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Innledning

Slagkraftige Salten

Salten Regionråd ble etablert i 1989. Hovedoppgaven er å sette i gang viktige regionale
utviklingsoppgaver, samt å forene de 9 kommunene i en felles regionalpolitikk.

Salten er Nord-Norges mest folkerike region med om
lag 80 000 innbyggere. Regionen har et velutviklet
og mangfoldig arbeids- og næringsliv, og er den
mest verdiskapende regionen i Nordland målt i
omsetning (Indeks Nordland 2012). Om lag 60 %
av Saltens befolkning er bosatt i fylkeshovedstaden
og Nord-Norges nest største by – Bodø. Den øvrige
bosettingen er spredt rundt i de 8 kommunene i
regionen. Den nasjonale lufthavnen «Bodø Lufthavn»
bidrar til at reisetiden til hovedstaden er mindre enn to
timer. Flere av storbyene i Europa kan nåes på få timer.
Salten besitter store sjø- og landarealer, samt
en mangfoldig og varierende natur med stor
opplevelsesverdi. Regionen er rik på naturressurser,
og har i tillegg til samisk og norsk befolkning et
stadig større innslag av mennesker med annen
etnisk bakgrunn. Dette gir regionen et spennende

og kulturelt mangfold. Næringslivet baserer seg
både på nedarvet kunnskap, og kunnskap hentet fra
forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen.
Universitetet i Nordland skal være en spydspiss
for kompetanse- og kunnskapsutviklingen i hele
regionen, og vil ha en sentral rolle i å videreutvikle
de ulike kompetansearbeidsplassene, samt bidra til å
skape nye kompetansearbeidsplasser i regionen.
Fylkeshovedstaden Bodø er en by i sterk vekst og
har de senere årene utviklet seg til en moderne
mellomstor by med de kvaliteter som en forventer
å finne i større byer. Bodø gir en ekstra kvalitet til
regionen, samtidig som regionen som helhet - med
en stor industri, et variert og mangfoldig arbeids- og
næringsliv, og et stort mangfold innenfor natur- og
kultur, gir en verdi til Bodø.

Foto: Gunnar Grytøyr

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet
en egen strategiplan – kalt Saltenstrategier, som er
knyttet til det regionale samarbeidet. Dette har blitt
en innarbeidet prosess, som over tid har bidratt til
å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet og
prioritere regionrådets oppgaver.
Salten Regionråd vedtok i februar 2012 at arbeidet
med nye Saltenstrategier for perioden fram til
2016 skal basere seg på gjeldende strategier med

en hovedsatsing og viktige utviklingsoppgaver
for regionrådet. Saltenstrategiene er utarbeidet i
samarbeid med de 9 kommunene i Salten.
I tillegg har andre utviklingsaktører som Nordland
fylkeskommune, IRIS Salten, kultur- og frivillig sektor
og arbeids- og næringslivet i regionen vært involvert
i utarbeidelsen av dokumentet. Saltenstrategiene
er også sett i sammenheng med ny fylkesplan for
Nordland.

Foto: Olav-Inge Alfheim
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Hovedmål
Salten er en region som preges av et stort mangfold,
både innenfor arbeids- og næringslivet og i forhold til
hvordan befolkningen virker og lever for øvrig. For en
videre utvikling av regionen er det viktig å synliggjøre
de positive kvalitetene som regionen besitter.
Samtidig må det tas initiativ som forsterker de
positive kvalitetene, og som bidrar til at mennesker
finner det naturlig å bo og virke her. Både arbeidsog næringslivet i regionen skal gis muligheter for
utvikling.
Utviklingen i Salten skal være et viktig element
i den satsingen som skjer i nordområdene.
Nordområdepolitikken er den viktigste utenrikspolitiske satsingen i Norge, og Salten er en viktig
sikkerhetspolitisk og FoU-region ved at både
Forsvarets operative hovedkvarter, Universitetet
i Nordland og Nordområdesenteret er lokalisert
her. Det er et mål at man gjennom det regionale
samarbeidet skal styrke regionens posisjon
i nordområdepolitikken. Dette er i tråd med
regjeringens ønske om at nordnorsk næringsliv,
nordnorske kunnskaps- og utdanningsinstitusjoner
og politiske institusjoner i nord, tar eierskap i
utformingen av den nasjonale og internasjonale
nordområdepolitikken.

Hovedmål:
Å synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen
befolkning, samt nasjonalt og internasjonalt.
Delmål:
1. Salten skal være en sentral aktør i utviklingen
av nordområdene
2. Salten skal ha ei positiv befolkningsutvikling.
Strategiske målområder:
A.
B.
C.
D.

