt nærmiljønaturen. Framveksten av nye aktiviteter har ført til at motsetninger og
konflikter oppstår når brukere av ulike aktiviteter deler samme område.
I Nordland er forvaltning og bærekraftig bruk av vannressursene viktig. Vannressursene må
forvaltes og brukes på en slik måte at også kommende generasjoner skal kunne utnytte
ressursene som grunnlag for verdiskaping. I arbeidet under vannforskriften skal
vannforvaltningen vurdere miljøtilstand og menneskeskapte påvirkninger i forhold til
miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag, kyst og grunnvann. Totalt er ca.
26 % av vannforekomstene i Nordland i risiko for ikke å oppnå god miljøtilstand innen 2021.
Tabell 7: Status for vannforekomster i Nordland (Kilde: Vann-nett, november 2015).

Elver og bekkefelt
Innsjøer
Kystvann
Grunnvann
Totalt

Totalt antall
vannforekomster
2 507
759
581
72
3919

Risiko for å ikke oppnå god miljøtilstand innen 2021
Antall
%
669
26,70
242
31,90
118
20,30
3
4,20
1 032
26,30
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Nordlands ressurser innen høstbart vilt og innlandsfisk skal også utnyttes i et bærekraftig
perspektiv. Det felles stadig mer elg i Nordland og jakt er den primære faktoren som regulerer
bestandene. Elguttaket utgjør mer enn 10 % av alle fellinger på landsbasis. Selv om
situasjonen for elgbestanden er god pr i dag, er det viktig å følge utviklingen i et langsiktig
perspektiv.

Figur 23: Antall felte elg i Nordland fylke i tidsrommet 1987 til og med 2013. Den nederste grafen (med referanse til høyre
akse) viser hvor stor andel i prosent fellingene i Nordland utgjorde i forhold til resten av landet (Kilde: NINA 2015).

5.2 Klima og energi
Klimaendringene påvirker natur og mennesker over hele verden. Permafrosten tiner på høyere
breddegrader, havet forsures og økosystemer forflytter nordover og mot høyere strøk. Verdens
ledere er enige om at den globale temperaturøkningen må holdes under 2 °C for å unngå
farlige klimaendringer. Hvis vi lykkes med kraftige reduksjoner i klimagassutslippene, kan vi
få en utviklingsbane som overholder togradersmålet. Men hvis utslippene fortsetter å øke vil
det kunne gi dramatiske følger. De foreløpige tallene for klimagassutslipp viser at utslippene i
2014 var nesten uendret fra 2013. Økosystemene spiller en viktig rolle for å begrense
effektene av klimaendringer. Skog og våtmark lagrer klimagasser samtidig som de begrenser
flom og erosjon. Slike økosystemtjenester må vurderes gjennom helhetlig planlegging.
Klimaendringene berører Nordland fordi de kan ha store konsekvenser for ressursgrunnlaget
som mange lokalsamfunn er avhengige av. Endringer i vær- og vindforhold, nedbørsmengde
og havtemperatur, vil også påvirke samfunnssikkerheten i den enkelte kommune. Spesielt
regnflommer vil bli større og forekomme oftere. En analyse av forventede klimaendringer i
Nordland, utarbeidet av CICERO og Nordlandsforskning for Nordland fylkeskommune,
påpeker at alle sektorer, kanskje utenom jordbruk, vil berøres negativt av klimaendringene.

5.3 Bærekraftig by- og stedsutvikling
Samfunnsutviklingen de siste 50 årene har gitt nye generasjoner stor frihet med hensyn til
valg av bosted, utdanning og arbeid, noe som for Nordlands del har medført økt fraflytting fra
fylket, og sentralisering innad i fylket. Valgfriheten til å bosette seg der man ønsker, gjør at
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det i byer og tettsteder i langt større grad enn tidligere må arbeides målbevisst for å skape
attraktive byer og tettsteder for å opprettholde befolkningsstrukturen. En moderne livsstil med
økt forbruk og krav til høy levestandard, har lagt stort press på omgivelsene våre, ikke minst
med tanke på areal- og infrastrukturbygging. Tidligere jordbruks- og naturlandskap er i dag
preget av omfattende veianlegg, næringsområder og boliger. Denne utviklingen er i ulik grad
styrt av kommersielle private interesser og offentlige aktører.
Mange opplever at det er få alternativer til bilbruk i sin hverdag, også på korte strekninger.
Dette kan forklares i en manglende tilrettelegging for gående og syklende, og lav utbygging
av kollektivtransport. Gater og veier i sentrale strøk er ofte sterkt trafikkert, med store arealer
til parkering. Dette legger viktige premisser for miljøet i byer og tettsteder i Nordland og er et
resultat av den modernistiske byplanleggerideologien, sammen med veksten i bilindustrien i
etterkrigstida. En synlig konsekvens er at tradisjonelle sentrumsområder utarmes til fordel for
handelsområder som forutsetter bilbruk. Dette bidrar både til å redusere tilgangen til ikkekommersielle sosiale møteplasser som kan styrke opplevelsen av samhørighet og tilknytning
til stedet man bor, og til økt utslipp av klimagasser.

5.4 Støy og luftkvalitet
Nordland er et av fylkene med lavest andel personer utsatt for støy fra veitrafikk. 16 % av
befolkningen i fylket (38 800 personer) er utsatt for veitrafikkstøy over 55 dB ved bolig. Når
det gjelder støy fra luftfart, er Nordland det fylket i landet med høyest andel støyutsatte. 5 %
av befolkningen (10 900 personer) er utsatt for støy fra luftfart over 55 dB ved bolig
(www.norgeshelsa.no, tallene er hentet fra SSBs beregninger i nasjonal støymodell, 2011). I
Levekårsundersøkelsen i Nordland (2014) rapporterte 13 % plagsom støy i nærområdet. Det
er regionale forskjeller i andelen som opplever forstyrrende støy. I tillegg rapporterer flere
som bor sentralt at de opplever forstyrrende støy sammenliknet med de som bor perifert (NF
2014).
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I levekårsundersøkelsen i Nordland rapporterte totalt 7 % at området de bor i har dårlig
luftkvalitet. Indre Helgeland er den regionen med klart høyest andel som opplever dårlig
luftkvalitet (23 %), fulgt av Ofoten (11 %). Flere som bor sentralt opplever dårlig luftkvalitet,
sammenliknet med de som bor perifert (NF 2014).
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6 Areal og infrastruktur, natur- og friluftsområder
Nordlands kommuner har stor variasjon i arealstørrelse, innbyggertall, natur og
landskapstyper. Arealforvaltningen må skje på grunnlag av helhetlige arealplaner som gir
fleksibilitet, forutsigbarhet og langsiktighet i bruk og vern av arealer.
Formålet med all planlegging er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,
samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal skje i henhold til plan- og
bygningsloven, og prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i arbeidet. Gode
bomiljø og gode oppvekst- og levevilkår, er også viktige hensyn som skal ivaretas i
planleggingen, sammen med helseperspektivet og kriminalitetsforebygging.
Kommuneplanens samfunnsdel skal styre samfunnsutviklingen i kommunene. Den gir også
føringer for hvordan kommunenes arealer skal forvaltes gjennom arealplaner. Gjennom
arealplanleggingen er kommunene en viktig aktør i arbeidet med sikring av arealer som har
betydning for befolkningen og næringslivet. Fortsatt mangler over en tredjedel av
kommunene i Nordland oppdaterte samfunnsdeler av kommuneplanen, og rundt halvparten av
kommunene mangler oppdaterte arealdeler etter 2004. Gamle og utdaterte planer resulterer i
lengre saksbehandlingstid og mer uforutsigbarhet. I et oppdatert planverk ligger det mye god
kommunal service overfor publikum.
For å sikre areal med viktige kvaliteter eller som er viktige for ulike friluftsaktiviteter, er
kunnskap nødvendig. Tilgang til, og bruk av friluftsområder er viktig i arealplanleggingen.
Friluftslivsaktiviter har stor betydning for befolkningens mentale og fysiske helse. I mange
tilfeller er kravene for utøvelsen av et aktivt friluftsliv sammenfallende med de hensynene
som må ivaretas for å ivareta andre viktige hensyn i naturområder, eksempelvis biologisk
mangfold.
Nordlands ulike ressurser er godt dokumentert på mange områder, men på enkelte felt er det
fortsatt begrenset kunnskap, blant annet på kartfesting av friluftslivskvaliteter, ferdsel og bruk
av natur- og friluftslivsområder, barn og unges interesser i planleggingen og beskyttelse av
naturmangfold (ny lov NML (naturmangfoldsloven)).
Barn og unge er en uensartet gruppe med mange forskjellige interesser. Det en sjuåring
verdsetter i nærmiljøet, vil ikke nødvendigvis være sammenfallende med områdene 15-åringer
bruker. Barns tilgang til gode områder egnet til lek, er sentralt for å sikre gode oppvekstmiljøer. Disse områdene bør inkludere areal der barn kan utfolde seg og skape sitt eget
lekemiljø. Barnetråkkregistreringer er et viktig verktøy for å ivareta barns interesser. De blir
fort utdaterte ettersom barn vokser til, og det er nødvendig å gjenta prosessen med jevne
mellomrom.
Nordland preges av flytting fra spredtbygde til tettbebygde strøk. Det fører til at
innbyggertallet i enkelte byer vokser, og utløser behov for fortetting. En aldrende befolkning
medfører at større deler av befolkningen vil få nedsatt funksjonsevne. Mange av byene i
Nordland er i dag preget av at man gjennom planlegging og utforming ikke har tatt
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tilstrekkelig hensyn til universell utforming, samt estetiske og arkitektoniske verdier. De fleste
bygningene som står i dag, vil fortsette å være i bruk i overskuelig framtid.
Forretningsstrukturen i byene er også i endring. Etablering av kjøpesentre og forretninger
utenfor sentrumsområder har gitt økt konkurranse for de tidligere forretningsområdene. Dette
har ført til en utvikling der aktiviteten i sentrum av byene har avtatt. Denne utviklingen har
også medført byspredning i den grad at stadig nye arealer utenfor tettbebyggelsen tas i bruk til
forretningsformål. NFK har vedtatt en egen regional planbestemmelse om kjøpesenter.
En god samordnet areal- og transportplanlegging skal sikre et godt tilpasset, bærekraftig og
robust transportsystem som ivaretar innbyggernes og næringslivets interesser. Utbygginger
må tilpasses transportnettet, og transportnettet må tilpasses etablerte samfunnsstrukturer og
øvrige interesser. Det er kommet statlige planretningslinjer (SPR-BATP2) for dette området.

6.1 Arealforvaltning og infrastruktur for næringsliv
Nordland er et av landets største eksportfylker. Tilrettelegging av egnede næringsarealer,
produksjonslokaliteter, god tilgang på drikkevann og god infrastruktur knyttet til
kommunikasjon og transport, er ofte helt avgjørende for nye bedriftsetableringer og videre
bedriftsutvikling.
Tilgang til digital infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og stabilitet, vurderes i dag som en
naturlig del av infrastrukturen i et velfungerende samfunn - på lik linje med vann, energi og
vei. Bredbånd og mobildekning har betydning for tilflytting og rekruttering av kompetanse.
Tilgang til digital infrastruktur danner grunnlaget for et mer konkurransedyktig næringsliv og
næringsutvikling, mer kostnadseffektiv forvaltning, mer velferd og bedre helsetilbud. I tillegg
er digital infrastruktur viktig i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv.
6.1.1 Hard infrastruktur knyttet til næring
De fleste kommunene i Nordland er kystkommuner og har et sjøbasert næringsliv. Kaier og
infrastruktur må tilpasses nye krav. Eksempelvis har flåten som leverer og henter varer blitt
stadig større og mer dyptgående for å redusere fraktomkostninger per enhet. Dette medfører at
mange gamle havneanlegg og kaier ikke lenger kan ta i mot disse båtene.
6.1.2 Bredbånd
Utviklingen innenfor it-området går raskt. Det kommer stadig nye innretninger som kan
koples til nettet, og som krever økt kapasitet. Bruk av sosiale medier, kommunikasjon med
offentlige etater og bedrifter, samt bruk utviklingen mot mer intelligent overvåking i hjemmet,
slik at eldre kan bo hjemme lengre, krever at man har tilgjengelig internett.
Nordland fylkeskommune har gitt tilskudd på 122 mill. kr til 40 bredbåndprosjekter i perioden
2011-2015. Det har gitt flere regioner (Vest-Lofoten, STH-kommunene (Steigen, Tysfjord og
Hamarøy), Meløy og Sør-Helgeland) i Nordland et bredbåndstilbud av høy kvalitet og

2

Bolig-, areal- og transportplanlegging.
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kapasitet. Dette har gitt ca. 8 000 husstander, 450 bedrifter og 70 offentlige institusjoner
høyhastighets bredbånd.
I tillegg blir Stamfiberprosjektet ferdig i løpet av 2015. Prosjektet ble initiert av NFK i 2010,
og er et samarbeid mellom e-verk, telecom-operatører og fylkeskommunen. Med dette
prosjektet er det bygget en ny trasé langs E6 fra Bjerkvik til Trondheim på 111 mil med
fiberkabel. Det er imidlertid enda områder i Øst-Lofoten, Vesterålen, Ofoten og deler av
Helgeland som trenger støtte til nye utbyggingsprosjekter.
Den nye tilskuddsordningen hvor Nkom skal avgjøre hvilke kommuner som får støtte, gjør at
fylkeskommunen har mistet noe av initiativet og styringen med hvilke områder som skal
prioriteres, for å få full effekt av synergier av tidligere utbygginger.
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Figur 26: Private bredbåndsabonnement, etter region og tid - i prosent av husholdningene (Kilde: SSB).

6.1.3 Akvakultur
Akvakulturnæringen disponerer om lag 360 lokaliteter til produksjon i Nordland fordelt på
laks, ørret og regnbueørret, marin fisk og skjell. Næringen er en av de største eksportnæringene i fylket, og mesteparten av produksjonen transporteres i dag hovedsakelig ut av
fylket med trailer og tog. Kommunenes kystsoneplanlegging er i følge Fiskeridirektoratet
bedre i Nordland enn i mange andre fylker, men nye behov og krav innen oppdrettsnæringen
medfører at dagens arealplaner i sjø er lite tilpasset dagens og framtidas behov.
Næringen vil i framtida etterspørre større og mer eksponerte lokaliteter som kan gi plass til
høyere biomasse, samtidig som miljø og fiskehelse ivaretas på en god måte. Dette medfører
krav om god arealplanlegging og tilrettelegging av ny infrastruktur. Det ventes at grunne og
små lokaliteter som viser seg uegnet vil bli tatt ut av produksjon, og frigjøres til andre formål.
6.1.4 Drikkevann
En stor andel av de mindre kommunale vannverkene i Nordland er ikke godkjent i henhold til
drikkevannsforskriften. Fiskeindustrien og annen næringsmiddelindustri setter store krav til
vannkvalitet og leveringssikkerhet. I hovedsak leverer kommunale vannverk drikkevann med
tilfredsstillende hygienisk kvalitet, men systemer som internkontroll, beredskapsplaner og
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driftsovervåking er ikke tilstrekkelig etablert. Det er også behov for å sikre nedbørsfeltene
gjennom arealplaner.
Leveringssikkerhet av vann er en utfordring på grunn av lav utskiftingstakt på ledningsnettet.
Nasjonal statistikk viser at årlig fornyelsestakt var 0,64 % for kommunale vannledninger og
0,54 % for kommunale avløpsledninger som glidende snitt for perioden 2012-2014.
Vannbransjen står overfor enorme investeringsbehov i ledningsnettet framover, for å møte
utfordringer som befolkningsvekst, sentralisering, vedlikeholdsetterslep og klimaendringer.
Økt satsing på utskifting av vann og avløpsledninger vil være nødvendig for å sikre
forutsigbart og trygt drikkevann til befolkning og næringsliv i framtida.
Nordland er det fylket i landet med lavest andel personer tilknyttet vannverk med god
drikkevannskvalitet. 58,1 % av befolkningen har drikkevann som både tilfredsstiller krav til
hygienisk kvalitet og til leveringsstabilitet (www.norgeshelsa.no).
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Figur 27: Drikkevannskvalitet. Andelen personer tilknyttet vannverk med tilfredsstillende kvalitet på drikkevannsforsyningen.
For hygienisk kvalitet mht. E. coli/koliforme bakterier er kriteriene at minst 12 prøver må være analysert og minst 95 % av
disse må være tilfredsstillende. Tilfredsstillende leveringsstabilitet er her definert som under 30 minutter ikke-planlagte
avbrudd i året. For samlekategorien må begge parameterne, både hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet, være
tilfredsstillende (Kilde: www.norgeshelsa.no).

6.2 Landbruk
Landbruket, inkludert både jordbruk, skogbruk og andre landbruksbaserte næringer, er en
distriktsnæring med bedrifter spredt utover hele fylket. I 2013 hadde Nordland 17 005
bebygde landbrukseiendommer og 10,08 % av befolkningen i fylket bodde på landbrukseiendommer (SSB). Jordbruksarealet utgjør ca 1,5 % av totalarealet i fylket. Skogbevokst
areal utgjør 30 %. Målt i produktivt skogareal er Nordland det fjerde største fylket i landet.
Landbruket er i dag en stor aktør i forhold til transport i fylket, både når det gjelder transport
av innsatsfaktorer til den enkelte gård, transport av råvarer og produkt fra gården, og transport
av tømmer. Det er relativt få anlegg i Nordland innen foredlingsindustrien (melk, kjøtt,
trevirke), det gjør at transportavstandene blir store. Kjøretøyene må være relativt store for å
oppnå en rasjonell og lønnsom transport.
36

Landbruksnæringen er i endring. Utviklingen går mot færre og større enheter. Likevel
opprettholdes størrelsen på areal i drift og matproduksjonen i Nordland i samme grad som
tidligere. Landbrukets aktive bruk av landskapet i næringsaktivitet bidrar til å forme
kulturlandskapet i fylket. Endringer i struktur og driftsformer medfører også endringer i
kulturlandskapet. Kulturlandskapet er en viktig del av Nordlands identitet, og har betydning
for andre næringer som bl.a. reiselivet og for de som bor i fylket.
6.2.1 Reindrift
Reindrifta i Nordland drives over stort sett hele fylket med unntak av Lofoten, ytre deler av
Vesterålen og noen øyer på kysten. Det er totalt over 17 000 rein på vinterbeite i Nordland. På
barmark kan det totalt være over 100 000 rein som beiter innenfor fylket i kortere eller lengre
perioder.
Beitearealene for reindrifta i Nordland er fra naturens side preget av oppstykket terreng og en
del uproduktive områder i høyfjellet. I tillegg er det foretatt inngrep som påvirker beite- og
driftsforholdene. Det mest typiske inngrepet er at beitearealene direkte blir brukt til andre
formål. I Nordland har det over år skjedd mange inngrep i form av kraftutbygginger,
kraftlinjer, hytteområder, veier, jernbane, militære øvingsfelt, tettstedsutvikling, jord- og
skogbruk, mineral - og gruvevirksomhet, og i seinere tid også vindkraftutbygging.
Inngrepene fører ikke bare til direkte arealbeslag, men gir også indirekte virkninger, blant
annet menneskelig aktiviteter, som fører til forstyrrelser for reinen. Den samlede effekten av
alle inngrep påvirker reindriftas beitebruk, driftsform og produksjon.
Reindrifta er den eneste næringa i Europa som har beholdt den nomadiske bruken av arealene.
Reindrifta er også den eneste urfolksnæringa i Norge og Europa på grunn av sin sterke
tilknytning til samisk kultur, språk, livsform, identitet og samfunnsliv. Gjennom lover og
internasjonale regler er Norge forpliktet til å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur. I dette
ligger en forpliktelse til å sikre reindriftens arealer for framtidige generasjoner. Ansvaret for
sikring av arealene påhviler innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og
myndighetene.
Tap av rein på beite kan skyldes rovvilt, påkjørsler, sykdommer, kondisjonssvikt, ulykker,
m.m. I Nordland er rovvilttap den største enkeltårsak for tap av rein. Enkelte år skjer det også
store tap ved at rein blir påkjørt og drept, spesielt på Nordlandsbanen.
«Produksjonen i reindrifta» er det som blir igjen etter tap. I 2012 ble det slaktet og produsert
ca. 62 tonn reinkjøtt i Nordland. Dette er en halvering av produksjonen sammenlignet med
åtte år tidligere. Samtidig har tapene av rein på beite økt. Dermed blir det færre rein igjen å
slakte. 60–70 % av slakteuttaket i Nordland er kalver.

6.3 Kulturminner og arealforvaltning
Norge har et nasjonalt resultatmål for verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som i
korthet går ut på å minske tapet av disse. I målsetningen er det krav om skjøtsel av et
representativt utvalg av kulturminner og kulturminnemiljøer, samt å sikre en bedre
representativitet i utvalget av varig vernede kulturminner og kulturminnemiljøer. Mangfoldet
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skal forvaltes og ivaretas som bruks- og kunnskapsressurser, og som grunnlag for opplevelser.
Fylkeskommunen har et selvstendig ansvar for å følge opp den nasjonale politikken og for å ta
vare på kulturminner og kulturminnemiljøer av nasjonal eller regional verdi.
I Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase, er det pr 2015 registrert over 10 000
kulturminnelokaliteter i Nordland. Av disse mangler 1 345 kulturminner kartfesting. De fleste
kjente, kartfestede arkeologiske kulturminnene ble registrert i forbindelse med utarbeiding av
Økonomisk kartverk på 1970- og 80-tallet og innmålingsmetodene er ikke i samsvar med
dagens krav til nøyaktighet. Et mulig resultat av dette er at vi risikerer store tap av
kulturminner. De fleste kulturminner er ennå ukjente.
SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over bygninger og anlegg eldre enn år 1900.
I Nordland består dette av ca. 22 000 bygninger. At en bygning er registrert i SEFRAK gir
den ikke et formelt vern, og registeret er statisk slik at oppdateringer i liten grad har blitt gjort
siden registreringene ble gjennomført i perioden 1975-1995. Kun et fåtall av nyere tids
kulturminner har et formelt vern, men det betyr ikke at de ikke er bevaringsverdige. For at
kulturminneverdiene skal kunne ivaretas, er det en forutsetning at de defineres, registreres og
erkjennes som ressurser i by- og stedsutvikling, og som grunnlag for verdiskaping basert på
kulturarv. På nåværende tidspunkt er det kun seks av Nordlands 44 kommuner som har
utarbeidet, eller har under utarbeidelse, egne kulturminneplaner.
Bevisstheten om kulturminnene har økt hos andre planleggende myndigheter og virksomheter.
Det er imidlertid fortsatt et stykke å gå for å få alle aktører bevisste om kulturminnene.
Nordland fylkeskommune må fortsatt være aktiv som veileder.

