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Innspill fra: Tittel Sammendrag Beløp

Beiarn kommune Ryddeprosjektet

Beiarn kommune takker for gjennomføringen av prosjektet med skogrydding langs veier i 

Saltenområdet. Vi håper de gode erfaringene med tiltaket kan jobbes videre med i 

samarbeid med Nordland Fylkeskommune,  Vegvesenet og andre aktører.  Tiltaket 

vurderes som viktig for trivsel for så vel fastboende som besøkende til Salten og kan også 

ha betydning for trafikksikkerhet og vilt. Det gir dessuten goodwill og positivt omdømme 

til så vel IRIS som til Salten Regionråd, samarbeidspartnere og kommunene. Videreføring 

av skogryddings/ utsiktsryddingsprosjektet er Beiarn kommunes høyest prioriterte tiltak.  

Beløp ikke oppgitt

Beiarn kommune Rasteplasser i Salten Ønsker at det lages en plan for – og etablering av rasteplasser langs fylkesveier og 

kommunale veier i Salten. Trafikken langs veiene i Saltenområdet oppleves som økende, 

men tilbudet av rasteplasser, gjerne med toalettforhold for alle, som er rene og ryddige, 

er sterkt mangelfullt. Fra Beiarn sin side mener vi tiltaket kunne vært arbeidet med av 

Salten Friluftsråd, som vurderes å ha utmerket kompetanse, men som i for liten grad 

jobber med tiltak for veifarende, tilfeldig besøkende og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.     

Beløp ikke oppgitt

Fauske kommune Sjunkhatten folkehøgskole

Fauske kommunestyret ber om at det brukes ytterligere 6 millioner kr av Iris-fond til å få 

etablert Sjunkhatten folkehøgskole innen 2024. Utgiftene til bygging av Sjunkhatten 

folkehøgskole er et spleiselag mellom stat, fylke, kommuner i Nordland, lag og foreninger 

og stiftelser i tillegg til låneopptak. Arbeidet med å realisere Sjunkhatten folkehøgskole er 

nå kommet inn i fasen hvor det er viktig å få tilsagn på støtte, også fra Iris-fondet.

 Deres støtte vil ha stor og positiv betydning for at statlige midler til bygging kommer på 

statsbudsjettet. Vi har bedt staten/ regjeringen om 100 mill. kr.

 Vi går nå derfor bredt ut til lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner, lag og foreninger, 

kommuner/ fylkeskommune og andre.

6 000 000
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Fauske kommune Utbygging av fiber Saltenstrategiene har som mål at regionen skal ha utbygget fiberbasert bredbånd, og 

peker på manglende høyhastighets bredbånd et av de sentrale utfordringene i regionen. I 

sitt målbilde for 2035 har hele regionen et godt utbygd fibernett. Fauske kommune 

ønsker at midler fra Iris-fondet skal gå til finansiering av fiberutbygging i fondet sitt 

nedslagsfelt.

Beløp ikke oppgitt

Saltdal kommune Uerstattelig

Målet er altså å styrke denne kompetansearbeidsplassen  Nordland nasjonalparksenter 

utgjør for regionen og Salten-kommunene ytterligere og berede grunnen for økning fra 

dagens 19 medarbeidere til opp mot 29. Samfunnsmessig er dette en viktig brikke for en 

region som Salten, med statlig/offentlig finansierte arbeidsplasser hvor verdiskapningen 

kommer direkte til nytte lokalt og regionalt.Det vil bli en arena og møteplass for natur, 

historie og kulturformidling som gir reelle forutsetninger for å ta en sentral posisjon, også 

under Bodø 2024. To prosjekter i EU-søknaden skal realiseres i samarbeid med hhv 

Nordland teater (Teater- og formidling War Travels langs Nordlandsbanen) og Valnesfjord 

helsesportsenter (The extra mile), i tillegg til et initiativ for en samisk festival (Fárro 

festiválla) som vi er i arbeid med.

