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1. Regional planstrategi
Fylkeskommunen er regional planmyndighet, og er i henhold til plan- og bygningsloven
pålagt å utarbeide en regional planstrategi. Planstrategien redegjør for regionale
utviklingstrekk, fastsetter langsiktige samfunnsmål og prioriterer hvilke spørsmål
nordlandssamfunnet skal behandle i videre regional planlegging. Hensikten er å få alle gode
krefter til å sette en felles kurs for utviklingen i fylket. Etter plan- og bygningsloven (pbl § 7-1)
er regional planstrategi det eneste lovpålagte dokumentet for planlegging på regionalt nivå.
Det er fylkestinget i Nordland som vedtar strategien. Planstrategien skal avløse den
gjeldende fylkesplanen.
Planstrategien gjør rede for viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og
utviklingsmuligheter i Nordland, og peker på nødvendige prioriteringer og satsingsområder
for valgperioden. Den lister også opp de planer og strategier som gjelder i valgperioden, og
avklarer hvilke planer og strategier som skal lages nye eller revideres. Hensikten med den
regionale planstrategien er å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen i fylket og bidrar til å
gjøre planleggingen mer forutsigbar. Målene og de prioriterte satsingene skal følges opp i
fylkeskommunens videre arbeid, herunder økonomi- og budsjett. Oppfølgingen vil være en
vesentlig del av fylkeskommunens pålagte veiledningsarbeid.
Dokumentet bygger på et kunnskapsgrunnlag som følger FNs 17 bærekraftsmål, samt
aktuelle rapporter og analyser som gir innsikt i Nordlandssamfunnet. Kunnskapsgrunnlaget
forteller dermed hvordan nordlandssamfunnet ligger an for å oppnå de internasjonale målene
for bærekraft. Det forteller også om andre forhold som er vesentlige i Nordlandssamfunnet,
slik som demografisk utvikling, sysselsetting, transport og infrastruktur.
Regjeringen har uttrykt i Nasjonale forventninger til den regionale og kommunale
planleggingen at vi står overfor fire store utfordringer:
Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle
De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse
utfordringene. Planlegging er et av deres viktigste verktøy. Regjeringen har gjennom disse
forventningene bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være
det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer.

1.1. Planstrategiens virkning
Plan- og bygningsloven (pbl) uttrykker at statlige og regionale organer og kommunene skal
legge den regionale planstrategien til grunn for videre planarbeid i regionen. Vedtatte mål og
prioriterte satsinger som vedtas vil være felles for alle offentlige instanser i fylket.
Den regionale planstrategien vil være grunnlaget for den videre planleggingen i fylket. Dette
innebærer at regionale planer som utarbeides i henhold til pbl, men også strategier for egen
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virksomhet, skal følge opp mål og prioriterte satsinger. De prioriterte satsingene vil bli koblet
opp mot fylkeskommunens budsjett- og økonomiplanprosesser.

2. FNs bærekraftsmål og regionalt kunnskapsgrunnlag
Å jobbe med FNs bærekraftsmål i planstrategien er vedtatt av fylkestinget i sak 087/2019.
Utfordringene for Nordland er diskutert i kunnskapsgrunnlaget. Det er dermed skapt en
sammenheng mellom globale og regionale utfordringer som søkes løst ved regionale
muligheter og satsinger.
Forenklet kan kunnskapsgrunnlaget oppsummeres i at Nordlands har to hovedutfordringer.
Den første er befolkningsutviklingen, både at vi blir færre og eldre. Befolkningsutviklingen vil
kreve mye for utvikling av lokalsamfunn og tjenestetilbud framover. Den andre
hovedutfordringen til Nordland er den økologiske bærekraften. Nordlands naturressurser er
rike, men også sårbare. Hvordan klimaendringer vil påvirke ressursene og det biologiske
mangfoldet er vesentlig i tiden framover. Mulighetene til verdiskaping er også tett koblet både
til befolkningsutvikling og den økologiske bærekraften. Framtiden i Nordland vil derfor kreve
et godt samspill mellom sosial, økologisk og økonomisk bærekraftig utvikling.

Regional planstrategi viser vei mot et bærekraftig Nordland og skal legge en målrettet
strategisk satsing til grunn for å oppnå dette. Fokuset på FNs bærekraftsmål og de regionale
satsingene viser hvordan nordlandssamfunnet vil handle lokalt for å bidra til å oppnå globale
mål. Bærekraftsmål 17 om samarbeid vil være spesielt viktig for å oppnå målene. Uten et
godt samarbeid mellom det offentlige, private og de frivillige organisasjonene vil det ikke
være mulig å få tilstrekkelig legitimitet og samarbeid om de prioriteringer og mål som er
nødvendig for å skape et mer bærekraftig Nordland.

2.1

The future is now

FN publiserte i 2019 rapporten – The Future is Now. Der påpekes det at for å nå summen av
de 17 bærekraftsmålene innen 2030 kan vi ikke jobbe med dem hver for seg. Rapporten
systematiserer bærekraftsmålene i seks innsatsområder. Disse seks innsatsområdene
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passer godt med utfordringer og muligheter i Nordland. Derfor brukes inndeling fra The
Future is Now som grunnlag for innsatsområdene i planstrategien.
De seks innsatsområdene er:
1. Livskvalitet, velferd, ernæring og like muligheter
2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
3. Bærekraftig arealbruk og matproduksjon
4. Redusere klimagassutslipp og energiomlegging
5. Helhetlig by- og lokalsamfunnsutvikling
6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold
Et viktig poeng med inndelingen i disse seks innsatsområdene er å stimulere til samarbeid
på tvers av fagområder og forvaltningsnivå (stat, fylke, kommune) og motvirke en sektorisert
tilnærming til problemløsning. Dette er i tråd med bærekraftsmålenes vektlegging av
samarbeid for å nå Agenda 2030 (FNs17 bærekraftsmål).

3. Prosess
3.1

Smart spesialisering

Smart spesialisering er EUs metodikk for regional utvikling. De fleste regioner i Europa har
laget smart spesialiseringsstrategier, og i flere av EUs programmer må søkere vise til
regionale smart spesialiseringsstrategier for å kunne søke. Smart spesialisering gir politikere
og administrativ ledelse i fylkeskommunen et verktøy for å styrke rollen som regional
samfunnsutvikler. Samfunnsutviklerrollen innebærer ansvar for å skape en helhetlig og
ønsket utvikling i egen region. EU peker på at strategiarbeidet må være kunnskapsbasert og
innebære medvirkning og mobilisering av kommuner, privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn.
I tillegg krever det en samordnet offentlig innsats og virkemiddelbruk. Metodikken i smart
spesialisering er på de fleste områder veldig lik hvordan vi i Nordland har laget
planstrategien. Nordlands planstrategi vil fungere som Nordlands smarte
spesialiseringsstrategi sammen med den regionale innovasjonsstrategien.

3.2

Prosess og medvirkning

For å lage regional planstrategi er metodikken i plan- og bygningsloven og metodikken i
smart spesialisering lagt til grunn for arbeidet. Kunnskapsgrunnlaget dokumenterer hvordan
situasjonen er i Nordland innenfor de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene. I denne
gjennomgangen er det også lagt til informasjon som ikke berøres av bærekraftsmålene, men
som er vesentlig for å se en større del av utfordringsbildet i Nordland. Den demografiske
situasjonen, samferdsel, kulturformidling og kulturminner er dokumentert mer inngående enn
hva FN17 legger opp til.
I tillegg er det i prosessen også brukt andre analyser, evalueringer og rapporter. Eksempler
er evalueringen av smart spesialiseringsstrategien for Nordland og kunnskapsgrunnlaget
som er lagt til grunn for regionvekstavtalene.
I 2020 har koronapandemien krevd nytenkning i planarbeidet, og det brede
medvirkningsarbeidet som var planlagt lot seg ikke gjennomføre. Det ble en forenklet
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prosess med kommuner og institusjoner, blant annet Næringslivets hovedorganisasjon
(NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Helse Nord og Nord universitet. Det ble
gjennomført en workshop med nevnte aktører hvor det kom innspill til satsingsområder for
den regionale utviklingen. Satsingsområdene er tatt inn som forslag til regionale prioriteringer
gjennom at mål og satsingsområdene bygger på disse innspillene.
Et godt samarbeid må ligge til grunn for å få til en bærekraftig utvikling av fylket. Regional
planstrategi viser hvordan Nordland fylkeskommune vil satse for å oppnå det.

4. Fylkeskommunens roller og det regionale plansystemet
Sterke internasjonale trender som globalisering, urbanisering og klimaendringer påvirker
samfunnsutviklingen og forholdene for den enkelte. Globalisering og urbanisering har som
drivere for utviklingen positiv effekt på utvikling og mangfold. De bidrar også til at nasjonene
blir mer avhengig av hverandre og dermed også behov for flere og sterkere internasjonale
fredsskapende avtaler. Regional politikk kan bidra til å posisjonere Nordland internasjonalt,
og kanskje også dempe de største negative konsekvensene. Politikken som utformes bør
derfor også ses i sammenheng med hvordan den demper eller endrer retning på effektene
av globale trender.

4.1

Fylkeskommunens rolle og virkemidler

Nordland fylkeskommunene skal som regional samfunnsutvikler ta ansvar for en helhetlig og
ønsket utvikling i eget fylke. Samfunnsutvikling handler om summen av innsats rettet mot
blant annet klima og miljø, folkehelse, kompetanse, kultur, ressursforvaltning,
næringsutvikling, transport og infrastruktur. Fylkeskommunene har en rekke oppgaver og
funksjoner som er viktige for samfunnsutviklingen i fylket, illustrert i tabellen nedenfor.

