Saksframlegg
Dato

10.10.2016

Løpenr

76345/2016

Arkivsaksnr

Arkiv

2016/4563

026

Nærings- og
utviklingsavdelingen

Saksnummer Utvalg

Møtedato

Komite for plan, næring og miljø

23.11.2016

Bystyret

08.12.2016

Saltenstrategier 2016 til 2020
Rådmannens forslag til innstilling
Bodø bystyre vedtar Saltenstrategier 2016 til 2020 slik den foreligger.

Sammendrag
Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er knyttet til det
regionale samarbeidet i Salten. Formålet med å ha en strategiplan for Salten er å fremme
bærekraftig vekst og utvikling til det beste for alle som bor og virker i Salten.
De nye Salten-strategiene er utviklet med bidrag fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, en åpen
innspillskonferanse med bred deltakelse, styringsgruppe (arbeidsutvalget) og Regionrådet. Planen
skal behandles politisk i alle saltenkommunene.
Strategiens oppbygning med visjon, hovedmål, delmål og fokusområder, omhandler tema som i stor
grad sammenfaller med tenkning som går igjen i Bodø sin kommuneplan og utkast til strategisk
næringsplan. Det handler om å bygge en sterk region, gode forbindelser og infrastruktur og
kunnskapsbasert næringsutvikling.
Bodø kommune bør kunne slutte seg til Saltenstrategien.

Saksopplysninger
Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er knyttet til det
regionale samarbeidet i Salten. Formålet med å ha en strategiplan for Salten er å fremme
bærekraftig vekst og utvikling til det beste for alle som bor og virker i Salten.
De nye Salten-strategiene er utviklet med bidrag fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, en åpen
innspillskonferanse med bred deltakelse, styringsgruppe (arbeidsutvalget) og Regionrådet. Planen
skal behandles politisk i alle saltenkommunene.

En egen handlingsplan vil bli utviklet av Salten Regionråd for å gjennomføre strategien slik den
fremgår nedenfor.
Fremtidsbilde
Dokumentet inneholder et ønsket fremtidsbilde – Salten mot 2020, der det beskrives en attraktiv og
dynamisk region. Et sted der unge mennesker ønsker å bosette seg og hvor det er kulturelt mangfold
og sterk utvikling.
Samferdsel har gjennomgått en utvikling hvor tunnelen gjennom Tjernfjell har åpnet for nye
markeder og muligheter, og den nye Nord-Norge linjen har flyttet mye av godstrafikken til sjø og
bane. Betydelige oppgraderinger langs vei, sjø og bane har medført en forsterkning av bo- og
arbeidsregioner i Salten.
Bodø beskrives som hovedstad for den nye region Nordland og hvor byggingen av Ny by – ny
flyplass er igangsatt med de virkninger det har for hele regionen.
Nåsituasjon
Nåsituasjonen i Salten beskrives bl.a. gjennom en SWOT- analyse. Blant fortrinn i regionen
fremheves næringsmessig infrastruktur, naturressurser, sterk fylkeshovedstad, universitet i utvikling
og interkommunalt samarbeid.
Utfordringene som fremheves, handler om lange avstander, svakere befolkningsvekst, utflytting,
svak Salten- identitet og liten kultur for felles påvirkning fra regionen som helhet.
Visjon, mål og fokusområder
Visjonen er: Sammen gjør vi Salten til en attraktiv vekstregion
Hovedmål:
Vi skal skape verdier som bidrar til trivsel og velferd i Salten og nasjonalt, ved å være en
attraktiv og konkurransekraftig region i vekst
Delmål:
- Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide og drive næring i, og besøke
- Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting som gir et mer konkurransedyktig næringsliv
- Styrke naturlige bo- og arbeidsmarkedsområder, og Salten som et helhetlig servicemarked
Fokusområder (innsatsområder):
- Attraktive Salten. Mål: Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide, drive næring i
og besøke.
- Kunnskapsbasert næringsutvikling. Mål: Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting, som
gir et mer konkurransedyktig næringsliv.
- Infrastruktur. Mål: Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Saltenregionen som et
helhetlig servicemarked.

Vurderinger
Saltenstrategier 2016 til 2020 fremstår som et godt oppbygd og strukturert dokument.
Fremtidsbildet baserer seg på elementer som ikke fremstår som ukjente eller usannsynlige, og som
man langt på vei er i inngrep med i dag. Slik sett er det kanskje et spørsmål om det egentlig er
visjonært nok i forhold til å tenke muligheter fremover.
Situasjonsbildet med beskrivelse av fortrinn og utfordringer peker på momenter som er gode og
som Bodø kommune bør kunne slutte seg til.

Strategiens oppbygning med visjon, hovedmål, delmål og fokusområder, omhandler tema som i stor
grad sammenfaller med tenkning som går igjen i Bodø sin kommuneplan og utkast til strategisk
næringsplan. Det handler om å bygge en sterk region, gode forbindelser og infrastruktur og
kunnskapsbasert næringsutvikling.
Bodø kommune bør kunne slutte seg til Saltenstrategien.

Konklusjon og anbefaling
Den fremlagte Saltenstrategier 2016 til 2020 er et godt utarbeidet dokument, som samsvarer med
føringer og tenkning som ligger til grunn i Bodø kommune sine plandokumenter.
Bodø kommune bør derfor kunne slutte seg til Saltenstrategien.
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