6.4 Viktige regionale natur-, friluftslivs- og andre rekreasjonsområder
De store naturverdiene og mulighetene for et rikt friluftsliv er en viktig grunn til at mange
velger å bo i Nordland. Naturen i Nordland innbyr til et vidt spekter av friluftsliv for hele
befolkningen, på alle nivå og til alle årstider. Muligheten for å kunne drive aktivt friluftsliv er
viktig for å ivareta befolkningens mentale og fysiske helse. Til tross for at man nå har mer
fritid enn før, har mange en mer stillesittende livsførsel. Utviklingen av samfunnet med økt
levestandard og økt mobilitet har også medført nedbygging og privatisering av arealer.
Nordland er allerede i dag et svært attraktivt reisemål for natur- og kulturbaserte opplevelser
hele året. I fylkesplanen framheves spesielt betydningen av innovasjon og entreprenørskap
innenfor nye markedsområder, for å utnytte potensialet for verdiskaping knyttet til rekreasjon,
ferie og fritid, samt opplevelser. Den storslagne naturen og friluftslivet er derfor også en
viktig næringsressurs.
En større oppmerksomhet er også rettet mot at alle grupper i befolkningen skal ha rett til like
muligheter og lik tilgang til friluftsliv. Tilgangen til arealer og allemannsretten er de
vesentlige forutsetningene for et aktivt friluftsliv for alle lag av befolkningen. Viktige
friluftslivsområder må derfor sikres gjennom god arealforvaltning.
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6.4.1 Friluftsliv
Friluftsliv er den største og viktigste fysiske aktiviteten i Nordland. Det er 70 statlig sikrede
friluftsområder i fylket. Bodømarka er et eksempel på hvor viktige nærturområdene er for
folkehelse og rekreasjon. 92 % av innbyggerne bruker marka mer enn én gang i sommerhalvåret, over 70 % bruker den regelmessig. Også området langs sjøen er brukt av over 90 %
av innbyggerne om sommeren. Dette er langt høyere tall enn andre aktiviteter kan skilte med.
Friluftslivsaktiviteter kan også bidra til å øke forståelsen av en økologisk bærekraftig
utvikling av samfunnet.
Kommunen er en sentral aktør i arbeidet med friluftsliv og oppfølging av nasjonale
friluftslivsmålsetninger. Gjennom den kommunale arealplanleggingen legges det føringer for
befolkningens muligheter til friluftsliv og naturopplevelser i nærmiljøet. Attraktive arealer for
friluftsliv i nærmiljøet innebærer å vektlegge de arealer som er lettest tilgjengelig for alle
grupper i befolkningen. Dette gjelder grøntstruktur, bymarka, deler av kulturlandskapet og
strandsonen. Disse arealene har særlig stor verdi for å ivareta muligheten til å drive friluftsliv.
Kommunen har også ansvaret for tilrettelegging av områder, opparbeiding og merking av
turstier, samt informasjon om friluftslivsmulighetene i egen kommune.
Det har vært en lang tradisjon for arbeid med friluftsliv i fylket, og fylkeskommunen har
lenge hatt en aktiv rolle. Det var likevel først med forvaltningsreformen at fylkeskommunene
fikk tildelt det formelle ansvaret for friluftslivet. Ansvar for ervervelse av nye spesielt viktige
friluftslivsområder er fortsatt tillagt direktoratet for naturforvaltning, men fylkeskommunen
skal kartlegge nye viktige områder og oppfordre kommuner til å søke om statlig økonomisk
medvirkning. NFK har gjennomført og fullført kartlegging av viktige friluftsområder i
Nordland (ferdig sommeren 2015).
Gjennom forvaltningsreformen har fylkeskommunen fått ansvar for jaktbart vilt og
innlandsfisk. I tillegg til bestandsforvaltning av betydelige utmarksressurser, må dette
ansvaret også ses i lys av det positive friluftslivsaspektet som jakt og fiske innebærer.
Det foreligger en del kunnskap om landskapsverdier i Nordland i dag, men den er i mange
tilfeller svært mangelfull. Samtidig får landskapet større betydning for stadig flere personer.
Landskapet er blant annet satt på dagsorden gjennom den europeiske landskapskonvensjonen,
som Norge har sluttet seg til. Denne legger vekt på hverdagslandskapet, det landskapet som
har stor betydning for folk i deres daglige liv. En kartfesting av friluftslivskvaliteter, ferdsel
og bruk av natur- og friluftslivsområder, er viktig som beslutningsgrunnlag i plan- og
enkeltsaker.
6.4.2 Kystsonen
Store sammenhengende kyststrekninger uten inngrep er spesielt verdifulle for framtida. Det
samme gjelder for de mindre gjenværende områdene i tettbygde strøk. Klare planmålsetninger
og godt verktøy er viktig for en helhetlig og langsiktig forvaltning av kystsonen. Grunnlaget
for dette ligger i en god kartlegging av den delen av strandsonen som står i direkte samspill
med sjøen både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. Sonen kan være smalere eller
breiere enn 100-metersbeltet.
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6.4.3 Naturmangfoldet
Beskyttelse av naturmangfold er et sentralt prinsipp som blant annet er gitt i naturmangfoldloven. Det er også viktig ut fra prinsippet om bærekraftig utvikling. Naturmangfoldloven gir
virkemidler til å vektlegge naturhensyn i all offentlig myndighetsutøvelse, både i og utenfor
vernede områder.
Mange steder er det biologiske mangfoldet tett knyttet til menneskelige aktiviteter. Hovedårsaken til at arter utryddes i Norge, skyldes at leveområder ødelegges, forringes og minskes.
Endringer i landbruket har blant annet ført til gjengroing. Det gjør at arter trues og forsvinner
fra vår flora og fauna. Naturmangfold kan også trues av nedbygging av arealer og utfyllinger i
sjø. Mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne for alltid, også i Nordland.
Det foreligger omfattende registreringer av naturmangfold i Norge, også for Nordland. Det er
likevel mangler knyttet til hvordan disse registreringene blir ivaretatt i arealplanleggingen.
Selv om det finnes slike registreringer, vil det alltid være behov for nye registreringer i
områder med manglende kunnskapsgrunnlag.
Bevaring av naturmangfold skjer både gjennom artsforvaltning og områdeforvaltning.
Landsplan for nasjonalparker og større verneområder i St.meld. nr. 62 (1991-92), er for
Nordlands del nesten fullført. Foreslåtte Láhku nasjonalpark i fjellområdene mellom
kommunene Gildeskål, Meløy og Beiarn er til behandling i regjeringen, mens prosessen for
Tysfjord-Hellemo er stoppet opp. Gjennom tidligere vedtak har store arealer i Nordland blitt
vernet. Dette har bidratt til å sikre et rikt naturmangfold i fylket, men det har også medført
restriksjoner på bruk og utnytting av arealer.

40

7 Næring
Næringslivet i Nordland er del av den globale økonomien. Nordland har lang eksporterfaring
relatert til industri, råvarer, og er fremste fylke på eksport av sjømat i Norge. Nordland har
store fortrinn innen natur- og kulturopplevelser, som gir grunnlag for et bærekraftig reiseliv
og stimulerer til internasjonalt samarbeid og reiselivssatsing. Internasjonalisering av
næringslivet påvirkes av utviklingen på verdensmarkedet, og eksporten er avhengig av den
økonomiske utviklingen i andre land.

7.1 Sysselsetting i Nordland
Den største veksten i sysselsettingen i Nordland har vært innenfor offentlig forvaltning og
annen tjenesteyting (2 254 personer) og bygge- og anleggsvirksomhet (1 362 personer). Størst
nedgang har det vært innenfor primærnæringene med til sammen 1 110 personer. Skogbruket
har likevel vokst med 28 sysselsatte i perioden. Industri og bergverksdrift har hatt en nedgang
på 259 sysselsatte i samme periode.

Figur 28: Endring i sysselsetting etter arbeidssted 2009-2014 - antall personer (Kilde: SSB/Panda).

I perioden 2009 til utgangen av 2014 har det vært en vekst i sysselsetting på 5 % på
landsbasis. I Nordland har veksten i samme periode vært på 1 %. Størst prosentvis vekst i
sysselsettingen har Lofoten med 4 %. Ofoten har ikke hatt vekst i sysselsettingen i denne
peioden.
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Figur 29: Vekst i sysselsettingen i privat sektor og offentlige foretak 2009-2014 (Kilde: SSB/Panda).

7.2 Internasjonalisering av næringslivet i Nordland
Omsetningen i næringslivet har i perioden 2008–2014 økt med 18,5 mrd kr, dvs. med 15,2 %.
Eksporten har økt med 3,8 mrd kr, dvs. en økning på 19 %. Eksportandelen av omsetningen i
næringslivet ligger i snitt på 15,5 % i perioden.
Tabell 8: Omsetning og eksport i Nordland 2008-2014 (Kilde: Indeks Nordland 2015).

Omsetning
(mrd)
Eksport
(mrd)
Andel
eksport

2008
118,30

2009
113,50

2010
121,70

2011
129,30

2012
126,00

2013
125,50

2014
136,80

20,00

16,00

16,10

19,30

19,50

20,50

23,80

16,91 %

14,10 %

13,23 %

14,93 %

15,48 %

16,33 %

17,40 %

Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, både målt i verdi og i eksport pr innbygger
(eksklusiv olje). Den sterke veksten i eksportverdien av metaller og fisk, gjør at Nordland
genererer 67 % av eksporten fra Nord-Norge (Indeks Nordland 2015).
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Figur 30: Utvikling i eksport fra Nordland 2005-2015 (Kilde: Indeks Nordland 2015).

Fiskeeksporten nådde en indeksverdi på 244 fra 2005 til 2014 (Indeks Nordland 2015). Det er
nær 2,5 ganger av verdien i 2005. Havbruk har bidratt til å endre hele kyst-Nordland og har
skapt svært viktige jobber både direkte og i leverandørbedriftene. Metall- og gjødseleksporten
følger i langt større grad konjunktursituasjonen internasjonalt. I forrige periode med sterk
vekst i denne kategorien, var det eksport av solceller som skapte ny eksport, mens det er de
tradisjonelle bedriftenes produkter som skaper veksten i 2014. Det er svært positivt at
eksporten av metaller og gjødsel igjen tangerer forrige topp fra 2008. Eksporten fra Nordland
har vokst raskere enn eksporten av tradisjonelle varer fra Norge hvert år fra 2009 og fram til i
dag.

7.3 Omsetning og lønnsomhet i næringslivet
Fra 2013 har bedriftene i Nordland høyere driftsmargin enn i Norge totalt. Meget god
driftsmargin i havbruk, tjenester mot bedrifter og forbedring for eksportbedriftene, gir bedre
avkastning av driften enn for landet totalt.
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Figur 31: Utvikling i driftsmargin, Nordland og Norge (Kilde: Indeks Nordland 2015).

Figuren under viser vekst i omsetning pr region som en indeks der 2005=100. En indeksverdi
på for eksempel 200, betyr at omsetningen er doblet siden 2005. Lofoten nådde en indeksverdi på 208 i 2014, og har den sterkeste veksten både de siste 10 år, og de siste 5 år. Det siste
året er veksten imidlertid sterkere både på Helgeland og i Vesterålen. Lofoten står for 11,9 %
av omsetningen i Nordland. Økende aktivitet innen fiskeri og reiseliv, er viktige bidragsytere.
Ofoten nådde en indeksverdi på 192 i 2014, og hadde god framgang fram til nedleggelsen av
REC og flyttingen av hovedkontoret for Hurtigruten ASA. Det siste året er Ofoten nest
svakest av regionene i Nordland. Helgeland nådde en indeksverdi på 183 i 2014, og har
dermed den tredje sterkeste utviklingen i Nordland. I 2014 har Helgeland den sterkeste
veksten, drevet av bedring for eksportbedriftene. Vesterålen nådde en indeksverdi på 180 i
2014 og er nummer 4 av regionene. Siste året er Vesterålen nest best av regionene, rett bak
Helgeland. Havbruk er den store vekstdriveren i Vesterålen. Salten nådde en indeksverdi på
169 i 2014. Regionen står for 31,6 % av omsetningen i fylket, og har siste året den svakeste
veksten. Salten påvirkes negativt av omstillingen i Forsvaret, og at det tar tid å erstatte den
industrielle aktiviteten bortfallet av REC medførte. Norge totalt oppnår en indeksverdi på 162
i 2014. Alle regionene i Nordland har dermed sterkere vekst enn Norge totalt.
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Figur 32: Indeks omsetning regioner (Kilde: Indeks Nordland 2015).

Figuren under viser vekst i omsetning målt som en indeks der 2005=100. Omsetningen i
Nordland nådde i 2014 en indeksverdi på 181, mot 162 for Norge i samme periode. Sammenliknet med Norge har bedriftene i Nordland sterkere omsetningsvekst både i 2013 og 2014.
Hovedforklaringen er økt omsetning i havbruk og fiskeri, sammen med industri og bygg og
anlegg, som drar med seg økt aktivitet innenfor tjenesteyting mot næringslivet. Kapasitetsutnyttelsen er gjennomgående høy i industrien og havbruksbedriftene. I likhet med andre
fylker med svak vekst i folketallet, stimuleres hjemmemarkedsbedriftene og varehandelen
mindre i Nordland enn i regionene med sterk vekst i folketallet. Det gir gjennomgående lavere
vekst i store deler av varehandelen og i tjenesteproduksjon mot private, enn om folketallet
utviklet seg i takt med landsgjennomsnittet.

Figur 33: Indeks omsetning sektorer (Kilde: Indeks Nordland 2015).
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7.4 Fiskeri og havbruk
Norge er en av verdens største sjømatnasjoner, og i Nord-Norge har fiskeri historisk sett vært
en dominerende næring. Lønnsomheten har vært økende siden begynnelsen av 1980-tallet.
Torsk og annen hvitfisk har hatt størst betydning, men pelagisk fiske har økt betydelig de siste
20 årene. I Nordland er det særlig kystfisket etter torsk og annen hvitfisk, som har vært
dominerende. Nordland er det fylket tett etter Møre og Romsdal som har de største
landingene, og i 2013 ble det landet rundt 360 000 tonn fisk og skalldyr i fylket. Torskefisk
dominerer både i mengde og verdi. Selv om fangstmengden har ligget på et relativt jevnt høyt
nivå, er den norske fiskeflåten redusert fra ca 25 000 fartøy i 1980 til i underkant av 5 000
fartøy i dag. De siste ti årene har frafallet av fartøyer i fiskeriene likevel vært mindre enn for
resten av perioden. Nordland er det fylket i landet som har flest fiskefartøyer, det har også
flest sysselsatte i fiskeflåten.
Utviklingen innen fiskerisektoren preges av større båter og større mottakskapasitet. Det gir
stordriftsfordeler og sesongpreget drift med import av sesongarbeidskraft. Effektivisering og
strukturering i flåteleddet gjør at sysselsettingen går ned i fangstleddet.
Ny innfrysningsteknologi om bord på fartøyene og ny tineteknologi i produksjonsanleggene,
har bidratt til at mye av råstoffet kan tilvirkes ombord. Dermed kan frosset råstoff anvendes i
foredlingsleddet uten vesentlig kvalitetsforringelse av sluttproduktet. Det gir bedre priser i et
internasjonalt marked med høy konkurranse om råstoffet. Redusert tilgang på råstoff,
globalisering av råvaremarkedet og konkurranse fra filetindustri i lavkostland, er årsaker til en
utvikling mot nedgang i landbasert hvitfisk- og filetindustri.
Reduserte sildekvoter og omstruktureringer innen pelagisk industri, har medført
permitteringer og/eller nedleggelser av flere pelagiske anlegg i Nordland. Selv om bestandene
av makrell har økt, og dens tilstedeværelse langs kysten her nord er betydelig, har fartøy fra
Nordland og Nord-Norge for øvrig bare i begrenset grad kunne utnytte denne ressursen. Dette
har sammenheng med videreføring av fangstrettigheter fra en tid da forekomster av makrell
ikke var så vanlig i Nord-Norge. Følgelig var det heller ikke så mange fra denne regionen som
på den tida fant det interessant å tilegne seg rettigheter innen makrellfisket.
Sjømatnæringen i Nordland er av stor økonomisk og samfunnsmessig betydning, og står for
rundt 40 % av eksportverdien i fylket. Nordland er størst både på lakseoppdrett og på samlet
produksjon av fiskeri- og oppdrettsprodukter. Produksjonen av laks og ørret var i 2013 rundt
230 000 tonn og hadde en produksjonsverdi på ca 7,6 mrd kr. Hvitfisk og pelagisk sto for en
førstehåndsverdi på 2,3 mrd kr. Sjømatsektoren samlet representerte dermed en
produksjonsverdi på nærmere 10 mrd kr i 2013.
Havbruksnæringen har vokst sterkt siden oppstarten på 1970-tallet, og i 2013 var
produksjonen av laks og ørret to og en halv gang større enn hva den var for ti år siden.
Produksjonen øker mer enn sysselsettingen på grunn av betydelig effektivitetsøkning i
næringen. I Nordland er oppdrettsnæringen representert ved 25 bedrifter, hvorav to er store
internasjonale selskaper.
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Havbruksnæringen i Nordland og Norge er utpreget produksjons- og volumorientert. Det aller
meste av fisken eksporteres i ubearbeidet tilstand. De høye prisene på ubearbeidet råstoff
bidrar imidlertid til å gjøre bearbeiding mindre interessant. Utenom laks og ørret var torsk
tidligere den mest interessante oppdrettsarten, og Nordland var det største enkeltfylket innen
torskeoppdrett. Torskeoppdrettsnæringen er nå så godt som helt utradert. Imidlertid har
oppdrett av røye, da spesielt sjørøye, holdt en viss stand gjennom mange år, riktignok på et
foholdsvis lavt nivå. Innen havbruksnæringen er og blir laks og til en viss grad ørret, de
største og viktigste artene i utviklingen av marin sektor.

7.5 Industri og mineraler
Industrien i Nordland er i stor grad bygd opp på
foredling av naturressurser som kraft, mineraler og
fisk. I tillegg har en internasjonalt orientert
kraftforedlende industri avledet oppbygging av en
konkurransedyktig leverandørindustri, som er vant
til krevende kunder.
Nordland er den tredje største kraftprodusenten i
Norge. En stor andel av kraften har tradisjonelt gått
til industriproduksjon, dels til foredling av lokale
råvarer, dels til foredling av importerte varer. Den
kraftforedlende industrien er fylkets viktigste
eksportindustri med ca. 2 500 direkte sysselsatte, og
står for ca. 60 % av all eksport fra Nordland.

Mineraler i Nordland
I Nordland er det fire produsenter av kalkstein/
dolomitt. Brønnøy Kalk i Velfjorden har det
største uttaket.
Nordlands eneste metallprodusent er Rana
Gruber, som i tillegg til jernmalm produserer et
høyforedlet produkt i form av mikronisert
magnetitt. Nordland har også en av landets
mest høyteknologiske bergverksbedrifter i The
Quartz Corp på Drag. Her produseres superren
kvarts til elektronikk- og solcelleindustrien.
De mest interessante forekomstene som i dag
undersøkes for mulig drift, er høyren kvarts til
solceller, og talk som fyllstoff til en rekke
produkter som plast, gummi og maling.
Kvartsforekomsten ligger på Saltfjellet (Nasa),
og er en av de reneste i Norge.
Talkforekomsten ligger i Hamarøy kommune,
og er en av Nord-Europas største i sitt slag.

Prosessindustrien er sterkt integrert i internasjonale
konsern. Det gjør at den til enhver tid er avhengig av å være konkurransedyktig i forhold til
andre land. Denne industrien er vant til å håndtere energikrevende prosesser. Den er derfor en
viktig faktor for Nordland med tanke på å ta i bruk naturgass som energikilde og industriråstoff. Kraftforedlende industri i Nordland kjennetegnes av høy kompetanse, god
omstillingsevne, stor forskningsinnsats og en betydelig grad av energigjenvinning sammen
med strenge miljøkrav. Dette har gjort bedriftene i Nordland blant de mest effektive og
miljøvennlige i verden.
De viktigste produktene er aluminium, sement, kvartspulver, ferrosilisium, manganlegeringer,
silisiummetall, mikrosilika, armeringsstål, mineralgjødsel, gassene oksygen og nitrogen, samt
brent kalk/dolomitt. Dette har medført oppbygning av sterke industrimiljøer i Mo i Rana,
Glomfjord, Mosjøen, Sørfold og Tysfjord. Nordland er blant Norges største produsenter av
malmer og industrimineraler. I 2013 er Nordland landets største bergverksfylke med ca. 878
ansatte i råvareproduksjon, og fjerde største fylke når det gjelder omsetning av mineraler og
metaller. Det er produksjon ved én malmgruve, sju industrimineralforekomster og to
natursteinforekomster.
Det er i dag stor global etterspørsel etter en rekke metaller, særlig jern. Dette skyldes i første
rekke økonomisk vekst i Kina, India og andre land. Det har totalt sett ført til en betydelig
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prisøkning de siste 10-12 årene. En nedgang i veksten i disse landene bidrar selvsagt til en
reduksjon i etterspørsel og pris for de samme metallene, noe som gjenspeiles i at prisene på
flere metaller har sunket kraftig igjen det siste året. For noen metaller og industrimineraler vil
det ikke være slike fluktasjoner da de selges til et annet marked. Et annet forhold som bidrar
til den økte internasjonale etterspørselen av mineraler er EUs mineralpolitikk. EU-landene
produserer om lag 3 % og forbruker i overkant av 20 % av verdens strategiske metaller.
Flere av bedriftene i Nordland er av nasjonal betydning, og er svært viktige for sysselsetting i
distriktene. Selv om flere av produsentene i Nordland selger produkter som er lite bearbeidet,
har flere aktører utviklet teknologi, som er verdensledende for prosessering av et råstoff. The
Quartz Corp i Tysfjord er et godt eksempel i så måte.
Sysselsettingen innen bergverksindustrien i Norge har gått ned i løpet av de siste 20 årene.
Verdiskapingen har derimot økt betydelig. Mer effektiv produksjon og større grad av foredling, har bidratt til denne verdiskapingen. I 2014 omsatte bergverksnæringen i landet for 12,9
mrd kr, hvorav 8 mrd kr var eksport. Bergindustrien i Nordland omsatte i 2014 for 1,2 mrd kr.
NGU har beregnet at kjente og undersøkte metall- og mineralressurser i Norge med priser pr.
april 2012 har en verdi på rundt 2 500 mrd kr. Norske myndigheter har derfor de siste årene
satt større fokus på denne næringen, bl.a ved å bevilge midler for en økt kartlegging av
ressursgrunnlaget.