Dimensjoner ved den regionale samfunnsutviklerrollen og hva det innebærer for utøvelse av rollen, Hofstad og
Hanssen 2015

Rollen som samfunnsutvikler må løses i samarbeid med aktører i Nordlandssamfunnet, bl.a.
fordi virkemidlene fylkeskommunen rår over er begrenset. Det må understrekes at egne
virkemidler, som bl.a. å få ny kompetanse og innovasjon, er en viktig del av den helhetlige
oppgaven som samfunnsutvikler.
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4.2

Det regionale plansystemet

Mål og satsinger i den regionale planstrategien er grunnlaget for videre planlegging og
utredningsarbeid i fylkeskommunen.

FNs bærekraftsmål skal ha måloppnåelse innen 2030. Målene for planstrategien vil følge
dette tidsperspektivet og er tilpasset valgperioder med nytt fylkestingsvalg i 2031. Målene er
planstrategiens langsiktige tidsperspektiv. Når den regionale planstrategien revideres hvert
fjerde år, vil det være nødvendig å evaluere målene og vurdere å ta inn nye prioriterte
satsinger. Dette vil samsvare med prosesser for den økonomiske planleggingen i
fylkeskommunen.
Selv om målene har et langsiktig perspektiv fram til 2030, vil de konkrete prioriterte satsinger
ha kortere tidshorisont og gjelde denne valgperioden. Disse vil bli revidert hver valgperiode
med hensyn til nye utfordringer og muligheter som aktualiseres.

4.3

Regionale planer og strategier

Nordland fylkeskommune har vedtatt en rekke planer og strategier. Disse er hensiktsmessige
verktøy for sine fagområder. De er imidlertid ikke alle like gode som samordnende redskap
og kan bidra til å sette fagfelt opp mot hverandre der det ikke er samsvar mellom
dokumentene. Intensjonen med denne planstrategien er at den skal være den grunnmuren
som nye planer og strategier skal bygge på.
I forbindelse med FT-sak 087/2019 ble fylkeskommunens plansystem drøftet. Gjennomgang
av dette har vært en del av arbeidet med denne regionale planstrategien. Det foreslås å fase
ut en del av de regionale planene og strategiene. Hensikten er å få til bedre samordning
mellom de enkelte planene og å redusere antallet slik at plansystemet blir et bedre
styringsverktøy. Dersom en også får til en bedre kobling opp mot den økonomiske
planleggingen vil realismen i planene styrkes.
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Regionale planer blir utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, og de vil
være retningsgivende for nordlandssamfunnet. Det innebærer at kommuner og statlig
virksomheter skal legge de til grunn for sitt arbeid. Utarbeiding av strategier vil ikke være
pålagt prosesser for medvirkning. De vil dermed heller ikke ha nødvendig forankring utenfor
fylkeskommunen. Strategiene er et verktøy for avklaring av retning på arbeidet i
administrasjonen og de får sin politiske forankring ved vedtak i fylkestinget. Strategier har
ikke et prosesskrav som er hjemlet i lov. Men de aller fleste strategier Nordland
fylkeskommune har utarbeidet er gjort med medvirkning av aktuelle målgrupper. De kan
derfor være gode som redskaper for prioriteringer gjort i et samarbeid med de som blir
direkte berørt.
For alle regionale planer i henhold til plan- og bygningsloven blir det årlig gitt en rapport om
status og oppfølging til fylkestinget. Det samme skjer ikke nødvendigvis for strategiene da de
ikke har dette som et bestemt krav til oppfølging. Det store antallet planer og strategier, og
deres varierende legitimitet, gjør det nødvendig å vurdere de som styringsredskap.

4.4

Samarbeid og virkemidler

Et av de viktigste verktøyene fylkeskommunen har i verktøykassen er samarbeid. God
samfunnsutvikling skjer i dialog og med samproduksjon. Gjennom samarbeidsprosesser og
samskaping skapes enighet om prioriterte satsinger og bruk av ressurser. Samarbeid om å
oppnå omforente mål er avhengig av at alle parter bidrar. Dette er grunnlaget for at
bærekraftsmål 17 er et gjennomgående tema.
Det sittende fylkesrådet har inngått regionvekstavtaler med alle regionrådene
(interkommunale samarbeidsråd) i fylket. Formålet med regionvekstavtalene er en styrket
strategisk dialog om viktige områder for samfunnsutviklingen i de enkelte delregioner i fylket,
og hvor utvikling i senterkommuner og omlandskommuner ses i sammenheng.
Regionvekstavtalene skal bidra til å styrke og fremme regionene som drivkraft i utviklingen
av Nordland og nordområdene. I avtalene er det blant annet oppmerksomhet på et styrket
samarbeid mellom sentrum og omland, og tiltak som utvikler kompetanse, næringsliv, bygger
velferd og attraktive samfunn. Samtidig skal klimagassutslippene reduseres.
Regionvekstavtalene er av de viktigste strategiske samarbeidsavtalene til fylkesrådet i denne
valgperioden.
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5. The future is now - Innsatsområder
Det er beskrevet utfordringer og muligheter innen seks innsatsområder som bygger på
oppfordringer fra FN-rapporten The future is now. Dette følges videre opp med langsiktige
utviklingsmål og satsinger for inneværende valgperioden for Nordlandssamfunnet.
Arbeidet med oppfølgning av mål og prioriterte satsinger forutsetter at fylkeskommunen
bruker de verktøy som er tilgjengelig. Et bredt samarbeid, planlegging for en strategisk
utvikling og mobilisering av nærings- og kulturlivet er nødvendig. Gode relasjoner og
samarbeid med andre fylker eller miljøer i andre land vil gi ny og viktig kunnskap, og bidra til
å løfte nærings- og kulturliv.

