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I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det utarbeides et årlig handlingsprogram basert på et
årlig partnerskapsmøte. Ofoten regionråd har utarbeidet vedtekter for Partnerskap Ofoten vedtatt i
møte 27.mars 2009.

Bakgrunn
Under tittelen ”Vekstkraft gjennom regionale partnerskap” har Nordland fylkeskommune i sak 71/08
vedtatt å etablere en ny regional partnerskapsmodell sammen med regionrådene i Nordland.
Formålet med partnerskapene er:
1. Å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet
2. Å styrke samordningen av regionalpolitikken både på fylkes og regionnivå
Den nye regionale partnerskapsmodellen etableres ut fra en erkjennelse av at en vellykket regional
utvikling forutsetter bred medvirkning, samhandling og samarbeid mellom ulike aktører som kan ha
innflytelse på denne utviklingen. Ofoten regionråd vil få tildelt 10,3 mill kr fra fylkeskommunen
fordelt på årene 2009-2011. Tildelingen vil inngå som en medfinansiering i regionale prosjekter.
Ofoten regionråd fattet i sin behandling i sak HS 04/08 i saken ”Vekstkraft gjennom regionalt
partnerskap – videre arbeid” følgende vedtak: ”Hovedstyret i Ofoten regionråd gir sin tilslutning til
forslaget til oppretting av regionalt partnerskap mellom Nordland fylkeskommune og Ofoten.”

Muligheter og utfordringer
Den framtidige utvikling av nordområdene i de arktiske land vil medføre en rekke utfordringer for
myndigheter, institusjoner og det sivile samfunn i nord. Dette er knyttet til klimaendringer, landenes
suverenitetsambisjoner og militær, økonomisk, politisk og miljø- og ressursmessig sikkerhet,
ressursutnyttelse og transport, regionalt samarbeid over landegrensene og urfolkenes stilling i de
stater de er innbyggere av, når det gjelder rettigheter og øvrig samfunnspolitikk.
Nordområdene ble satt på den rikspolitiske dagsorden i 2003 i Norge. Nordområdene er i dag landets
viktigste strategiske satsingsområde. Sett i et regionalt perspektiv er det en stor utfordring for Ofoten
å utvikle kunnskap, kompetanse og kapasitet til å møte de utfordringer - og kunne nyttiggjøre seg de
muligheter nordområdeutviklingen medfører. Grenseoverskridende samarbeid, internasjonalisering,
institusjonsutvikling og utbygging av infrastruktur er bærebjelker i denne sammenheng.

Muligheter
Regionens muligheter ligger først og fremst i å utnytte og bygge videre på de fortrinn som finnes i
regionen, knyttet til natur, geografi og befolkning. Ofoten ligger i et av de tettest befolkede områder i

Nord-Norge og har en norsk og samisk bosetting. Området som ofte omtales som midtre Hålogaland,
har en rekke muligheter knyttet til:
-

Områdets fortrinn som kommunikasjonsmessig knutepunkt

-

Sin relativt sterkt utviklede teknologiske industri

-

Ulike kompetansemiljøer innen utdanning, forskning, helse, forvaltning og konsulenttjenester

-

Samfunnshistorie som grunnlag for identitets-, kultur- og næringsutvikling, som for eksempel
reiseliv, mat og annen primærproduksjon

Regionen bør også utnytte og bygge videre på sine fortrinn og allerede etablerte kontakter
internasjonalt, det være seg innen kunnskapssektoren, reiseliv, logistikk eller folk til folk samarbeid.

Utfordringer
En stor utfordring for Ofoten er å utvikle levedyktige samfunn som er attraktive for alle
aldersgrupper i befolkningen. Spesielt omfatter det å utvikle tilbud som får unge folk til å bosette seg
i regionen.
I tillegg til denne hovedutfordringen finnes det en rekke andre utfordringer som trolig virker i sterkt
samspill med befolkningsutfordringen:
a) Bredden i arbeidsmarkedet gir utfordringer for høyt utdannede og i neste omgang mindre
potensial for nyetableringer som etterspør kompetanse.
b) Positiv utvikling av den regionale infrastrukturen.
c) Synliggjøre positivt regionalt særpreg og identitet.
d) Bygge positivt samarbeidsklima mellom samfunns- og andre aktører.
e) Øke tilgjengelig risikovillig kapital.