5 000 000

Saltdal kommune Trainee Salten Trainee-Salten er et regionalt trainee-program som skal rekruttere og beholde unge, høyt 

utdannede til hele Salten-regionen og er meget viktig for bedrifter i Salten. Trainee Salten 

finansierer kostnadene til sine aktiviteter ved hjelp av ekstern hovedsponsor og 

medlemskontingent. Det tas opp 10 trainee-kandidater i hvert kull. Trainee Salten ble 

tildelt kr 800 000 i 2020.

Beløp ikke oppgitt
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Saltdal kommune

Etablering av undergrunns 

renovasjonsløsninger i Salten 

– på sentrale steder som har 

mye besøk for reise- og 

opplevelsesnæringen

Under-bakken-anlegg er et effektivt og lettstelt avfallssystem som kan senke 

driftskostnadene, men vil være kostnadskrevende for investering. Fordelen med 

løsningen er adgangskontroll og mindre fremmedavfall, automatisk varsel om tømming 

Iris, brannsikkerhet, det gir et mer estetisk uteområde, plassbesparelse, rask og effektiv 

tømming, avfallskapasitet og transportbesparende. Retura Iris har antydet at det må 

være ca 10 anlegg i en nærhet for at det skal kunne etableres i et område og for at 

næringslivet i Saltdal skal kunne nyttiggjøre seg av dette vil det sannsynligvis betinge at 

også kommunen går til investering. Slik vil det sannsynligvis være for alle Salten-

kommunene.

Beløp ikke oppgitt

Saltdal kommune Ryddeprosjektet Skogrydding langs veiene i Salten, se forslag fra Beiarn kommune

Steigen kommune 

(Saltdal støtter 

også dette)

Flytt til Salten

Steigen kommune gjennom tilflyttingsprosjektet Lev i Steigen ønsker å sette i gang et 

forprosjekt med det mål å øke tilflyttingen til hele Saltenregionen. Lev i Steigen har vært i 

kontakt med kommunale tilflyttingsprosjekter og kommunale administrasjon som både 

støtter initiativet og ønsker å være med. Dette gjelder Hamarøy, Sørfold, Fauske, Bodø, 

Beiarn, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Saltdal kommune. Alle kommunene i Salten er 

avhengig av tilflytting og rekruttering, og derfor er det viktig at kommunene fokuserer på 

å rekruttere og sikre tilflytting av personer også utenfor Salten. Per i dag arbeides ulikt 

ifm tilflyttingsarbeidet, og vi antar at det er gevinster å hente ift erfaringsutvekslinger, 

standardisering og deling av verktøy – samt kunnskapsoverføring.

1 060 000

Meløy kommune Etter Corona støtte Etter Corona så vil det være en stor jobb å hente tilbake de gode kulturarrangementene 

før Corona. Normalt hadde det vært gitt mye tiltak for barn og unge, og det må det 

fortsettes med. Men vi må kanskje denne gangen se litt bredere ekstra Corona tiltak: 

Støtte til kultur arrangement/ arrangører. Støtte til næringsaktører som skaper 

aktivitet og bolyst i Salten. Støtte til tiltak for barn og unge innen idrett/kultur og 

annet.

Beløp ikke oppgitt
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Salten 

Kultursamarbeid

Salten i Bodø 2024

Bodø og Nordlands status som ECoC i 2024 gir store muligheter for hele regionen. All 

forskning knyttet til tidligere kulturhovedsteder har vist en stor effekt både på bolyst, det 

lokale kulturlivet, reiselivet, samt de kulturelle og kreative næringene for å nevne noe. 

Det er nå det skjer og det er viktig at Salten Regionråd, kultursamarbeidet, og ikke minst 

kommunene i regionen, tar en aktiv rolle og tenker hva vi ønsker å få ut av denne 

muligheten. Hvor vi skal «legge lista» vil være avhengig av hvilke ressurser vi har til 

rådighet både lokalt og i samarbeidet. Fikk 1 mill i 2020 med intensjon om å bevilge 

ytterligere 3 mill frem mot 2024

1 000 000 pr år  2022 - 

2024