5.1

Livskvalitet, velferd og like muligheter

Utfordringer i Nordland
Svak befolkningsvekst, fraflytting og manglende tilflytting, er en hovedutfordring for Nordland.
Fylket har som de fleste regioner også en økende andel eldre i befolkingen. Mange
kommuner opplever store utfordring i å rekruttere arbeidskraft, og sentralisering i
arbeidsmarkedet skaper ytterligere utfordringer.
Inntekt og formue er rimelig godt fordelt i den norske befolkningen. Sammenlignet med andre
land, kommer Norge ut som sjette best i verden - og Nordland kommer i henhold til
kunnskapsgrunnlaget bedre ut enn snittet for Norge. Imidlertid øker ulikhetene i inntekt både
for Norge og Nordland.
Likestillingen mellom kjønnene har kommet langt, men fortsatt har kvinner i Nordland en
større andel deltidsstillinger og kvinneandelen i kommunestyrene og private bedriftsstyrer er
for lav. Det er også stor grad av kjønnsdeling i valg av utdanningsprogram på videregående
skole, og disse kjønnsforskjellene er større i Nordland enn i landet for øvrig.
Store forskjeller på folk har i mange byer skapt et boligmarked som utelukker enkelte
grupper. Dette rammer spesielt de unge som ikke har støttende egenkapital med seg fra
foreldre. Men det rammer også den delen av befolkningen som ønsker seg inn til byene for å
få et tryggere og lettere liv i nærhet av slekt og bekjente.
Kulturlivet alene kan virke tilsynelatende svakt. Man ser allikevel at kulturens tilstedeværelse
er tungtveiende når man skal avveie fremtidig bosted. På kort eller lang sikt. Når det
foreligger flere likelydende jobb eller studietilbud er ofte kulturlivet tungen på vektskålen.
Undersøkelser viser at tilgang på sosiale møteplasser, eller kulturklynger der kulturmiljøene
er lokalisert har stor betydning for å forhindre hjerneflukt og for å tiltrekke seg arbeidere til
kulturnæringsarbeidsplasser.
Ulikheter i utdanningsnivå og ulikheter i helse og livskvalitet henger sammen. Andelen som
gjennomfører videregående skole i Nordland er fortsatt for lav (72,5 %), men den er økende.
Det er også flere elever som tar høyere utdanning. Samtidig viser kunnskapsgrunnlaget at
Nordland har en høyere andel unge enn resten av landet i utenforskap – det vil si at de
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verken er i utdanning, arbeid eller opplæring (OECD benytter begrepet NEET Not in
Education, Employment or Training). Det er en rekke grupper som er overrepresentert i
denne gruppen, og i større grad opplever å ha dårlig økonomi og helseutfordringer.
Fylkeshelseundersøkelsen 2020 viser at de fleste i Nordland trives og opplever god
livskvalitet. Undersøkelsen viser også at opplevelsen av livskvalitet er sterkt knyttet til
individets økonomi. Aller lavest opplevelse av livskvalitet angir menn som rapporterer at det
er svært vanskelig å få pengene i husholdningen til å strekke til.
Den samiske befolkningen skårer i gjennomsnitt lavere enn øvrig befolkning i
folkehelseundersøkelsen, spesielt innen diskriminering, helse, livstil, levekår og livskvalitet. I
mange kommuner er det en utfordring å kunne tilby samiske barn undervisning på eget
morsmål.
Antall selvmord i Nordland er lavere i 2019 enn 2018 og det er en nedgang for andre år på
rad. Nordland ligger allikevel, sammen med resten av Nord-Norge, høyt i forhold til resten av
landet. Nordland har en rate på 14,8 per 100 000, Møre og Romsdal har 8,7.
Sysselsettingen knyttet til primærnæringer og reiseliv er arbeidsintensiv deler av året. Korte
sesonger gir ofte ikke tilstrekkelig inntektsgrunnlag for helårsbosetning og mange
sesongarbeidere er derfor ikke bosatt i Nordland.
Muligheter i Nordland
Gode lokalsamfunn er forutsetningen for at folk skal ønske å bo i fylket. Dette handler om
mange dimensjoner i samfunnet. Attraktive arbeidsplasser, gode skoler, et godt
tjenestetilbud, effektive transportløsninger, attraktive møteplasser og arenaer for aktivitet og
medvirkning.
Den demografiske utviklingen gjør planlegging krevende. Vi har stort behov for å utvikle
attraktive lokalsamfunn som er attraktive for unge tilflyttere, med gode barnehager, skoler og
spennende arbeidsplasser. Samtidig er innbyggerne stadig eldre og krever at spesielt
offentlige tjenestetilbud dreies slik at den eldre befolkningen får sine lovpålagte tilbud.
Spesielt innenfor helse og transport er dette utfordrende framover.
Valg av bosted i dag skal ikke bare gi mulighet for heltidsarbeid og jobb som gir rom for
personlig utvikling. Godt samhold, felleskap og tilgang til relevante tjenester er også viktig for
valg av bosted. God anledning til å påvirke i beslutningsprosesser og sette preg på
utviklingen av lokalsamfunnet er også viktig.
Kommunene i Nordland er viktige aktører for å realisere muligheter i fylket. Kommunene har
ulike ståsteder og utfordringer. Evenes bygger ny flyplass og blir vertskap for en stor
arbeidsgiver og betydelig antall besøkende. Mo i Rana bygger batterifabrikk med stort antall
nye arbeidsplasser. Bodø skal bygge ny by- ny flyplass. Dette er krevende og spennende
prosjekter, som angår mange flere kommuner enn vertskommunene. I fylket er det også
kommuner som har store omstillingsutfordringer fordi de mister mange arbeidsplasser over
kort tid. Mens ganske mange kommuner er små og har begrenset utviklingskapasitet.
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Nordland fylkeskommune vil utvikle samarbeidet med kommunene målrettet ut fra deres
behov.
Status for kommuneplanenes samfunnsdel i Nordlands kommuner må bedres for å få til mer
strategisk styring av utviklingen i kommunene. Denne arenaen er godt egnet til diskusjon av
tiltak som bidrar til å løfte befolkningens levekår og oppnå FNs 17 bærekraftsmål. Bruk av
kunnskap i lokalsamfunnet gjennom medvirkning fra kommunens innbyggere,
interesseorganisasjoner, næringsliv, grunneiere og andre er nødvendig for å gi nødvendig
forankring.
Gode barnehager, grunnskoler og videregående skoler med høy kvalitet, fremmer mestring
og muligheter for alle elever til et voksenliv med deltakelse i samfunn og arbeidsliv. Et skoleog utdanningssystem som gir alle et godt tilbud, uavhengig av sosial bakgrunn, fremmer
sterke og livskraftige samfunn. Arbeide for økt gjennomføring av videregående opplæring er
et viktig virkemiddel for å forebygge utenforskap og sikre tilknytning til arbeidslivet, samtidig
som det er en viktig faktor for livskvalitet. Å øke andelen som fullfører og består yrkesfaglig
utdanning på normert tid og reduksjon i frafallet i læretid er også viktig. Samarbeidet mellom
lærebedriftene og opplæringskontor er sentralt. Videregående opplæring for voksne skal
være tilpasset deres livssituasjon og bygge på godkjent realkompetanse.
I dag står en stor del av arbeidsstyrken mellom 18-67 år utenfor arbeid eller utdanning.
Spesielt utfordrende er det at vi har mange unge under 30 år som står helt utenfor arbeidsliv
og utdanning. I Nordland har vi også en stor arbeidskraftreserve i den eldre befolkningen, og
i en tid med økende andel eldre kan denne gruppen være en viktig ressurs.
Det er behov for å se utdanning og kompetansepolitikk i sammenheng. For å møte
fremtidens utfordringer er det stort behov for å sikre at alle gjennomfører videregående skole
og kan kvalifisere seg for høyere utdanning/høyere yrkesfaglig utdanning. Etter- og
videreutdanning er også viktig, både for den enkeltes karrieremuligheter og for
innovasjonskraften hos de ulike virksomheter i regionen. Vi har utfordringer i Nordland i
overganger mellom de ulike utdanningsnivåene - fra barnehage til universitet, og etter- og
videreutdanningsmulighetene. Å bedre dette kreves et godt og forpliktende samarbeid
mellom kommunene, NAV, næringslivet, universitet, forskningsmiljø og fylkeskommunen
som skoleeier for videregående opplæring og Fagskolen i Nordland.
Nordland har en desentral utdanningsstruktur med 16 videregående skoler, med 28
skolesteder. Det er universitetscampus hovedsakelig i Narvik, Bodø og Mo i Rana. Disse har
også desentrale tilbud på andre steder i fylket. En slik desentral utdanningsstruktur er viktig å
bygge videre på framover. Bl.a. viser kandidatundersøkelser at ca. 60 prosent av studentene
ved et universitet blir i regionen de studerte. Sterke universitet med regionale attraktive
studietilbud er viktig for den regionale utviklingen framover.
Det vil være avgjørende for utviklingen av samisk språk og kultur at alle samiskspråklige
barn får undervisning på sitt morsmål og at læremidler utarbeides i takt med behovene i
samfunnet.
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Gode møteplasser og arenaer for opplevelser og aktivitet er nødvendig. Gode bibliotek når
mange og gir lik tilgang til kunnskap og informasjon. De ulike kulturuttrykkene må bli en
større del av samfunnsutviklingen, og gi muligheter for profesjonelle kulturopplevelser og
aktiv deltakelse. Mulighet for å skape kunst- og kulturarbeidsplasser hvor Nordlandstalentene
fortsatt kan bo og virke fra Nordland, med hele verden som nedslagsfelt vil også være et
verktøy for å bygge en god infrastruktur for hele kulturnæringsfeltet som igjen vil gi mulighet
til innovasjon. Å sikre at tilbudet med folkebibliotek som gir gode tjenester for publikum blir
viktig for å sikre god utdanning, lik tilgang til informasjon og tilgang til kulturelle opplevelser
og møteplasser vil være et viktig verktøy også for bedret livskvalitet.
Tilgang til natur- og rekreasjonsområder bidrar også til attraktivitet i lokalsamfunnene.
Lavterskeltilbud og tilrettelegging av områder for ulike former for fysisk aktivitet for alle
(universelt utformet) bidrar til økt fysisk aktivitet i befolkningen som helhet.
En sterk og mangfoldig frivillig sektor betyr mye for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse,
og for at lokalsamfunnene fortsatt skal være gode samfunn å bo i. Frivillige organisasjoner er
viktige arenaer for å forebygge utenforskap. Det å delta i frivillig arbeid øker
samfunnsdeltakelsen til den enkelte og kan dermed gi bedre helse og økt livskvalitet.
Formidling av kulturminner og historie gjennom tilrettelegging, museer og andre, er sentrale
bidrag for å sikre attraktive lokalsamfunn. Historielag, kystlag og andre frivillige
organisasjoner er viktige for stedenes attraktivitet. For å styrke den sentrale rollen museene
har i utviklingen av attraktive lokalsamfunn, vil et nærmere og mer forpliktende samarbeid
mellom fylkeskommunen og museene være nødvendig.
Tilgangen til rimelige og gode boliger er en forutsetning for å få til en endring i
befolkningsutviklingen. Kunnskap om hvordan boligmarkedet fungerer i hver region er
avgjørende for å kunne iverksette de rette tiltakene. Utviklingen av et boligmarked med
utleieboliger spesielt rettet mot de unge voksne kan bidra til at flere blir boende og gis
muligheter til å komme inn på eiermarkedet.

