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God Nok-festivalen God Nok-festivalen 

2020 i Steigen
Festivalen har som formål å arbeide for kultur og aktiviteter som fremmer god psykisk helse gjennom 

å lage festival og møteplasser. Festivalen og møteplassene skal være en hyllest til det enkle liv, med 

nærhet til natur, kultur og hverandre. Dette skal komme til uttrykk gjennom:

- at alle skal føle seg verdsatt, inkludert og velkommen

- spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for dilemmaet at mange ikke har det bra, selv om 

man «har det godt». 

- aktivisere og gi publikum/gjester gode kultur- og aktivitetsopplevelser

100 000 som 

majoritetssponsor eller 

50 000 som 

samarbeidspart i 2020

Forskerfabrikken 

Norge

Sommerskole 

Fauske og Bodø
Forskerfabrikken sin sommerskole 2020, også kalt «Sommerlab», har fått navnet

Energimysteriet. Energi og miljø vil være i hovedfokus. Forskerfabrikken vil formidle realfagene på en 

spennende og engasjerende måte og ønsker å gi deltagerne et positivt møte med realfagene. 

Gjennom engasjerende og spennende eksperimenter, vil Forskerfabrikken gi barn fra 5.-7. trinn 

naturfagsglede og vise hvordan forskning og teknologi kan løse mange av de problemene verden står 

overfor i dag. I 2020 har Forskerfabrikken 3

valgt å planlegge aktiviteter ut ifra FNs bærekraftmål om rent vann, ren energi og ansvarlig forbruk og 

produksjon.

30 000 i 2020

Fremtiden i våre 

hender Bodø

Sirkulær økonomi 

prosjekt
Et forbrukssamfunn. At vi kjøper noe nytt, kaster det og kjøper noe nytt igjen. Som vi i dag ser stadig 

større spor etter påfører et forbrukersamfunn klima- og miljøendringer. Vi i Framtiden i våre hender 

ønsker at vi alle kan gjøre litt for at vi bevarer jorden vår. Prosjektene vi gjennomfører er innenfor The 

United Nations Associatin of Norways områder for bærekraft. Vi jobber med sirkulære tiltak som 

arrangementer med søppel innsamling, klesbytter og mat svinn. Vi vil gi samfunnet, de menneskene 

rundt oss verktøy for å stå ansvarlige. Ansvarlige for de produkter som de har og ansvarlige ved å 

kunne mestre.

Aktivitetene gir gode sosiale rammebetingelser, ferdigheter og referanse for de som bidrar ekstra 

med prosjektene.

50 000 i 2021
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Helse- og 

miljøtilsyn Salten

Helse og miljø i 

Salten
Gjennom arbeidet utført av HMTS, blant annet innenfor kvalitet for ivareta miljørettet helsevern i 

skoler og barnehager, er mange avvik tatt tak i og rettet opp. Det er viktig å fortsette arbeidet slik at 

fokuset opprettholdes og løpende utbedringer gjennomføres, men samtidig bør det være rom for å se 

på andre oppgaver.

I styreseminaret til HMTS i 2019 ble videre utvikling av selskapet videre diskutert. Det var enighet om 

behovet for en gjennomgang av arbeidet med miljørettet helsevern (helse og miljø) i Salten. Hva slags 

oppgaver oppfattes, hvordan gjennomføres det i dag, samarbeidsinstanser, etc. Hvordan ønsker vi at 

det skal løses i framtiden: Faglige arbeidsoppgaver, tverrfaglig samarbeidet, organisering av arbeidet 

og økonomi, navn på selskap.

350 000 i 2021

Bodø kommune v/ 

barnevernet i 

Bodø, Røst, Værøy, 

Steigen, Hamarøy 

og Gildeskål

Forprosjekt 

Barnevernsenter i 

Salten

Bodø kommune vil iverksette et forprosjekt som skal utrede, og legge grunnlag for etablering av et 

barnevernsenter med institusjonsplasser for Saltenkommunene.  