7.6 Petroleum
I et langsiktig perspektiv er petroleumssektoren en næring som har en relativt kort utvinningsfase. I utvinningsfasen vil næringen kunne generere stor verdiskaping, sysselsetting,
kompetanseutvikling og nye produkter og tjenester knyttet til underleveranser fra lokale
bedrifter til operatører og hovedkontraktører. Petroleumssektoren vil kunne fungere som en
kraftig vekstimpuls, som bortsett fra å generere verdiskaping og bosetting også utgjør en
ressursinnsprøyting som gir krefter for regionene til å skape ny vekst og omstilling.
På sokkelen utenfor Nordland er det to petroleumsfelt i drift: Produksjonsfartøyene Norne og
Skarv ligger utenfor Helgeland, og opereres av henholdsvis BP og Statoil. I tillegg er et tredje
felt, Aasta Hansteen, under utbygging av Statoil. Sokkelen utenfor Nordland får også ny
infrastruktur gjennom Polarled-utbyggingen, og dette vil åpne for transport av olje og gass fra
nye funn utenfor Nordland. Sandnessjøen er forsyningsbase for feltene utenfor Helgeland, og
Brønnøysund er helikopterbase for de samme feltene. I Sandnessjøen bygges også et subsealager og -verksted som skal brukes av både Statoil og BP.
Feltene utenfor Lofoten og Vesterålen er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet.
Leverandørindustrien i Nordland har opplevd betydelig vekst i takt med utbygging av felt i
Nord-Norge. Samlet hadde leverandørbedriftene på Helgeland leveranser for kr 1,6 mrd i
2014 (Levert-rapport). Leveransene var i stor grad knyttet til produksjonsskipene Norne og
Skarv, samt utstyrsleveranser til Aasta Hansteen og Polarled. I tillegg hadde øvrig del av
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fylket leveranser for kr 1,2 mrd, anført av store eksportbedrifter som kabelfabrikken Nexans
på Rognan og branndørprodusenten Rapp Bomek i Bodø.
Når Aasta Hansteen-feltet er i drift fra 2017, vil man utenfor Helgeland ha tre felt i
produksjon. I tilknytning til Skarv vil Snadd også bygges ut fra 2020 med et produksjonsvolum som er 30 % av Skarv.
Petroleumsnæringen nasjonalt og globalt er inne i en omstillingsfase med kostnadsfokus,
nedbemanning, investeringskutt, utsatte prosjekter og lav oljepris, og leverandørindustrien i
fylket og i Nord-Norge forventer fall i leveransene framover. Leverandørbedriftene i regionen
gir uttrykk for at man er avhengig av økt aktivitet utenfor kysten. Dette gjelder både åpning av
nye leteområder, leteaktivitet, samt igangsettelse og drift på nye felt.
For leverandørbedriftene i Nordland er det vesentlig i omstillingen innen olje og gass som nå
kommer, å se til nye markeder internasjonalt, samt relevante bransjer hvor det kan bli vekst.
En del leverandører i Nordland bør kunne sikte seg inn også mot marin sektor, spesielt
offshore havbruk.
Etter mange års lokalt og regionalt engasjement vil staten nå satse sterkere på tiltak mht oljeog miljøvern i Lofoten/Vesterålen. Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2015 40 mill. kr
til arbeidet med en rekke tiltak, som samlet vil kunne driftes av et olje- og miljøvernsenter.
Mandatet gir også muligheter for utlokalisering av relevante funksjoner til senteret. Samlet vil
dette kunne gi en type funksjoner og arbeidsplasser som er viktig for Nordland, med potensial
til å levere kompetanse nasjonalt og internasjonalt innen det marine miljøet, kyst og hav.

7.7 Reiseliv og kulturnæringer
Reiselivsnæringen står i dag ved et paradigmeskift. Næringen er i ferd med å omstilles fra å
være en leverandør av transport og overnatting, til å bli en næring som leverer helhetlige
opplevelser ut fra kundenes ønsker og behov.
Kundene kommer fra hele verden. Moderne teknologi gjør at de kan velge og finne fram til
sine drømmeopplevelser globalt. Dette skaper nye utfordringer for en tradisjonell
reiselivsnæring. Kundene etterspør helhetlige opplevelser. Kundereisen begynner allerede når
kunden starter med å finne fram til neste reisemål. Kunden spør ikke lenger bare «Hvor skal
vi dra?», men også «Hva kan vi oppleve der?».
Det store mangfoldet av reiselivsbedriftene i Nordland er svært små, samtidig som de
konkurrerer i et stort internasjonalt marked. Dette er bedrifter som betyr mye i
lokalsamfunnene. Framveksten av nye sosiale media og markedskanaler gjør at det kan være
krevende å finne fram til de rette kundene/markedene. Ofte er det snakk om nisjeprodukt som
retter seg mot spesielle målgrupper og interesser. Tradisjonelt har markedsføringen i Norge
vært knyttet opp mot geografi. Dette må den også være, men kundene etterspør mer enn det.
Å skape gode opplevelser er iscenesettelse av virkeligheten. Opplevelsesbedriftene snakker
om dramaturgien i opplevelsen som må tilpasses den enkelte kundens behov og ønsker. Dette
krever utvikling av nyskapende produkt og tjenester, og det krever kompetanse på mange felt:
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God overnatting og transport, servering av god mat, kunderelasjoner og tilrettelegging for den
enkelte kunde, kvalitet, sikkerhet osv. Ofte snakker vi om innovasjon på tvers av sektorer og
bransjer hvor tradisjonelle tjenester møter kultur og natur.
Reiselivsnæringen er i ferd med å bli en mer kunnskapsbasert næring. Utviklingen fra
tradisjonelle standardbaserte tjenester til opplevelser som er tilpasset den enkelte kunden eller
kundegruppen, fordrer ny kunnskap, kunnskap tilpasset næringens behov og utfordringer. I
Nordland er erfaringene gode med hensyn til at bedrifter jobber tett opp mot kompetanse- og
kunnskapsmiljø. Grunnen til at en får til dette er samspillet mellom bedriftsnettverket
Innovative Opplevelser og kunnskaps- og forskningsmiljøene (forskningsprogrammet
Opplevelser i Nord og NOVADIS (Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv)).
Bedriftene i nettverket kan vise til gode resultater med produkter som er utviklet ved å ta i
bruk kunnskap og øke verdiskapingen gjennom å utvikle nye opplevelser tilpasset kundene.
Reiselivsnæringen gir også store ringvirkninger. De direkte og indirekte virkninger av
reiselivet i fylket er beregnet til 8,3 mrd i 2012 og sysselsetter 8 200 personer. De største
effektene på sysselsetting kommer innen overnattings- og serveringsbransjen. Det er registrert
rundt 900 bedrifter i reiselivsnæringen. Sesongsvingningene i næringen er størst i distriktene
og minst i byene. Dette utfordrer lønnsomheten i distriktene.

Figur 34: Kommersielle overnattinger fordelt på regionene i Nordland (Kilde: Statistikknett/Nordland fylkeskommune).

7.8 Landbruk
Landbruket er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Det drives jordbruksproduksjon i 42 av Nordlands 44 kommuner. Jordbruksarealet utgjør 1,5 % av totalarealet i
fylket. Tilsammen ble det drevet jordbruk på 555 844 dekar innmarksareal. Utviklingstrekkene for landbruksnæringa i Nordland er i stor grad i samsvar med resten av landet.
Mange bruk blir lagt ned, og utviklingen går mot færre, men større enheter. Til tross for
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nedgang i antall aktive landbruks-foretak og i sysselsetting, holdes produksjonsvolum i grove
trekk oppe. Strukturendringene medfører også gjengroing av areal.
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Figur 35: Jordbruksareal i drift i dekar (Kilde: Landbruksdirektoratet).

I 2013 hadde Nordland 2 526 årsverk i næringen, en nedgang på 34 % fra 2004 (3 813 årsverk
i 2004). Landbruksnæringen i fylket kjøper varer og tjenester fra andre næringer for ca. 290
mill. kr (2009). Handelshøgskolen i Bodø har anslått at jordbruksvirksomheten i Nordland
bidrar til å sysselsette mellom 2 686 og 4 029 personer i andre næringer, samt offentlig sektor.
42 av kommunene i Nordland har beitedyr, 41 av disse har både storfe og sau. I august 2014
var det 2 254 landbruksforetak fra Nordland som søkte om produksjonstilskudd i jordbruket.
Samme år ble det levert 103,9 mill. liter kumelk og 2,2 mill. liter geitemelk til meieri fra
Nordland, og det ble slaktet 15 457 tonn kjøtt. Det ble produsert poteter på 1 869 dekar.
Kumelkproduksjonen er den produksjonen som har hatt størst strukturendringer det siste
tiåret. Antallet melkeprodusenter ble nesten halvert fra 2003 til 2011.
Tabell 9: Utvikling over tid i antall foretak, areal i drift og leverte liter melk (Kilde: Landbruksdirektoratet).

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antall foretak med aktiv jordbruksdrift (tall per 31.juli) 3 422 3 026 2 873 2 751 2 698 2 637 2 599 2 559 2 497 2 431 2 387 2 310 2 254
Jordbruksareal i drift (i dekar)
588 415 595 785 596 951 594 634 601 059 605 995 589 754 583 839 570 042 563 328 561 078 556 472 555 844
Potet (antall dekar)
4 857 3 700 3 550 3 800 3 130 3 080 3 025 2 794 2 367 2 107 1 897 1 900 1 869
Kumelk, levert meieri (i mill. liter)
104,2 103,9 105 104,2 104,1 109,2 107,7 102,9 109,17 102,5 105,1 103,8 103,9
Geitmelk, levert meieri (i mill. liter)
2
2 2,1 2,1 1,9 1,7 1,9
2 2,214 2,25 2,18 2,2 2,2
Tabell 10: Slakterileveranser Nordland, mengde kjøtt i tonn (Kilde: Landbruksdirektoratet).

Storfe

2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

Sau

6 201
6 075
6 269
6 382
6 708
6 435
6 148
6 233

Gris

1 892
2 034
2 163
2 090
2 208
2 270
2 064
2 168

Kylling

3 379
3 378
6 989
4 391
5 152
6 326
6 711
7 024
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Geit

0
0
0
0
0
0
0
0

17
21
16
34
27
17
22
25

I 2013 drev 45 % av alle jordbruksbedriftene i Nordland med annen landbruksbasert næring.
De antatt største er leiekjøring, lokal matforedling, reiseliv, inn på tunet og vedproduksjon.
Nordland har store skogressurser. I følge SSB ble 176 000 m3 tømmer fra Nordland solgt som
industrivirke i 2014. Det produktive skogarealet i Nordland er på 6,4 mill. dekar. Mange av
skogeiendommene er små og eiendommene er fraflyttet eller eies av flere arvinger.
Avvirkningen i skogbruket varierer fra år til år. Dette skyldes i stor grad prisene på tømmer.

7.9 FoU-aktivitet i næringslivet og innovasjonssystemet i Nordland
Selv om det har vært svinginger i FoU-aktiviteten i næringslivet de seinere årene, er det
registrert en viss vekst, som imidlertid slår ulikt ut for de ulike bransjene. Mineralnæringen
har en klynge med base i Nordland, som nå er inne i sitt fjerde år som ARENA og med et
betydelig fokus på FoU og prosjektinitiering. Informasjon og kommunikasjon (IKT) er et
annet eksempel som viser en klar positiv utvikling. Mens Nordland, som Norges største
havbruksfylke, skårer lavt i FoU-aktivitet relatert til havbruk.

Figur 36: Forventet og faktisk FoU-aktivitet i næringslivet i Nordland i 2012 (Kilde: Norges forskningsråd).

Figuren over viser en oversikt over forventet og faktisk FoU innen ulike næringsområder i
Nordland. Figuren bekrefter et generelt lavere FoU-nivå enn man skulle forvente i de fleste
bransjer. Forventet FoU er beregnet ut fra gjennomsnittet for landet dersom næringens
samlede FoU-aktivitet ble fordelt jevnt på alle bedriftene i bransjen.
Av de næringsrettede midlene fra Forskningsrådet i 2014, er Nordlands andel på 1,2 %, noe
bedre enn de samlede bevilginger fra Forskningsrådet som har ligget stabilt på ca. 1,0 %.
Spesielt bygg / anlegg og mineralnæringen i Nordland bidro med høy uttelling i 2014, og
utløste ca. 12 % av samlede bevilgninger til sektoren.
I 2014 var det 178 aktive SkatteFUNN-prosjekter i Nordland, med samlede budsjetterte
prosjektkostnader på 441 mill. kr. Som figuren under viser, har antallet SkatteFUNN
prosjekter de siste fire årene vist samme veksttakt som gjennomsnittet for landet.
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Figur 37: Antall aktive Skatte FUNN-prosjekt i 2011-2014 i landet og Nordland (Kilde: Norges forskningsråd).

Det nye Nord Universitet vil få 12 000 studenter og 1 200 ansatte. Nord Universitet kan
utgjøre et nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi, og fusjonen vil styrke både faglig fokus
og næringsforankring mot blå sektor, samtidig som fusjonen vil gi mulighet for et økt fokus
også mot grønn sektor. Det vil være en tydelig profil innenfor innovasjon og entreprenørskap,
nordområdekunnskap og MBA-utdanning. Fusjonen vil også styrke profesjonsutdanningene
og handelshøgskolens fagområder vesentlig. Høgskolen i Narvik (HiN) utdanner
sivilingeniører, ingeniører, sykepleiere og økonomer. HiN har pr i dag ca. 1 850 studenter og
ca. 200 ansatte, og er nå i en fusjonsprosess med UiT– Norges arktiske universitet.
Innenfor instituttsektoren fins Nordland Nordlandsforskning med ca. 40 ansatte, NORUT i
Narvik (ca. 28 ansatte) og NIBIO Nord med avdelinger på Tjøtta og i Bodø (totalt 12 ansatte).
Innenfor nasjonalt klyngeprogram er det pr i dag følgende 5 klynger med base i Nordland;
• NCE Aquaculture – etablert i 2007, 23 partnere fra næring og FoU
• Norsk Mineralklynge (ARENA), etablert i 2011, 33 partnere fra næring og FoU
• Arktisk Maritim klynge (ARENA), etablert 2013, 36 partnere fra næring og FoU
• ARENA Torskefisk, etablert i 2014, 22 partnere fra FoU og næringsliv
• ARENA Olje og Gass Helgeland, etablert i 2014, 55 partnere fra næring og FoU
I tillegg er reiselivsklyngen Innovative opplevelser velfungerende selv etter at den i 2012 fikk
avsluttet sin ARENA-finansiering.
Viktige aktører i Nordland er i tillegg forsknings- / kunnskapsparker i Bodø, Narvik,
Sandnessjøen, Mosjøen og i Mo i Rana. GIFAS på Inndyr og Helgeland Havbruksstasjon på
Dønna, er ledende forskningsanlegg innen oppdrett, og har gitt betydelig bidrag for utvikling
av næringen både regionalt og nasjonalt. Fabrikken næringshage i Sortland, Kystinkubatoren
på Lovund og Fiskeriparken Vesterålen er aktører hvor SIVA har en medvirkende rolle.
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8 Utdanning og forskning
Verdiskapingen i Norge og Nordland blir stadig mer kunnskapskrevende. En samordnet
innsats på utdanning og forskning er avgjørende for å videreutvikle Nordland, basert på de
forutsetninger og fortrinn vi har. Utdanningstilbudene må dekke arbeidslivets behov for
kompetanse, i tillegg til å se framover og imøtekomme behov for å utvikle nye tilbud og
tjenester. Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter, ha god faglig kompetanse, et godt
læringsmiljø og gjennomføre videregående opplæring. Innovasjon og entreprenørskap er en
viktig del av opplæringen, og et betydningsfullt grunnlag for å utvikle nye arbeidsplasser.
Selv om andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i Nordland fortsatt
ligger under landsgjennomsnittet, er det nå ei positiv utvikling.Videregående skolers innsats
knyttet til formidling og overgang mellom skole og opplæring i bedrift, er blitt styrket. Det er
fortsatt store utfordringer når det gjelder å dimensjonere utdanningstilbud i samsvar med
behovet.
Mange unge reiser bort fra fylket for å fullføre utdanningen, særlig etter videregående
opplæring, og kommer i for liten grad tilbake. Nordland ligger fortsatt under landsgjennomsnittet når det gjelder høyere utdanning, med store variasjoner fra kommune til kommune.
Nordland har en lav FoU-innsats pr innbygger, og er blant fylkene med lavest registrert FoUaktivitet i landet.

8.1 Grunnopplæringen
Forskning viser at det er viktig med tidlig innsats i barnehagen og grunnskolen. Dette gjelder
opplæring i grunnleggende ferdigheter, språk, realfag med mer. Gjennomføringsgraden i
videregående skole har sammenheng med grunnlaget som blir lagt i grunnskolen. Eksamensresultater viser at karakternivået i grunnskolen for matematikk har vært synkende de siste
årene. Dette gir grunn til bekymring.
God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring og læring. Skolen er viktig for å
bygge gode levevaner i tidlig alder. Nordland fylkeskommune har lagt til grunn at
helsefremmende arbeid i skolene skal bidra til god fysisk og psykisk helse, trivsel, læring og
gode holdninger for elever og ansatte. Tilfredsstillende helsesøstertjeneste i skolene er et
viktig tiltak på dette feltet.
Godt samarbeid mellom grunnskoler og videregående skoler med deling av kunnskap og gode
overgangsrutiner mellom skoleslagene, er av stor betydning. Videregående skoler har
samarbeidsavtaler med kommunene i sin region, med oppfølging av konkrete tiltak. Dette
omfatter overgangsrutiner mellom skoleslagene, bl.a. karriereveiledning, for å gi elevene et
godt grunnlag for å ta bevisste og kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Elevene må være kjent
med behovene i arbeidslivet, tilbud i regionen og mulige læreplasser.
Samiske barns rett til opplæring i samisk språk bestemmes av Opplæringsloven og
Undervisningsloven. Elever i grunnskolen får undervisning både ved stedlige skoler og som
fjernundervisning.
54

8.2 Videregående opplæring
Pr 1. oktober 2015 var det registrert 8 923 elever til 10 062 elevplasser i videregående skoler.
Dette var 205 færre enn året før. Av disse var 317 elever uten rett til videregående opplæring.
Fram mot 2020 er det en statistisk beregnet nedgang på ungdom i alderen 16 til 18 år på ca.
12 %. Statistisk slår nedgangen ulikt ut. Distriktene forventes å få størst nedgang, mens de
største byene vil oppleve en langt svakere nedgang. Beregningene er usikre. Innvandring og
endrede rettigheter kan gi langt lavere nedgang i søkere til videregående opplæring.
Nordland har som mål at 75 % av elever og lærlinger innen 2018 skal ha gjennomført
opplæringen på normert tid, pluss to år. Ferske tall angående gjennomføringen til elever som
startet sin videregående utdanning i 2009, viser at andelen som har fullført og bestått i løpet
av 5 år, gikk opp med 2 % sammenliknet med foregående årskull. Gjennomføringsgraden er
nå på 64,7 %. Framgangen kom i all hovedsak på yrkesfag (47,9 til 52,8%) og Nordland
ligger nå bare 5,2 % under landsgjennomsnittet for yrkesfag.
Elevene har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette er viktig for at elevene skal
trives på skolen og er av stor betydning for elevenes læringsutbytte. Elevunderundersøkelsen
gjennomføres hvert år. Resultatene viser en solid framgang når det gjelder at opplæringen
oppleves relevant, arbeidsro i klassene og tilbud fra skolehelsetjenesten.
Det er store ulikheter mellom utdanningsprogram, noe som delvis skyldes elevenes utgangspunkt, men også mangelfull tilgang på læreplasser. Ca 6-7 % av elevene gjør omvalg etter
første året. En økende andel elever oppgir psykiske vansker som begrunnelse for frafall. Innen
offentlig sektor er mangel på faste stillinger og kun tilbud om små stillinger etter fagbrev, en
viktig årsak til frafall.
Dimensjonering av utdanningstilbud i de ulike regionene tar hensyn både til den enkeltes
ønsker og arbeidslivets behov for kompetanse. Elevenes lovfestede rettigheter til å komme inn
på ett av tre prioriterte utdanningsvalg, er sterkt førende. Selv om det er behov for
arbeidskraft, vil mangel på læreplasser også påvirke dimensjoneringen av tilbudene. Nordland
har en litt større andel yrkesfaglige søkere enn landsgjennomsnittet, med 47,7 % på
yrkesfaglig og 52,3 % på studieforberedende utdanningsprogram.
Av det totale antall søkere til Vg1 skoleåret 2014/2015, søkte 32,9 % gutter og 48,7 % jenter
studiespesialisering. Den høye andelen gutter som søker yrkesfag, fører til at to tredeler av
lærekontraktene inngås med gutter. Tendensen er forsterket ved at jenter på Vg2 i større grad
enn gutter velger påbygging. Det søkes fortsatt tradisjonelt. Innen elektrofag og bygg- og
anleggsteknikk er 95 % av søkerne gutter, mens det innen helse- og oppvekstfag og design og
håndverk, er 83 % jenter.
Kunnskapsdepartementet og sentrale arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har
forpliktet seg til sammen å arbeide for at antallet godkjente lærekontrakter øker med 20 % fra
2011 til utgangen av 2015.
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Tabell 11:Oversikt over søkere til læreplass og antallet lærekontrakter (Kilde: NFK).

År

2013
2014
2015

Søkere
m/rett
985
1 094
1 201

Søkere
u/rett

Totalt
Formidlet til
Løpende
Totalt antall
antall
læreplass
lærekontrakter
løpende
søkere
m/rett
lærekontrakter
294
1 279
813
1 609
2 265
340
1 434
920
1 741
2 281
307
1508
931
1841
2709

Fag som elektro, teknikk og industriell produksjon og helse- og oppvekstfagene, mangler
læreplasser. Selv om beregninger fra SSB viser at det er stort behov for rekruttering av
fagutdannede i offentlig sektor, er det stor variasjon mellom kommunene med hensyn til
tilbud om læreplass. I andre utdanningsprogram som service og samferdsel, bygg- og
anleggsteknikk, og restaurant- og matfag, er det mangel på søkere. Det pågår nå et nasjonalt
arbeid for å se på oppbygging og struktur på enkelte utdanningsprogram.
Gjennom formidlingskoordinatorene skal skolene i samarbeid med opplæringskontor og
arbeidslivet for øvrig, bidra til tidligere formidling og flere læreplasser. Det er i tillegg
igangsatt et større prosjekt for økt samarbeid mellom skole og arbeidsliv, med utvikling av et
nasjonalt digitalt verktøy. Målet er økt kvalitet og relevans i utdanningen, og at samfunnet får
dekket sitt behov for arbeidskraft. I tillegg til tett samarbeid mellom opplæringskontor og
partene i arbeidslivet, er forpliktende samarbeidsavtaler, økt vekt på praksisopplæring utenfor
skolen og bruk av fleksible opplæringsmodeller, viktige grunnlag i arbeidet.
Videregående opplæring for voksne har behov for fleksible og tilrettelagte opplæringstilbud
hvor en kan kombinere arbeid og utdanning. Alle som har rett til videregående opplæring, har
rett til å bli realkompetansevurdert og vil slik kunne få en avkortet opplæring. I Nordland er
retten utvidet til alle som søker. I 2014 fikk 755 personer en slik vurdering. Statistikken viser
at andelen voksne som har gjennomført og bestått videregående opplæring etter 10 år, er ca
72 % mot 77,7 % på landsbasis.
Ca 70 % av all opplæring for voksne gis gjennom Nettskolen i Nordland, som har 43 fagtilbud
og 600-650 deltakere. I tillegg til å få undervisning fra nettlærere spredt over hele fylket, får
den enkelte veiledning på lokale studieverksted på videregående skoler. Dimensjonering av
nettskoletilbud er også utfordrende, selv om vi har et relativt godt statistikkmateriale der vi
kan se tendenser over tid i ulike fag, jf. dimensjonering av ordinær tilbudsstruktur.
Karriereveiledning gis på ni regionale karrieresentre. I underkant av 2 900 nye brukere var
registrert i 2014. Det pågår nå en prosess med sammenslåing av karrieresentre og
studieverksted.
Samiske elever ved videregående skoler i Nordland får samiskopplæring via
fjernundervisning. Fylkesmannen fører tilsyn med samiskopplæringen.
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8.3 Fagskoleutdanning
Fagskolene er eid av fylkeskommunen og skal gi korte, yrkesrettede utdanninger, som bygger
på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. De fleste er lokalisert til yrkesfaglige utdanninger i videregående skole. Tilbudenes varighet er fra et halvt til to studieår.
Samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv er avgjørende for dimensjoneringen av
tilbudene.
Nordland gir opplæring innen maritime fag, elektrofag, reiselivsfag, helsefag, kunst- og
filmfag, samt bergverk/tunelldrift. Det er for tida ca 300 studieplasser ved disse
fagskoletilbudene.
Fagskolens plass i utdanningssystemet imøtekommer kravet om mer spesialisering og
videreutdanning for fagarbeidere. Fagskolen er innenfor noen fagfelt også et alternativ til
profesjonsutdanning på høgskolenivå. Fagskolenes framtidige organisering og plassering i
utdanningssystemet er for tida til nasjonal vurdering. Et mulig utfall er at staten overtar
eierskapet til fagskolene.