5.2

Bærekraftige og rettferdige økonomiske systemer

Utfordringer i Nordland
Nordlands utfordringer handler kort sagt om at vi er en eksportrettet råvareregion og kan i
omskiftelige tider være sårbare. Vi er avhengig av naturens tåleevne for utvikling i
økonomien. Vi har lange avstander både mellom folk, mellom steder og til markeder.
Nordland har en arbeidskraft med lavt utdanningsnivå, og vi har mange som står helt utenfor
arbeidsliv og utdanning. Nordland har også små kapitalmiljø og behov for tilførsel av kapital
for å realisere forretningsmuligheter i regionen. Nordland har flere små steder med noen få
store arbeidsplasser. Endringer i private eller offentliges eieres prioriteringer kan ha stor
innvirkning på små steders utvikling. Behovet for omstilling kan fort bli stort.
Arbeidsmarkedet har fortsatt få kunnskapsintensive arbeidsplasser som ungdommen som tar
utdanning kan flytte tilbake til. Mye av veksten i kunnskapsintensive arbeidsplasser kommer i
de største byene utenfor fylket. Samtidig har arbeidslivet stort behov for arbeidskraft.
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Infrastruktur er en utfordring i Nordland. Vi har mange øyer, fjell og fjorder. Dette gjør det dyrt
å bygge veier. Fly, ferger og hurtigbåter er viktig for at samfunnene i fylket skal fungere.
Nødvendig infrastruktur som bredbånd, kaier og ulik type kommunal infrastruktur er
kostnadskrevende, og ofte ikke mulig å finansiere kommersielt eller gjennom avgifter fordi
brukerne er få.
Muligheter i Nordland
Næringslivet og økonomien i Nordland er i høyeste grad internasjonal og bidrar til landets
eksportinntekter. Fisk, energi og naturressurser fra fylket bidrar til verdiskaping både i landet
og utlandet. Vi har råvarer og ressurser som verden etterspør. Ofte kan våre ressurser og
måter å gjøre ting på være løsninger verden trenger i det grønne skriftet. Samtidig må vi
tenke nytt om vår bruk og utvikling av naturen. I Nordland kan vi stå i fare for å bli rene
råvareleverandører av for eksempel kraft, metaller og fisk. Å utvikle større del av råvarene i
regionen kan være et viktig bidrag fra Nordland i det grønne skiftet.
Nordland eksporterer for lite bearbeidede produkter. Med det mener vi at vi sender for stor
del av råvarene ubearbeidet ut av regionen. Veksten i arbeidsplasser skjer nå nasjonalt stort
sett i den kunnskapsintensive delen av verdikjedene. Nordlands andel av
kunnskapsarbeidsplassene i Norge er for lav sett i forhold til landsgjennomsnittet. For å
skape nye kunnskapsintensive arbeidsplasser må vi derfor “klatre i verdikjedene” ved å både
bearbeide mer av råvarene i regionen, samtidig som vi forsker og innoverer i produksjon. Vi
må jobbe mer med tjenester overfor næringslivet som økonomi, salg, marked osv. I senere
år har vi for eksempel sett at havbruk- og fiskerinæringen har etablert egne salgsapparat i
regionen. Et annet eksempel er arbeidet med å styrke den landbaserte industrien gjennom
mer lokal bruk av grønn energi. Etableringen av batterifabrikken Freyr er et aktuelt eksempel.
Ambisjonene ligger i å utvikle utvide og utvikler bærekraftige verdikjeder med utgangspunkt i
regionale konkurransefortrinn og ressurser.
Ved å forsterke og videreutvikle de næringsområdene Nordland har sine fortrinn i, vokser det
fram nye mulighetsområder. For å lykkes med å realisere disse mulighetene må vi utvikle
innovasjonssystemet som bidrar til å sikre videre utvikling. Framvoksende næringer i
Nordland er sterkt knyttet til sjøen og havet med utvikling og dyrking av nye arter, havvind,
havbunnsmineraler etc. Eksempelvis er satsingen på å utvikle en algenæring, her trengs
forskning på alger som produkt og på alger som forretningsområde, hvordan havressursene
skal forvaltes må utvikles og ny kompetanse hos arbeidskraften i regionen gjennom
utdanningstilbud. Investorer som ser forretningsmuligheter og en infrastruktur som muliggjør
næringsutvikling vil også være viktig.
Bærekraftig utnytting av ressursene er en forutsetning for verdiskaping i framtiden. Vi trenger
en sirkulær økonomi med stor grad av ressurseffektivisering, gjenvinning og utvikling. Økte
internasjonale klima- og miljøkrav vil kunne styrke konkurransekraften til norsk og nordnorsk
næringsliv. En vesentlig forutsetning for å lykkes er at arbeidet gjøres i et godt samarbeid. Et
nytt veikart for det grønne skiftet bør etableres. Implementering av prinsippene fra EUs
Green Deal i alle deler av næringslivet og i hele verdikjeder, vil kreve forskning, innovasjon,
kompetanseutvikling og skatte- og avgiftspolitikk. Offentlige og private aktører i Nordland har
her en mulighet til å gå sammen om en lederrolle i dette arbeidet.
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Omstillingen til karbonnøytralitet og sirkulær økonomi vil i økende grad være en drivkraft for
bruk av mer fornybare biologiske produkter og dermed en bioøkonomi. Bioøkonomien
handler om å skape merverdi for samfunnet gjennom produksjon, omdannelse og bruk av
biologiske naturressurser. Større bruk av fornybare biologiske produkter vil være positivt for
klimaendringene ved at det vil binde CO2 fra atmosfæren i biomasse, lagre karbonet i
biologisk baserte produkter og ved å erstatte fossile råstoffer og produkter med biobaserte
alternativer.
Mineralressursene i Nordland er av global betydning. I flere sammenhenger kan mineraler fra
Nordland være med å bidra til det grønne skiftet gjennom miljøvennlig produksjon. Men
mineralaktivitet i regionen er omstridt og mange hensyn må tas. Godt samarbeid med
reindriften og sikring av det biologiske mangfoldet er helt essensielt. Også her vil kartlegging
og forskning kunne gi bedre grunnlag for forvaltning av ressurser og aktuelle areal knyttet til
utnyttelse av mineralene. Næringen er også meget kapitalintensiv, og det må søkes
løsninger på kapitalbehovene.
Reiselivs- og opplevelsesnæringene er i sterk utvikling i regionen. Nordlands natur og kultur
er det mange som vil oppleve. Reiselivs- og opplevelsesbedriftene er også viktige
arbeidsplasser i hele fylket og kanskje spesielt i mange små lokalsamfunn. Samtidig ser vi at
utviklingen innen reiseliv- og opplevelsesnæringene de siste årene også har medført økt
press på natur og kultur. Dette har synliggjort behovet for en helhetlig forvaltning av lokale
ressurser som inngår i reiselivsutviklingen. Større lokalt eierskap til bruk av lokale ressurser i
de enkelte reiselivsprodukt er nødvendig. Samarbeid mellom bedrifter og med andre
næringer, med offentlig sektor, forskningsmiljø og innbyggere vil være viktig for å skape en
attraktiv og bærekraftig reiselivsnæring framover.
Kulturminner er en vesentlig del av stedenes kvaliteter og identitet. Kunnskapsbasert
forvaltning og bruk av kulturminner bidrar til bevaring av viktige verdier og gir oss nødvendige
forbindelser til vår felles historie og identitet. Ved å se på disse som en ressurs for stedene
våre vil de kunne utvikles samtidig som stedstilhørighet, vår identitet, ivaretas og
videreutvikles.
Nordområdene er viktig for Norge, og Nordland er et viktig fylke. Å bygge videre på fylkets
fortrinn i nordområdepolitikken er et stort mulighetsområde for fylket og Norge. Nordland har
innovative bedrifter og sterke institusjoner, men de må forsterkes og gis muligheter.
Forskning- og utvikling må være med på å skape ny kunnskap som kan bidra til at vi i
regionen kan “klatre i verdikjedene”, gjennom nye løsninger. FoU er også nødvendig for at vi
framover klarer å få en balansert utvikling hvor vi finner løsninger på dilemmaer vi møter i
bruk av naturen og kulturen. Vi trenger sterke forskningsmiljø og høyere utdanningstilbud
relevant for regionen. Vi må ha internasjonalt dyktige forskningsmiljø som leder an i
forskningen på relevante områder, og som kan skaffe internasjonal finansiering.
Internasjonalt samarbeid kan styrke utviklingsarbeidet i regionen.
Arbeidskraftens kompetanse er viktig for næringslivets konkurranseevne. I omstilling til det
grønne skiftet og utviklingen av sirkulær økonomi, er kompetanseutvikling i arbeidskraften
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nødvendig. Det er også viktig at utdanningstilbudene i regionen utvikles i takt med endringer i
arbeidslivet.
Transport- og infrastruktur har stor betydning for både folk og næringsliv. God mobilitet gir
mennesker en enklere hverdag og frihet til å bosette seg der man ønsker. Gode
transportløsninger vi også bidra til tilgang til fritidsaktiviteter og varer og tjenester. Og gir
muligheter til å pendle til og fra arbeid eller utdanning. For næringslivet er transportsystemets
kvalitet avgjørende for konkurransekraften. Pandemien i 2020 - 2021 har vist oss behovet for
nye digitale løsninger og forsterket behovet for en god digital infrastruktur. Gode
fiskerihavner er viktig for utviklingen i fiskerinæringen i fylket. Kraftproduksjonen og
tilhørende infrastruktur med nett og uttakspunkter er en forutsetning for å kunne realisere
nødvendig elektrifiseringsprosjekter innen transport og produksjon, og for etablering av ny
kraftintensiv industri som f.eks. batterifabrikker, datasentre og produksjon av hydrogen.
Arealforvaltning er av stor betydning for utviklingen i næringslivet. Disponering av areal
medfører ofte interessemotsetninger. God arealplanlegging kan bidra til å minimere
konfliktnivå og skape forutsigbare rammebetingelser. Sameksistensen langs kysten er
avhengig av gode og forutsigbare utviklingsrammer for alle næringer. Samarbeid og
avklaringer er viktige forutsetninger for smidige prosesser.
I Nordland er kommunene viktige samfunnsaktører. Kommunenes rolle som arbeidsgiver og
lokalsamfunnsaktør kommer spesielt til uttrykk i skole, helse og omsorgssektoren, men også
gjennom tilrettelegging for kulturaktiviteter, næringsaktivitet og samarbeid med frivillig sektor.
For å kunne utvikle bedrifter i distriktene er det nødvendig med gode offentlige tjenestetilbud,
innenfor bl.a. barnehage, skole og helse.
Kapital til å finansiere større industri- og utviklingsprosjekter er viktig framover. Det ligger
store muligheter for interesserte investorer i regionen. Disse må synliggjøres for investorer,
samtidig som vi må styrke lokale investorer gjennom bedre tilgang på offentlig
investeringskapital.
Samarbeid og utvikling av velfungerende innovasjonssystem er viktig for å realisere
potensialet i økonomien i Nordland. Med det menes at det er behov for samarbeid mellom
ulike sektorer og forvaltningsnivå for å kunne realisere nye bedrifter, tiltrekke oss
investeringer og klatre i verdikjedene. Fylkeskommunes utstrakte samarbeid med Innovasjon
Norge, Siva og Norges forskningsråd om bedriftsnettverk, investeringskapital, etablerere,
næringshager og FoU har vært viktig for å sikre en bærekraftig finansiering og
risikoavlastning. Samtidig må vi styrke samarbeidet med universitetene og
forskningsinstitusjonene, videregående skoler, planmyndigheter, kommuner, organisasjoner
og bedrifter.

