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Kort om prosessen
• Oppstart des. 2011
• Oppstartsseminar
februar 2012
• Reg. planseminar marsmai 2012
• Høring 24.10 - 12.12.12
• Vedtak FT februar 2013

Fremdriftsplan til vedtak
• Høring 24. oktober –
12. desember
• Ferdig utkast 7.
januar
• Fylkesting –
sluttbehandling 25 28. februar

Oppbygging av fylkesplanen
• Fokus på tre
målområder:
– Livskvalitet
– Livskraftige
lokalsamfunn og
regioner
– Verdiskaping og
kunnskap

Innhold
•
•
•
•
•

Innledning
Strategisk del
Reg. pl. bestemmelse for kjøpesentre
Arealpolitiske retningslinjer
Vedlegg 1.
– Utviklingsprogram Nordland/handlingsprogram (UPN)
• Liste over tiltak med ansvarlig aktør/samarbeidspartnere

•

Vedlegg 2.
– Konsekvensutredning

MÅLOMRÅDE 1: LIVSKVALITET

MÅLOMRÅDE 2: LIVSKRAFTIGE
LOKALSAMFUNN OG REGIONER
Visjon: Et aktivt liv og et inkluderende samfunn Visjon: Et attraktivt Nordland
Mål 1: Alle i Nordland skal ha mulighet til å kunne
utvikle sine evner, ferdigheter og interesser

Visjon: Et nyskapende Nordland

Mål 1: Regionsentrene skal være lokomotiver Mål 1: Økt kompetanse og FoU-aktivitet
i livskraftige regioner

Stimulere barn og unges samfunnsengasjement og aktive Styrke regionsentrene som funksjonelle sentra
fritid
Inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive Styrke Bodøs rolle som fylkessenter,
samfunnsdeltakere
universitetsby og motor i nordområdesatsinga
Tilrettelegge for utdannings-, opplæringstilbud og
læringsmiljø av høy kvalitet
Stimulere til aktiv bruk og formidling av natur, kulturarv,
kunst og kultur
Mål 2: Innbyggerne i Nordland skal ha gode levekår
Mål 2: Nordland skal ha attraktive og
funksjonelle lokalsamfunn og regioner
Utvikle en boligpolitikk som ivaretar befolkningen,
Videreutvikle kommunalt og regionalt
næringslivet og spesielle gruppers behov
samarbeid
Styrke barnehager, skoler og arbeidsplasser som
helsefremmende arenaer

MÅLOMRÅDE 3: VERDISKAPING OG KOMPETANSE

Stimulere til økt samarbeid mellom forskningsmiljø, utdanningsinstitusjoner og næringsliv, offentlig sektor og
innovasjonsaktører
Offentlige aktører i Nordland skal utvikle og videreformidle ny
kunnskap
Bidra til å videreutvikle kompetansemiljøene i fylket
Stimulere til økt bruk av nasjonale og europeiske FoU-midler
Mål 2: Nordland skal ha tilstrekkelig og kompetent
arbeidskraft
Styrke og målrette rekrutteringa av arbeidskraft

Satse på utvikling av byer og tettsteder med
grunnlag i stedenes egenart
Utvikle robuste samfunn med velfungerende
infrastruktur og god omstillingsevne
Skape gode og funksjonelle arenaer for kunst,
kultur, fysisk aktivitet og idrett i alle regioner
Legge til rette for gående og syklende og gode
kollektivløsninger
Mål 3: Nordlands befolkning skal ha tilgang
til fleksible og robuste utdanningstilbud

Stimulere til kompetanseheving i arbeidslivet

Samordne innsatsen og utvikle et forpliktende
samarbeid mellom regionale kompetanseaktører
Tilrettelegge for desentraliserte og fleksible
utdanningstilbud i regionene
Utvikle rådgivertjenesten i skolen og en
livslang tjeneste for karriereveiledning

Stimulere til nyetableringer, omstillinger og vekst i eksisterende
bedrifter
Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og
naturressurser som potensial for verdiskaping
Jobbe for å skape en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
med god balanse mellom bruk og vern
Foredle mest mulig av råvarene nærmest mulig der ressursene
finnes
Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling innen sektorer hvor
Nordland har spesielle fortrinn
Legge til rette for effektive og miljøvennlige godstransporter

Øke gjennomføringen av utdanning

Mål 3: Nordland skal ha et konkurransedyktig og innovativt
arbeids- og næringsliv

Innspill til fylkesplanen
• Innspill på regionale seminar til de tre målområdene
• Innspillene kan deles i to:
– Regionale innspill - gjelder kun den enkelte region
• Er nyttig mht. handlingsplanen til hver enkelt region
– Generelle innspill som er allmenngyldige for Nordland
• tas med i fylkesplanens handlingsprogram (Utviklingsprogram
Nordland)

• Innspill fra fagetater i fylkeskommunen, regional stat
(Partnerskap Nordland)

Nivå på tiltakene i handlingsprogrammet (UPN)
– Avgrensa i tid - ikke drift
– Samarbeid mellom minimum to
institusjonelle aktører, samarbeidsprosjekt
prioriteres
– Nyskapende/fornyende
– Basert på tydelige resultatmål

Målområde 1 – livskvalitet
Navn på tiltak
Regionalt kulturprosjekt

Regionale tiltak for Ofoten
Ansvarlig aktør

Desentraliserte studietilbud /nettstudier

Kartlegging av framtidig kompetansebehov
Målområde 2 – livskraftige lokalsamfunn og regioner
Ansvarlig aktør
Navn på tiltak
Gode tilbud til utenlandske studenter
HiN
regionalt tilflyttingskontor
Utbedring av stamveier E6 og E 10
Stamfiber
E6 ut av Narvik
Utnytte og styrke regionens fortrinn som
trafikknutepunkt

Nfk
Statens vegvesen

Dobbeltspor Ofotbanen
Narviksenteret
Samarbeidsorgan for rekruttering
Målområde 3 – verdiskaping og kompetanse
Ansvarlig aktør
Navn på tiltak
Like rammevilkår for vei, sjø og bane
Entreprenørskap - Lofotens
ungdomsgründer
Lofotrådet, Nfk
Traineeordning teknologisk utdannede
Tiltrekke kompetent utdannede

Samarbeidsparter
Frivillig senter, Kommunen, ..
Uin + UiTø, Høgskolen i Harstad,
Narvik,
Nfk + HiN + Regionrådet, Store
bedrifter; Vegvesenet, Sparebanken
N-N.

Mål
M1

Samarbeidsparter
Kommuner, regionråd
Narvikregionen, Næringsforening,
Ofoten reg.råd.
Kommunene, Nfk, Vegvesenet,
Næringsorg.

Mål
M1

Paul Rosenmeyer, Rambøll.
Næringsorg. Narvik havn, Futrum,
Narvikgarden, Rambøll
NORUT, Kommunene, Nfk,
Næringsforening, Narvik havn,
Futurum.
Nfk, KD, Rambøl (ang. plan,
arkitektur)
HiN, kommunene, næringsorg.
Samarbeidsparter

M1

M1
Strategier

M1
M2
M2
M2
M2

M2
M3
M4
Mål
M1
M2

Kommunene, tekologibedrifeter,
HiN, Trainee Salten.
HiN

Strategier

M3
M3

Strategier