8.4 Minoritetsspråklige
Det er i dag ca 800 minoritetsspråklige elever i videregående skole i Nordland, mot 320
skoleåret 2009/10. Økt innvandring gjør at økningen forventes å fortsette. For voksne har det
vært en fordobling av søkere de to siste årene. Ca 260 minoritetsspåklige søkte opplæring i
2014, mens kun 53 % startet på utdanningen. Våren 2015 var over 400 minoritetsspråklige
deltakere i grunnskoleopplæring for voksne. Gode norskkunnskaper er nøkkelen til deltakelse
og integrering i det norske samfunnet. Det er i dag bare høyere utdanning som kan stille krav
til norskkunnskaper ved inntak. Dårlige norskkunnskaper er ei stor utfordring både når det
gjelder tilrettelegging og gjennomføring av undervisning for ungdom og voksne.
Nordland fylkeskommune har som mål å øke antallet innvandrere med netto 10 000
innbyggere. For å lykkes med dette, er det helt avgjørende at fylkeskommunen tilrettelegger
for kvalifisering og fleksible/tilpassede utdanningstilbud for alle minoritetsspråklige. Et
eksempel kan være å satse på delkompetanse kombinert med praksisopplæring, for eksempel
innen helsesektoren. Her innehar mange kvinner medbrakt realkompetanse, og det kan være
mulig å lage utdanningsløsninger i samarbeid med NAV.

8.5 Høyere utdanning i Nordland
Nordland ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder andel sysselsatte med høyere
utdanning og antall ansatte med forskerkompetanse. For andelen med høyere utdanning ligger
fylket ca 5 % under landsgjennomsnittet. Sammenlignet med andre universitetsfylker har
Nordland både det laveste antallet forskere og færrest forskerårsverk. I tillegg er en stor andel
av forskerårsverkene besatt av forskere uten doktorgradskompetanse.
Selv om tilgangen på utdannede kandidater også kommer fra institusjoner utenfor fylket, vil
lokalisering av høyere utdanningsinstitusjoner i fylket ha stor betydning for den regionale
utviklingen. Institusjonene i Nordland har imidlertid hatt lavere vekst i studenttall enn
gjennomsnittet for landet.
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Tabell 12: Antallet studenter ved universitet/høgskolene (UoH-sektoren) i Nordland og landet (Kilde: SSB).

År
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Sum studenter UOH Nordland
Landet

2011
6 186
1 164
1 130
8 480
229 625

2012
2013
6 097
6 014
1 370
1 582
1 152
1 140
8 619
8 736
239 280 245 004

2014
5 966
1 548
1 334
8 848
250 461

%-endring

4,2 %
8,3 %

Antallet uteksaminerte kandidater har en positiv utviklingstrend med sterk vekst de seinere år.
Dette har vesentlig betydning for utvikling av kunnskapsøkonomien i fylket.
Tabell 13:Uteksaminerte kandidater på ulike nivåer innenfor høyere utdanning (Kilde: SSB).

År
Bachelor
Mastergrad
Doktorgrader

2011
697
219
8

2014
853
381
20

Endring i %
22,4
74
150

Innretningen av utdanningstilbud er godt tilpasset behovet i fylket, uten at dekningsgraden er
optimal i forhold til behovet til enhver tid. Tilgangen på utdannede kandidater er avhengig av
flere faktorer, blant annet svingninger i etterspørsel og rekruttering til studieretningene.
Enkelte utdanningsretninger, som ingeniørutdanning og lærerutdanning, har over tid hatt
problem med rekruttering av søkere. Etterspørselen etter ingeniører er nå dempet, mens
etterspørselen etter lærere og sykepleiere fortsatt vokser. Framskrivninger av behov fra SSB
viser fortsatt vekst i etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft i årene framover. Endringer i
tilbudsstruktur bør blant annet være basert på en god og løpende dialog mellom arbeidslivet
og institusjonene.
Et viktig mål er å bygge opp forskningskompetanse både i institusjonene og i arbeidslivet.
Satsing på høyere utdanning har derfor betydning både for grunnlaget som må legges for å
øke forskningsaktiviteten i fylket, og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft i samfunnet.
I 2014 kom 69,7 % av førsteprioritetssøkerne fra Nordland, mot 73,1 % året før. 6,5 % kom
fra Troms og Finnmark, 6,5 % fra Trøndelag, mens 14 % kom fra øvrige deler av landet. Sju
av ti uteksaminerte kandidater arbeider i Nordland eller Nord-Norge.

8.6 Forskning og utvikling
Økt forskningsaktivitet og heving av kompetansenivået, er viktige mål i Nordland. Både
utviklingen i FoU-institusjoner (høgskoler, universitet og forskningsinstitutt) og arbeidslivet
er av interesse. Aktivitetsnivå og resultater de siste år, gir et bilde av utviklingstrender. Ny
forskningsbasert kunnskap vil i økende grad bli drivkraft for innovasjon i Nordland.
Foretak etablert med forskermedvirkning har klart høyere sannsynlighet for å være innovative
enn øvrige bedrifter. Nordland har 1,2 % av landets samlede FoU-aktivitet, og er fortsatt blant
fylkene med lavest aktivitet i landet.
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Aktiviteten i næringslivet (bedrifter over 10 ansatte) utgjorde ca 47,3 % av total aktivitet i
2013. UoH-sektoren utgjorde 34,1 %, mens instituttsektoren hadde lavest andel med 18,5 %.
Den viktigste institusjonelle forskningsaktøren er Universitetet i Nordland. I tillegg
gjennomføres forskningsaktiviteter ved høgskolene i Narvik og Nesna, ved helseforetakene og
i instituttsektoren. Nordlandsforskning, Norut Narvik og NIBIO (tidligere bl.a. BIOforsk) er
de viktigste instituttene. Utviklingen i forskningsaktivitet målt i kr pr capita viser en sterkere
vekst for Nordland enn gjennomsnittet for landet. Dette kommer tydelig fram i tildelingene
som gjøres gjennom Forskningsrådet. Det gjenspeiles også i veksten i antallet FoU-årsverk i
fylket. Tallene gjelder den samlede aktiviteten både i næringslivet, universitet, høgskoler og
instituttsektoren.
Tabell 14: Utvikling i forskningsaktivitet målt i kr/capita, FoU-årsverk Nordland og Norge og tildelinger fra Forskningsrådet
(Kilde: Forskningsrådet).

FoU-utgifter pr innbygger –
Nordland
FoU-utgifter pr innbygger – Norge
FoU-årsverk i Nordland
FoU-årsverk i Norge
Tildelinger fra Norges forskningsråd til
Nordland (mill kr)
Tildelinger fra Norges forskningsråd til
Nordland (mill kr)

2009
2 057

2013
2 703

Endring i %
31,4 %

8 727
428
36 091
40,9

10 057
555
38 500
67

15,2 %
29,4 %
6,7 %
63,4 % *

6 200

6 400

3,2 %

*Veksten i % med utgangspunkt i 2009 blir uforholdsmessig høy fordi dette året var det et fall i aktivitet. Hvis
utgangspunktet hadde vært 2008, ville den prosentvise veksten vært 31,5 %, dvs rundt det halve.

Veksten de siste år viser at det nytter å satse, slik fylkeskommunen har gjort gjennom mange
år, men at satsingen må videreføres. Det er derfor et mål at aktørene i Nordland fortsatt satser
på økt deltakelse på nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og samarbeid mellom
FoU-institusjoner og arbeidslivet.
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Figur 38: FoU-utgifter pr capita Nordland og landet (Kilde: Forskningsrådet).

59

2012

2013

Figur 39: Tildelinger fra Forskningsrådet Nordland og Norge - antall prosjekter (Kilde: Forskningsrådet).

I 2014 gikk ca 63 % av tildelingene fra Forskningsrådet til Bodø, og henholdsvis 18 og 5 % til
Narvik og Rana, mens de øvrige er fordelt rundt om i fylket. Totalt utgjorde tildelingene 69
mill. kr dette året. Utvikling av markedsrettede funksjoner ved institusjonene, herunder en
innovasjonspark ved UiN, er fortsatt i startfasen.

8.7 Tilrettelegging av opplæring for arbeidslivet – samordning av aktører
Arbeidslivet i Nordland blir stadig mer kunnskapsbasert med behov for satsing både på
utdanning, innovasjon og forskning. Bedrifter og offentlige virksomheter må mobiliseres til
kompetanseutvikling. Erfaringer i Nordland de siste årene, tilsier behov for ordninger som
kan støtte opp om arbeidet. I dette inngår å avklare behovet for kompetanse i virksomhetene,
få utdanningstilbydere til å levere opplæring som etterspørres, og å rekruttere og tilrettelegge
for den praktiske opplæringen.
Nordland fylkeskommune er pådriver for å få etablert ei nasjonal ordning der det settes av
midler til en slik funksjon («kompetansemegler for utdanning»). Samtidig er det viktig med
god samordning mellom ulike aktører som har en veilednings-, tilretteleggings- og
opplæringsrolle. I dette inngår både sammenslåing av enheter og samlokalisering av naturlige
instanser.
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9 Kultur
I Nordland har det vært sammenhengende bosetning i mer enn 10 000 år. Kunnskap om vår
fortidige kultur og tradisjon er viktig som identitetsskaper og for forståelsen av samfunnet vi
lever i. Å ta vare på og ta i bruk vår kulturelle arv, er en investering for framtida. Nordland er
et flerkulturelt fylke, og muligheter det gir, må tas vare på. Kreative næringer er en voksende
næring i verden, og Nordland må legge til rette for det frie, kreative feltet og slik bidra til å
skape innovasjon, etableringer og utvikling.
Kulturloven av 2007 gir rammene for det offentliges ansvar for kulturfeltet. Det offentlige
skal se til at kulturlivet har mest mulig forutsigbare utviklingsvilkår. Formålet med loven er å
sikre et mangfold av kulturaktiviteter over hele landet, og sikre at alle har tilgang til et
profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

9.1 Kunst og kultur
Nordland er et rikt fylke med mange aktive kunst- og kulturmiljøer i alle regioner. Ved
plassering av institusjoner og andre offentlige ordninger har man tatt i bruk hele fylket.
Nordland er del av en global verden, der kunst- og kulturuttrykk har internasjonale arenaer og
et internasjonalt marked. I en global verden, må også de nordnorske stemmene høres. Det er
derfor viktig at det skapes kunst og kultur av høy internasjonal kvalitet i Nordland.
Kunst og kultur representerer verdier som ofte ikke kan verdsettes i tall. Kunst og kultur av
høy kvalitet bidrar til refleksjon og engasjement – det kan både forarge, provosere og gi den
gode opplevelsen. Møter med kunst og deltakelse i kulturaktiviteter betyr mye for å stimulere
til et engasjert og levende samfunn. Nordland fylkeskommune har gjennom mange år bidratt
til å etablere Nordland som et fylke hvor innbyggere og tilreisende skal møte kunsten.
I Nordland er det satt i gang flere store utviklingsprosjekt som har bidratt til både opplevelser
og kompetanseheving. Skulpturlandskap Nordland er et slikt prosjekt. Det har skapt sterkt
lokalt engasjement, og får mye internasjonal oppmerksomhet. Nordland fylkeskommune har
også utviklet ordninga med regionale sceneinstruktører – en ordning Nordland er alene om i
Skandinavia, og som blir lagt merke til som en type nettverksressursmodell som har gitt
resultater. Ordninga har bidratt til høyere kompetanse og framvekst av aktivitet. Et annet
eksempel er Figurteateret i Nordland, som viser hvordan man kan skape et internasjonalt
interessant produksjonssted på en liten plass, og samtidig bidra til å gi fylkets befolkning
høykvalitets figurteateropplevelser.
I dag har vi en rekke profesjonelle kunst- og kulturaktører i Nordland, både offentlige
institusjoner og det som kan kalles det frie feltet. De har viktige funksjoner i forhold til å
oppnå kulturlovens formål om å sikre et mangfold av og tilgang til kulturaktiviteter. Vår
styrke er samtidig en av våre utfordringer: Kunst- og kulturlivet blir preget av mange små
miljøer som skal dekke flere funksjoner på mange steder med lange avstander imellom. Og
miljøene er ofte avhengig av innsats fra ildsjeler. Nordland har behov for å tiltrekke seg
kompetanse. Et godt fungerende kulturliv med gode lokalsamfunn, gir et godt grunnlag for
rekruttering av nye innbyggere og for inkludering av ulike grupper i fellesskapet. God
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kulturformidling er å skape sødmefulle og konstruktivt provoserende møter mellom kulturen
og publikum. God kulturformidling er verdiskapende både i kraft av seg selv, men også ved at
den stimulerer til verdiskaping hos kunstnere, kulturnæringer og profesjonelle kulturarbeidere.
Våre barn og unge har muligheten til å delta i kultur og idrettsaktiviteter gjennom frivillige
lag og foreninger. Gjennom kulturskolene får barn og unge lære ett eller flere kulturuttrykk av
profesjonelle lærere. Den kulturelle skolesekken (DKS) i Nordland sørger for at alle i
grunnskolen og i videregående skole får møte kunst og kultur på et profesjonelt nivå. Elever i
grunnskole og videregående skole blir gjennom hele skoleåret tilbudt en rekke ulike
kunstproduksjoner. Dette har medført en større bevisstgjøring av kvalitet hos utøverne og det
unge publikum. Ungdommens kulturmønstring (UKM) er ungdommens egen visningsarena
innen kunst og kultur, med mottoet «For og med ungdom».
Det er foretatt en tilstandsvurdering av formidlings- og tilretteleggingsprosjektet Fotefar mot
nord i Nordland, og igangsatt opprustning av fotefarstedene i flere kommuner. Utarbeidelse
av to regionvise kulturminneplaner (for Lofoten og Sør-Helgeland) har bidratt til bedre
oversikt og kunnskap om regionalt viktige kulturminner i disse regionene. Fem regioner i
Nordland mangler slike registreringer. Det er også igangsatt og utført omfattende skjøtselsoppgaver innenfor bergkunstfeltet, som hulemalerier og helleristninger.
Steder som trekker til seg kreative næringer og kompetanse, er også de som vokser, og som
trekker til seg folk med høy kompetanse. Det er økende interesse for og bruk av kulturminner
både lokalt og i reiselivssammenheng. Kulturnæringene har også stor betydning og
ringvirkninger for andre næringer, som for eksempel varehandel og reiseliv. Kunstnerisk
virksomhet trenger styrket næringskompetanse samtidig som næringsstrategier må ta hensyn
til kunstens egenart.

9.2 Arenaer
For å skape bolyst og attraktive steder, må vi ha gode arenaer og møteplasser. Det har vært
bygd idrettsanlegg med spillemidler fra staten siden 1946. Da var blant annet svømmehaller
en del av den store planen for gjenoppbygginga etter krigen. Store deler av den eldre anleggsmassen har behov for rehabilitering. En del anlegg er nedlagt på grunn av endring i bosetting
og aktivitetsmønster. Nye behov i forhold til miljø, standard, nye aktiviteter og aktivitetsmønstre, organisert eller uorganisert, fører til andre anleggstyper og behov for rehabilitering.
Dette gjelder også i stor grad lokale og regionale kulturbygg. Fylkeskommunen har satt av
egne midler for å matche spillemidlene som blir gitt til regionale møteplasser og
formidlingsarenaer.
Levekårsundersøkelsen fra 2014 viser at det er stort potensiale i å få til økt deltakelse i
kulturaktiviteter blant hele befolkningen i Nordland. Bibliotekene i Nordland besøkes
sjeldnere og låner ut mindre enn landsgjennomsnittet, og tallene er stadig fallende. Videre går
publikumstallene på kino ned. Samtidig utgjør disse kulturinstitusjonene veldig mange steder
selve basen i kulturtilbudet. Gode bibliotek er en viktig premiss for livslang læring og en
forutsetning for et demokratisk samfunn der alle har lik tilgang til kunnskap og informasjon.
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Samfunnet står overfor en utvikling der stadig mer litteratur, informasjon, kunst- og
kulturuttrykk, gjøres tilgjengelig på ulike digitale plattformer. I framtida vil bibliotekene i
større grad være møteplasser og formidlingssteder i et mangfoldsperspektiv.
De fleste museene i Nordland er konsolidert inn i tre enheter, Helgeland Museum, Nordlandsmuseet og Museum Nord. Som en konsekvens av denne organiseringa er museumssektoren
styrket og de fleste kommunene i Nordland med i museumssamarbeidet.
Ungdommens Kulturmønstring (UKM) er blitt en viktig felles visningsarena, og en
formidabel økning på deltakelse er i stor grad et resultat av arbeidet som gjøres lokalt i
kommunene, i kulturskolene, sceneinstruktørordninga, DKS og regionalt UKM. I 2014 deltok
39 av 44 kommuner i Nordland i UKM, med i overkant av 1 400 deltakere.
I Nordland, som i resten av landet, har det vært en stor økning i antall festivaler. Mange
kommuner ser på festivaler og større kulturarrangement som viktige faktorer for
markedsføring av egen kommune. De har også stor betydning for varehandel og reiseliv i
kommunen eller regionen. Undersøkelser viser at økningen i antall festivaler ikke har ført til
mange nye arbeidsplasser. Det tyder på at mye av arbeidet med festivalene skjer på frivillig
basis. Frivillig arbeid er en positiv faktor for å skape tilhørighet, samhold og lyst til å bo i et
lokalsamfunn. Forskning viser også at framveksten av festivaler ikke har skjedd på bekostning
av det øvrige lokale kulturlivet (Kommunal kultursektor i endring, Storstad 2010).

9.3 Organisasjonsdeltakelse
Levekårsundersøkelsen i Nordland i 2014 viste at organisasjonsaktiviteten har gått ned siden
2001. Andelen medlemmer har gått ned både i bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner, men
også i politiske partier. Både blant menn og kvinner rapporterer flest at de er medlem av
fagforening, etterfulgt av frilufts-/idrettsorganisasjon, og andre foreninger og organisasjoner
(Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014).
Tabell 15: Medlemskap i ulike organisasjoner og foreninger blant voksne i Nordland (Kilde: Nordlandsforskning, NFrapport 6/2014).

Fagforening
Bransje, nærings- eller yrkesorganisasjon
Politisk parti
Friluftsorganisasjon, idrettslag/-forening
Sanitetsforening, Røde kors ol.
Medlem av kulturorganisasjon
Borettslag, boligbyggelag ol.
Lokal interessegruppe ol.
Interesseorganisasjon for funksjonshemmede ol.
Medlem av Lions, Rotary ol.
Medlem av andre foreninger og organisasjoner

Aktiv medlem
Menn
Kvinner
10
7
4
2
3
2
16
12
2
4
5
10
5
4
3
3
1
2
4
2
12
12
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Passiv medlem
Menn
Kvinner
49
58
22
14
10
8
23
18
6
9
2
3
12
15
4
6
5
6
2
1
17
16

10 Samferdsel
Transportinfrastruktur og transporttjenester er viktig for den regionale utviklingen i Nordland.
Transportpolitikken bidrar til vekst og legger til rette for framtidig bosetting. Til grunn bør det
ligge prinsipper om bærekraftig utvikling, livskvalitet og kunnskap om transportbehovene.
Gjennomgående og effektive transportløsninger er viktige for å ivareta og styrke bo-, arbeids-,
og serviceregioner, og samtidig styrke konkurranseevnen til næringslivet i Nordland ved å
redusere de store avstandsulempene.
Nordlands bedrifter må forholde seg til en geografi der store avstander både innenlands og i
eksportsammenheng preger hverdagen. Nordlands største potensial for verdiskaping er knyttet
til næringer som utnytter naturressurser, og som i tillegg er spredt over hele fylket.
Næringslivet trenger effektive transportløsninger både til lands, til sjøs og i lufta. Gode
transportløsninger er viktige også for å muliggjøre effektive arbeidsreiser innenfor dagens og
framtidas bo- og arbeidsmarkedsregioner (regionforstørring).
Ansvar og organisering innen transport og annen samferdsel er fordelt på flere myndigheter.
Samferdselsdepartementet har det statlige ansvaret for transport til lands og i lufta, og for
kommunikasjon, som omfatter tradisjonell posttjeneste, samt bredbånd og andre
telekommunikasjoner. Tradisjonelle posttjenester er fremdeles viktige, men brukes mindre og
mindre etter hvert som e-post og andre raskere kommunikasjonsformer blir mer utbredt.
Samferdselsdepartementet har gjennom Kystverket også det statlige ansvaret for sjøtransport,
herunder ansvaret for blant annet farleder og fiskerihavner. Utbygging av fiskerihavner
handler ofte mer om fiskeri- og næringspolitikk enn om transportpolitikk, men inngår likevel i
Nasjonal transportplan som i Stortingets behandling forberedes av Transport- og
kommunikasjonskomiteen. Regjeringen har i nytt forslag til havnestrategi, foreslått å overføre
ansvaret for disse fiskerihavnene fra staten til kommunene. Fiskerihavnene i Nord-Norge har
en annen betydning for lokalsamfunnene enn de har i resten av landet, kanskje med unntak av
deler av Vestlandet.
Staten har det økonomiske ansvaret for jernbane (infrastruktur gjennom Jernbaneverket og
tilskudd til visse personruter), luftfart (infrastruktur gjennom Avinor AS og tilskudd til visse
regionale flyruter), Europaveger og andre riksveger, inklusiv ferjesamband (Statens
vegvesen), de viktigste farledene og de statlige fiskerihavnene (Kystverket) og tilskudd til
drift av Kystruten Bergen-Kirkenes (” Hurtigruten”).
Fylkeskommunen har det økonomiske ansvaret for fylkesveger inkl. ferjesamband,
kollektivtransport på sjø og veg, som også inkluderer det aller meste av skoleskyss og
transporttjeneste for funksjonshemmede. Fylkeskommunen har også ansvaret for tildeling av
løyver for persontransport i rute på sjø og veg, på veg også for behovsprøvde løyver for
persontransport utenfor rute (i hovedsak drosje).
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10.1 Luftfart
Nordland har i dag to stamlufthavner (Bodø og Evenes), ni lokale lufthavner av varierende
lengde og Norges eneste helikopterplass med ordinær rute (Værøy).
Lokale lufthavner på Helgeland har anbudsruter (FOT-ruter) til/fra Bodø og Trondheim. De
lokale lufthavnene i Lofoten og Ofoten samt helikopterplassen på Værøy, har FOT-ruter til/fra
Bodø. Andenes har FOT-rute til/fra Bodø og Tromsø. Stokmarknes har ikke FOT-ruter, men
har kommersielle ruter til/fra Bodø og Tromsø. Bodø har konkurranseruter og er i tillegg
Nordlands nav for FOT-ruter. Evenes har FOT-rute til Tromsø, men kommersiell rute til
Bodø. Narvik lufthavn Fagernes, vil bli lagt ned fra april 2017. Brønnøysund har kommersiell
rute til/fra Oslo i tillegg til FOT-rutene. Sandnessjøen har også kommersiell rute til/fra Oslo i
tillegg til FOT-rutene.
Flere bruker i dag landeveien i stedet for regionale flyruter for å komme seg til en
stamflyplass. Noen av de regionale lufthavnene er likevel i ferd med å få så mange passasjerer
at Samferdselsdepartementet vurderer å avvikle ordningen med FOT-ruter på dem, slik de har
gjort med Stokmarknes lufthavn. De fleste lufthavnene som kan utvides til minst 1199 meter
rullebane, ønsker slik eller større forlengelse for å kunne ta ned større fly og for å få
mulighetene til direktefly, særlig til Oslo. Det arbeides med tanker om etablering av
storflyplasser både på Hauan ved Mo i Rana og på Gimsøy i Lofoten.

