
 

Handlingsprogram 

 

Salten regionråd 

Tiltak med kort beskrivelse Kontakt RR Kontakt i Nfk 
4-årig tilbudsstruktur i videregående skole som er 
tilpasset elevgrunnlag og arbeidslivets behov 

 Fylkesråd for 
utdanning og 
kompetanse 
 

Integrering, jobbe for at innvandrere skal lykkes i 
Nordland. Samarbeid om overførte statlige oppgaver 
som bosettingsantall i regionene, forebygging av 
negativ sosial kontroll, skape møteplasser i regionene 

 Fylkesdirektør for 
utdanning og 
kompetanse 
 
 
 

Samarbeid overgang grunnskole til vgs, her skal alle 
videregående skoler og kommuner ha 
samarbeidsavtaler, og samarbeide for at elever tar 
gode valg og får en god inngang inn i videregående 
skoler. Skolenes elev-og lærlingtjeneste er sentral 
aktør i dette arbeidet 

 Fylkesdirektør for 
utdanning og 
kompetanse 
 
 
 
 

Kommunene, nærings og arbeidslivet må sikre at det 
er nok læreplasser til de skoleplasser vi har i regionen 
slik at læreplassgarantien blir oppfylt. 

 Fylkesdirektør for 
utdanning og 
kompetanse 
 

Arbeide for realisering av en helhetlig og samlet 
utbygging av E6 Fauske-Bognes, inkludert 
Sørfoldtunnelene 

 Fylkesråd for 
Transport og 
infrastruktur 

Arbeide for utbedring av Rv. 80/E6 Bodø-Fauske  Fylkesråd for 
Transport og 
infrastruktur 

Arbeide med å få realisert øvrige innspill til Nasjonal 
transportplan 2022-2033 

 Fylkesråd for 
Transport og 
infrastruktur 
 

Arbeide for at alle kommunene i regionen blir 
trafikksikre kommuner i løpet av fireårsperioden 
 
 

 Nordland fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg 
v/Silje Fisktjønmo 
 

Årlige samhandlingsmøter og utarbeidelse av 
tiltaksliste for økt bruk av kollektivtrafikk i området. 
 

 Samferdselsavdelingen 
v/ Samferdselssjef 
 

   
Ny by, ny flyplass og satsing på el-fly  Fylkesrådsleder 
Europeisk kulturhovedstad 2024. Samarbeid om å få 
opp aktivitet i hele fylket. 

 Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø 

https://innsyn.onacos.no/nfk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2020037861&dokid=1533077&versjon=38&variant=A&
https://innsyn.onacos.no/nfk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2020037861&dokid=1533077&versjon=38&variant=A&


Sjunkhatten folkehøgskole. Samarbeid mot 
realisering.   

 Fylkesråd for plan og 
næring 

Videre utvikling av hydrogen som energikilde  Fylkesråd for plan og 
næring 

Videreutvikling av Nordlandssykehuset.  Fylkesrådsleder 
Etablering av lulesamisk språksenter på Árran  Fylkesråd for plan og 

næring 
Utvikle et likeverdig tilbud for etablerere.  Fylkesråd for plan og 

næring 
Styrke samarbeid omkring regionalt plan- og 
klimanettverk. 

 Fylkesdirektør for 
Samfunnsutvikling 

Vannområdekoordinator. Få på plass felles 
finansiering av vannområdekoordinator i 
vannområdene Nord-Salten, Skjerstadfjorden og Sør-
Salten. 

 Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø. 

Ladestasjoner. Samarbeid om etablering av flere 
ladestasjoner for el-biler 

 Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø. 

Viltforvaltningsråd. Samarbeid om videre drift av 
Salten viltforvaltningsråd. 

 Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø. 

Statlige friluftsområder. Samarbeid om sikring av nye 
områder og tilrettelegging av områder gjennom 
oppdaterte forvaltningsplaner.  

 Fylkesråd for kultur, 
klima og miljø. 
 

 

 


