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Høring - Regional planstrategi for Nordland 2021 - 2024   
 

Nordland fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional planstrategi. Den regionale 

planstrategien redegjør for regionale utviklingstrekk, fastsetter langsiktige utviklingsmål og 

innsatsområder. Den definerer også hvilke regionale planer som er nødvendige.  

 

Nordland fylkeskommune ønsker innspill på dette forslaget til Regional planstrategi for Nordland 

2021-2024. 

 

Innbyggerne, bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner skal sammen skape et 

bærekraftig fylke. Regional planstrategi for Nordland skaper et felles grunnlag for dette. 

Vi ønsker å skape et ferdig resultat sammen med høringspartnere og interessenter. Høringen er 

åpen for alle, også privatpersoner. Kommuner, offentlige myndigheter, næringsliv, organisasjoner 

og aktører i nordlandssamfunnet er særlig invitert til å svare på høringen. 

 
Frist for å svare på høringen er 7. mai 2021.   
 
Vi ønsker spesielt tilbakemelding på:  

• Langsiktige utviklingsmål, gir de nødvendig retning og er tydelige? Kom gjerne med forslag 

til justeringer eller alternativer.  

• Samsvarer målene for de ulike innsatsområdene og prioriterte satsingene med de regionale 

utfordringene og mulighetene i Nordland, slik du/dere opplever dem?  

• Samsvarer forslagene til nye regionale planer i Nordland med nordlandssamfunnets 

utfordringer og muligheter, og er temaene i de regionale planene relevante?  

• Er det behov for interkommunalt plansamarbeid?  

• Har du/dere andre merknader eller kommentarer?  

 
Vil du vite mer?  
Høringsdokumenter, kunnskapsgrunnlag og annen informasjon finner du på høringssiden 

til regional planstrategi.  
 
I høringsperioden vil vi invitere til hørings- og innspillsmøter. Disse vil bli lagt ut på høringssiden til 
planstrategien. Invitasjoner blir også sendt ut.  
  
Vi oppfordrer de som vil gi høringssvar, om å benytte vårt elektroniske skjema på nettsiden, 
http://www.nfk.no/planstrategi Der kan du også laste opp eventuelle vedlegg til høringssvaret.  
 
 

https://www.nfk.no/tjenester/planer-og-planlegging/pagaende-regionalt-planarbeid/regional-planstrategi-for-nordland/horing-regional-planstrategi-for-nordland-2021-2024.32956.aspx
http://www.nfk.no/planstrategi
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Alternativt kan høringsuttalelsen sendes til:  
Nordland fylkeskommune,   
Prinsensgate 100,   
8048 Bodø.   
Eller: post@nfk.no  
 

Merk saken med: Innspill regional planstrategi 
 
Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Dag Bastholm tlf 97 52 99 93, e-post: 

dagbas@nfk.no.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Linda Helén Haukland 

Fylkesråd for plan og næring 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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