5.3

Bærekraftig arealbruk og matproduksjon

Utfordringer i Nordland
Landbruksarealene i Nordland er under press. Hvert år omdisponeres flere hundre dekar
med landbruksareal. Dette skjer samtidig som det forventes at jordbruk blir mer etterspurt
både som klima-, helse- og matsikkerhetstiltak.
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Nordland har en høy eksport av produkter fra havet, og mye av bearbeidingen skjer utenfor
fylket. Samtidig blir en for stor andel av den fisken som tas opp ikke ført til land. Ordninger
som sikrer at denne ressursen tas vare på må etableres.
Verdens behov for mat og energi forutsetter at arealene til lands og vann forvaltes på en god
og bærekraftig måte. Også her i fylket ser vi konsekvenser av klimaendringer med blant
annet mer ekstrem nedbør, mer ras og flom og dermed større usikkerhet knyttet til arealenes
egnethet til ulike formål. Egnede arealer vil bli en større mangelvare og derved sette
fremtidig matproduksjon under press.
For reindrifta er sikker og forutsigbar tilgang til areal en forutsetning for drift. Beiteressursene
reduseres ved stadig arealinngrep og et varmere klima. Reindriftens sterke sammenheng
med den samiske kulturen og krav satt i ratifiserte lover og konvensjoner forutsetter en større
aksept for driftens behov for areal.
I Nordland finnes det kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal og internasjonal verdi som vi
er forpliktet til å ta vare på - slik som den slipte bergkunsten. Hvert år reduseres antallet
kulturminner av både nyere og eldre tid, og nordlandssamfunnet mister bit for bit en viktig
kilde til kunnskap og identitet.
Et utbyggingsmønster som er klima- og miljøvennlig, reduserer transportbehovet,
klimagassutslipp og bevarer verdifulle areal. Hvis bærekraftsmålene innen klima og miljø skal
nås vil en bedre samordning av areal og transport være nødvendig.
Muligheter i Nordland
Hvordan vi bruker arealene og utformer transporttilbudet betyr mye for vår hverdag og helse,
steders attraktivitet, næringsutvikling og for å ivareta hensynet til klima, miljø og natur. En
mer samordnet arealforvaltning vil være mer bærekraftig og bidra til å utvikle effektive, klimaog miljøvennlige og fremtidsrettede transportsystemer. I utviklingen av våre lokalsamfunn må
det legges vekt på å skape gode og trygge boligområder med sikker og lett tilgjengelighet til
skole, service og fritidsmuligheter.
Våre fysiske omgivelser skaper trivsel. Det vi bygger må ha kvalitet og gi bærekraftige svar
på komplekse utfordringer. Bygninger og rommene mellom må planlegges og bygges med
tanke på stedets forutsetninger og bruk for alle grupper. God arkitektur skaper identitet og
attraktivitet. Arkitekturen kan i større grad brukes som et strategisk verktøy.
En større del av de kjente kulturminnene, både de automatisk fredete og nyere tids
kulturminner, er lokalisert langs kysten. Deler av kystsonen har lite tilgjengelig landareal, noe
som igjen gir større press på disse verneverdiene. Få kommunale planer for kulturminner
skaper utfordringer med tanke på en god forvaltning og formidling av historien.
Store deler av verdiskapingen i Nordland er knyttet til arealer brukt til havbruk,
energiproduksjon, landbruk og reindrift, men også til reiseliv og opplevelsesnæringer. Med
økt fritid i befolkningen får også arealene større verdi for friluftsliv og fritidsinteresser.
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Digital innovasjon, drift av store anlegg i sjø og på land, og automatisering av transportløsninger skaper behov for en annen og mer samordnet planlegging av arealbruken. Dette
krever igjen bedre og mer samordnete planprosesser med tanke på å bedre dialog og
sambruk.
Økt forbruk av plantekost og fisk framfor kjøtt er riktig av hensyn til miljø og helse. Samtidig
er kjøttproduksjon i Nordland ressurseffektiv og bærekraftig ved bruk av utmarksbeite. Også
bedre utnyttelse av vilt som matressurs er bærekraftig og har et potensial for utvikling.
Mange nordlendinger er ansatt innen handel og service. I de største byene er det også en
voksende andel, spesielt av de unge, som ikke disponerer egen privatbil. Disse funksjonene
bør lokaliseres nært der folk bor. Det vil redusere transportbehov, klimagassutslipp og trygge
lokalsamfunnene og tettstedene.
Verdiskapingen i fylket er avhengig av gode transportløsninger. I Nordland vil det si gode
løsninger ut til markedene på vei, bane og båt. En god del av veiene har et betydelig
vedlikeholdsmessig etterslep som må tas. Fiskerihavnene må også utbedres for få
tilfredsstillende standard.
I arealforvaltningen er kart og digitale analyseredskaper nødvendige verktøy. Tilgang og
utvikling av disse er nødvendig for å ha en framtidsrettet forvaltning av alle arealer til lands, i
vann og elver og i sjøen.
Sikrere og mere robuste lokalsamfunn er bedre forberedt på konsekvenser av
klimaendringer. Oppdaterte arealplaner med bakgrunn i ny kunnskap og gode analyser vil
sikre folk og verdier.
Nordland fylkeskommune har et veiledningsansvar knyttet til kommunal planlegging. Behovet
i mange av kommunene er stort for revisjon av planverket, og aktiv veiledning fra
fylkeskommunen er etterspurt. Oppdaterte planer skaper større forutsigbarhet for
kommunens holdninger og sikrer en raskere og mer effektiv saksbehandling. Det bidrar også
til å sikre viktige kulturminner og -miljøer, naturverdier, øke sikkerheten mot effekter av
ekstremvær og det vil gi en mer forutsigbar situasjon for de som er etablert.
Jordbruket er viktig i Nordland både som grunnlag for bosetting og annen
næringsvirksomhet. Det bidrar til å opprettholde et levende kulturlandskap og et biologisk
mangfold. Kulturlandskapet er ikke minst viktig for opplevelsesnæringene, og har stor verdi
for matsikkerhet. God tilgang til matjord og vann gir jordbruket i Nordland større betydning i
fremtiden.
Kulturminner og -miljøer er viktige for å styrke stedenes historie, egenart og befolkningens
identitet. Kommunene bør derfor inkludere disse i sin planlegging og dermed bidra til at lokalt
og regionalt viktige kulturminner i større grad blir verdsatt og tatt vare på. For å sikre at
kulturmiljøforvaltningen er en del bærekraftig utvikling skal det utarbeides en egen regional
plan for kulturminner i Nordland. Arbeidet med denne er forankret i forrige planstrategi.
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I Nordland er store arealer avsatt til vernede formål. Viktig naturmangfold og unike landskap
er dermed sikret. Forvaltningen av områdene gjøres av områdestyrene og sikrer at lokale
interesser og kunnskap om verneverdiene legges til grunn for bruk av områdene.
Bruken av elektrisk kraft og andre fornybare energibærere vil i framtiden være større og bidra
til å redusere utslipp av klimagasser. Nye produksjons- og overføringsanlegg krever areal og
ofte omdisponering av landbruksareal. Vurdering av alternativer er derfor nødvendig for at
ikke viktige arealer for biologisk mangfold, matproduksjon og reindrift skal gå tapt.
Det er behov for nye innovative løsninger for matproduksjon og tilhørende arealbruk. Dette
vil kreve utdanning og forskning på bærekraftig, energieffektivt havbruk og landbruk.
Utvikling av prosesser må ta sikte på bedre utnyttelse av ressursene ved blant annet
foredling og utvikling av nye produkter til mat, medisin og fôr. Samisk kunnskap om
bærekraft og klimaendringer bør kartlegges og systematisk inkluderes i arbeidet.
Kunnskap om verdier knyttet til arealer til lands- og sjø må økes. Akvakulturanlegg på land vil
komme med årene. De vil imidlertid kreve store arealer. Det er behov for mer kunnskap om
karbongevinsten knyttet til ulike arealdisponeringer, til matproduksjon og for vurdering av
utbygginger. Ulike utbyggingsalternativ og gode interesseavveiinger, må sikres bedre ved
utvikling av ny kunnskap. Dette vil kreve et godt samarbeid med universiteter, faginstitutter
og forskningsinstitusjoner.

