
 

 

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2:  Rapportering pr. 15.02.2016 

Bodøregionen 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) 
Prosjektnavn: Bodø og Salten – Næringssamarbeid for økt vekst 
Søknadsnummer: 2015-0042 
Prosjektleder : Mona Lindal 
Organisatoriske endringer, 
Det er ingen organisatoriske endringer i prosjektet. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Mål for prosjektet. 
Regionens prosjektmål er: 
Styrking av samarbeidet mellom kommunene i næringsarbeidet med felles næringsutvikling på 
ng på enkeltområder og enkeltprosjekter 
- Utarbeidelse av strategiplan havbruk 
- Utarbeidelse av strategiplan mineral 
- Utarbeidelse av strategiplan natur- og kulturbasert reiseliv og primærnæring. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Aktivitetene fram til nå. 
Prosjektet er i en oppstartfase. Prosjektleder ble ansatt 16. november 2015. En del av tiden til nå har 
gått med til oppdatering av prosjektleder og prosjektleders kartlegging av prosjektområdene og 
planlegging av videre framdrift. Det har vært møter mellom prosjektleder og aktører innen alle de 
tre næringsområdene som det skal utarbeides strategiplaner for. Videre møter og samtaler mellom 
prosjektleder og aktører innen kommunenes politiske og administrative ledelse, 
virkemiddelapparatet, forsknings og kompetanse-institusjoner i regionen, og Nordland 
Fylkeskommune. Prosjektleder har planlagt besøk og møter i alle Salten-kommunene, og har 
gjennomført en av disse reisene. 
 
Det er etablert et næringsnettverk, bestående av alle næringssjefer i de 9 Salten-kommunene. Vi har 
hatt et to-dagers møte i dette nettverket,- og det er etablert en møteplan for resten av året. Det er 
planlagt 6 møter for resten av året, hvorav 2 av disse er to-dagers møter. De viktige sakene i dette 
næringsnettverket er kompetansedeling. Vi har opprettet en lukket facebook-gruppe for 
erfaringsutveksling og nyhetsoppdatering. En annen viktig sak i dette nettverket, som vil bli en 
kontinuerlig oppfølgingssak hele året er bedriftsetableringer/ gründervirksomhet. 
 
Strategiplan Havbruk skal utarbeides dette året. Forberedelsene til dette arbeidet er påbegynt. Det 
skal etableres en faggruppe for havbruk, bestående av totalt 4 personer. Det er 2 aktører fra 
havbruksnæringen i Salten og 2 fra kommunenes administrasjon eller politiske ledelse som skal sitte 
i denne gruppen. Næringsaktørene er utpekt og de har sagt seg villige til å arbeide i en slik 
faggruppe, de to andre vil bli utpekt primo februar 2016. Denne gruppen vil bli aktiv i arbeidet med 
strategiplanen. Videre er det under planlegging en en-dags konferanse om havbruk. Denne skal være 
den 7. april 2016 i Bodø. De fleste innledere og foredragsholdere er klare. Det er forskere, ansatte 
ved Nord universitet, politikere, regionens havbruksaktører. Dette skal fungere som en «kick off» før 
arbeidet med Strategiplan Havbruk starter. De som inviteres til å delta på denne er alle regionenes 
ordførere, rådmenn og næringsaktører innen havbruk. Det settes av god til debatt og samtale,- slik 



 

 

at det er mulig med en god dialog og meningsutveksling mellom alle deltakere. Tema for 
konferansen er 
«Dyrke havet for fremtiden», og temaene er blant flere 
- Ringvirkninger og verdiskaping i havbruksnæringen 
- Salten-perspektiv - status og utfordringer 
- Industriell taredyrking – muligheter og utfordringer 
- Kommersialisering av forskning – kompetanse og forskning 
- Interkommunal kystsoneplan 
- Ny oppdrettsteknologi 
 
En lignende en-dags-konferanse vil bli avholdt også de neste årene relatert til strategiplan mineral og 
strategiplan kultur og naturbasert reiseliv. 
 
Framdrift i prosjektplanen i arbeidet i forhold til prosjektplanen. 
Den opprinnelige tidsplanen er følgende: 
1.mai 2015 Søknadsfrist KMD 
August 2015 Ansettelse av prosjektleder 
Mai 2016 Strategiplan havbruk ferdigstilt, kommunale vedtak i juni 2016 
Mai 2017 Strategiplan mineral ferdigstilt, kommunale vedtak i juni 2017 
Mai 2018 Strategiplan natur og kulturbasert reiseliv og primærnæring ferdigstilt, kommunale vedtak 
i juni 2018.  
Denne tidsplanen blir forskjøvet ved at prosjektleder ble ansatt først medio november 2015. Dette 
innebærer at alle strategiplanenes ferdigstillelse vil bli i november i årene 2016/2018/2018, med 
kommunale vedtak i desember de samme årene. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Framdriften i prosjektet vurderes som god, og i henhold til fremdriftsplan. 


