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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Styret i Salten Regionråd  

Dato: 28. august 2020  

 

Sak: Styre-sak 40/20 
 INNSPILL TIL KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONVEKSTAVTALER 

 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-

kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Styret i Salten Regionråd 

har i møte den 28. august gjort følgende vedtak:  

Salten Regionråd er positive til at Nordland fylkeskommune har tatt initiativ til å inngå region-

vekstavtaler med de ulike regionene i Nordland. Salten er Nord-Norges største region med 

om lag 84 500 innbyggere, og vertskap for flere viktige næringer, blant annet sjømatnæ-

ringen, landbruk, kraft og industri og reiseliv. Salten utgjør en sterk og viktig motor i Nordland 

og er en av de mest verdiskapende regionene i Nord-Norge. 

Vi ønsker å gi følgende innspill til kunnskapsgrunnlag for regionvekstavtalen mellom Nord-

land fylkeskommune og Salten Regionråd: 

Overordnet bør det i kunnskapsgrunnlaget framkomme om det er dagens regionrådsgrenser 

som er benyttet, da Rødøy kommune gikk inn i Salten / Salten Regionråd i 2018. Dette er 

spesielt viktig for tidsseriene. 

Befolkning: 

− Det kan virke som at kommunesammenslåing (les: kommune-delingen av Tysfjord) 

har gjort det noe vanskelig med innhenting av tall-materiale. For Hamarøy sin del ser 

det ut til at f.eks. befolkningstall gjelder for den nye kommunen, mens andre tall ser ut 

til å være hentet fra gamle Hamarøy. Dette vil ikke ha noe å si for tallstørrelsene i re-

gionen som helhet, men tallene kan være misvisende der hvor man viser til tall for 

enkeltkommuner. 

− SSB har nylig lagt fram befolkningsfremskrivninger for hele landet, og vi oppfordrer til 

å oppdatere kunnskapsgrunnlaget i henhold til dette. Det er også viktig at usikkerhe-

ten ved befolkningsfremskrivningene nevnes. Det bør framkomme at det er ulike sam-

funnsmessige endringer / samfunnsutviklingsprosjekter som sannsynligvis vil ha inn-

virkning og betydning for SSBs prognoser, og bidra til større befolkningsvekst enn det 

befolkningsfremskrivningen tilsier. Eksempel på dette er blant annet jobben fram mot, 

og gjennomføringen av, Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024.   

− Figur 12: Nettoinnflytting innenlands; Det bør i større grad analyseres / sies noe om 

hvorfor noen kommuner vokser, mens andre minker i antall innbyggere. Steigen 

kommune har som eksempel en svært positiv utvikling, mens andre kommuner mister 

innbyggere. Analyser gjerne hva som er årsaken til disse forskjellene. 

Arbeidsmarked: 
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− Salten er en stor havbruksregion, og mange av kommunene er store havbrukskom-

muner. Under sysselsetting og næring kan det være hensiktsmessig å differensiere ut 

havbruksnæringen. Dette vil gjøre det enklere å analysere primærnæringsveksten i 

Salten. Dette vil også kunne påvirke bolken om utdanningsnivå, da sjømatnæringen 

har behov for et bredt spekter med kompetanse og med øken-

de kompetansekrav. Dette vil være viktig for å forstå sjømatnæringens kompetanse-

behov.  

− De fleste kommunene, og kanskje særlig distriktskommunene, klarer ikke å rekrutte-

re riktig kompetanse til kommunen. Hvordan kan underskuddet på kompetanse til be-

driftene også komme frem i kunnskapsgrunnlaget? Det er ikke kun behovet for nye 

arbeidsplasser som bør framkomme, men også hvilken kompetanse som etterspørres 

til de arbeidsplassene vi har rundt omkring i Salten. 

   

Utdanning: 

− Generelt mener Salten Regionråd at videregående opplæring bør ha en struktur som 

er godt tilpasset næringslivets behov, og at tilbudet gis i relativ nærhet til bokommu-

nen til ungdommen. Det bør legges til rette for en utdanningsstruktur som både er til-

passet lokalt næringsliv, og for yrkesrettede utdanninger og utdanninger ift videre 

studier på høyere utdanning. 

− Det bør framkomme i rapporten at alternative læremodeller har gitt gode resultater 

som et desentralisert videregående tilbud. Et eksempel er Steigenmodellen (tilknyttet 

KHVGS) med fagopplæring i bedrift fra dag en, og som ikke er omtalt i kunnskaps-

grunnlaget. Slik det ser ut er det grunn til å tro at kunnskapsgrunnlaget kun omtaler 

ordinære utdanningsløp.  

 

Samferdsel: 

− Kapittel 2.5 Samferdsel er noe mangelfullt etter vår mening. En viktig kategori for Sal-

ten og Nordland er blant annet hurtigbåt og ferge. Kunnskap om trafikkmønster rundt 

dette bør inkluderes i rapporten, og det samme gjelder for tog og buss.  

− Tilstanden på fylkesveiene er en viktig sak for hele Nordland og det er et stort etter-

slep langs fylkesveiene. Det kunne gjerne vært mer kunnskap om vegstandard i fylket 

langs fylkesvegene, og ber om at fylkeskommunen kartlegger dette og tar det inn i 

rapporten.  

− Figur 49: Det kan gjerne skrives inn antallet elbiler i de ulike regionene, hvor mange 

forventes i årene fremover, og hvordan el-lade-strukturen i de ulike regionene er. Her 

er det behov for noe mer info enn det som foreligger i utkastet.   

 

Tannhelse  

− Tannhelsesituasjonen trenger mer info.   

 