5.4

Reduserte klimagassutslipp og energiomlegging

Utfordringer i Nordland
Det aller meste av kraften som brukes i Nordland er basert på vannkraft. Fylket er en netto
eksportør av fornybar kraft. Både vannkraft og vindkraftproduksjon til lands bruker areal og
utfordrer det biologiske mangfold og landskapet. Videre utbygging av større kraftanlegg i
Nordland vil de fleste steder komme i konflikt med viktige naturverdier. Økt ny produksjon bør
derfor skje ved utvikling av produksjon basert på alternative kilder og oppgradering av
eksisterende anlegg med tanke på effektivisering og økt produksjon.
Den billige energien i fylket har vært en stor fordel for lokalt bruk. Prisen på kraften har
imidlertid ikke vært en fordel for forskning og utvikling av mer energigjerrige
produksjonsformer og alternative bruksområder for overskuddsvarme fra kraftkrevende
industriproduksjoner.
De største utslippene av klimagasser i Nordland kommer fra industrien inklusive olje og
gassproduksjon. Men også transportsektoren som vegtrafikk, luftfart, skipsfart og andre
motorredskaper har store utslipp. Store avstander i Nordland er krevende med hensyn til
bærekraftige transportløsninger og infrastruktur.
Andelen trafikk til lands og vanns som baseres på elektrisitet er voksende. Fortsatt er det
imidlertid et stort behov for utbygging av infrastruktur i hele fylket som gjør bruken av
alternative bærekraftige energikilder til reelle alternativ. Byggesektoren står for en stor andel
av klimagassutslippene. Selv med nye, mer klimavennlige bygninger er klimagevinsten størst
ved å gjenbruke eksisterende bygninger.
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Muligheter i Nordland
Nordland har rike energiressurser og industriell infrastruktur. Dette er viktige ressurser for å
få til et nødvendig grønt skifte. Tilgang på fornybare naturressurser i form av energi- og
bioressurser styrker også økonomien. Lokal produksjon av klimavennlig energi kan gi
muligheter for å utvikle nye markeder innen f.eks. bioenergi, sol, jordvarme og fjernvarme.
Reduserte utslipp fra industri og transport vil være nødvendig og en del av overgangen til et
lavutslippssamfunn. Verdiskapingspotensialet knyttet til reduserte utslipp og
energieffektivisering bør utnyttes til å styrke bedriftene og arbeidsplassene. Bruk av kortreist
kraft til kraftkrevende industri vil redusere behovet for lange kraftledninger, og redusere
energitapet i overføringsnettet.
Transport står for en stor andel av utslippene. Andelen el-biler til privat kjøring tar en større
og større andel av markedet, men fortsatt er andelen næringstransport med ikke fossilt
drivstoff lavt. Andel biler som er utslippsfri kan økes ved å gi disse fordeler som for eksempel
reduserte priser på ferger og ved bompasseringer.
I mange byer og tettsteder er det gode muligheter for å øke andelen gående og syklende, og
i større grad bruke klimavennlig transport som f.eks. kollektiv, elbiler og elektriske vare- og
tjenestebiler. Tiltak og virkemidler for reduserte utslipp og klimatilpasning bør innarbeides i
overordnet planlegging.
Prinsippene som ligger til grunn for samordnet areal- og transportplanlegging bidrar til
reduserte reisebehov, arealbruk og klimagassutslipp. Disse planprinsippene vil også skape
grunnlag for et mer effektivt og rasjonelt kollektivsystem. Utviklingen i Nordland vil styrkes
hvis disse planprinsippene legges til grunn.
Jordbruket i Nordland bidrar i dag som klima-, helse- og matsikkerhetstiltak, men slipper
også ut av klimagasser. Temperaturøkning som del av klimaendringene og Nordlands gode
lysforhold i sommerhalvåret er forventet å gi bedre vekstvilkår. Dette gir mulighet for å styrke
landets fremtidige matsikkerhet gjennom Nordnorsk jordbruk.
Ny bruk, gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygg er et viktig klimatiltak. Det jobbes
nasjonalt med å heve kunnskapsnivået for slike tiltak, og dette bør også formidles til
nordlandssamfunnet. Da 80-90 % av dagens bygningsmasse fortsatt vil eksistere i 2050, vil
kunnskap om, og ivaretagelse av eksisterende bygninger være viktige momenter i det
grønne skiftet. Informasjon om forbedringstiltak i eksisterende bygg som sikrer gjenbrukt, bør
inngå i regionale og kommunale planer.
Klimaendringer, omstilling til lavutslippssamfunnet og framveksten av en sirkulær økonomi er
viktige trender som påvirker kompetansebehovet. Miljø- og klimautfordringene krever satsing
på utdanning, forskning og innovasjon på flere områder for å møte framtidige
kompetansebehov. Det er et behov for kunnskap og innovasjon både innenfor teknologi og
samfunnssystemer.
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Miljø- og klimaledelse innen bedrifter og virksomheter kan sikre kontinuerlig forbedring innen
miljøprestasjoner. Det forventes at det offentlige stadig stiller strengere miljøkrav i offentlige
anskaffelser. Miljøsertifiseringer gjør det enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid
og øker mulighetene for kvalifisering i flere anbud.
Endring av holdninger og handlinger sammen med innovasjon, ny teknologi og
systemendringer, er viktige elementer for å få til klima- og energiomstilling. Forskning og
utdanning innen klimakommunikasjon kan bidra til å endre holdninger og handlinger. Den
kompetansen vi har i Nordland på dette området må løftes fram og videreutvikles.

5.5

Helhetlig by- og lokalsamfunnsutvikling

Utfordringer i Nordland
Sentraliseringen og urbaniseringen foregår også i Nordland. I dag bor vel 60 prosent av
nordlendingene i byer eller tettsteder. Dette er en mindre andel enn ellers i landet.
Bosettingen i Nordland er ellers spredt. Dette skaper avstandsutfordringer i forbindelse med
arbeidsreiser, tjenesteorganisering og det generelle hverdagslivet til folk.
Nordland påvirkes også av de store trender, og urbaniseringen skjer også her. Imidlertid er
Nordland som helhet og de fleste av byene i fylket, preget av fraflytting. Den tilflyttingen som
skjer veier ikke opp for flyttestrømmen ut. Byenes kraft i innovasjon og kompetanseutvikling
uteblir eller reduseres, og landsdelens utviklingsmuligheter blir ikke tatt i bruk.
Nordland har ti byer med en regional rolle. Disse har funksjon som leverandør av tjenester
også utover egen kommune. Selv om mange av regionsentrene i Nordland er små,
representerer de det tettbygde Nordland. Regionsentrene har samme funksjon for sitt
omland som større byer har i andre deler av landet.
Nordland fylke er et stort geografisk område som er topografisk utfordrende å binde
sammen. Mye ressurser går derfor til utbygging og vedlikehold av infrastruktur. Den spredte
bosettingen i fylket er en utfordring for en god samordning av bredbånd, areal og transport,
og en effektiv og lønnsom offentlig kollektivtjeneste.
Opprettholdelse og utvikling av service og tjenester i de enkelte regionene er avhengig av at
kommunene har ressurser og tilstrekkelig kapasitet. Godt strategisk planarbeid bygd på god
medvirkning fra private og frivillige er nødvendig.
Muligheter i Nordland
Nordland trenger flere innbyggere, og i særdeleshet flere unge innbyggere.
Alderssammensetningen i befolkningen og lave fødselstall tilsier at økt befolkningsvekst må
innebære økt tilflytting. Med en stadig aldrende befolkning er det behov for å komme fram til
nye tiltak som kan sikre en bærekraftig befolkningsutvikling. Dette er viktig for å opprettholde
velferds- og tjenestetilbud i lokalsamfunnene. Det er behov for ny kunnskap og utforming av
nye virkemidler som bidrar til en mer balansert befolkningsutvikling som igjen sikrer
bærekraftige lokalsamfunn.
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Steders attraktivitet bygger i sterkere grad enn før på mangfold i tilbud, utforming og miljø.
Stedene må utvikles med basis i egne behov, forutsetninger, ressurser og kultur.Det må
legges til rette for møteplasser inne og ute, botilbud rettet mot alle aldersgrupper,
tilrettelegging for bærekraftig mobilitet, utvikling av kollektivknutepunkter og nye
mobilitetsløsninger for områder med begrenset kundegrunnlag mellom senter og omland.
I dette perspektivet er det viktig å få fram stedenes egenart gjennom å bruke kulturaktører,
kulturminner og historie for å sikre bolyst, identitet og stolthet på det enkelte sted. Dette må
skje med basis i kunnskap og ansvarlig forvaltning av historie og kulturminner og vil skape
meningsfylte steder både for besøkende og fastboende. Fylkeskommunale kulturinstitusjoner
er viktige bidragsytere til lokal verdiskapning og utviklingen av sterke lokalsamfunn.
Nasjonale og desentraliserte oppdrag på kultursiden gir viktig verdiskaping i Nordland.
Kulturinstitusjonene bidrar til identitetsskaping, tilhørighet og gir viktige bidrag til den lokale
økonomien og bosetning. Og ikke minst selvforsterkende fagmiljøer.
Kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024 (ECOC 2024) rommer muligheter som kan brukes til
både å løfte kultur som virkemiddel i samfunnsutviklingen og økt verdiskaping i hele fylket.
Prosjekter basert på ideer fra hele fylket vil også bidra til bedre samarbeid mellom aktører på
tvers av kommunegrenser. Prosjektet vil sette Bodø og Nordland på det europeiske kartet og
bidra til et bedre grunnlag for flere kulturarbeidere og et styrket reiseliv i fylket.
Sterke regionsentre kan bidra til et mangfoldig arbeidsmarked og bredere kulturtilbud. Dette
vil styrke bolyst og næringslivets muligheter for å rekruttere nødvendig kompetanse. Med en
god infrastruktur og et godt kollektivtilbud kan sterke regionsentra også bidra til å styrke
bosettingen i omlandskommunene.
God digital infrastruktur og utvikling av digitale fellesløsninger mellom regionsentre og
omlandskommuner er nødvendig hvis vi skal få til bedre tjenesteproduksjon, legge til rette for
distribuert utdanningstilbud og utvikle næringslivet.
Kunnskaps- og kulturinstitusjoner er viktige bidragsytere til lokal verdiskapning og utviklingen
av sterke lokalsamfunn. Nasjonale og desentraliserte oppdrag bidrar også til bygging av
regionale kompetansemiljøer og til verdiskaping i Nordland.
Arbeids- og næringslivet i Nordland vil de kommende årene ha behov for mange nye
arbeidstakere og arbeidskraft med kompetanse. Dette vil kreve tilflytting og innvandring
samtidig som en har gode transportløsninger for transport av varer og personer.
I utkantene er problemene i større grad et lite variert boligtilbud og mange steder vansker
med i hele tatt å få tak i bolig. Rekruttering av innbyggere/arbeidskraft vil kreve at det i større
grad legges til rette for et variert og økonomisk tilgjengelig boligmarked, i tillegg til gode
barnehager og skoler. Nordland har ganske stor tilflytting, men mange flytter etter kort tid ut
av fylket. Et godt samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillig- og offentlig sektor vil
være nødvendig for å snu situasjonen.
God by- og stedsplanleggingen legger vekt på å fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder. Mulighetene på det enkelte sted for fortetting og transformasjon må utnyttes før
21

nye utbyggingsområder blir tatt i bruk. Muligheten for å ta eksisterende bygningsmasser i
bruk til ny virksomhet fremfor å rive er et viktig bidrag til lavere miljøbelastninger og i samsvar
med prinsipper for sirkulær økonomi. Gjenbruk og transformasjon av kulturminner (bygg) er
derfor et viktig bidrag til å møte klimautfordringen, samtidig som viktige kulturminner og miljøer bevares.
Effektive og bærekraftige transportløsninger i og rundt småbyene og tettstedene er en
sentral forutsetning for at et sted skal være velfungerende. Småbyer og tettsteder er i stor
grad bilbasert, dårlig tilrettelagt for gang-/sykkel, lav framkommelighet osv. Det er viktig at
også disse bidrar til å redusere klimagassutslipp gjennom fortetting og mer bærekraftige
mobiltetsløsninger. Prinsippene i samordnet areal- og transportplanlegging må vektlegges.
Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft i 2004. Konvensjonen tar sikte på å
fremme vern, forvaltning og planlegging av hverdagslandskapet. Konvensjonen omfatter alle
typer landskap; by- og bygdelandskap, kyst- og fjellandskap. Den handler om verdifulle
landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge reparasjon.
Universitets- og høyskolesektoren er sentrale institusjoner for regional utvikling. Det er derfor
viktig med gode universiteter og forskningsinstitusjoner i nord med relevante forskningsfelt
og studietilbud. For å løse næringslivets behov for kompetanseutvikling og bidra til å utvikle
kompetent arbeidskraft må det gis undervisningstilbud som arbeidslivet i regionen etterspør.
For å løse næringslivets behov for kompetanseutvikling og legge til rette for til å utviklingen
av relevant arbeidskraft bør videregående skole, utover basistilbud, også tilby
opplæringstilbud tilpasset regionens spesielle styrker og behov. I tillegg bør det også legges
til rette for flere desentrale og nettbaserte undervisningstilbud, spesielt tilpasset voksne.