Livskvalitet og attraktivitet
Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
Folkehelse og kultur
Kommunikasjonsløsninger og infrastruktur

Foto: Tore Schöning Olsen
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Strategiske målområder
A: Livskvalitet og attraktivitet

Strategier:

B: Kunnskap, nyskaping og verdiskaping

Livskvalitet kan defineres som summen av hvordan
den enkelte opplever sin situasjon i forhold til
arbeid, fritid, helse, utdanning, bruk av egen
kompetanse, trygghet, identitet og tilhørighet. Den
samfunnskapitalen som ligger i at mennesker trives,
mestrer hverdagen og bidrar aktivt til fellesskapet ut
fra egne ressurser og muligheter har stor betydning
for ei positiv utvikling av regionen.

1. Fokusere på livskvalitet for å bidra til at 		
befolkningen i regionen opplever en positiv
situasjon i forhold til arbeid, fritid, helse,
utdanning, bruk av egen kompetanse, trygghet,
identitet og tilhørighet
2. Stimulere til effektive samarbeidsformer mellom
kommunene og andre relevante samarbeidspartnere
3. Stimulere til felles profilering og rekruttering
gjennom en egen handlingsplan som beskriver
hvilke initiativ som skal tas og hvilke tiltak som
skal gjennomføres, og samordne tiltakene der det
er naturlig for å oppnå best mulig effekt

Økt kompetanse, forskning og utvikling, samt økt
innovasjonsgrad vil bidra til å skape vekstmuligheter
for eksisterende og nye bedrifter og bedre tilrettelagte offentlige tjenester. En befolkning med høyt
kompetansenivå er den viktigste ressursen for å
realisere utviklingspotensialet i regionen. Det er
behov for tilførsel av kompetanse og kapasitet
gjennom tilflytting, samtidig som det er nødvendig
å legge til rette for/stimulere til kompetanseutvikling
blant befolkningen som allerede bor i regionen.
Den langsiktige verdiskapingen avhenger av evnen
til å bruke kompetanseressurser på en ny og
forbedret måte.

Hvor attraktivt et sted oppleves, avhenger både av
fysiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og andre
ressursmessige forutsetninger. Disse forutsetningene
vektlegges på ulike måter av ulike mennesker. Salten
skal være en attraktiv region både for innbyggerne,
næringslivet og tilreisende.

Universitetet i Nordland er lokalisert i Salten,
og skal være en spydspiss for kompetanse- og
kunnskapsutviklingen i hele regionen. Institusjonen
tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og PhDnivå, og det tas årlig opp studenter til mer enn
100 forskjellige studieprogram innenfor både
profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag.
Universitetet i Nordland er ett av to universiteter
i Nord-Norge, og har i dag i overkant av 6000
studenter og 600 ansatte.
Salten er den mest verdiskapende regionen i
Nordland målt i omsetning (Indeks Nordland 2012).
Videre er Salten rik på naturressurser, noe som
utgjør et vesentlig grunnlag for verdiskaping og
vekst i regionen. Store deler av næringslivet er sterkt
eksportorientert og konkurranseutsatt. Viktige bidrag
for økt verdiskaping i regionen er økt satsing på
blant annet marin næring, konkurranseutsatt industri,
reiselivs- og kulturbaserte opplevelsesnæringer,
mineralnæringen og petroleumsnæringen,
kulturnæringer og service- og tjenesteproduksjon.

Foto: Connie Slettan Olsen
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Økt verdiskaping henger også sammen med
økt kompetanse gjennom forskning og utvikling,
en godt fungerende infrastruktur og gode
kunnskapsinstitusjoner, i tillegg til bærekraftig
bruk av kultur- og naturressursene. I regionen er
det utviklet en matproduksjon som er tilpasset de
naturgitte forhold. Det er fremdeles et stort uutnyttet
potensial innenfor landbruksnæringene. En god
naturgitt forutsetning for landbruksproduksjon er
tilgang på ferskvann og på store arealer som kan
benyttes. Landbruksforskning som tar utgangspunkt
i regionens klimatiske forhold vil være svært viktig
for å bidra i forhold til det økte matbehovet som
verdenssamfunnet for øvrig opplever.
Utviklingen i Salten skal være et viktig element i den
satsingen som skjer i nordområdene. Det er et mål at
man gjennom det regionale samarbeidet skal styrke
regionens posisjon i nordområdepolitikken.
Strategier:
1. Igangsette en helhetlig satsing for å posisjonere
Saltenregionen i nordområdepolitikken
2. Videreutvikle samarbeidet mellom kunnskapsog utdanningsinstitusjoner og næringslivet.
Økt forskning og utvikling skal være sentralt i
dette samarbeidet.
3. Utvikle utdanningstilbud innenfor videregående
opplæring og høyere utdanning som er tilpasset
arbeids- og næringslivet i regionen
4. Tilrettelegge for økt innovasjon og 			
næringsutvikling for å skape nye arbeids-		
plasser. Dette skal igjen gi grunnlag for økt 		
tilflytting og en bosetting som kan stimulere til
økt tjenesteproduksjon.
5. Utvikle og samordne en felles strategiplan 		
for nærings- og kompetansenettverket i regionen.

