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Salten Friluftsråd Helsefremmende hverdag 

for alle barn og unge i 

Salten - faglig nettverk

Salten friluftsråd inviterer alle barnehagene ( ca. 100) og alle grunnskolene (64) i Salten til  

delta i et faglig nettverk. Hver institusjon har en representant i nettverket. Disse må forplikte 

seg til å: Delta på 1 dagers kurs hvert halvår, gjennomføre minikurs og videreformidle info til 

egne kollegaer. 
300 000 pr år

Næringsnettverket Mineraler i Salten Mineralleting, forskningsprosjekt - bearbeide mineraler til det grønne skiftet, grus- 

og pukk prosjekt - byggeråstoffer, oversikt over bergarter som egner seg til 

byggeråstoffer, samordning planprosesser

?

Næringsnettverket Gründersatsing i Salten Saltenkommunene ønsker gjennom Start Opp Salten å bidra til en enda sterkere og 

strategisk satsing på næringsutvikling og entreprenørskap i alle de ti kommunene i 

Salten-regionen. Ved å bygge en solid og god gründerkultur skapes gode 

forutsetninger for nye etableringer.

1 000 000 pr år

Næringsnettverket Reiseliv i Salten I forhold til å bygge Merkevaren Salten har vi behov for bilder/film og tekst fra alle 

årstider- og fokus. Får vi finansiert en helårsbildebank bygger dette videre oppunder 

Merkevaren Salten, og svarer ut et konkret behov.

?

Bodø kommune Brann-2020 Kvalitets- og forbedringsprogram for effektiv drift gjennom godt samarbeid mellom 

Salten Brann IKS og  kommunene gjennom felles metode og ulike temaer innen 

brann- og redningstjenesten.

3 040 000 over tre år

Saltdal kommune Utsiktsrydding i Salten Prosjektet er i gang og har fått midler fra Iris-fondet i 2019-2020, men ønskes 

videreført. Prosjektet har interkommunal betydning og særlig betydning for turisme 

og trivsel.

500 000 pr år

Saltdal kommune Samferdsel og digital 

infrastruktur
Et videre prosjekt omkring samferdsel og digital infrastruktur i Salten er initiert av 

Salten regionråd og har særlig betydning for påtrykk om felles samferdselsprosjekter 

i Salten, blant annet gjennom regional og nasjonal transportplan. Videre har 

regionrådet uttrykt at man ønsker å få kartlagt digital infrastruktur i Salten, 

herunder dekningskart for mobil og fiber, kommunale master, flaskehalser etc. 

Utbygging av digital infrastruktur er å anse som viktig i forhold til økt bolyst og 

tilrettelegging for næringsutvikling. I regionrådets november-møte ble Smart Bodø-

satsingen presentert, og de øvrige kommunene viste stor interesse for å jobbe 

videre med ei slik satsing i hele Salten. 

Se tilsvarende innspill fra Bodø 

kommune
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Saltdal kommune Ny E6 - Ny by Fauske kommune har igangsatt eget utviklingsprosjekt med mål om å få flyttet E6 ut 

av sentrumskjernen. Dette er et samferdselsprosjekt av særlig betydning som ikke 

bare har kommunal men også regional interesse og derfor faller inn under kriteriene 

til Iris-fondet

?

Saltdal kommune Etablering av regionalt 

ettervernsteam
Kommunestyret behandlet prosjektet gjennom sak 82/17 «Vensmoen ressurssenter 

og samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri». Her ba 

kommunestyret om at teamet ble lokalisert til Vensmoen. Prosjektet ble vedtatt av 

Salten regionråd i SR-sak 14/18 i februar 2018. Vedtaket sier at det skal igangsettes 

en tre-årig satsing/prosjekt for å etablere et regionalt ettervernsteam innen rus og 

psykiatri i Salten med Fauske som vertskommune. Videre fremdrift av den felles 

Salten-satsningen betinger finansiering, eksempelvis gjennom Iris-fondet

?

Saltdal kommune Start opp Salten Start opp Salten gir de som vil starte egen bedrift viktig etablerekompetanse som vil 

bedre sine forutsetninger under utvikling, etablering og drift av egen virksomhet. 

Etablereropplæringen består av tre samlinger á to dager og hjelper deltagerne å 

utvikle egen forretningsplan. Det skal være tilbud om 2 kurs per år. Programmet 

forvaltes i år av Saltdal Utvikling på vegne av næringsnettverket i Salten. 

Forutsigbarhet i finansiering er gjennom 13 år vært den stor utfordringen. 

Programmet har vært støttet av Innovasjon Norge i alle år. Salten trenger flere 

gründere og det er svært viktig at man har et fokus på dette

Se tilsvarende innspill fra 

næringsnettverket

Saltdal kommune Prøvebo ett år i Salten Saltdal Utvikling ønsker å prøve ut et konsept «prøveboprosjekt» der potensielle 

innflyttere til Salten-kommunene kan leie bolig i regionen for billig penge og 

prøvebo i et område før eventuell permanent tilflytting. Man tenker seg et tilbud der 

deltagende saltenkommuner tilgjengeliggjør ett eller flere hus hvor en familie kan 

bo og der de kun betaler driftsutgifter. Prosjektet ønskes etablert med eksempelvis 

Bodø i Vinden som kan være behjelpelige med omdømmebygging. Målet er å trigge 

interessene for interesserte familier som har lyst til å bo i Salten, samt en 

markedsføring av regionen som en av de beste bo- og arbeidsregionene.  

500 000 over tre år

Salten Friluftsråd Sykkel i Salten Tilrettelegging for gode og varierte sykkelopplevelser i Salten både for turister og 

fastboende. Etablering av sykkelruter, kobling mot offentlig transport, overnatting 

og bespisning, uleie etc. 