10.2 Jernbanene
Nordland har per i dag to adskilte jernbanenett. Nordlandsbanen Trondheim - Bodø er med
sine nesten 73 mil Norges lengste jernbanestrekning og den eneste hovedbanen som ikke er
elektrifisert. Bare 28 % av banen har hastighetsstandard over 100 km/t. Banens kapasitet
begrenses av manuell togframføring og lange strekninger uten krysningsspor.
Innføring av ERTMS (European Rail Traffic Management System) (fjernstyring m.m.) vil gi
økt kapasitet og en mer fleksibel drift med bedre regularitet og punktlighet på Nordlandsbanen. Prosjektet knyttet til fjernstyring har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men er
fortsatt ikke realisert. Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket mandat for
konseptvalgutredning (KVU) for strategivalgene i forbindelse med ny teknologisk plattform
for signalanlegg på Nordlandsbanen. ERTMS forventes å være innført innen 2020.
Nordlandsbanen frakter ca. 50 % av den landverts godsmengden som går over grensen
mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Jernbanens andel på strekningen Oslo-Bodø er 80-90
%. Frekvensen på passasjertogene på Nordlandsbanens delstrekninger i Nordland varierer fra
tre hver vei pr. døgn sør for Mosjøen til ti på strekningen Fauske-Bodø.
Ofotbanen er kun 42 km lang, men er elektrifisert, og er videre den banestrekningen i Norge
med mest godstrafikk. I hovedsak er dette malmtog fra Kiruna for LKAB (ca. 20 mill. tonn i
2014). Malmen skipes ut fra Narvik, som er den ene av Norges to TEN-T-havner (kjernenettverket), og videre en av tre stamnetthavner i Nordland. Ofotbanen har også betydelig
trafikk av andre godstog, og frakter bl.a. 46 % av all fersk laks som eksporteres fra Nordland.
ARE-togene (Arctic Rail Express), og fra 2011 også NRA-tog (North Rail Express), som
65

begge er moderne godstog, har til sammen 17 avganger i begge retninger pr uke. I Narvik
omlastes gods til bil for videre frakt til Nordre Nordland og Troms. Det går to persontog pr
dag hver vei på Ofotbanen. ERTMS forventes å være innført også på Ofotbanen innen 2020.

10.3 Sjøfart og fiskerihavner
I Nordland bor de aller fleste langs kysten eller på øyer. Nordland er fylket med flest
ferjesamband, flest hurtigbåtruter og ti anløpssteder for Hurtigruten. Fylket har i dag tre
stamnetthavner som er Mo i Rana, Bodø og Narvik. Innseilingene helt fram til kai til disse
inngår i stamnettet og er statens ansvar – i likhet med både innseiling og havn i de statlige
fiskerihavnene.
Det er et regionalt, nasjonalt og europeisk mål å overføre lange godstransporter fra bil til båt
og bane. For overføring fra bil til båt kreves det bl.a. effektive havneterminaler og et
avgiftssystem som ikke disfavoriserer sjøtransport i forhold til biltransport.
Transport er et viktig ledd i verdikjeden for sjømatprodukter. Riktig plasserte og utstyrte
fiskerihavner er viktige ledd i denne kjeden. God infrastruktur og effektive transportløsninger
videre er viktige konkurransefaktorer og sentrale forutsetninger for økt verdiskaping.
Opprettholdelse og videreutvikling av næringsaktivitet er avhengig av fiskeri- og
transporthavner som har tilfredsstillende dybde og innseilingsleder med god oppmerking og
tilstrekkelig manøvreringsareal. En utvikling i retning av færre, men større fiskefartøyer og
større gods-, fryse- og containerskip setter større krav til dybde og manøvreringsareal i
havnene, og dermed større krav til investeringer i aktuelle havner.

10.4 Kollektivtrafikk og skoleskyss
Kollektivtrafikk omfatter i Nordland rutebuss og rutebåt (hurtigbåt og ferje). Riksvegferjene
administreres av Statens vegvesen. I tillegg regnes persontog som del av kollektivtrafikken,
her er Jernbaneverket ansvarlig. Det er også aksept for at regionale flyruter er en del av
kollektivtrafikken. Denne trafikken styres av Avinor AS. Når det gjelder kollektivtrafikk på
veg og sjø, omfatter denne også skoleskyss, som i all hovedsak er et fylkeskommunalt ansvar.
I henhold til opplæringslovens § 13-4 har fylkeskommunen ansvaret for skoleskyss. For
elever i grunnskolen refunderer kommunene billettkostnadene etter gjeldende persontakst.
Fylkeskommunen må altså organisere og delvis bekoste tilnærmet all skoleskyss for elever
både i grunn- og videregående skole. I størrelsesorden 70 % av all fylkeskommunens
bussaktivitet er knyttet til skoleskyss. Med andre ord har alle områder der det bor skolebarn,
med mer enn 4 kilometer mellom hjem og skole (2 km for 1. trinn), reisemulighet mot
tettsted/kommunesenter morgen og ettermiddag på skoledagene. Hoveddelen av
skoletransportene utføres av buss, men det benyttes et vesentlig antall drosjer og minibusser
fra lokale leverandører for å få alle elevene til skolen og hjem igjen. Når det gjelder båt, har
alle elever som må benytte båt for å komme til/fra skole, rett på skyss uansett avstand.
D utkantsteder har i praksis et daglig rutetilbud (190 dager i året) gitt at de har skoletransport i
området. Områder uten skolebarn har som regel en eller flere ukentlige muligheter å komme
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seg til/fra tettsted/regionsenter. I skolens ferier er det et begrenset tilbud i de fleste
utkantområder.
Innenfor samferdselsområdet i Nordland fylkeskommune har man i dag følgende tilbud:
• 440 busser i daglig aktivitet som utfører totalt 14,1 mill. km. I tillegg til dette kommer
et stort antall drosjekilometer, mest til skoleskyss.
• Lokalbåtaktiviteten i Nordland er omfattende og består i dag av 29 ruter som
trafikkeres av 27 fartøy.
• All bussproduksjon kjøpes inn etter anbud, og dette gjelder også for det meste av
båtproduksjonen. Fra 2016 vil også all båtproduksjon være anbudsutsatt.
• Transporttjenesten for funksjonshemmede gir tilbud om drosje/spesialbil til personer
som ikke kan benytte kollektivtransport (TT-tjenesten).
Det arbeides kontinuerlig for å opprettholde gode samferdselsløsninger for innbyggere,
næringsliv og besøkende.

10.5 Veg
Gjennom forvaltningsreformen som trådte i kraft 1. januar 2010 overtok Nordland
fylkeskommune 1 550 km veg fra staten. Fylkeskommunen ble med dette den klart største
vegeieren i fylket og fikk også ansvaret for de fleste ferjesambandene i Nordland.
Tabell 16: Samlet riks- og fylkesvegnett i Nordland (Kilde: Statens vegvesen).

Kategori
Riksveg
Fylkesveg
SUM

Veglengde (km)

Fast dekke (km)
1 225
4 110
5 335

Antall ferjesamband
1 225
3 960
5 185

4
24
28

Riksvegene gir Nordland forbindelse til øvrige landsdeler og til utlandet. Hovedstammen i
riksvegnettet er E6 gjennom fylket. Denne har armer ut til Bodø, Lofoten og Vesterålen, samt
mellomriksvegene over Krutfjell, Umbukta, Graddis og Bjørnfjell. I tillegg har
Kjøpsvikvegen riksvegstatus.
Fylkesvegene knytter regioner og enkeltkommuner i fylket til hverandre, og til riksvegene.
Kommunale veger har i hovedsak en lokal transportfunksjon innenfor den enkelte kommune.
Kommunene i Nordland forvalter ca. 3 560 km kommunal veg.
Det samlede vegnettet i fylket er bygd opp over mange år, med ulike krav til standard. De
framstår derfor med meget variabel standard i forhold til dagens behov. Generelt er vegnettets
tilstand preget av et betydelig vedlikeholdsmessig etterslep.
En stor del av bedriftene i Nordland er lokalisert slik at transport til og fra produksjonsstedene
benytter fylkesvegene for å komme inn på riksvegnettet eller til knutepunkt med jernbane
eller havn. Fisketransporter utgjør den største andelen av slike transporter. Spesielt for fersk
fisk er rask og pålitelig transport avgjørende for bedriftene.
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Undersøkelser har vist at årlige transporter ut fra produksjonsstedene kan variere fra under
100 til over 4 000 vogntogenheter á 20 tonn på de forskjellige vegrutene. Dette tilsvarer ca.
1-11 vogntog pr dag. Transport av materiell, emballasje m.m. inn til stedene kommer i tillegg.
I de seinere år har det vært en noe økende anleggsaktivitet på fylkes- og riksvegnettet i
Nordland. I overkant av 200 km med grusveger har fått fast dekke de siste 4-5 år. Flere
ferjekaier og oppstillingsplasser er utbedret eller bygd helt nytt. En rekke tunneler er
oppgradert, mest omfattende av disse er fv. 17 Svartistunnelen. Av større anleggsprosjekt som
er ferdigstilt de seinere år, kan nevnes flere parseller på E6 (strekninger i Grane og Rana
kommuner), Rv. 80 Tverlandsbrua og Røvika-Strømsnes, og E10 Vest-Lofoten. Av store
prosjekter på fylkesveg kan bl.a. nevnes fv. 17 Tverlandet-Godøystraumen, fv. 78 HolandLeirosen og fv. 76 Molvikhammaren tunnel. På ferjesiden er det satt i drift nytt ferjemateriell i
riksvegsambandene over Vestfjorden og flere fylkesvegsamband på Helgeland.
Flere store riksvegprosjekt er også igangsatt: E6 Helgeland, Bypakke Bodø, E6 Hålogalandsbrua. Det er også gjennomført flere store konseptvalgutredninger (KVUer) som grunnlag for
framtidige veginvesteringer: KVU E6 Fauske-Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene), KVU
Mørsvikbotn-Ballangen, KVU E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen og KVU E10 Lofoten.

10.6 Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten på vegnettet ivaretas gjennom et systematisk ulykkesforebyggende arbeid.
Det er særlig tiltak for å forhindre alvorlige møteulykker, utforkjøringer og ulykker med myke
trafikanter som er i fokus. Foruten de store investeringsprosjektene pågår det et kontinuerlig
arbeid med å utbedre ulykkesbelastede punkt og strekninger. Aktuelle tiltak her kan være
mindre kurve- eller kryssutbedringer eller bygging av anlegg for gående og syklende. Videre
ivaretas trafikksikkerheten gjennom trafikksikkerhetsinspeksjoner langs vegnettet. Dette er en
systematisk gjennomgang av vegen med tanke på å avdekke forhold som kan være til fare for
trafikantene. Inspeksjonene følges opp med midler til gjennomføring av strakstiltak. Dette er
mindre tiltak i grenselandet mellom investeringer og driftstiltak og som ikke krever
grunnerverv eller omfattende planprosesser. Eksempler på slike tiltak er utslaking av bratt
sideterreng, utskifting av dårlig rekkverk, oppsetting av nytt rekkverk samt utskifting av
påkjøringsfarlige stikkrenner, stolper og master.
Gjennom Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) arbeides det systematisk for å
bedre trafikksikkerheten både på fylkes- og kommunalt vegnett. Årlig bevilgning er på ca. 15
mill. kr, som fordeles til et 20-talls prosjekt med fokus på skolevegene. Videre stimuleres det
gjennom tilskuddsordninger til adferdsrettede tiltak i regi av skolene, lag/foreninger etc.
Nordland fylkeskommune har gjennom satsingen på bedre sykkelopplæring etablert fire
sykkelgårder i fylket – Brønnøysund, Mosjøen, Bodø og Tjeldsund. Målgruppen er 3.-5.klassinger og er forankret i læreplanverket for grunnskolen. Fylkeskommunen bidrar også inn
i prosjektet «Trafikksikker kommune». Dette fører til en godkjenningsordning og
kvalitetsstempel på kommuner som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet
på alle kommunens ansvarsområder. Fylkeskommunen har også vært helt sentral for å få til
etablering av et trafikksikkerhetssenter på Bratten i Bodø. Dette betegnes som et nasjonalt
pilotprosjekt som retter seg mot ungdom og trafikantadferd.
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1 Innledning - Regional utvikling i Nordland
Nordland har ca. 250 000 innbyggere. 85 % av befolkningen og 87 % av de sysselsatte bor i
bo- og arbeidsmarkedsregioner knyttet til de ti største byene i fylket. Av Nordlands 44
kommuner har 28 under 2 700 innbyggere. Nordland har en spredt bosettingsstruktur. Det gjør
at Nordland, med unntak av Bodø, har en svakere vekst i sysselsettingen enn landet for øvrig.
Den nasjonale produksjonen er en arbeidsdeling mellom by- og landområdene.
Vareproduksjon og uttak av råvarer skjer i stor grad utenfor byene. Tjenestesektoren og store
deler av de kunnskapsbaserte arbeidsplassene, utvikler seg i byene.
Befolkningen i Nordland har et lavere utdanningsnivå enn landet forøvrig. Et tett samarbeid
mellom skole og arbeidsliv er en forutsetning for å heve det generelle kompetansenivået.
Nordland har høyt frafall fra videregående opplæring innenfor normert tid i yrkesfaglige
utdanningsprogram. Skal en større del av ungdomskullene fullføre videregående opplæring,
betinger det at arbeidslivet tar sin del av opplæringsansvaret ved å stille læreplasser og
praksisplasser til rådighet. Nordland er et foregangsfylke når det gjelder nettstøttet opplæring
og tilgang til karriereveiledning for voksne, godt tilpasset et fylke med store avstander.
Den høye nettoutflyttingen, spesielt i årskullene mellom 20 og 29 år, kan tyde på at
næringslivet ikke i tilstrekkelig grad tilbyr arbeidsplasser som krever høyere utdanning på
masternivå.
Næringslivet i Nordland er basert på uttak og foredling av naturressurser som vannkraft,
kystsone, kulturlandskap, mineraler, petroleum og fisk. Nordland er blant de største
eksportfylkene. De viktigste eksportsektorene er prosessindustri, fiskeri, havbruk og reiseliv.
Regnskapstall viser at bedriftene i Nordland har bedre lønnsomhet enn i resten av landet.
Bedriftene i Nordland jobber effektivt og lønnsomt, noe som nødvendigvis ikke betyr en
økning i antall sysselsatte.
Flyttestatistikk viser at byene i Nordland har forholdsvis stor tilflytting. Problemet er at
mange av innflytterne flytter videre ut av fylket. Viktige tema her er barne- og
ungdomstilbud, utdanningsmuligheter, kulturliv, klimavennlige og transporteffektive byer,
tilgang på bolig mv. Ved å ha fokus på disse temaene vil en tilstrebe at byene i Nordland kan
dra nytte av den samme ungdomsbølgen som Norge for øvrig opplever.
Nordland fylkeskommune arbeider bredt innen samferdsel, kultur, folkehelse, utdanning,
planlegging og næringsutvikling for å styrke Nordlands attraktivitet. Fylkeskommunen har
etablert to store sektorovergripende prosjekt for å samordne innsatsen for regional utvikling;
by- og regionsenterpolitikk og innovasjonsstrategien «Et nyskapende Nordland».
Nordland er et geografisk krevende fylke med mange øysamfunn og store avstander. Dette
skaper store utfordringer både med hensyn til person- og godstransport. Nordland har byer
med vekstutfordringer og samtidig store områder med spredt bosetting. Byer og spredtbygde
strøk har ulike transportbehov som må ivaretas i transportplanleggingen. Større bo- og
arbeidsmarkedsregioner kan gi flere jobbmuligheter og skape mer bolyst og attraktivitet.
Nordland fylkeskommune arbeider derfor med å korte ned avstander og redusere reisetid for å
2

styrke regionale arbeidsmarkeder og øke tilgjengelighet til tjenester. Å redusere avstander og
reisetid vil også redusere kostnadene for næringslivet.
I forhold til den samfunnsmessige utviklingen av fylket, må det framtidige næringslivet skape
økt sysselsetting og flere kompetansearbeidsplasser. Dette for å skape vekstkraftige miljø,
som tiltrekker seg unge og kompetente arbeidstakere.
Ambisjonene er å stimulere til forretningsmessig tjenesteyting, leverandørbedrifter og andre
kunnskapsintensive private og offentlige bedrifter. En slik utvikling vil bidra til å utvikle et
innovasjonssystem i Nordland. Det må ta utgangspunkt i fylkets viktigste eksportnæringer;
industri, sjømat og opplevelsesbasert reiseliv. Disse næringene må støttes av en tjenesteytende
sektor, leverandørbedrifter og kunnskapsmiljø, som supplerer og bidrar til utvikling av
næringene. I mange byer i Nordland er også statlige arbeidsplasser særdeles viktige for
attraktiviteten og dynamikken i arbeidsmarkedet. Disse representerer ofte miljøer som jobber i
en regional og/eller nasjonal sammenheng og dermed er viktige kunnskapsmiljø.
Nordland har meldt seg inn i EU sin Smart spesialisering plattform. I tråd med plattformen er
det utarbeidet en innovasjonsstrategi. Den ble vedtatt av fylkestinget høsten 2014.
Hovedmålet med strategien er å øke innovasjonstakten i næringslivet i Nordland. Dette skal
skje gjennom tettere samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner, og gjennom å
styrke den forretningsmessige tjenesteytingen i fylket. Nordland fylkeskommune ønsker å
styrke de regionale innovasjonssystemene for de store eksportnæringene. Å utvikle nye
bedrifter og næringer med utgangspunkt i sterke fag- og næringsmiljø i fylket, er prioritert.
Det er viktig å sikre de store eksportnæringenes tilgang til kvalifisert arbeidskraft gjennom tett
samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Det er behov for regionale pådrivere for
kompetanseutvikling. Disse kan kartlegge næringslivets behov, tilpasse egne utdanningstilbud
og samarbeide med andre utdanningstilbydere for å levere relevant kompetanse. Samtidig er
det viktig å skape gode verdikjeder knyttet til de store eksportnæringene. Det betyr bl.a. at
kompetansekrevende tjenester og produkter finnes og kan kjøpes i Nordland. Dette vil bidra
til å skape et mer variert næringsliv med økt tilfang av kompetansearbeidsplasser.
Uttak og bruk av naturressurser er arealkrevende og legger begrensinger på annen bruk av
arealene. Næringsmessig bruk må balanseres mot andre samfunnsinteresser og naturmiljøet.
Plansystemene bør styrkes for å skape større forutsigbarhet og fleksibilitet for
næringsvirksomhet som baserer seg på uttak og bærekraftig bruk av Nordlands naturressurser.
Nordland er et mangfoldig fylke, også når det gjelder samiske forhold. Det samiske
perspektivet skal ivaretas i all regional planlegging. De ulike samiske språkene og kulturene
utgjør en stor språk- og kulturrikdom som må tas hensyn til i planleggingen.

1.1 Regional planstrategi for Nordland 2016-2020
Regional planstrategi redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer
langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom
videre regional planlegging. Planstrategien er en prioritering av fylkeskommunens
planlegging de kommende fire årene. Den må ta hensyn til nasjonale mål og rammer trukket
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opp av regjering og storting. Den er også forankra i fylkesplanens tre målområder og
arealpolitiske retningslinjer, som skal være førende for all langsiktig planlegging i fylket.
I Nordland er planstrategien delt i to. Del 1 Kunnskapsgrunnlaget redegjør for nåsituasjon og
viktige regionale utviklingstrekk i Nordland innen ni ulike områder; demografi og
samfunnsutvikling; levekår; miljø og bærekraftig utvikling; areal og infrastruktur, natur- og
friluftsområder; næring; utdanning og forskning; helse og livsstil; kultur; og samferdsel. Del 2
Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Nordland 2016-2020 tar for seg
utfordringer og muligheter i fylket, samt hvilke nye planer som skal utarbeides, og hvilke
planer som kan gis fortsatt gyldighet eller må revideres. Del 1 og del 2 er bygd opp på samme
måte, bortsett fra at kapitlene levekår, og helse og levevaner, er slått sammen i del 2.

