Rapport 2015-2018
Utviklingsprogram for byregioner – Fase II
Bodø og Salten
Målet for byregionsprogrammet fase II har vært å gjennomføre:
1.

Styrkning av samarbeidet mellom kommunene i næringsarbeidet med felles
næringsutvikling på enkeltområder og enkeltprosjekter.

2.

Utarbeidelse av strategiplan havbruk.

3.

Utarbeidelse av strategiplan mineral.

4.

Utarbeidelse av strategiplan natur-og kulturbasert reiseliv.

Prosjektet er organisert på følgende måte:
Prosjektleder har vært ansatt i 100 % stilling i hele prosjektperioden.
Arbeidsgruppen har bestått av alle næringssjefene i de 9 Saltenkommunene.
Styringsgruppen har vært rådmannsgruppen som er alle rådmenn i Salten.
Rådmennene i samarbeid med sine næringssjefer har vært ansvarlige for nødvendige
politiske vedtak i den enkelte kommune og for å holde sine egne politikere informert om
fremdriften i prosjektet.
Forankring. Prosjektleder, arbeidsgruppen og styringsgruppen skal alle jobbe med å forankre
prosjektets arbeid og resultat i de enkelte kommune. Den enkelte kommune skal vedta og
tilslutte seg de enkelte strategiplanene når disse er utferdiget.
Gjennomføring av prosjektet
I prosjektperioden er alle 4 hovedpunktene gjennomført. Salten er en region med verdifulle
naturressurser på land og sjø. Viktigheten av å utvikle disse til å gi bærekraftig næringsutvikling, er
bakgrunnen til at en valgte å utarbeide strategiplaner innen disse 3 næringsområdene.
-

Styrking av samarbeid mellom de 9 Saltenkommunene.

Prosjektledelsen har tatt lederansvar i næringsnettverket, som er et nettverk mellom alle
næringssjefer i kommunene. Det er gjennomført møter i næringsnettverket hver annen måned i hele
prosjektperioden. I dette nettverket er det jobbet med prosjektet, men også med andre
problemstillinger som har vært aktuelle i kommunen. Det er også innhentet eksterne
foredragsholdere til nettverket i spesielle saker. Næringsnettverket her i tillegg til å være med å
utarbeide strategiplanene også samarbeide om annen næringsutvikling i regionen, jobbet med å
fremskaffe opplysninger om egne næringsarealer for en felles oversikt for regionen. Dette gjelder
næringsarealer både på sjø og land. Prosjektledelsen har arrangert et seminar for planleggere i
kommunene hvor samarbeid og betydningen av samordning av arealplaner har vært diskutert og
belyst. Dette arbeidet går videre.
Arbeidet og funksjonen til næringsnettverket har bidratt til å styrke samarbeidet og samhandlingen
mellom kommunene. Kommunene ser stor verdi av nettverkets funksjon, og er innstilt på å
videreføre og videreutvikle nettverkssamarbeidet etter prosjektperiodens slutt.

-

Utarbeidelse av strategiplan havbruk.

Det er utarbeidet en felles strategiplan for havbruk i Salten. Denne er vedtatt i alle de 9 kommunene.
Det ble opprettet en faggruppe som besto av aktører fra havbruksnæringen, akademia og offentlig
sektor, som jobbet tett under utarbeidelse av strategiplanen. For å sikre en fortsatt bærekraftig
vekst er det viktig å samarbeide på tvers av kommunegrensene.
I arbeidet med strategiplanen har prosjektledere arrangert en dagskonferanse hvor
havbruksnæringen, politisk og administrativ ledelse i alle kommunene og forskning og universitet
deltok. Totalt var det ca. 80 deltakere, og dette ble en nyttig møteplass, som bidro til avklaring,
forankring og informasjon om og interesse for arbeidet med det pågående strategiplanarbeidet, som
pågikk.

-

Utarbeidelse av strategiplan mineral.