300 000 over tre år
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Bodø kommune Forstudie/forprosjekt for 

nullutslippsløsninger samt 

industriell utvikling (fra 

kraftproduksjon) i Salten

Energi/klima/utslipp er områder som regionen bør samarbeide om ( med ulike 

forutsetninger/muligheter) 

En forstudie (prosjekt) må skje i samarbeid med : transportsektoren, stasjoner for 

drivstoff, energiprodusenter, havbruksnæringen, hydrogennettverket, 

klimanettverket, næringsliv

1 200 000

Beiarn kommune Rekruttering av 

helsepersonell i samarbeid 

med Nordlandssykehuset 

HF

Markedsføre arbeidsplasser innen helse- og omsorgssektoren i Salten. Sikre bedre 

tilgang på arbeidskraft gjennom deltakelse på rekrutteringsmesser. Ved å hente 

arbeidskraft utenfra vil man øke tilgjengelige ressurser og hindre at man henter 

personell hos hverandre gjennom virkemidler knyttet til lønn. Ved å gå sammen om 

rekrutteringen vil vi være mere synlig på større arenaer og kan dele på kostnadene.

1 000 000

Meløy kommune Felles IKT-plattform for 

Salten
Se tilsvarende innspill fra Bodø 

kommune

Meløy kommune  Implementere og ta i bruk 

smartcity løsninger i Salten 

kommunene
?

Meløy kommune Ungdomstiltak Gi midler til ungdomstiltak som kommer alle kommunene til gode. ?
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Bodø kommune Virtuell helse og omsorg - 

framtidige helseløsninger
Den demografiske utvikling viser mennesker over 80 år fordobles i løpet av de neste 

20 årene, antall kronikere med sammensatte sykdomsutfordringer øker, og vi ser en 

økning i personer med psykiske utfordringer. For å møte fremtidens behovet for 

helse- og omsorgstjenester av fortsatt høy kvalitet har både primær- og 

spesialisthelsetjenesten et samlet behov for nye innovative og bærekraftige 

helseløsninger. Det kreves nye innovative løsninger hvor både den enkelte pasient 

og de ulike helseaktørene settes bedre i stand til å forebygge og redusere behovet 

for helsehjelp. Med prosjektet «Virtuell helse og omsorg» ønsker Bodø kommune å 

bygge et moderne, evidensbasert konsept, der mål om en solid og bærekraftig helse- 

og omsorgstjeneste med god kvalitet står i fokus. Virtuell helse og omsorg vil i stor 

grad være basert på hjemmebasert behandling understøttet av teknologi, virtuell 

oppfølging i tverrfaglige pasientsentrerte team som inkluderer dedikerte 

kommuneoverleger, samt ha stort fokus på egenmestring og forebygging hos 

pasienten. De nye innovative helseløsningene vil bli realisert gjennom det allerede 

etablerte samarbeidet vi har med Nordlandssykehuset HF, og således være 

tilrettelagt for alle de kommuner som tilhører Nordlandsykehuset HF sitt 

dekningsområde. Selve prosjektet vil således bli innrettet med involvering og 

deltakelse fra de Salten-kommuner som vil delta.

1 200 000 pr år i 3 år

Bodø kommune Omstillingsmidler felles IKT 

løsninger i Salten
For å sikre alle innbyggerne og næringsliv i Salten tilgang til like gode digitale 

tjenester er det fornuftig at kommunene i størst mulig grad har felles IKT løsninger. 

Med felles løsninger er det mulig å: 1) drive felles utvikling av nye digitale tjenester, 

2) etablere større fagmiljø på tvers av kommunene, 3) bistå hverandre etter behov 

og sist, men ikke minst drive kostnadseffektiv forvaltning av IKT løsningene.På denne 

bakgrunn søkes det om midler til å støtte de kommunene i Salten som vil ha 

kostnader med å gå fra dagens løsning til en felles løsning for Salten.

700 000 pr år i 3 år

Bodø kommune Kulturveien II Skape en tydelig og sterk merkevare av Kulturveien, og samtidig bidra til vekst og 

utvikling i Bodøs sørligste kommunedel. Det etableres nå samarbeidsavtale med 

Beiarn og Saltdal i tillegg

500 000

Bodø kommune Mind II Arbeid med trafikksikkerhet mot alle unge og ungdommer i Nordland og Salten, 

tilbud til vg skole, sykkelsatsing m.m.
250 000

Bodø kommune Ny havn Utrede mulighet for nytt havneavsnitt. Dvs første kartlegging av om det vil være 

mulig å etablere havn der. 
1 000 000
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Bodø kommune i 

samarbeid med 

Innovasjon Norge og 

KS

Regionale møteplasser Vi skal legge tilrettefor å løse noen av de store utfordringene i Salten. Ved å øke 

forståelsen for hvordan man kan bruke samskaping for å løse utfordringer som ikke 

lar seg løse innenfor eksisterende rammer inviterer vi til en felles møteplass med 

etterfølgende prosess ledet av NODA sitt tjenestedesignprogram. Dette gjør vi med 

å få folk til å møtes, tenke kreativt og målrettet for å finne gode løsninger for 

samfunnet, bedriftene og folk flest. 

 2 000 000 kr (dekker fullstendig 

prosess for 8 kommuner) 

Bodø kommune Fremtidens 

energiløsninger og 

system 

Oppstart samarbeid/nettverk. Samarbeid mellom relevante aktører slik at 

mulighetene for fremtidsrettede energi- og klimaløsninger for det nye 

bydelsområdet kan realiseres, herunder løsninger knyttet til blant annet 

energiløsninger, energisystem og infrastruktur for renovasjon, vann, avløp og energi 

med videre for den nye bydelen og nye smarte Bodø som helhet.

200 000