1.2 Nasjonale forventninger
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal sikre sammenheng
mellom nasjonal, regional og lokal planlegging, og bidra til å effektivisere og målrette planleggingen. Disse ble fastsatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015 og omfatter tre områder:
Gode og effektive planprosesser
Regjeringen vektlegger raskere planlegging av bolig, næring og samferdsel, forenkler plan- og
bygningsloven, satser på IKT og styrker det lokale selvstyret. Budskapet er at loven er
fleksibel og legger til rette for planlegging etter behov. Samarbeid og gode prosesser skal
redusere bruk av innsigelser, og regionalt planforum er en viktig arena for samordning.
Bærekraftig areal-og samfunnsutvikling
For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av klimaendringer
som allerede skjer. Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort til nå, og
at vi sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Det blir viktig å legge
til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne
næringer, og ha en aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier. Plan- og bygningsloven
er kommunenes viktigste verktøy for planlegging av arealbruk og samfunnsutvikling. Samfunns- og arealplanleggingen må bidra til helhetlige og bærekraftige løsninger som styrker
den økonomiske verdiskapingen, konkurransekraften og den sosiale utviklingen i hele landet.
Attraktive og klimavennlige by-og tettstedsområder
Befolkningsvekst i byer og tettsteder fører til press på areal og infrastruktur, og gir utfordringer for trafikkavvikling, helse og miljø. Samtidig gir vekst muligheter til å finne nye
løsninger for byutvikling, næringsutvikling og transport. Det er viktig med et godt samarbeid
mellom stat, fylkeskommuner og kommuner om å få ned klimagassutslippene og å skape
velfungerende, trygge og sunne byer og tettsteder. Nærmiljøet er viktig for helse, trivsel og
oppvekst. Viktige virkemidler er planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, bymiljø- og byutviklingsavtaler, byregionprogrammet, plansatsingen for
de største byene og belønningsordningen for gang- og sykkelveier.
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2 Demografi og samfunnsutvikling
Kapitlet demografi og samfunnsutvikling handler om demografi, tilflytting og rekruttering, og
bypolitikk.
Dette kapitlet har koblinger til alle fylkesplanens målområder; 1 Livskvalitet, 2 Livskraftige
lokalsamfunn og regioner, og 3 Verdiskaping og kompetanse.
De nasjonale forventningene; gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling, og attraktive og klimavennlige by-og tettstedsområder, er viktige
forutsetninger for arbeidet med samfunnsutviklingen i Nordland.

2.1 Utfordringer og muligheter
Nordland er et langstrakt fylke med levedyktige byer, tettsteder og spredtbygde områder. På
tross av befolkningsvekst de siste fem årene, går Nordlands andel av Norges befolkning
tilbake. Den demografiske sammensetningen er i endring og en større andel av befolkningen
er i øvre aldersklasser. Det blir færre yrkesaktive for hver pensjonist. Veksten i andel eldre vil
ha stor betydning framover. Relativt sett får den størst betydning i distriktene. Det vil bli
tøffere konkurranse om den kompetente arbeidskraften.
Innvandring har gitt befolkningsvekst i byer og byområder, og har bidratt positivt til
befolkningsutviklingen i distriktene. Arbeidsinnvandringen har gitt en økende arbeidsfør
befolkning, ikke minst i byene. Inkludering av arbeidsinnvandrere er derfor blitt et viktigere
tema. På tross av innvandringen, bidrar fødselsunderskudd og innenlandsk flytting til
befolkningsnedgang i de spredtbygde regionene. Mangel på kompetent arbeidskraft er også en
utfordring i mange distriktsområder.
Et kjennetegn ved byen er mangfold. Mangfold bidrar til mer kreative og robuste samfunn.
Den økte flyktningsstrømmen vi nå bare ser starten på, gir kommunene utfordringer, først og
fremst på kort sikt, gjennom å ta i mot så mange mennesker på kort tid. Men det gir også
muligheter på lengre sikt, ved at distriktene nå også kan få et større mangfold, økt tilgang på
arbeidskraft, økning i folketallet, flere barn, og flere unge mennesker i produktiv alder.
Nordland fylkeskommune har i fem år hatt et tilflyttings- og rekrutteringsprosjekt for å bøte
på de demografiske utfordringene og mangelen på arbeidskraft. Tilflyttingsstrategien skal nå
rulleres.
Attraktivitet er et begrep som ofte brukes for å beskrive en region, en kommune eller et sted.
Næringsliv, besøkende og beboere legger vekt på ulike egenskaper. Et attraktivt bymiljø og
attraktive boliger er stadig viktigere for hvor i regionen folk velger å bosette seg.
Det er behov for å jobbe systematisk i forhold til hvordan byene utvikles videre med hensyn
til vekstkaft og attraktivitet og hvordan det arbeides med å utvikle sterke bo- og arbeidsmarkedsregioner. Sammen med kommunene i Nordland arbeides det med en by- og
regionsenterpolitikk. Ti byer er med i arbeidet. Satsingsområder er vekstkraft, attraktivitet,
regionforstørring og samhandlingen mellom by og omland. Å utvikle vekstkraften i
næringslivet i Nordland handler om å skape et konkurransedyktig næringsliv. Attraktive byer
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hvor flere ønsker å leve sine liv, er et viktig satsingsområde i Nordland. Det er en utfordring å
skape byer som unge voksne ønsker å bo i. Det jobbes derfor med å utvikle byenes kvaliteter,
tilrettelegge for byvekst og god byplanlegging. Med regionforstørring mener en å utvide boog arbeidsmarkedsregionene, ved at forbedringer i transporttilbudet gir kortere reisetid til et
regionsenter eller andre viktige reisemål. Effekten av dette kan være at flere områder kommer
innenfor et bestemt reiseomland til regionsenteret. Det er et gjensidig forhold mellom
utviklingen av byene og distriktene rundt, så arbeidet må ha et gjennomgående by/omlandsperspektiv. Det kan ligge store muligheter i et bedre samarbeid mellom by og omland.
Det arbeides også med en handlingsplan om bypolitikk for Nordlands samiske befolkning.
Arbeidet skal legge til grunn by- og regionssenters utfordringer og muligheter sett i et samisk
perspektiv. Fem regionsentre/byer i Nordland er med i arbeidet.
Fylkesplan for Nordland 2013-2025 ble vedtatt av fylkestinget i 2013. Den har bare hatt en
virketid på to år, og en finner det derfor ikke nødvendig å revidere denne i planperioden.

2.2 Prioriterte planoppgaver
•
•

Tilflyttingsstrategi – rullering, oppstart 2017
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk – ny, oppstart 2015
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3 Levekår, helse og levevaner
Kapitlet levekår, helse og levevaner handler om utfordringer og muligheter knyttet til
helsefremmende arbeid, samt medvirkning og inkludering.
Dette kapitlet har koblinger til alle fylkesplanens målområder; 1 Livskvalitet, 2 Livskraftige
lokalsamfunn og regioner, og 3 Verdiskaping og kompetanse.
De nasjonale forventningene; gode og effektive planprosesser og bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling, er viktige forutsetninger for arbeidet med å bedre levekår, helse og
levevaner i Nordland.

3.1 Utfordringer og muligheter
Den ventede demografiske utviklingen vil ikke bare berøre eldreomsorgen. Den vil i like stor
grad påvirke pensjonssystemet, arbeidskraftutviklingen og mulighetene for å nyttiggjøre seg
kompetanse og erfaring fra den økende gruppa pensjonister. Eldrepolitikk omhandler alle
forhold som påvirker eldres levekår. Nordland fylkeskommunes eldrepolitikk er nedfelt i
Eldrepolitisk program 2014-2017, som skal være en hjelp for kommunale og
fylkeskommunale enheter i arbeidet.
Andelen unge går ned i Nordland. De unge får overlatt et stort ansvar for det framtidige
velferdssamfunnet og må utfordres på å bygge sin samfunnskompetanse fra tidlig alder. Det
må utvikles et metodemangfold når det gjelder å trekke de unge aktivt inn i prosesser der de
kan påvirke samfunnsutviklingen. Nordland fylkeskommunes ungdomspolitikk er nedfelt i
Ungdomspolitisk plattform samt Ungdommens fylkestings tiltaksplan.
Regjeringen har som mål at Norge skal være universelt utformet innen 2025. At alle kan delta
i samfunnet forutsetter at bygninger, arealer, tjenester og andre aktiviteter i samfunnet er
tilgjengelige for alle. Mye er gjort, men fortsatt gjenstår mye arbeid før Nordland er
tilgjengelig og inkluderende for alle, uavhengig av funksjonsevne. Handlingsplanen
Universell utforming – et samfunn for alle, er vedtatt for perioden 2014-2017.
Det er behov for å løfte og styrke fokuset på deltakelse og medvirkning, på tvers av
aldersgrupper og funksjonsnivå. Det foreslås derfor å utarbeide en medvirkningspolitisk plan
som skal erstatte de eksisterende dokumentene ungdomspolitisk plattform, eldrepolitisk
program og handlingsprogram universell utforming. Dette vil samle, forenkle og synliggjøre
eksisterende planer. Det er behov for å fornye høringsprosesser og -metoder.
Helse påvirkes av en lang rekke faktorer; arv og miljø, personlige egenskaper som alder og
kjønn og våre levevaner. Den påvirkes også av bakenforliggende samfunnsforhold som kultur,
arbeid, bo- og nærmiljø, utdanning og sosiale nettverk. De bakenforliggende faktorene kan
fremme helsen, eller øke risikoen for sykdom. For å fremme helse i befolkningen er det derfor
nødvendig med tiltak innenfor en rekke ulike sektorer.
Nordland ligger likt som eller nært hele landet på mange helsestatistikker når man korrigerer
for forskjeller i befolkningssammensetning. Livsstilssykdommer er imidlertid utbredt i Norge
og utgjør et betydelig folkehelseproblem. Flere kilder viser en tendens til økning i psykiske
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plager. I Nordland synes spesielt unge kvinner å være utsatt. Muskel- og skjelettplager ser ut
til å være noe mer utbredt i Nordland enn i hele landet. Få oppfyller de nasjonale
anbefalingene for kosthold og fysisk aktivitet, og snusbruken har økt blant unge voksne.
Nordland er et av fylkene med høyest andel uføretrygdede og blant fylkene med høyest
sykefravær. De vanligste årsaker til sykefravær er muskel-/skjelettlidelser og psykiske plager.
Nordland har også høyt frafall fra videregående skole. Dette har stor betydning for arbeidsliv,
næringsliv, samfunnsutvikling, samfunnsøkonomi, folkehelse osv.
Det er betydelige sosiale forskjeller i helse og levevaner i den norske befolkningen, både blant
barn og voksne. En hovedutfordring for folkehelsa er økende sosiale ulikheter i helse.
Selvrapportert helse varierer med hensyn til etnisitet, hvor minoritets- eller urbefolkningsgrupper vurderer sin helse som dårligere sammenliknet med majoritetsbefolkningen.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har påpekt at en av de store utfordringene i møte
med offentlige tjenester er språksituasjonen. I tillegg opplever samer å bli diskriminert i møtet
med det offentlige helsevesenet gjennom at helsepersonell mangler samiske kulturkompetanse
etc. (Likestillingsstatus blant samer, Hansen 2012). Etnisk diskriminering kan føre til
helseproblemer.
Gjennom folkehelseloven er fylkeskommunen pålagt å fremme folkehelse innen de oppgaver
og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional
utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets
folkehelseutfordringer. Videre skal fylkeskommunen understøtte folkehelsearbeidet i
kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket. Det er behov for
å avklare hvordan fylkeskommunen skal følge opp sitt tverrsektorielle ansvar i
folkehelsearbeidet.
I Nordland har det gjennom flere år vært arbeidet målrettet med å bygge opp sterke allianser
for folkehelsearbeidet. 43 av 44 kommuner har pr 2015 inngått samarbeidsavtale med
Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet. Nordland fylkeskommune er også en av 28
regionale aktører som er medlem av Folkehelsealliansen Nordland. Det ligger store
muligheter i å videreutvikle de etablerte nettverkene for å styrke det helsefremmende arbeidet
i fylket.
Eldrebølgen vil kreve økte ressurser til forebyggende helsearbeid. Det er i tillegg en
utfordring at mange vil motta helsehjelpen av hjemmesykepleien.
For å få til et strukturert og målrettet arbeid er det behov for å forankre målsettinger, strategier
og tiltak i helhetlige planer. Det er behov for å revidere Handlingsplan folkehelsearbeid 20132016 som grunnlag for folkehelsearbeidet i Nordland. Sentrale tema vil være avklaring av
ansvar og roller i folkehelsearbeidet på regionalt nivå, samt prioritering av satsingsområder
for den kommende perioden. I tillegg vil det settes et spesielt fokus på utjevning av sosial
ulikhet i helse som en av de største utfordringene innen folkehelsearbeidet.
Utfordringer innenfor sosiale ulikheter i helse kommer også tydelig fram i tannhelsestatistikken. Utjevning av sosial ulikhet i tannhelse er en av flere faglige utfordringer for
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tannhelsetjenesten i årene som kommer. Det har gjennom flere år vært en positiv utvikling i
tannhelsen til barn og unge i Nordland, men erfaringer tyder på en økning i karies blant 5- og
18-åringer. Nordland har de siste årene tatt imot mange mindreårige enslige flyktninger. Disse
inngår som en del av det frie klientell som fylkeskommunen er lovpålagt å behandle. Det
ligger muligheter i å øke inntjeningen i tannhelsetjenesten gjennom å behandle et større antall
betalende klientell. Dette vil kreve en opprustning av klinikker og utstyr for å gjøre tjenesten
attraktiv i konkurranse med det private marked. Økt fokus på inntjening må ikke på noen måte
skje på bekostning av de lovpålagte oppgaver.
Regjeringen har foreslått å overføre tannhelsetjenesten til kommunene. Det er behov for å
utarbeide et styringsdokument for tannhelsetjenesten i en turbulent tid.

3.2 Prioriterte planoppgaver
•
•
•

Medvirkningspolitisk plan – deltakelse og medvirkning for alle – ny, oppstart 2016
Handlingsplan folkehelsearbeid – Utjevning av sosial ulikhet i helse – rullering,
oppstart 2016
Tannhelseplan for Nordland fylkeskommune – ny, oppstart 2016
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4 Miljø og bærekraftig utvikling
Kapitlet miljø og bærekraftig utvikling handler om bærekraftig forvaltning av miljø- og
naturressurser, klima og vannforvaltning.
Dette kapitlet har koblinger til fylkesplanens målområde 2 Livskraftige lokalsamfunn og
regioner, målområde 3 Verdiskaping og kompetanse, og Arealpolitiske retningslinjer.
De nasjonale forventningene; gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling, og attraktive og klimavennlige by-og tettstedsområder, er viktige
forutsetninger for arbeidet med miljø og bærekraftig utvikling i Nordland.

4.1 Utfordringer og muligheter
En mer bærekraftig utvikling av Nordland må legge et langsiktig tidsperspektiv og en
helhetlig forståelse av samspillet mellom mennesker og natur til grunn. Dette krever felles
innsats på tvers av alle sektorer, og må baseres på deltakelse fra et mangfold av grupper og
aktører i samfunnet. Nordland er et fylke rikt på naturresurser. Dette gir muligheter for økt
verdiskaping, men fører også til utfordringer relatert til arealbruks- og forurensningskonflikter.
Klimaforandringen krever en dobbelt innsats for både å redusere utslipp av klimagasser samt
igangsetting av tiltak for å redusere sårbarheten overfor klimaendringer. God risikoforståelse
og beregninger av kost-nytte-effekten i forhold til klimatilpasningstiltak, er avgjørende for å
kunne ta klimautfordringene på alvor.
Nordland er et industrifylke og har mye aktivitet knyttet til havneområder og fjorder. Denne
aktiviteten gir arbeidsplasser og økonomisk vekst, men fører også med seg utfordringer
relatert til klima og miljø. Det er en utfordring å ivareta vassdrag og fjorder med god tilstand,
og forbedre tilstanden i vassdrag og fjorder der miljømålene enda ikke er oppnådd.
Samordning og koordinering mellom sektorer og fagområder er avgjørende.
Regional klimaplan - klimautfordringene i Nordland ble vedtatt av Nordland fylkesting i
2011. Det er et behov for å styrke det regionale klimaarbeidet og integrere dette i et strategisk
verktøy med en helhetlig tilnærming til klima, energi og miljø. Det foreslås derfor å rullere
klimaplanen og samtidig inkludere miljø i planen.
Regional vannforvaltningsplan skal i tråd med vannforskriften rulleres hvert 6. år.
Forvaltningsplanen for 2016 – 2021 er en rullering av planen som fylkestinget i Nordland
vedtok i 2009. Forvaltningsplanen gir klare regionale og statlige signaler til kommunene i
vannregionen og skal bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av kommune- og
fylkesgrensene.

4.2 Prioriterte planoppgaver
•
•

Regional plan - Klimautfordringene i Nordland - rullering med innlemming av miljø,
oppstart 2016
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - rullering,
oppstart 2017.
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5 Areal og infrastruktur, natur- og friluftsområder
Kapitlet areal og infrastruktur, natur og friluftsområder handler om arealforvaltning og
infrastruktur for næringsliv, kulturminner og arealforvaltning, og viktige regionale natur-,
friluftslivs- og andre rekreasjonsområder.
Dette kapitlet har koblinger til fylkesplanens målområde 2 Livskraftige lokalsamfunn og
regioner og Arealpolitiske retningslinjer.
De nasjonale forventningene; gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling, og attraktive og klimavennlige by-og tettstedsområder, er viktige
forutsetninger for arbeidet med areal, infrastruktur, natur- og friluftsområder i Nordland.

5.1 Utfordringer og muligheter
Arealplanleggingen er et sentralt verktøy for å ivareta og utvikle miljø- og
samfunnskvalitetene i fylket. Det er en utfordring å balansere utbygging og målsettingen om å
ta vare på viktige naturkvaliteter. Det er god miljøpolitikk å fortette i byer og tettsteder.
Imidlertid må den fysisk stedsutviklingen gjøres med kvalitet slik at viktig grøntstruktur,
byggeskikk, kulturminner og kulturmiljøer ivaretas. Gode bymiljøer skapes av mennesker i
aktivitet og samarbeid. Det er utfordringer knyttet til å uvikle en bærekraftig by- og
stedsutvikling som skal utvikle robuste samfunn tilpasset et endret klima.
Nordlandsnaturen er rik på ressurser og muligheter. Der naturen er rik på ressurser, der har det
vært grunnlag for steder for menneskene, næring og utvikling. Slik må det også være i
framtiden. Nordlands ressursgrunnlag er under press, og det ligger både utfordringer og
muligheter knyttet til forvaltningen av mineraler og fornybar energi. I kystsonen har vi i dag
utfordringer i forhold til bruken av strandsonen (100 metersbeltet) og havområdene langs
kysten av fylket. Nordland har også et variert landskap med store verdier, noe som gir
utfordringer i forhold til arealforvaltningen. Fylkeskommunen har fullført en landskapskartlegging og en friluftlivskartlegging av fylket. Det bør derfor sees på hvilke muligheter
denne nye kunnskapen gir oss i forhold til å videreutvikle den regionale arealpolitikken.
En bærekraftig forvaltning av ressursgrunnlaget må være basert på kunnskap og bærekraftprinsippet og balansere hensynet til nærings-, frilufts-, kulturminne- og miljøinteresser.
Forvaltningen må derfor se på hvilke muligheter vi har til å utvikle en arealpolitikk som
bygger på føre var-prinsippet, og at utnyttingen i et langsiktig perspektiv skal ha størst positiv
gevinst for samfunnet og minst negative konsekvenser for natur- og kulturmiljøet.
Byer og tettsteders nærturområder blir sammen med den uberørte natur tatt mer og mer i bruk.
For mange er kontakten med naturen en del av deres trivsel og helse. Mulighetene for
tilgjengelige naturområder og ren natur må brukes for å opprettholde bosettingen og rekruttere
nye innbyggere. Dette gjelder blant i forhold til hvilken arealforvaltning man skal ha for å
sikre folkehelsehensyn i planleggingen, blant annet med tanke på tilgang til nærturområder og
friluftsliv generelt.
Klimautfordringer og politiske mål om å redusere klimagassutslippene har medført en økt
fokus på å utvikle en samordnet bolig, areal og transportplanlegging. I 2015 kom det statlige
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planretningslinjer for dette området. Fortetting av byer og tettsteder er positivt, da bedre
utnyttelse av eksisterende infrastruktur legger til rette for en mer miljøvennlig og
ressursbesparende byutvikling. Men fortetting av tettsteder og byer fører også i mange tilfeller
til at parker og annen grønnstruktur bygges ned, noe som i mange tilfeller svekker
omgivelseskvaliteten. Mulighetene for å utvikle en regional politikk innen samordnet bolig,
areal og transportplanlegging bør derfor utnyttes.
Nye innretninger som kan koples til nettet og som krever økt kapasitet, økt bruk av sosiale
medier, og kommunikasjon med offentlige etater og bedrifter, krever at man har tilgjengelig
internett. Det gjør at avstanden mellom de som har godt bredbåndstilbud og de utkantstrøkene
som ikke har, er økende og fører til et alvorlig digitalt klasseskille.
Den norske stat har hatt som utgangspunktet at utbygging av digital infrastruktur ikke er en
offentlig oppgave, her skal markedskreftene råde. Det er likevel en erkjennelse av at disse
aktørene ikke vil løfte denne infrastrukturen til det nivå som et velfungerende samfunn
trenger. Nordland fylkeskommune må fortsatt ha som mål å sikre høyhastighetsbredbånd og
mobildekning til flest mulig innbyggere, næringsliv og tilreisende. Utfordringen bli å sikre
robuste løsningsalternativ for framtida, basert på kunnskapsgrunnlaget vi har i dag.
Fra 01.01.2014 kom en ny tilskuddsordning for bredbånd, som erstattet den tidligere
ordningen med rammetildeling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til
fylkeskommunene. Det er Nkom som skal vurdere søknadene fra kommunene og forvalte
ordningen etter at fylkeskommunene selv har behandlet og rangert søknadene fra eget fylke.
Dette er en betydelig endring i fylkeskommunens rammebetingelser og må føre til en
rullering/oppdatering av fylkeskommunens strategi for bredbåndsutbygging.
Ressurssituasjonen i kommunene mht folk, kompetanse og økonomi, er en vedvarende
utfordring med tanke på tilrettelegging for videre utvikling av næringslivet i kommunene.
Både innen generell arealplanlegging, vann og avløp, og bredbånd, viser det seg at
kommunene generelt ikke har tilstrekkelig faglig kompetanse eller ressurser. De taper derfor i
konkurransen med mer ressurssterke kommuner i andre deler av landet. Eksempelvis er det et
stort behov for økt satsing på å rekruttere og beholde riktig kompetanse for å løse oppgavene
som gjenstår for å få godkjente vannverk. Selv større kommuner med stort fagmiljø sliter med
å få kvalifisert personell på grunn av lav utdanningstakt innen vann og avløp.
Samfunnet er i stadig endring, og økende boligbygging, næringsetablering og infrastruktur er
arealkrevende. Endringene i våre fysiske omgivelser kan lett komme i konflikt med
verneverdige kulturminner. Fraflytting fra distriktene og inn til byer og større tettsteder fører
på sikt til omfattende endringer i kulturlandskapet, samtidig som tilflytting til sentrale strøk
utgjør et større press på kulturminnene i disse områdene. Kulturminnene er også sårbare for
klimaendringer. Dette er ikke uproblematisk for kulturminneforvaltningen.
Det er ei utfordring at kunnskapen om særlig nyere tids kulturminner i dag er lite
systematisert, og det mangler et overordnet styringsredskap. For at kulturminner skal kunne
ivaretas i henhold til nasjonale og regionale mål, må kulturminnene inngå som
premissleverandører i arealplanleggingen. Kartlegging av kulturminner gjennom regionvise
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kulturminneregistreringer, vil gjøre Nordland fylkeskommune og andre planleggende
myndigheter bedre rustet til å ivareta Nordlands viktige kulturarv og til å møte nasjonale
målsetninger.
Kulturminner av nasjonal og regional verdi identifiseres og søkes bevart, også kulturminner
og kulturminnemiljøer uten formelt vern etter bestemmelsene i henholdsvis kulturminneloven
og plan- og bygningsloven. Det er videre viktig å støtte opp under kommunenes arbeid med
utarbeidelse av egne kulturminneplaner og -registreringer. Det er et nasjonalt mål at innen
2020 skal det foreligge oversikter over verneverdige kulturminner og kulturmiljø for hver
kommune som grunnlag for å prioritere et utvalg tas vare på.
Erfaringer fra det tidligere verdiskapingsprogrammet for kystkultur har vist at kulturminner
som tas i bruk også gir godt vern. Det er en utfordring å ta større del av vår kulturarv i bruk til
positiv utvikling framover.
Et godt kunnskapsgrunnlag med gode kartfestinger og tilstandsvurderinger er en forutsetning
for å velge ut et representativt utvalg av kulturminner som skal søkes vernet i møtet med ulike
utfordringer i overskuelig fremtid. Utarbeidelse av regionale registre, slik det tidligere er gjort
for Lofoten og Sør-Helgeland, er en av stragiene for å tette hull i kunnskapsgrunnlaget.
Utfordringer i dag er endringer i klimaforhold, arealutnyttelse og bosettingsstruktur som
stiller nye krav til vedlikehold, synliggjøring og formidling. Nye kulturminnetyper må
erkjennes og defineres. Dette innebærer også kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring.
En regional kulturminneplan for Nordland skal peke ut innsatsområder for fagseksjonen
Kulturminner i Nordland framover.
Kystnære farvann er arnested for viktige – og til dels konkurrerende næringsinteresser som
fiskeri og havbruk. For best mulig å legge til rette for en balansert bruk av kystsonen, vil bruk
av regionale eller interkommnale kystsoneplaner være viktige verktøy.