Foto: Svein-Arnt Eriksen
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C: Folkehelse og kultur
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å
påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk
og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller
som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for
en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen. Forebyggende folkehelse
er for eksempel å organisere samfunnet slik at
befolkningen skjermes mot sykdom, skade og/eller
lidelse. Eksempel på tiltak kan være å stimulere
befolkningen til bruk av naturen og til et aktivt
friluftsliv og til å delta i andre helsefremmende
aktiviteter.

D: Kommunikasjonsløsninger og infrastruktur
Salten skal framstå som en samlet kulturregion, bygd
på norske og samiske tradisjoner. Sammen med
opplevelse, tilhørighet, innovasjon og mangfold, er
dette bærende elementer. Kultursamarbeid handler
både om å utvikle profesjonell kulturutøvelse og om
å styrke den mangfoldige og frivillige kulturaktiviteten
som er godt forankret i Salten. Barn og unge skal ha
særlig fokus.
Strategier:
1. Utvikle samarbeidet innenfor folkehelse og kultur i
samarbeid med Salten Friluftsråd,
Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten.
2. Underbygge initiativ innenfor folkehelse og kultur,
herunder utvikle og utveksle kompetanse

Bjørn-Erik Olsen
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Gode kommunikasjonsløsninger og en velutviklet
infrastruktur er viktige forutsetninger for ei positiv
utvikling av enkeltkommuner og regionen som helhet.
Kommunikasjonsløsningene og infrastrukturen
skal både tilfredsstille behovene til befolkningen
og behovene til et konkurransedyktig arbeidsog næringsliv. Utvikling og tilrettelegging av
bredbåndsløsninger, veger og ferjesamband,
jernbane og havner er helt avgjørende for å kunne
utvikle en moderne region. Dette gjelder også
utvikling og tilrettelegging i forhold til boligbygging
og næringsarealer. God kvalitet på planlegging og
utførelse er svært viktig for å lykkes i dette arbeidet.

Bodø er landsdelens viktigste kommunikasjonssenter
for person- og godstransport, og er sammen med
Fauske et knutepunkt for nasjonale transportlinjer
både når det gjelder båt, bane, vei, ferje og fly. I hele
regionen er det både store og små næringer samt
viktige industrimiljøer som er store transportbrukere.
Strategier:
1. Videreutvikle gode kommunikasjonsløsninger
og moderne infrastruktur i regionen
2. Utvikle og forsterke ulike kompetansenettverk
i regionen

Foto: Ernst Furuhatt
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Gjennomføring
Ansvarlig for gjennomføringen av Saltenstrategiene
er Salten Regionråd. Gjennomføringen vil skje i et
nært samarbeid med kommunene i Salten. Viktige
samarbeidspartnere er for øvrig de interkommunale
selskapene i Salten, Universitetet i Nordland og
andre forsknings- og kunnskapsmiljøer, kultur og
frivillig sektor og andre relevante aktører. Nordland
fylkeskommune og Innovasjon Norge, Nordland er
viktige samarbeidspartnere for å oppnå en positiv
utvikling av regionen. Det er naturlig å ha et aktivt og
offensivt samarbeid med næringslivet i regionen.

Saltenstrategiene skal legge føringer for
prioriteringene av det regionale næringsfondet.
Finansieringen av tiltak som følge av Saltenstrategiene må avklares i hvert enkelt tilfelle.
I tillegg skal felles satsinger og utviklingsoppgaver i
Salten søkes finansiert gjennom fylkeskommunale
utviklingsmidler, herunder DA-midler og andre
finansieringskilder hvor det er naturlig å søke midler.

Sørfold, Foto: Ernst Furuhatt

Saltdal, Foto: Salten Friluftsråd

Hamarøy, Foto: Bjørn-Erik Olsen

Beiarn, Foto: Terje Rakke

Gildeskål, Foto: Salten Friluftsråd

Fauske, Foto: Jonny Hauglund

Steigen, Foto: Roger Johansen

Kjerringøy, Foto: Terje Rakke
Meløy, Foto: Ernst Furuhatt

Småtindan, Foto: Geir Ove Amundsen
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Tranøy
Til Svolvær
Hamsund

Ulvsvåg
Oppeid

Hamarøy
Skutvik

Engeløya

Innhavet

Tømmernes

Bogøy

Steigen

Nordskot

E6

Leinesfjord
Nordfold
Helnessund
Mørsvikbotn

Kobbelv
Styrkesnes

Sørfold

Kjerringøy
Røsvik
E6

Til Stamsund

Straumen

Bodø
Saltstraumen

Fauske
Skjerstad

Misvær

Sandhornøya

Sulitjelma

Rognan
Inndyr

Moldjord

Gildeskål

Røkland

E6
Ørnes

Beiarn

Meløy
Engavågen

Meløy

Til Nesna

Saltdal

Glomfjord
Junkerdalen
Lønsdal

Sørfold
kommune

Saltdal
kommune

Beiarn
kommune

Gildeskål
kommune

Steigen
kommune

Fauske
kommune

Hamarøy
kommune

Bodø
kommune

Meløy
kommune