5.6

Miljø, økosystem og biologisk mangfold

Utfordringer i Nordland
Klimaendringer og forsuring av havet vil skape grunnlag for et annet biologisk mangfold og
bidra til å utkonkurrere eksisterende mangfold. Dette vil kunne bli utfordrende for det
tradisjonelle fiske, akvakultur og bosetting.
Tapet av natur og biologisk mangfold skjer også i Nordland. Fylket har en stor andel av de
vernede områdene i landet, og har dermed tatt vare på et rikt omfang av naturtyper og arter.
Men også nordlendingene bidrar til å ødelegge natur det er lite igjen av, som slåttemark og
kystlynghei. Det er en risiko for at mange av disse naturtypen vil gå tapt.
Den største kilden til lokal luftforurensning i Nordland er trafikk. Andre kilder er vedfyring og
industri. Grupper med lav sosioøkonomisk status blir oftere enn andre rammet av
helseplager som følge av luftforurensning. Nasjonale grenseverdier for lokal luftforurensning
overskrides hver vinter i flere av de store byene i fylket.
Det er en klar sammenheng mellom utrydding av arter og arealendringer. Dyrket mark og
natur bygges ned rundt byer, gjennom tilrettelegging for hyttelandsbyer, veier, kraftledninger
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og vannkraft og arealkrevende industri og annen næringsvirksomhet. En god balanse mellom
bruk og vern i skog- og landbruket er nødvendig.
Nordland har et potensiale for videre utvikling av akvakulturnæringen. Næringen har
imidlertid utfordringer knyttet til rømming og luseproblematikk. Det blir av enkelte også satt
spørsmål ved mengden fôr som ikke nyttiggjøres i merdene. Næringen er avhengig av et
godt nasjonalt og internasjonalt omdømme. Den gjør store investeringer i utvikling av mer
miljøvennlig teknologi. Utvikling av nye arter som kan bli både mat og fôr er også høyt oppe
på dagsorden.
Kommuneplanens arealdel er et viktig verktøy for å ivareta verdier i naturen og det biologiske
mangfoldet. Sikring av økosystem og biologisk mangfold forutsetter at arealforvaltningen
bygger på bred kunnskap og gode analyseverktøy. Dette for å synliggjøre konsekvenser av
arealdisponering. En stor utfordring er å få til god forvaltning av naturmangfoldet og samtidig
som klimatilpassingen tas vare på. Veiledning og kunnskapsutvikling som kan styrke
kommunenes kompetanse er nødvendig og en del av fylkeskommunens ansvar.
Muligheter i Nordland
Naturen gir muligheter for gode rekreasjonsområder for innbyggerne i Nordland. Det er
spesielt viktig å ta vare på bynære naturområder som et lavterskeltilbud for befolkningen.
Nordland har 9 nasjonalparker og ett verdensarvområde. Disse områdene representerer
verdifull natur, men skaper også grunnlag for utvikling. Nasjonalparkenes uberørte natur er
av stor verdi for folkehelsa og alle de som lever trangt i større byer.
Et av Nordlands klare fortrinn er kyst og vassdrag. Vann skaper attraktivitet både for
bosetting og rekreasjon. Det er viktig å fremheve og ivareta de blågrønne strukturene i
arealplanleggingen. Disse strukturene er viktige leveområder for mange arter, og de er også
viktig for å begrense konsekvensene av klimaendringene.
Sikring av det biologiske mangfoldet betinger et godt samarbeid på mange nivå. Samarbeid
på tvers av regioner, grenser og geografiske områder for å forhindre en videre reduksjon.
Satsing på lokal produksjon sparer byene og samfunnene rundt for utnyttelse og utarming.
Nordlands natur er et av fylkets fremste fortrinn for verdiskaping. Ved å legge
sirkulærøkonomi til grunn kan ressursene utnyttes på en mer bærekraftig måte. Det kan
skapes nye verdikjeder uten å forbruke mer av naturen. Bevaring av det biologiske
mangfoldet er viktig for tradisjonelt fiske og hele den marine verdiskapingen.
Naturen gir oss mat, helse og medisiner, materialer, rekreasjon og trivsel. Menneskeskapt
aktivitet har gjennom flere år bidratt til å skape sår i naturen. Også i Nordland er det behov
for restaurering av natur som vil bidra til å sikre et større biologisk mangfold. Et funksjonelt
økosystem renser vår luft og vårt vann og det hjelper til å få klimaet i balanse.
Artene er gjensidig avhengig av hverandre og reguleres ofte av noen få nøkkelarter. Hvilke
disse er varierer med det enkelte lokale økosystem. Det er behov for mer kunnskapen om
artenes funksjon og det biologiske mangfoldet. Dette ikke minst som grunnlag for en
arealforvaltning i balanse med natur og økologi. Dette er kunnskap som må bygge på gode
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kartlegginger av biologisk mangfold både på land og i havet. Gjennom bedre kunnskap og
god arealforvaltning kan mangfoldet og økosystemene tas vare på. I tillegg må det foreligger
en klar regional arealstrategi for hvordan verdier skal tas vare på.
Alt landskap i Nordland er kartlagt. Fylket har slik sett en god kunnskap om landskapet som
kan brukes i lokal og regional forvaltning og planlegging. I forbindelse med kartleggingsarbeidet ble det også gjennomført en analyse av sjeldne og typiske landskap i fylket.
I forvaltningen er det viktig å se til at naturmangfoldet både i og rundt byene tas vare på.
Forvaltningen har også et ansvar for god håndtering av søppel og kloakk slik at byenes
påvirkning på økosystemene rundt blir minst mulig. Det vil resultere i renere elver, vann og
hav. Resultatet blir mer bærekraftig naturmangfold i byregionene og økt trivsel for de som
bor der. Mer kunnskap om biologisk mangfold og økosystemer kan være viktig i satsingen på
en sirkulær økonomi og behandling av avfall.
Fylkets lange kyst, elver og store vernede arealer bør være et godt grunnlag for forskning
utført av miljøer i fylket. Klima i fylket har mange steder skapt sårbare økosystemer som
krever mer kunnskap. Mer forskning på fylkets natur og økosystemer bør gjøres med sikte på
å få fram viktig kunnskap om forvaltningsprinsipper.
Nye verdikjeder og teknologi er avhengig av forskning. Satsing på kunnskapsbygging vil gi
fylket fortrinn. Forsknings- og utviklingsmiljøene bør kobles tettere til næringslivet i fylket, og
også utnytte ny teknologi for nyskaping i for eksempel jord- og skogbruket.
Det nordlige klima, som fylket er en del av, har verdier som må forvaltes med godt skjønn
bygd på bred kunnskap. Ny kunnskap bør også komme elever og studenter både i
videregående opplæring og høyere utdanning til gode.
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6. Langsiktige utviklingsmål
Det utarbeidet forslag til fem langsiktige utviklingsmål fram mot 2030 for
Nordlandssamfunnet. Dette er året bærekraftsmålene skal være nådd. Dette er mål som
knyttet opp til Nordlands utfordringer innen de seks beskrevne innsatsområdene.
I 2030 har vi et mer bærekraftig Nordland med:
Mål 1: Attraktive og inkluderende samfunn med gode kultur-, service- og tjenestetilbud
Mål 2: Et innovativt og bærekraftig næringsliv som bidrar til klimagassreduksjoner og
robuste samfunn
Mål 3: God kvalitet i skoletilbudene og et arbeidsliv som stimulerer til
kompetanseutvikling i hele karrieren
Mål 4: Høyere utdanning- og forskningsmiljø som er sterke utviklingsaktører i
regionalt samfunns- og næringsliv
Mål 5: Effektiv og miljøvennlig infrastruktur som dekker innbyggernes og
næringslivets behov

7. Konkrete satsinger i valgperioden
For å konkretisere de langsiktige utviklingsmålene for inneværende valgperiode er det valgt
ut fire innsatsområder med prioriterte satsinger. De fire innsatsområdene for valgperioden er:
1. Sterke lokalsamfunn
2. Verdiskaping
3. Ressursforvaltning
4. Utdanning og forskning
Videre er det beskrevet eksempler på prioriterte satsinger for valgperioden. Noen av disse
satsingene skal løses gjennom videre regional planlegging og ved utarbeidelse av strategier
som på sikt skal kobles mot de regionale planenes handlingsprogram.