5.2 Prioriterte planoppgaver
•
•
•
•
•
•
•

Arealpolitikken for Nordland (kap. 8. i Fylkesplan for Nordland) – revidering, oppstart
2017
Regional kulturminneplan for Nordland – ny, oppstart 2017
Kulturminneregistrering – Kulturminner på Indre Helgeland – ny, oppstart 2016
Kulturminneregistrering – ny region, oppstart 2018-2020
Bredbåndsstrategi – rullering, oppstart 2016
Program Bedre Vann – ny, oppstart
Interkommunale kystsoneplaner
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6 Næring
Kapitlet næring handler om sysselsetting, internasjonalisering, fiskeri og havbruk, industri og
mineraler, petroleum, reiseliv og kulturnæringer, og landbruk.
Dette kapitlet har koblinger til fylkesplanens målområde 3 Verdiskaping og kompetanse.
De nasjonale forventningene gode og effektive planprosesser og bærekraftig areal-og
samfunnsutvikling er viktige forutsetninger for arbeidet med næringsutvikling i Nordland.

6.1 Utfordringer og muligheter
Havbruk er en av fylkets viktigste næringer, samtidig som potensialet for videre vekst regnes
som stort. Fortsatt vekst må være bærekraftig, og en eventuell ekspansjon vil kunne begrenses
av flere faktorer som arealtilgang, tilgang på essensielle fôrråver og miljø, herunder
fiskesykdommer og lakselus. Noen av de marine ressursene med antatt stort anvendelsespotensiale er alger, både mikro- og makroalger (tang og tare). Dyrking av alger vil derfor bli
et viktig fokusområde framover. En av begrensningene for videre vekst innen havbruk, er
tilgang på marine oljer, og særlig mikroalger, som kan vise seg å bli en viktig råstoffkilde i så
måte. Også makroalger har viktige bruksområder, men algeråstoff framskaffes i dag
hovedsakelig gjennom høsting av viltvoksende arter.
Kystnære farvann er arnested for viktige – og til dels konkurrerende næringsinteresser som
fiskeri og havbruk. For best mulig å legge til rette for en balansert bruk av kystsonen, vil bruk
av regionale eller interkommnale kystsoneplaner være viktige verktøy.
Reiselivsnæringen står i dag ved et paradigmeskift. Næringen er i ferd med å omstilles fra å
være en leverandør av transport og overnatting, til å bli en næring som leverer helhetlige
opplevelser ut fra kundenes ønsker og behov.
Det kreves nye grep for å utvikle en konkurransedyktig opplevelsesnæring. Dette gjelder både
i forhold til produktutvikling, markedsføring og økt verdiskaping. Ofte er det snakk om
nyskaping i et samspill mellom offentlige aktører som tilretteleggere, reiseliv, samferdsel,
natur-, kultur-, matopplevelser m.m. Dette innebærer å utvikle ny kunnskap og virkemidler
som møter de utfordringene som næringen har. I denne sammenheng er det sentralt å få til et
godt samspill mellom opplevelsesbedriftene, kunnskaps- og forskningsmiljøene og det
offentlige virkemiddelapparatet.
Mineralnæringen er en utpreget distriktsnæring som bidrar til å sikre bosetting, skape
arbeidsplasser og gi betydelige ringvirkninger både i Nordland og i Nord-Norge. Selv om
noen av mineralene er viktige råstoffer i den kraftforedlende industrien, så er det en betydelig
eksport til andre land. Noen av mineralene og produktene er unike i internasjonal sammenheng, og krever høy kompetanse for å utvinnes. Potensialet for å finne nye forekomster er
store. Nordnorsk råd ønsker å lage en mineralstrategi for Nord-Norge, der man synliggjør det
potensialet som disse ressursene utgjør. Strategien vil også peke på viktige rammebetingelser
og tiltak for å utløse dette potensialet, bl.a. behovet for geologiske data, tilgang til
kompetanse, oppbygging av nasjonale FoU-miljøer og tidsbruken ved planprosesser.
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Nordland har et av de sterkeste maritime miljøene i landet, og den maritime næringen i fylket
er stor og stadig vekst. Nordland har i dag ca. 12 % av landets sjøfolk, og en sterk maritim
næring med sterke rederier i front. Maritim næring har stor vekstkraft i Nordland, og vi har
her mulighet til ytterligere å styrke satsingen mot rekruttering/kompetanseheving innenfor det
maritimt relaterte næringslivet. Fylkeskommunen har det siste året satset stort når det gjelder
kompetanse innenfor maritim sektor. Spesielt gjennom de maritime fagskolene, men også i
forhold til Universitetet og Maritim campus. En maritim strategi vil synliggjøre næringens
betydning, og gi innspill til en nasjonal politikk for en fortsatt positiv utvikling av sektoren.
En stor del av petroleumsaktiviteten i Norskehavet skjer utenfor kysten av Nordland. Basene i
Sandnessjøen og Brønnøysund gir viktige arbeidsplasser fra denne aktiviteten. Likevel har
leverandørindustrien begrensede leveranser, noe som forsterkes med den lave oljeprisen og
nedgang i aktivitet i næringen. Leverandører til oljenæringen i Nordland står overfor store
utfordringer i årene som kommer. Nordland fylkeskommune ønsker derfor å legge fram en ny
og oppdatert strategi basert på den tidligere «Ringvirkningssstrategi for petroleumsnæringen i
Nordland» og den utviklingen vi nå ser i denne bransjen.
Det ble utarbeidet en nordområdestrategi i 2006, og det er behov for å revidere den. Det er i
hovedsak seks områder som vil være viktige i den nye nordområdestrategien. FoU er
grunnsteinen for mye av utviklingen i nord. Her er det viktig å styrke aktørene i Nordland
ytterlige. Videre er sikkerhet og beredskap et sentralt område for fylket, både knyttet til kyst,
hav og land. Endret klima vil gi nye utfordringer for ressursforvalting og bærekraftig
utvikling. Næringslivet med de store industribedriftene i Nordland har videre en noe annen
innretning enn næringslivet i andre deler av nordområdene. Forsvaret er viktig for Nordland,
også knyttet til styring og strategi. Rammebetingelser som beskatning, arbeidsgiveravgift og
andre områder knyttet til nasjonal lovgiving, er også sentralt i arbeidet.
Gjennomsnittsalderen for bonden øker og landbruksnæringen sliter med rekruttering. Færre
unge søker seg til landbruksnæringen og tilgangen på landbrukseiendommer er begrenset.
Undersøkelser blant gårdbrukere i Nordland viser at svært mange gårdsbruk i dag ikke har en
plan for kommende eierskifte. Nordland har en høy andel leiejord. Tall fra 2010 (SSB) viser
at 80 % av driftsenhetene i Nordland tar i bruk leiejord. Dette medfører stor
transportkostnader for bøndene.
Skogeierne mangler økonomiske incentiver for skogpleie og avvirkning. Dette påvirker
aktivitetsnivået i skogbruket i Nordland og medfører at skogressursene ikke i tilstrekkelig
grad blir utnyttet som næringsvei. Det største behovet i forhold til infrastruktur ligger i
forhold til vei og tilhørende fergesamband. For skognæringen er det også behov for gode og
tilpassede utskipningskaier for å gi avsetning og markedstilgang av virke fra kystskogbruket.
Med lokalmat og grønt reiseliv har det vært jobbet systematisk i Nordland over flere år. Det
har blitt flere tilbydere innenfor begge næringene.

6.2 Prioriterte planoppgaver
•
•

Regional plan for landbruk – ny, oppstart 2016
Mineralstrategi for Nord-Norge – ny, oppstart 2016
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•
•
•
•
•

Nordområdestrategi – ny, oppstart 2016
Ringvirkningsstrategi petroleum – rullering, oppstart 2016
Maritim sektor – ny, oppstart 2016
Strategi for reiselivs- og opplevelsesnæringa – rullering, oppstart 2015
Strategi for verdiskaping ved høsting og dyrking av alger – ny, oppstart 2016
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7 Utdanning og forskning
Kapitlet utdanning og forskning handler om grunnopplæringen, videregående opplæring,
fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskningsaktivitet i Nordland, minoritetsspråklige
og tilrettelegging av opplæring i arbeidslivet.
Dette kapitlet har spesielt koblinger til fylkesplanens målområde 2 Livskraftige lokalsamfunn
og regioner og målområde 3 Verdiskaping og kompetanse.
De nasjonale forventningene; gode og effektive planprosesser og bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling, er viktige forutsetninger for arbeidet med levekår i Nordland.

7.1 Utfordringer og muligheter
Nasjonale mål for videregående opplæring sier at elever og lærlinger skal gjennomføre
videregående opplæring, at elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter, og at elevene skal
ha god faglig kompetanse og et godt utviklet læringsmiljø.
Nordland har en godt utbygd struktur med videregående skoler der det er satses betydelig på
oppgradering av skolebygg. Elevtallet er synkende. Det vil bl.a. gi utfordringer i årene
framover når det gjelder dimensjonering og tilrettelegging av tilbud i distriktene. Økt
innvandring vil også påvirke kapasitetsdimensjonering og tilbudsstruktur i årene som
kommer.
Det har de siste årene vært en målrettet satsing på bedre læringsutbytte og økt gjennomføring i
videregående opplæring, der resultatene nå indikerer ei positiv utvikling. Det er samtidig
behov for ytterligere forsterket innsats på å bedre gjennomføringen, spesielt innen yrkesfag.
Tidlig innsats i barnehage og grunnskole, med opplæring i bl.a. grunnleggende ferdigheter,
språk og realfag, er en viktig forutsetning for videre utdanning. Det er behov for et styrket
samarbeid mellom grunnskoler og videregående skoler for å lette overgang mellom
skoleslagene, og det er inngått samarbeidsavtaler mellom skoleslagene for å tilrettelegge for
god sammenheng og økt gjennomføring. En forsterket innsats når det gjelder helsefremmende
arbeid i skolene med vekt på livsmestring, trivsel, læring og fysisk aktivitet, kan også gi
muligheter for ei positiv utvikling.
Det pågår et omfattende samarbeid mellom skoler og arbeidsliv, men det er samtidig behov
for å forsterke og bedre systematikken i dette. Det er derfor igangsatt et prosjekt der
samarbeidet skal bidra til økt relevans i undervisningen, flere læreplasser og at elevene får et
godt grunnlag for å ta kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Utvikling og bruk av et nasjonalt
digitalt verktøy er en viktig del av dette.
Elevenes lovfestede rettigheter om tilbud til skoleplass innen ett av tre valg, gir utfordringer
for dimensjoneringen av utdanningstilbudene i forhold til arbeidslivets behov. Dette er en av
årsakene til at det er manglende samsvar mellom utdanningstilbud og arbeidslivets behov.
Samtidig er noen bransjer og bedrifter ikke bevisste på viktigheten av å legge til rette for
læreplasser. Dette gir mangel på læreplasser i flere fag, mens det i andre utdanninger er
mangel på søkere.
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Det er videre behov for å forsterke arbeid med kompetanseutvikling i arbeidslivet og for å
tilrettelegge for opplæring i samsvar med behovet. Det gjelder både kortere kurs og utdanning
innen videregående opplæring, fagskole og høyere utdanning.
Voksne har behov for et tilrettelagt og desentralisert tilbud der man kan kombinere utdanning
med arbeid. Nettskolen i Nordland er i dag et viktig tilbud for å imøtekomme behovet. I
framtida må det vurderes om nettskolen bør ha et større tilbud til også ungdomsrettselever.
Økt tilflytting av samisk befolkning til byer og større tettsteder, vil gi økt behov for samisk
fjernundervisning, både i forhold til elever i grunn- og videregående skole. Det er også et stort
behov for samiske lærere og samiske læremidler.
Nordland har en godt nettverk av regionale karrieresentre. Det pågår i dag en utprøving med
sammenslåing av karrieresentre og lokale studieverksted. Nasjonalt utredes det hvordan den
livslange karriereveiledningen kan styrkes.
I fylkesrådets politiske plattform er det lagt til grunn at det skal fremmes en helhetlig melding
om videregående opplæring. En slik melding vil kunne omhandle en oversikt over gjeldende
planer og strategier, en vurdering av oppnådde resultater og behov for målrettede tiltak innen
ulike områder, inkludert hvilke planer som bør utarbeides i planperioden.
Hvilke utdanningstilbud som skal tilbys, er et viktig felt, med en del strategier og planer som
bør revideres. Aktuelle plansaker vil være dimensjonering av utdanningstilbud ved de
videregående skolene, behov for satsing på nye programfag (eks. fremmedspråk, praktisk/
estetiske fag), tilbud til voksne og videre utvikling av Nettskolen i Nordland. Det vil videre
være behov for å utarbeide en strategi for organisering og utvikling av fagskolene i fylket.
Når det gjelder opplæringens innhold og kvalitet, er det behov for å evaluere og revidere
nåværende strategi for «Bedre Læring». Det bør i dette vurderes om det også skal lages en
egen plan for fag- og yrkesopplæringen. Evaluering og videre utvikling av strategi for
kompetanseutvikling av ansatte, handlingsplan for digital kompetanse, plan for kvalifisering
av minoritetsspråklige, er andre aktuelle planoppgaver i perioden.
Et annet viktig område er arbeid med regional utvikling og rollen som videregående skoler,
fagskoler, studieorganisasjoner, høyere utdanningsinstitusjoner, karrieresentre og andre kan
spille. Et systematisk arbeid med kompetanseutvikling i distriktene, samt å bedre balansen
mellom tilbud og etterspørsel av kompetent arbeidskraft til det regionale arbeidsmarkedet, er
påkrevd. I dette inngår å utvikle en hensiktsmessig kompetansemeglerfunksjon innen
utdanning.
Nordland ligger fortsatt under landsgjennomsnittet når det gjelder andel personer med høyere
utdanning. Selv om det har vært en økning av antall studenter ved universitets- og
høyskolesektoren i fylket, har veksten vært 50 % lavere enn på landsbasis. Fusjon og
etablering av Universitet Nordland, samt videre utvikling av Campus Helgeland, kan gi en
positiv utvikling når det gjelder å tilby attraktive studietilbud i fylket. Kompetansenivået i
fylket påvirkes i stor grad av etterspørselen etter arbeidskraft i bedrifter og offentlige
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virksomheter. Tilrettelegging og bestillingskompetanse i virksomhetene, samt dialog mellom
tilbydere av utdanning og virksomhetene, vil være sentralt for å øke kompetansenivået.
Nordland har 1,2 % av landets samlede FoU-aktivitet og er fortsatt blant fylkene med lavest
aktivitet i landet. Samtidig har det vært en sterkere vekst i utviklingen av forskeraktivitet målt
i kr pr innbygger enn gjennomsnittet for landet, der tildelinger fra Norges forskningsråd til
Nordland har økt betydelig de siste årene. For å øke aktiviteten i Nordland er det nødvendig
fortsatt å satse på utvikling av forskningskapasitet, både i virksomhetene og i institusjonene.
Utnyttelse av ulike finansieringsordninger, blant annet forskningprogrammer og oppbygging
av sentra (SFI senter for fremragende innovasjon og SFF senter for fremragende forskning),
vil være sentrale satsinger på dette feltet.
Nåværende FoU-strategi Nordland er for perioden 2013-2025, mens felles FoU-strategi for
Nord-Norge 2013-16, må revideres i planperioden.

7.2 Prioriterte planoppgaver
Det må i første omgang prioriteres å utarbeide en melding om videregående opplæring i løpet
av 2016. Denne bør konkludere med hvilke strategier og planer som bør utarbeides i
planperioden. I tillegg må det utarbeides noen strategier og planer når det gjelder fagskolene
og forsknings og utviklingsarbeid. Følgende planer kan være aktuelle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struktur og tilbud i videregående opplæring – ny, oppstart 2016
Organisering og drift av fagskolen i Nordland – ny, oppstart 2016
Handlingsplan for arbeid med minoritetsspråklige – rullering, oppstart 2016
Handlingsplan digital kompetanse i videregående skoler – rullering, oppstart 2016
Regional kompetanseutvikling i distriktene – rullering, oppstart 2016
Strategi for Bedre læring - herunder arbeid med fag- og yrkesopplæringen og
kompetanseutvikling av ansatte – rullering, oppstart 2017
Nettskolen i Nordland, status og videre organisering – rullering, oppstart 2017
Strategi for livslang læring – inkludert videregående opplæring for voksne – rullering,
oppstart 2017
FoU-strategi for Nord-Norge – rullering, oppstart 2016

19

8 Kultur
Kapitlet kultur handler om kunst, idrett, kulturminner, arenaer og møteplasser.
Dette kapitlet har koblinger til fylkesplanens målområde 1 Livskvalitet og 2 Livskraftige
lokalsamfunn og regioner.
De nasjonale forventningene gode og effektive planprosesser og bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling er viktige forutsetninger for arbeidet med kultur i Nordland.

8.1 Utfordringer og muligheter
De siste årene har det blitt ferdigstilt flere nye kulturbygg i Nordland, og flere er under
planlegging. Dette er positivt for befolkningen og kulturlivet i Nordland. Det byr også på flere
utfordringer som krav til kompetanse på ny teknologi og publikumsutvikling. I takt med
kvalitetshøyning stiller utøverne også større krav til den praktiske gjennomføringen av et
arrangement. Som et eksempel på tiltak har Nordland fylkeskommune et tilbud for ungdom
innenfor feltene arrangør, lys, lyd og flerkameraproduksjon. Målet er å gi et kompetanseløft
for ungdom i Nordland og gjøre oss konkurransedyktige på disse områdene.
Innenfor kulturnæringene er det mangel på kommersiell og administrativ kompetanse blant
kunstnere og kulturutøvere. Få identifiserer seg som entreprenører, og mange finner
mulighetene for finansiering uoversiktlig og komplisert. Det er også mangel på virkemidler,
noe som medfører at kunstnere hemmes i å produsere kunst, og at denne kan formidles til
større deler av befolkningen, også utenfor sentrale strøk og institusjoner. Derfor er det viktig å
få på plass et finansieringsprogram for visuell kunst, utrede muligheter for å få en filial av
Nordnorsk kunstmuseum til Nordland og videreutvikle Artist in Residence-ordninger.
Virkemiddelapparatet er heller ikke tilpasset kulturnæringens egenart. For at Nordland fortsatt
skal kunne kalle seg et kulturfylke, er det viktig å bli enige om hvilke løft som skal gjøres på
kulturfeltet gjennom å få på plass en kulturstrategi.
Den kulturelle skolesekken i Nordland har utviklet "Nordlandsmodellen", som har gjort
Nordland til et foregangsfylke. Nå må det utvikles en strategi for å kunne møte endringer som
skjer på nasjonalt plan, samt styrke tilbudene i videregående skole.
Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs, og det er en særlig utfordring å legge til rette for
bruk på en bærekraftig måte. Det krever godt samarbeid med aktører innen næringsliv,
reiseliv, frivillige organisasjoner, grunneiere og andre offentlige instanser. Endringer i
bosettingsmønsteret medfører store endringer i landskapet som kulturminnene er en del av, og
på tross av målrettede økonomiske virkemidler kan bevaringsarbeidet i fraflyttede områder på
sikt bli en stor utfordring. Kulturlandskapet er avhengig av fortsatt drift for å bestå, det samme
prinsippet om bruk gjelder for bygninger og anlegg.
I tillegg til økt fraflytting og endring av bosettingsmønster er det også et problem at et stort
antall bygninger, som også er en del av kulturarven, nå står for forfall. Denne bygningsmassen
representerer store økonomiske verdier, og bør aktiveres for ny bruk. Et godt kunnskapsgrunnlag med gode kartfestinger og tilstandsvurderinger, er en forutsetning for å velge ut et
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representativt utvalg av kulturminner som skal søkes vernet i møtet med ulike utfordringer i
overskuelig fremtid. Utfordringer i dag er endringer i klimaforhold, arealutnyttelse og
bosettingsstruktur, som stiller nye krav til vedlikehold, synliggjøring og formidling. Nye
kulturminnetyper må erkjennes og defineres. Dette innebærer også kompetanseutvikling og
kunnskapsoverføring. En ny regional kulturminneplan for Nordland vil peke ut innsatsområder for Kulturminner i Nordland framover, slik det er konkludert med i arealkapittelet.
Idretten er vår største folkebevegelse. Idretten gir barn, ungdom og voksne tilbud om
personlig utvikling, samspillsmuligheter og sosialt fellesskap gjennom trening,
konkurranseaktivitet og dugnadsarbeid. Det er et mål at alle skal ha mulighet til å delta i
idrettsaktiviteter. Samtidig sliter idretten med et stort frafall, spesielt i aldersgruppa 13-19 år.
Idretten har behov for stabile og forutsigbare rammevilkår. Det er behov for å avklare roller,
ansvarsfordeling og samarbeidsformer mellom ulike regionale aktører, herunder
fylkeskommunens roller og ansvar knyttet til idrett, idrettsanlegg, støtte til
idrettsarrangementer mv.
Kommunenes rolle i kulturlivet har de seinere årene endret karakter fra arrangør til
tilrettelegger, og kommunene må ha evne til å reagere og respondere kjapt på de endringer
som skjer, både regionalt og internasjonalt. Kultur blir i stadig større grad bevisst brukt som
virkemiddel knyttet til andre sektorer og for å nå andre mål. Det vil være nyttig å få mer
statistikk og kunnskap om blant annet hvilken betydning det stadig økende antall festivaler
har for utviklingen av kultur og kulturnæringer i lokalsamfunnene.
På grunn av bosettingsmønsteret i Nordland er transport til kulturarrangement en utfordring.
Mye kan turnere, men ikke alt. Dersom man ønsker å øke tilgjengeligheten for barn, unge og
eldre, kan utviklingen av ordninger for en god og bred kulturtransport være en vei å gå.
Bærekraftige løsninger er en utfordring. Det har vist seg at ordninger som Kulturkortet for
ungdom, bidrar til økt tilgjengelighet og gir ungdom større mulighet til å delta på ulike
kulturarenaer.
Det er en omfattende aktivitet i frivillige lag og organisasjoner i Nordland innen en rekke
samfunnsområder. Ikke minst gjelder dette arbeidet med barn og unge. Nordland fylkeskommune har lange tradisjoner for samarbeid med frivillig sektor. Dette er det viktig å ta vare
på, samtidig som samarbeidet må tilpasses og gjenspeile de endringer som skjer innenfor
frivillig sektor og de oppgaver fylkeskommunen til enhver tid har. Frivillighetsplan Nordland
er vedtatt for perioden 2014-2018. Det er behov for å rullere planen i kommende planperiode.
Kulturarbeidet bidrar til å styrke lokalsamfunn og regioner. Arkiv, bibliotek og museum
(ABM) er viktige verktøy i dette arbeidet. Regional plan for bibliotek i Nordland ble vedtatt i
2015, men det er behov for planer og strategier som kan forankre en regional politikk innen
arkiv og museum.
Arkiv, bibliotek og museumsinstitusjonene er viktige arenaer og redskaper for å fremme
kulturopplevelser og kunnskap. For den enkelte er dette grunnlag for livslang læring og
identitetsbygging. 23 handelsstedsarkiver fra Salten og Lofoten er nå ført inn i Norges
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dokumentarv, den norske delen av UNESCOs "Memory of the world"-register.
Handelstedsarkivene gir hele Norge tilgang til historisk forankring og identitet, samt
kunnskap om landets viktigste inntektskilde gjennom tidene.
Samtidig er det utfordringer i forhold til hvordan privatarkiver sikres for framtida. Hvilke
arkiver må samles inn for å dokumentere fylkets samfunnsutvikling over tid (kvinnearkiver,
multikulturelle, etnisitet, politiske partier mv.)? Det ligger en mulighet i å formidle arkivenes
betydning for demokratiforståelse, rettighetsdokumentasjon og identitetsforståelse.
Fylkeskommunen styrer ikke museene, men har representanter i de tre konsoliderte museene i
fylket og tildeler 20 % av de årlige driftsmidlene. Videre ønskes det fra museene alltid
økonomisk støtte fra regionale myndigheter ved museale investeringer. Fylkeskommunen kan
gjennom en strategi for museumsfeltet gripe mulighetene som ligger i å utvikle museenes
rolle innen øvrige områder som Nordland fylkeskommune arbeider med, som
næringsutvikling, og da særlig innen reiseliv.

