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Utviklingsprogram for byregioner - Deltagelse fase II
Forslag til vedtak
Bodø kommune søker i samarbeid med de andre Saltenkommunene om deltagelse i kommunal og
moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner fase II i henhold til vedlagte
prosjektplan.

Sammendrag
Gjennom deltagelse i fase I av utviklingsprogram for byregioner har Bodø kommune i samarbeid
med de åtte andre Saltenkommunene fått utarbeidet en helhetlig samfunnsanalyse for Salten. Med
bakgrunn i denne analysen ønsker Bodø kommune sammen med sine nabokommuner å søke på
deltagelse i fase II av utviklingsprogrammet. Tematikk for fase II er felles regional
næringsutvikling med fokus på næringer som er viktig for alle kommunene. Det er derfor satt
følgende fire mål for fase II.
1. Styrking 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 og primærnæring.

Saksopplysninger
Formannskapet vedtok i sak 14/8 den 29.1.2014 å søke deltagelse i fase I av utviklingsprogram for
byregioner. Fase I av prosjektet hadde som formål å få utarbeidet en helhetlig samfunnsanalyse for
regionen. Samfunnsanalysen har avdekket en rekke faktorer mellom by og omland som er
hemmende for vekst i regionen som helhet.
Samfunnsanalysen ble utarbeidet på bakgrunn av en litteraturstudie der alt kommunalt planverk i
regionen er gjennomgått. Litteraturstudien ble så komplementert med en intervjustudie der 46
personer innen offentlig forvaltning, næringslivet, akademia, kulturliv med mer er blitt intervjuet.
Samfunnsanalysen ble lagt frem for regionrådet i september 2014. Funnene i samfunnsanalysen ble
også presentert for Bystyret den 30.10.2014
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå lyst ut midler for fase II av prosjektet.
Fase II er et treårig prosjekt og har som formål at deltakerne skal komme fram til og iverksette
lokalt forankrete strategier og tiltak innenfor et tema/samfunnsområde med utgangspunkt i det
økonomiske samspillet mellom byen og omlandet for å fremme økonomisk vekst i regionen.
Valg av tema for fase II må forankres i funnene som er gjort i den helhetlige samfunnsanalysen.
Deltagelse i fase II forutsetter politisk vedtak i alle deltagerkommunene før søknadsfrist 1.mai.
Bodø kommune har invitert alle Saltenkommunene til å fatte slike vedtak i løpet av april.
Kommunene Fauske og Beiarn har allerede fattet politisk vedtak om deltagelse i fase II.

Vurderinger
Arbeidet i fase I har vært organisert gjennom Samfunnskontoret som har hatt prosjektledelse. Det
har vært nedsatt en arbeidsgruppe med en representant fra hver deltagende kommune. Sørfold,
Fauske og Meløy valgte av ulike årsaker å ikke delta aktivt i fase I av prosjektet. Disse kommunene
har derfor ikke vært en del av arbeidsgruppen, men har stilt velvillig opp i forbindelse med
gjennomføring av litteratur- og intervjustudien.
Arbeidsgruppen har fungert som rådgivere for firmaet Sjurelv og Kufaas AS som har utarbeidet
samfunnsanalysen. Videre har arbeidsgruppen vært ansvarlig for valg av mulig tematikk for fase II
av prosjektet.
Byregionprosjektet går samtidig med det omfattende kommunereformarbeidet som pågår i Salten.
Arbeidet med byregionprosjektet må derfor sees i sammenheng med kommunereformarbeidet
samtidig som valg av tematikk for fase II ikke må være til hinder for reformarbeidet. Det ble derfor
tidlig klart at felles næringsutvikling med fokus på næringer som omhandler alle kommunene ville
være et godt tema for fase II.
Næringsnettverket som består av næringssjefene i alle ni Saltenkommunene har av denne grunn
vært sterkt involvert i arbeidet med valg av tematikk for fase II. Videre prosess rundt valg av
tematikk har blitt forelagt rådmannskollegiet to ganger for diskusjon og tilbakemeldinger. Valg av
tema for fase II er derfor godt forankret.
Gjennom byregionsprogrammet fase II skal følgende gjennomføres:
1. Styrking 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 og primærnæring.

Det legges opp til å søke 1 million over tre år, totalt 3 millioner fra KMD. Disse midlene matches
med 50 % egeninnsats fra deltakerkommunene. Det opprettes en egen prosjektlederstilling som
organisatorisk legges til Samfunnskontoret. Den organisatoriske plassering er drøftet både i
næringsnettverket og i rådmannskollegiet og det er enighet om at dette er den beste plassering av
denne stillingen.
Hver kommune stiller en egeninnsats tilsvarende 10 % stilling. For Bodø kommune løses dette
innenfor rammene til Samfunnskontorets drift.

Konklusjon og anbefaling
Bodø kommune utformer søknad om deltagelse i kommunal- og moderniseringsdepartementets
utviklingsprogram for byregioner i henhold til vedlagte prosjektplan og tilbakemeldinger fra
Saltenkommunene gjennom politiske vedtak.
Deltagelse i utviklingsprogram for byregioner er et initiativ som er blitt godt mottatt i våre
nabokommuner og rådmannen anser dette som et viktig prosjekt for næringsutvikling i hele
regionen.
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