Mål
Formål
Partnerskap Ofoten skal sammen med Nordland Fylkeskommune og øvrige partnere bygge og utvikle
en fremtidsrettet region med bærekraftig bosetning som bygger på høy kompetanse, aktivt kulturog næringsliv.

Resultatmål
Etablere og gjennomføre kommuneovergripende prosjekter
Gjennomføre mulighetsstudie for Ofoten – ressurskartlegging
Infrastrukturplan – inkludert en veipakke Ofoten

Økt bevissthet om og et bedre regionalt omdømme
Skape en positiv befolkningsutvikling innen aldersgruppen 20 – 44
Skape ett mer balansert og variert arbeidsmarked

Innsatsområder og strategier
Ut fra de innsatsområdene som identifiseres i Strategisk Næringsplan for Ofoten og øvrige regionale
utviklingstrekk bør det satses blant annet innen disse områdene:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Omdømme
Infrastruktur og logistikk
Reiseliv, varehandel og kultur
Teknologi og kunnskap
Regionale vekstnæringer
Offentlig sektor – fornying og utvikling

For å oppnå resultatmålene er det viktig at en har et helhetlig syn på samfunnsutvikling i regionen.
Det opprettes derfor faggrupper under styret på med fem – 5 – faste medlemmer innenfor
områdene:
-

Næring
Kultur
Kompetanse

Faggruppene skal gi ytterligere målformuleringer innen sine områder, identifisere prosjekter og
arbeide aktivt for å skaffe de nødvendige prosjektpartnere og medfinansiering.

Økonomi
Midlene som stilles til disposisjon fra NFK er underlagt reglene om offentlig finansiering og det kan
derfor ikke forventes finansiering av prosjekter utover 50 %. Det vil derfor ligge til partnerskapets
deltagere å frembringe den overskytende finansiering. Det vil derfor være en viktig oppgave for
styrene av partnerskapets og regionrådet å finne slik finansiering i samarbeid med aktuelle
prosjektdeltagere.
Bevilgningen fra NFK fordeles etter følgende modell:
60 % av midlene stilles til disposisjon som strategiske midler inne innsatsområdene. Styret avgjør
årlig fordeling mellom innsatsområdene. Målsetningen er at faggruppene skal identifisere prosjekter
og arbeide aktivt for å skaffe de nødvendige prosjektpartnere og medfinansiering.
40 % av midlene forvaltes av styret for partnerskapet direkte.
Basert på etterspørsel justerer styret for Partnerskapet årlig fordelingen og den praktiske
gjennomføringen av ordningen.

Samarbeidspartnere
•
•
•
•
•
•

Næringsliv og næringsselskap
Høyskole, videregående skole, forsknings- og kompetanseinstitusjoner
NAV
Kulturinstitusjoner
KS, NHO
Interkommunale selskap i Ofoten

Institusjoner som inngår i Partnerskapet i kraft av deltagelse på oppstartsmøte 12.01.2009
Ballangen Næringsforum
Ballangen kommune
Høgskolen i Narvik
Narvik Næringsforum
Evenes kommune
Narvik videregående skole
Narvik kommune
Norges Brannskole
Auron Tysfjord
Tjeldsund kommune
NORUT teknologi
Bedriftskompentanse
Fremover
Tysfjord kommune
Forskningsparken i Narvik
Moe Media
Ofoten regionråd
Narvik Havn
Nordland fylkeskommune Futurum
Norcem
RKK Ofoten
Sjøforsvaret Ramsund
Árran
Transportutvikling
PPT Ofoten
Narvik kulturhus
Ofoten friluftsråd

Várdobáiki samisk senter

Vattenfall AB

Organisasjonsstruktur

Nordland Fylkeskommune

Ofoten regionråd

Er juridiske partnere og setter organisatoriske rammevilkår

Partnerskap Ofoten
Er en åpen organisasjon som gir overordnede
styringssignaler gjennom årlige stormøter

Sekretariat

Styringsgruppe for Partnerskapet
Vedtar og forvalter tiltak

Faggrupper utgått fra Partnerskapet
Identifiserer prosjekter og gir beslutningsgrunnlag til styringsgruppe

Næring

Kompetanse

Kultur