8.2 Prioriterte planoppgaver
•
•
•
•
•
•
•

Idrettsstrategi for Nordland – ny, oppstart 2016
Frivillighetsplan Nordland – rullering, oppstart 2017
Plan for Den kulturelle skolesekken – rullering, oppstart 2016
Handlingsplan for visuell kunst – rullering, oppstart 2016
Plan for arkivfeltet – ny, oppstart 2017
Strategi for museumsfeltet – ny, oppstart 2016
Kulturstrategi – ny, oppstart 2016
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9 Samferdsel
Kapitlet handler om luftfart, jernbanene, sjøfart og fiskerihavner, kollektivtrafikk og
skoleskyss, og veg.
Dette kapitlet har koblinger til fylkesplanens målområde 2 Livskraftige lokalsamfunn og
regioner og målområde 3 Verdiskaping og kompetanse.
De nasjonale forventningene; gode og effektive planprosesser og bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling, er viktige forutsetninger for arbeidet med samferdsel i Nordland.

9.1 Utfordringer og muligheter
Nordland har, som et kystfylke med mange øysamfunn, store utfordringer både med hensyn til
person- og godstransport. Nordland har byer og regionssentre med vekstproblematikk, som gir
betydelige transportutfordringer. Fylket har på den annen side, store arealer med spredt
bosetning, som gir helt andre utgangspunkt for transportutfordringer.
Transportplan Nordland, som nå er under rullering, formulerer mål og strategier som gir
føringer for et framtidig godt transportsystem, både i bymessige områder og i distriktene, og
ligger til grunn for kommunenes og regionenes planlegging på samferdselsområdet.
Nordlands geografi, topografi og demografi gir mange kommunikasjonsmessige utfordringer,
mulige flaskehalser og ulike behov for transport.
Behovet for samordning av transporttilbudene; vegsystem, sjøtransport, jernbane og luftfart, i
en samlet plan, er viktig for å kunne oppnå et best mulig tilbud til befolkning og næringsliv.
Både infrastruktur og ruteplanlegging er viktige stikkord.
Begrepet "regionforstørring" knytter seg i første rekke til tilgjengelighet for innbyggerne til
arbeidsplasser og servicetilbud. Utvikling av transportinfrastruktur, samt et effektivt og godt
transportsystem for næringslivet og godstransporten i Nordland, er viktige tema.
Nasjonale føringer for miljø og utslipp, er viktige ledetråder når vi skal arbeide med transport
og samferdsel.
Nordland representerer et transittområde for trafikk både på land og på sjø. I tillegg har
regioner i våre områder stor interaksjon på ulike samfunnsområder med Troms, NordTrøndelag og ulike regioner i Sverige. I prosessen rundt transportplanen skal derfor
sammenhengene mot grenseområdene tas opp.
Kortbanerutene (FOT-rutene) fungerer i dag bra i Nordland. Dersom man i framtida slutter å
produsere fly som kan bruke 800 meters baner, vil flere av dagens flyplasser måtte legges ned.
En nedlegging av flyplasser blir i så fall en utfordring for mange av dagens brukere av disse
flyplassene. Mer kjente utfordringer er å bedre det kommersielle rutetilbudet innenlands, og å
få i stand enkelte direkteruter til utlandet og flytransport fra Nordland av bl.a. fersk fisk.
Spesielt på Helgelandskysten er det dessuten en utfordring å få flyrutene til å korrespondere
med ferge-/hurtigbåtruter.
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Næringsaktører og reisende legger til grunn at toget er forutsigbart og effektivt. Nordland har
hatt en positiv næringsutvikling de siste tiårene, og transport av gods forventes å øke også
framover. Dette kan bl.a. leses ut av Nærings- og godstrømsanalyse for Nordland (mai 2015).
Dersom jernbanenettet i Nordland skal være et seriøst alternativ for frakt av gods, kreves både
strakstiltak og mer langsiktige tiltak for å øke kapasitetsutnyttelsen på banestrekningene.
I dag er begge banenettene enkeltsporet og flere tiltak må gjennomføres for å møte økt trafikk.
Infrastrukturen må styrkes med flere krysningsspor eller dobbeltspor. Begge banestrekningene
er en del av en intermodal transportløsning, hvor bane er samordnet med vei- og sjøtransport.
Dette vil kreve planmessig utvikling av havner og godsterminaler til gode logistikkknutepunkt. Gods fraktet på bane er i utgangspunktet en bærekraftig transportløsning.
Ofotbanen er elektrifisert og utgjør derfor et miljøvennlig transportalternativ. Togene på
Nordlandsbanen blir i dag drevet av diesellokomotiv, og vil kreve nytenkning og endringer
for å tilfredsstille miljøkravet.
Det en utfordring å få gjennomslag nasjonalt for at kapasiteten på Ofotbanen skal være
tilstrekkelig for framtidas godsbehov. Dette må fange opp både en forventet sterkt økende
malmtransport og øket transport med ARE- og NRE-tog. Ikke minst er frakt av fersk fisk
forventet å øke sterkt framover. I tillegg må det være rom for stabil avvikling av dagens
persontogruter. For Nordlandsbanen er utfordringen å få fjernstyringen på plass så fort som
mulig og ellers få gjennomslag nasjonalt for nødvendige forbedringer for økt kapasitet som
igjen vil sikrere, raskere og mer pålitelig framføring. Men godsframføringen er også avhengig
av et godt godsterminalsystem (som kan brukes av flere transportører) og riktig vognmateriell.
Meråkerbanen har fått økt maksimal aksellast og blir elektrifisert, sammen med Nordlandsbanen nord til Steinkjer. De elektriske banene kan bruke lokomotiver som er sterkere enn
diesellokomotivene og som skal kunne utnytte en gitt energimengde mer effektivt enn
diesellokomotiv. For å unngå miljøavgifter og sikre mer miljøvennlig transporterte fiske- og
andre varer på Nordlandsbanen er det ønskelig å få Nordlandsbanen elektrifisert.
Det er en utfordring å få nasjonalt gjennomslag for utbygging av sikre og godt merkede
hurtigbåtleder i Nordland. Ansvaret for forvaltning og sikkerhet i de fleste hurtigbåtledene er i
dag jfr. havne- og farvannsloven kommunenes ansvar. Det bør arbeides for at staten overtar
dette ansvaret. Det er videre en utfordring å sikre farleder for den alminnelige skipsfarten.
I de fleste distriktskommuner ser vi en jevn tilbakegang i antallet elever noe som fører til at
skolerutene dekker stadig mindre av kommunenes geografi. Samtidig bor det i disse områdene
en del mennesker som da får et svært begrenset transporttilbud. Det svært begrensede tilbudet
i skolens ferier blir også rapportert å være en særlig utfordring for flere reiselivsbedrifter. Når
turistsesongene er på sitt beste, er rutetilbudet på et minimum.
Samferdsel i Nordland har krav til rammereduksjon i kommende planperiode. For å
imøtekomme krav om besparelse er det nødvendig med strukturelle endringer. Det lages i
disse dager strategier for å redusere kostnadsnivået. Flere faktorer er imidlertid vanskelig å
forutse disse kan være utviklingen i drivstoffprisene, passasjer- og inntektsutviklingen,
resultat av anbudsprosesser, kostnadsutvikling for anløp, ekspeditører og godstransport, og
strukturendringer i skolen.
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Hovedutfordringene for vegnettet i Nordland er å utvikle det til et sikkert, effektivt og
forutsigbart transportnett for personer og varer. Sikkert ved at det ikke skjer ulykker som
medfører skade på mennesker eller materiell. Effektivt ved at ulike transportmiddel kan
utnytte sin kapasitet – for eksempel tillatt aksellast på lastebiler og vogntog. Forutsigbart ved
at transport ikke blir hindret av ras eller andre hendelser på vegnettet.
Riksveger i Nordland har et vedlikeholdsmessig forfall som grovt stipulert utgjør et behov på
mellom 3,4 – 5,6 mrd kr. For å oppgradere alle riksveger til vegnormalstandard (bredde og
kurvatur) i fylket, trengs det et langt større beløp, med behov for ytterligere 40-50 mrd kr. Det
er behov for rassikring av riksvegene for ca. 500 mill. kr, der hvor det er høyest risiko for ras.
Ca. 20 % av samlet fylkesveglengde har ikke tillatt aksellast 10 tonn. Det gjør at lastebiler og
vogntog ikke kan utnyttes mest mulig effektivt. Flaskehalsene i de fleste tilfeller er bruer som
ikke er dimensjonert for større belastning. Ca. 60 % av samlet fylkesveglengde har årsdøgntrafikk (ÅDT) < 500 kjøretøy. 1/3 av trafikkulykkene på offentlige veger i Nordland skjer på
fylkesvegene.
Behov for rassikring der det er høyest risiko for ras, er på ca. 1,3 mrd. kr. Dersom alle
strekninger med definert ulik grad av rasfare skal sikres, er det behov for nærmere 3 mrd. kr.
Vedlikeholdsmessig forfall på fylkesvegene er større enn på riksvegene. En kartlegging fra
2012, viser at behovet for vedlikeholdsmessig oppgradering av fylkesveger i Nordland utgjør
7,8 mrd kr. Det gjenstår fremdeles ca. 150 km grusveg i Nordland, noe som utgjør ca. 3,5 %
av fylkesvegnettet. Kostnadene for å få fast dekke på gjenstående deler av fylkesvegnettet vil
grovt beregnet kunne utgjøre ca. 750 mill. kr. Ut fra krav i tunnelsikkerhets- og
elektroforskrifter er det et samlet behov for oppgraderinger på mer enn 1,5 mrd. kr. for
fylkesvegtunnelene i Nordland.
Tilbudet i enkelte ferjesamband er deler av året for dårlig i forhold til etterspørselen
(næringsliv og turisme). Det er også en utfordring med til dels gammelt ferjemateriell i
enkelte samband. Anbudsutlysninger av ferjesamband har gitt store kostnadsøkninger. Det er
ønsker om nye prosjekt som gir avløsning av ferjesamband (Herøy og Dønna), effektivisering
av ferjesamband (Brønnøy – Vevelstad – Alstahaug) og nybygging/utbedring av eksisterende
veger (fv. 17 Lurøy-Rødøy-Meløy, fv. 82 Sortland-Andøy). Regjeringen har signalisert at de
ønsker å utrede bygging av en undersjøisk tunnel under Hadselfjorden, selv om denne ligger
på fylkesvegnettet. Kostnadene knyttet til flere av disse prosjektene er betydelige, og vil kun
være mulig å gjennomføre dersom staten bidrar tungt finansielt.

9.2 Prioriterte planoppgaver
•

Regional Transportplan Nordland – rulleres, oppstart 2015
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10 Prioriterte planoppgaver 2016-2020
Tabell 1: Prioriterte planoppgaver i planperioden

Vedtatte/påbegynte planer

Oppstartsår nye
planer/rullering
eksisterende

Vedtatt år

2016 2017 20182020

Ansvar

X
2012

NRU, KMF
KMF
KMF

2015

NRU, KMF, UTD, SA

Type plan/strategi
Regionale planer etter plan- og bygningsloven (pbl)

Nye planer
Regional plan for landbruk
Regional kulturminneplan for Nordland
Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk (vedtas i
FT i mars 2016)
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk
Eksisterende
Fylkesplan for Nordland 2013-2025 (kap 1-7)
Fylkesplan for Nordland 2013-2025 (kap 8 Arealpolitikk)
Regional plan - Klimautfordringene i Nordland.
Inkludere miljø, slik at det blir en «Klima- og
miljøplan»
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Nordland og Jan Mayen
Regional plan om små vannkraftverk
Regional plan om vindkraft
Regional plan for bibliotek i Nordland
Regional plan for Vefsna
Fylkesdelplan for Sjunkan-Misten
Fylkesdelplan for Lomsdal-Visten
Regional Transportplan Nordland

Startet
opp år

X

2013
2013

X

2011

X

2011
2012
2009
2015
2014
2007
2007

NRU, NFK, FM
KMF, NRU, SA, UTD
KMF

X

KMF

2015

KMF
KMF
KMF
KMF
KMF
KMF
SA, KMF

2015

Planer/strategier (ikke etter pbl)

Nye planer/strategier
Kulturstrategi
Plan for arkivfeltet
Strategi for museumsfeltet
Kulturminneregistrering – Kulturminner på Indre
Helgeland
Kulturminneregistrering – ny region
Mineralstrategi for Nord-Norge
Maritim sektor
Strategi for høsting og dyrking av alger
Nordområdestrategi
Tannhelseplan for Nordland fylkeskommune 2016-2020
Medvirkningspolitisk plan – deltakelse og medvirkning
for alle.
Erstatter Handlingsprogram Universell utforming,
Ungdomspolitisk plattform og Eldrepolitisk program.
Idrettsstrategi for Nordland
Melding om struktur og tilbud i videregående opplæring
Organisering og drift av fagskolen i Nordland

X

KMF
KMF
KMF
KMF

X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X

KMF
Troms FK, FFK, NFK
NRU
NRU
NRU
KMF
KMF

X
X
X

KMF
UTD
UTD

Eksisterende planer/strategier

Vedtatt år

Startet
opp år

Strategi for reiselivs- og opplevelsesnæringa
Handlingsplan folkehelsearbeid 2013-2016.
Revideres og gis undertittel «utjevning av sosial ulikhet
i helse».
Frivillighetsplan for Nordland 2014-2018
Handlingsplan Universell Utforming 2014-2017
Erstattes av Medvirkningspolitisk plan
Ungdomspolitisk plattform
Erstattes av Medvirkningspolitisk plan
Eldrepolitisk program 2014-2017
Erstattes av Medvirkningspolitisk plan
Handlingsplan for visuell kunst
Plan for Den kulturelle skolesekken
Kulturminneplan for Lofoten
Kulturminner på Sør-Helgeland
Bergkunstplan for Nordland 2009-2019
Strategi for stedsutvikling
Regional friluftslivstrategi for Nordland
Regional plan for internasjonalisering, skal nå ikke være
en regional plan, men en strategi
Bredbåndsstrategi for Nordland
Program Bedre vann
Industristrategi for Nordland
Ringvirkningsstrategi petroleum
Innovasjonsstrategi for Nordland
Tilflyttingsstrategien
Politikk for marin verdiskaping i Nordland
FoU-strategi for Nordland
Felles FoU-strategi for Nord-Norge
Handlingsplan for arbeid med minoritetsspråklige
Handlingsplan digital kompetanse i videregående skoler
Regional kompetanseutvikling i distriktene
Strategi for Bedre læring - herunder arbeid med fag- og
yrkesopplæringen og kompetanseutvikling av ansatte
Strategi for livslang læring – inkludert videregående
opplæring for voksne
Nettskolen i Nordland, status og videre organisering

2011
2013

2015

2016 2017 20182020

NRU
KMF

X

2013
2013

Ansvar

X

KMF
KMF

2014

KMF

2014

KMF

2011
2007
2007
2013
2009
2015
2010
2012
2010
2013
2013
2010
2014
2010
2013
2013
2013
2015
2014

X
X

KMF
KMF
KMF
KMF
KMF
KMF
KMF
IK, NRU, UTD, KMF

X
X

2015

2014

X

NRU
NRU
NRU
NRU
NRU
NRU
NRU
NRU, UTD
NRU, UTD
UTD
UTD
UTD
UTD

2014

X

UTD

2013

X

UTD

X

NRU, KMF

X
X
X
X
X
X
X

Interkommunale planer

Interkommunale kystsoneplaner

X
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10.1 Medvirkning
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning, jf. plan- og
bygningslovens § 5-1. Alle de regionale planene som skal utarbeides i planperioden, vil derfor
følge bestemmelsene for medvirkning.
Regional planmyndighet utarbeider forslag til planprogram til de ulike regionale planene i
samarbeid med berørte kommuner og statlige myndigheter, jf. § 4-1. Forslag til planprogram
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers frist, slik at alle
berørte får muligheten til å uttale seg til planprogrammet.
Forslag til de regionale planene sendes også på høring og legges ut til offentlig ettersyn med
minst seks ukers frist. I tillegg vil det for alle de regionale planene, gjennomføres prosesser
for samarbeid og medvirkning med ulike aktører, utenom de formelle kravene i plan- og
bygningsloven. Omfanget vil variere fra plan til plan, i forhold til hvilken med type plan som
skal utarbeides, hvem som er de aktuelle berørte partene, og hva som er hensiktsmessig.
For de øvrige planer, meldinger og strategidokumenter som er planlagt utarbeidet i perioden,
vil ikke prosesskravene i plan- og bygningsloven legges til grunn. Det vil likevel bli lagt stor
vekt både på bred medvirkning og en grundig og inkluderende prosess i forbindelse med
utarbeidelsen av planene/strategiene.

10.2 De prioriterte planene sin kobling til målområdene i fylkesplanen, de
arealpolitiske retningslinjene og til nasjonale forventninger
Tema

Prioriterte planoppgaver

Demografi og
samfunnsutvikling
Levekår, helse
og levevaner

•
•

Tilflyttingsstrategi
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

•

Medvirkningspolitisk plan – deltakelse og
medvirkning for alle
Handlingsplan folkehelsearbeid – Utjevning av sosial
ulikhet i helse
Tannhelseplan for Nordland fylkeskommune
Regional plan - Klimautfordringene i Nordland
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Nordland og Jan Mayen
Arealpolitikken for Nordland (kap. 8. i Fylkesplan for
Nordland)
Regional kulturminneplan for Nordland
Kulturminneregistrering – Kulturminner på Indre
Helgeland
Kulturminneregistrering – ny region
Bredbåndsstrategi
Program for vann
Interkommunale kystsoneplaner

•

Miljø og
bærekraftig
utvikling
Areal og
infrastruktur,
natur- og
friluftsområder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fylkesplanens
målområder*
1, 2, 3

Nasjonale
forventninger**

1, 2, 3

1, 2

2, 3

1, 2, 3

2,
Arealpolitikk

1, 2, 3

1, 2, 3

Næring

•
•
•
•
•
•
•

Utdanning og
forskning

•
•
•
•
•
•
•
•

Kultur

Samferdsel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional plan for landbruk
Mineralstrategi for Nord-Norge
Nordområdestrategi
Ringvirkningsstrategi petroleum
Maritim sektor
Strategi for reiselivs- og opplevelsesnæringa
Strategi for verdiskaping ved høsting og dyrking av
alger
Struktur og tilbud i videregående opplæring
Organisering og drift av fagskolen i Nordland
Handlingsplan for arbeid med minoritetsspråklige
Handlingsplan digital kompetanse i videregående
skoler
Regional kompetanseutvikling i distriktene
Strategi for Bedre læring
Nettskolen i Nordland, status og videre organisering
Strategi for livslang læring – inkludert videregående
opplæring for voksne
FoU-strategi for Nord-Norge
Idrettsstrategi for Nordland
Frivillighetsplan Nordland
Plan for Den kulturelle skolesekken
Handlingsplan for visuell kunst
Plan for arkivfeltet
Strategi for museumsfeltet
Kulturstrategi
Regional transportplan Nordland

*Fylkesplanens målområder:
1. Livskvalitet
2. Livskraftige lokalsamfunn og regioner
3. Verdiskaping og kompetanse
**Nasjonale forventninger:
1. Gode og effektive planprosesser
2. Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
3. Attraktive og klimavennlige by-og tettstedsområder
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3

1, 2

2, 3

1, 2

1, 2

1, 2

2, 3

1, 2