Målgruppen er familier hvor det er bekymring for skjevutvikling og omsorgssvikt, hvor de tiltakene 

barneverntjenesten tilbyr i dag ikke er tilstrekkelig. 

Prosjektet skal utrede etablering av et barnevernsenter som skal gi et tilbud til alle kommunene i 

Salten:

•	Gi veiledning til foreldre med særskilte utfordringer

•	Tilby miljøterapi i hjemmet.

•	Ta imot barn og unge for kortere opphold (akutt? utredning?)

•	Ta inn familier til kartlegging og et tilbud om familieterapi.

•	Utvikle kompenserende og foreldrestøttende tiltak.

•	Gi et tilbud til fosterhjem som har særskilte utfordringer. 

•	Flere alternativer?

750 000 i 2020 - 2021

Bodø kommune Pilot- og 

demonstrasjonspro

sjekt for fossilfri, 

utslippsfri og 

avfallsfrie 

byggeplasser

Pilotprosjektet skal gi Bodø kommune og tilknyttede kommuner nødvendig praktisk kunnskap om 

hvordan en byggeplass må planlegges, tilrettelegges, drives og følges oppfor å sikre at den faktisk er 

fossilfri og avfallsfri gjennom hele byggeperioden. Pilotprosjektet skal også teste ut hvilke ytterlige 

tiltak som må iverksettes med en byggeplass for at den skal være utslippsfri. Pilotprosjektet vil 

identifisere hvilke problemstillinger som må løses innenfor praktiske områder som tilgang på 

biodiesel, tilgang på maskinpark, kunnskap om fossile løsninger, alternativer for oppvarming i 

byggefasen når det gjelder fossilfri byggeplass. Når det gjelder utslippsfri byggeplass vil det være 

tilsvarende med tilgang på nødvendig elektrisk energi til maskiner osv.

1 500 000 i 2021 - 2022
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Bodø kommune på 

vegne av alle 

Salten-kommunene

Øvelse Reihn 2021 Bakgrunnen for søknaden er erfaringene fra det treårige prosjektet «Beredskapsforum Salten». 

Prosjektet har levert gode resultater, og samarbeidet går nå over fra prosjektfase til ordinær drift.

I videreføringen av samarbeidet Beredskapsforum Salten søkes det om midler til delprosjektet; Øvelse 

Reihn 2021. Den nasjonale atomøvelsen skal gjennomføres i Bodø området i 2021, og det søkes nå 

om midler til å finansiere planlegging, deltakelse og gjennomføring av øvelsen. Parallelt med 

øvelsesplanleggingen vil det gjennomføres nødvendig kompetansetiltak relatert til atomberedskap og 

krisehåndtering. De skisserte behovene er basert på læringspunkter og oppfølgingspunkter fra Øvelse 

Salten 2019, samt evaluering av Beredskapsforum Salten.

200 000 i 2021

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.

1 000 000 pr år  2021 - 

2024

Saltdal kommune Etablering av 

undergrunns 

renovasjonsløsning

er

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 ukjent

Saltdal kommune Rekrutterings-

samarbeidet 

Jobbilag

Høsten 2017 tok Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF, initiativet til et interkommunalt 

samarbeid om rekruttering av sykepleiere/helsepersonell. Nordlandssykehuset HF, Bodø, Saltdal, 

Beiarn, Fauske, Hamarøy, Steigen, Gildeskål og Nordland Fylkeskommune iverksatte et uformalisert 

samarbeid, der første mål var deltakelse på rekrutteringsmessen Emigration Expo i

Nederland.

Hovedformålet for prosjektet har opprinnelig vært å sikre tilgang til kvalifisert helsepersonell til 

regionen. Finansieringen er imidlertid utgått og det ble derfor i februar 2020 diskutert et eventuelt 

videre samarbeid drøftet i rådmanns- og kommunedirektørutvalget. Der ble det uttrykt ønske om at 

prosjektet skal være et prioritert satsningsområde men der det også vurderes å trekke inn en 

bolystdimensjon i prosjektet. Det er i budsjettet budsjettert inn 1,4 mill i støtte fra Iris-fondet.