Det er utarbeidet en felles strategiplan for mineralnæringen i Salten. Denne er også vedtatt i alle de 9
kommunen. Også her ble det opprettet en arbeidsgruppe som besto av næringen selv, akademia og
offentlig sektor. Disse jobbet godt og målrettet med å utarbeide strategiplanen og å avklare en
prioritert handlingsplan for kommunenes videre arbeid med denne sektor. Under dette arbeidet ble
det også her arrangert en dagskonferanse for næringen selv, politisk og administrativ ledelse i alle
kommunene, forskningsmiljø og organisasjonene i mineralnæringen, deltok. Også her var det over 80
deltakere, og konferansen hadde stor informasjons og nytteverdi for deltakerne og arbeidet videre
med forankring av mineralstrategien. Til å utarbeide oversikt over mineralressursene i Salten og
potensielle drivverdige ressurser, ble NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) engasjert.

-

Utarbeidelse av strategiplan natur-og kulturbasert reiseliv.

Det er utarbeidet er felles strategiplan for natur- og kulturbasert reiseliv. Denne er også vedtatt i alle
de 9 Saltenkommunene. Arbeidsmetoden med denne planen har vært den samme som med de
andre to. En faggruppe har jobbet tett med prosjektleder under utarbeidelse av planen, og det har
også vært en dagskonferanse i forkant av arbeidet med planen. Nordlandsforskning har levert en
grundig oversikt over reiselivet i Salten, som ligger som vedlegg til planen. Planen har vært en god
støtte til videre samarbeid i Salten og kommunenes deltakelse i felles destinasjonsselskap.
Deltakelse i destinasjonsselskap er et av satsingsområdene i planens handlingspunkter. Felles
destinasjonsselskap åpner mulighetene for at regionen kan se på seg selv med nye øyne utover både
eksisterende kommunegrenser og eventuelle fremtidige grenseendringer til felles beste for hele
regionen. Kommunene har tilsluttet seg det felles destinasjonsselskapet, som vi bidra til å
gjennomføre handlingsplanen.

-

Vurdering av resultatene

Arbeidsgruppen, styringsgruppen og politisk ledelse i kommunene vurderer det slik at prosjektet er
gjennomført etter planen, og at målet med å utarbeide strategiplanene og å styrke samarbeidet
gjennom næringsnettverket, er oppnådd. Effekten på sikt er avhengig av videre arbeid og
engasjement i alle kommunene. Det er i alle strategiplanene også handlingsplaner, som også peker
på hvem som er ansvarlig for gjennomføring av handlingene og satsingspunktene.
Det jobbes videre med næringsnettverket, og det er definert videre mål, organisering og mandat for
dette. Hovedoppgaven til næringsnettverket vil være å følge opp og videreutvikle strategiplanenes
handlingsområder. Det er allerede planlagt flere aktiviteter for å gjennomføre punkter i
handlingsplanene.
Når det gjelder videre arbeid med tilrettelegging og oppfølging av havbruksplanen, jobbes det nå
med å få finansiert en treårig prosjektstilling. Ressursen som ansettes i denne stillingen, skal jobbe
med å operasjonalisere havbruksplanen for alle Saltenkommunene.

-

Nytten av å delta i Byregionprogrammet.

Det at de 9 Saltenkommunene har deltatt i et felles prosjekt, har styrket samarbeidet mellom
kommunene. Samarbeidet er også formalisert i sterkere grad enn tidligere, da spesielt gjennom
næringsnettverket. Betydningen av dette vurderes som stor, og alle kommunene ser god nytte av å
fortsette dette samarbeidet. De har jobbet hardt for å få definert mandat og organisering av videre
arbeid. I dette videre samarbeidet skal en også se mer på å jobbe for å få definert felles arealplaner
for næring på sjø og land. Samlingene som har vært i regi av Distriktssenteret i løpet av
prosjektperioden, har vært nyttig. Disse har bidratt til å gi kunnskap og informasjon i tillegg til at vi
har hatt god nytte av å diskutere og utveksle erfaring i det nettverket som har fått i de andre
regionene.
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