1 400 000 i 2021
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Saltdal kommune Prøvebo i Salten 1 

år
Forslag fra Saltdal Utvikling KF. Et virkemiddel for å flere til å flytte til vår region. Alle Saltenkommuner 

har ønske om tilflytting til sine kommuner. Hvordan skal man skape bolyst og hvordan kan man skape 

markedsføring av en hel region sammen? Bodø i Vinden har gjort en god jobb for Bodø kommune 

med på kort tid klare å skape et «#elskabyenmin, #hjertebodø. Det kan tenkes et prosjekt der hver 

kommune tilgjengeliggjør en bolig, hvor de som bor der kun

betaler for driftsutgifter (strøm, renovasjon ol.) – ingen husleie.

Beløp ukjent

Saltdal kommune Trainee Salten Trainee Salten er et regionalt traineeprogram som skal rekruttere og beholde unge, høyt utdannede 

til hele Salten-regionen.
Beløp ukjent
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Fauske 

kommune/Fauna

Sjunkhatten 

folkehøgskole Status 25.8.20: Det finnes 82 folkehøgskoler i Norge, hvorav kun 8 av disse ligger i Nord-Norge. Det 

finnes ingen reelt universelt utforma folkehøgskoler i Norge. Sjunkhatten vil derfor bli et supplement 

til dagens folkehøgskoleflora og et flaggskip innenfor universell design og likestilling.

Søknaden om opprettelse av Sjunkhatten folkehøgskole har vært godkjent av utdanningsdirektoratet i 

8 år. 

Som alt annet, er arbeidet med etablering av Sjunkhatten folkehøgskole preget av de utfordringene 

som har fulgt etter utbruddet av Covid-19. Deler av næringslivet sliter økonomisk. Det samme gjør 

kommunene. Gitt situasjonen, har det vært vanskeligere å komme i posisjon for å få den støtten som 

både trengs og som delvis var planlagt fra disse. Det er derfor behov for og ønske om økt ramme på 

søknad til Salten Regionråd.

Tross situasjonen, har arbeidet med etablering av Sjunkhatten folkehøgskole mottatt støtte. Det er 

gitt tilsagn om statlig støtte til forberedelse av oppstart på 750 000 kr for 2020. Fauske Kommune har 

i samme tidsrom bevilget 500 000 kr til videre arbeid. Søknad til Nordland fylkeskommune om 12 mill. 

fordelt over tre år ga bevilgning på 4 mill. i 2020. 

Styringsgruppen er ressurssterk og aktiv i forhold til arbeidet med etablering av Sjunkhatten 

Folkehøgskole og har pr. d.d. skaffet til veie 20 av 40 millioner til egenkapital til bygget. Søknader til 

legat/stiftelser/ordninger sendes fortløpende.

Stiftelsesdokumenter er utarbeidet og ble behandlet av kommunestyret i Fauske i møte våren 2020.

Fauske kommune har avsatt tomt vis-á-vis Valnesfjord Helsesportssenter. Konkurransegrunnlaget for 

reguleringsarbeidet er klart for utsendelse. 

Norges Cykle-, Svømme og Skiforbund har tegnet intensjonsavtaler med Sjunkhatten Folkehøgskole 

om undervisnings- og idrettstilbud. Mer enn 30 andre organisasjoner/foreninger og bedrifter har gitt 

støtteuttalelser eller inngått intensjonsavtaler med skolen.

Etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole sees i sammenheng med Bodø som Europeisk 

kulturhovedstad 2024. Gjennom skolens grensesprengende og barrierefrie profil vil man kunne vise 

fram et flaggskip for unge mennesker innenfor tilgjengelighet, likestilling, gjestfrihet og kultur i et 

moderne Arktis.

 Intensjonsvedtak om                 

1 000 000 i 2021 og                  

1 000 000 i 2022