7.1

Innsatsområde 1 - Sterke lokalsamfunn

Følger opp
Mål 1: Attraktive og inkluderende samfunn med gode kultur, service- og
følende
tjenestetilbud
regionale mål: Mål 5: Effektiv og miljøvennlig infrastruktur som dekker innbyggernes og
næringslivets behov
Prioriterte
Styrke plan- og utviklingskapasiteten i kommuner med særskilte behov,
satsinger
eksempelvis i kommuner med store utbygginger, omstillingskommuner eller
små kommuner med lite utviklingskapasitet
25

inneværende
valgperiode

Utvikle gode og inkluderende møteplasser, nettverk og samarbeid for å
styrke tilhørighet mellom mennesker og steder
Bruke Bodø-Ecoc 2024 som en motor for samfunnsutviklingen i fylket

Gir følgende
nye plan- og
strategibehov:

7.2

Innsatsområde 2 - Verdiskaping

Følger opp
følende
regionale
mål:

Prioriterte
satsinger
inneværende
valgperiode
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Formidling av Nordlands kulturminner
Utvikle museenes rolle i samfunnet
Videreutvikle regionvekstavtaler som verktøy for å bygge attraktive
lokalsamfunn
Sikre at alle samiskspråklige barn får undervisning på sitt morsmål
Tilrettelegge for miljøvennlig og trygg transport og infrastruktur som binder
lokalsamfunn, regioner og landsdeler sammen
Øke satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i byer og tettsteder, og
som bedrer framkommelighet, klima og miljø, folkehelse og trafikksikkerhet
Regional plan for sosial bærekraft og livskraftige lokalsamfunn
Revidering av Regional plan for transport
Strategi mot ungt utenforskap i Nordland
Revidert Kulturstrategi for Nordland
Strategi for museumsfeltet

Mål 2: Et innovativt og bærekraftig næringsliv som bidrar til
klimagassreduksjoner og robuste samfunn
Mål 4: Høyere utdanning- og forskningsmiljø som er sterke utviklingsaktører i
regionalt samfunns- og næringsliv
Mål 5: Effektiv og miljøvennlig infrastruktur som dekker innbyggernes og
næringslivets behov
Utvikle sirkulær økonomi i produksjon og forvaltning i offentlig og privat
virksomhet
Stimulere til grønn omstilling i privat og offentlig virksomhet
Videreutvikle sjømatnæringene som en viktig vekstimpuls for
kystsamfunnene, det verdiskaping landbasert industri balanseres med
verdiskaping i flåteleddet og innen akvakultur
Utvikle verdikjeder innenfor fornybar energi, prosess- og mineralindustri og,
marin sektor samt leverandører til disse næringene
Styrke reiseliv og kulturbaserte opplevelser, innenfor en bærekraftig utvikling.
Implementere satsingen på besøksforvaltning i kommunene og på
destinasjonene i Nordland
Styrke et arbeidsliv som vektlegger inkludering og opplæring, og som bidrar
til at en større del av arbeidskraftreserven kommer i arbeid
Styrke landbruket i Nordland slik at produksjonen blir klimavennlig, i samsvar
med bærekrafts-prinsipper og styrker bosettingen
Verdiskapingen og sysselsettingen i de marine næringene bidrar til økt
videreforedling og bedre utnyttelse av ressursene innenfor en bærekraftig
arealforvaltning

Gir følgende
nye strategi
og
planbehov:

7.3

Innsatsområde 3: Ressursforvaltning

Følger opp
følende
regionale
mål:
Prioriterte
satsinger
inneværende
valgperiode

Gir følgende
nye strategi
og
planbehov:

7.4

Mål 2: Et innovativt og bærekraftig næringsliv som bidrar til
klimagassreduksjoner og robuste samfunn
Mål 5: Effektiv og miljøvennlig infrastruktur som dekker innbyggernes og
næringslivets behov
Tilpasse transportsektoren til et lavutslippssamfunn med minimale negative
klima- og miljøkonsekvenser
Bidra til grønn omstilling gjennom innkjøp
Øke andelen kommuner, bedrifter og organisasjoner som er klima- eller
miljøsertifisert
Bidra til at kommunene bruker kommuneplanen som verktøy for å skape en
balansert bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
Styrke kunnskapen om biologisk mangfold
Bidra til reduksjon av marin plastforsøpling samt økt sirkulær økonomi
Regional plan for arealforvaltning
Regional plan for kulturminner

Innsatsområde 4: Utdanning og forskning

Følger opp
følende
regionale
mål:
Prioriterte
satsinger
inneværende
valgperiode
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Styrke reindriftens rammer gjennom forutsigbare gode
medvirkningsprosesser i arealplansaker
Strategi/plan for innovasjon og verdiskaping
Strategi for marin verdiskaping
Strategi for reiseliv og opplevelsesnæringen
Bredbåndstrategi
Revidert Innovasjonsstrategi for Nordland
Strategi for internasjonalisering

Mål 3: God kvalitet i skoletilbudene og et arbeidsliv som stimulerer til
kompetanseutvikling i hele karrieren.
Mål 4: Høyere utdanning- og forskningsmiljø som er sterke utviklingsaktører i
regionalt samfunns- og næringsliv
Styrke et helhetlig utdanningsløp med gode overganger og kvalitet i hele
opplæringsløpet.
Øke andelen som fullfører og består videregående utdanning og realisere
læreplassgarantien
Utvikle utdanningstilbudet i takt med arbeidslivets framtidige behov
Videreutvikle tilbud for voksne som har behov for å fullføre grunnskole (16-24
år) og videregående opplæring, og styrke mulighetene til etter- og
videreutdanning for alle

Gir følgende
nye strategi
og
planbehov:
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Styrke forsknings- og utdanningsmiljø og forskningsaktivitet i bedrifter og
offentlig sektor
Regional plan for utdanning og kompetanse
Strategi for internasjonalisering
Revidert Innovasjonsstrategi for Nordland

8. Planer og strategier
8.1

Planer i henhold til plan- og bygningsloven som skal gjelde for
planperioden

Tabellen under oppsummerer hvilke regionale planer som skal gjelde for valgperioden. Det
er videre vist hvordan disse planene forholder seg til de 6 innsatsområdene som er
beskrevet. Dette er koblingen til FNs bærekraftsmål.

Regionale planer i henhold til plan og bygningsloven
Status

Vedtatte
plan som
fortsatt
skal
gjelde

Tittel

Regional plan for
landbruk i Nordland
Regional plan –
vannkraft
Regional plan for
bibliotek
Regional plan vindkraft
Regional plan for
Vefsna

Planlagt
rullert
plan ikke
vedtatt

Regional plan for
vannforvaltning i
Nordland og Jan
Mayen vannregion
Regional
transportplan
Regional plan for
klima og miljø
Regional plan for
kulturminner
Regional plan for
arealforvaltning

Nye
planer
med
oppstart i
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Regional plan for
sosial bærekraft og
livskraftige
samfunn

Innsatsområde 1

Innsatsområde 2

Innsatsområde 3

Innsats-område
4

Innsatsområde 5

Innsatsområde 6

Livskvalitet,
velferd og
like
muligheter

Bære-kraftige
og rettferdige
økonomiske
system

Bærekraftig
arealbruk
og matproduksjon

Reduserte
klimagassutslipp og
energiomlegging

Helhetlig byog
lokalsamfunns
-utvikling

Miljø,
økosystem
og biologisk
mangfold

valgperioden

8.2

Regional plan for
utdanning og
kompetanse
Regional plan for
innovasjon og
verdiskaping

Planer i henhold til plan- og bygningsloven som skal opphøre

Det foreslås at seks eksisterende regionale planer ikke lenger skal gjelde. Disse avløses av
andre som skal utarbeides i valgperioden. Dette er:
Fylkesplan for Nordland - Termineres når Regional plan for arealforvaltning vedtas
Fylkesdelplan Lomsdal- Visten - Termineres når Regional plan for arealforvaltning
vedtas
Fylkesdelplan Sjunkan – Misten - Termineres når Regional plan for arealforvaltning
vedtas
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk - Termineres når Regional plan for sosial
bærekraft og livskraftige lokalsamfunn og Regional plan for arealforvaltning vedtas
Regional plan for jakt og innlandsfiske - Termineres når Regional plan for
arealforvaltning vedtas
Regional plan for folkehelse - Termineres når Regional plan for sosial bærekraft og
livskraftige lokalsamfunn vedtas

8.3 Planer og strategier (ikke henhold til plan- og bygningsloven) som
skal gjelde for planperioden
Tabellen under viser hvilke planer og strategier som ikke er utarbeidet i henhold til plan- og
bygningsloven som skal gjelde for inneværende valgperiode. Planer eller strategier som er
interne og kun gjelder for fylkeskommunen er ikke tatt med. På sikt er det et mål at alle
strategier skal inngå som en del av et handlingsprogram til en regional plan.
Planer og strategier ikke i henhold til plan og bygningsloven
Status

Tittel

Revideres Kulturstrategi for Nordland

Administrativt
ansvar
Samfunnsutvikling

Revideres Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland

Samfunnsutvikling

Ny

Strategi mot ungt utenforskap i Nordland

Ny

Strategi for museumsfeltet

Fylkesrådsleders
kontor
Samfunnsutvikling

Ny
Ny

Strategi for marin verdiskaping
Strategi for internasjonalisering

Ny
Ny

Bredbåndstrategi
Strategi for reiselivs- og opplevelsesnæringen

Forlenges Bergkunstplan for Nordland (2009 – 2019)
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Samfunnsutvikling
Fylkesrådsleders
kontor
Samfunnsutvikling
Samfunnsutvikling
Samfunnsutvikling

Forlenges Mineralstrategi Nord-Norge

Samfunnsutvikling

Forlenges Idrettsstrategi for Nordland

Samfunnsutvikling

Forlenges Tannhelseplan (2016 – 2020)

Samfunnsutvikling

Forlenges Frivillighetsstrategi Nordland (2020-2024)

Samfunnsutvikling

Forlenges Program Bedre vann

Samfunnsutvikling

Forlenges Handlingsprogram Universell utforming

Fylkesrådsleders
kontor
Utdanning og
kompetanse
Utdanning og
kompetanse

Forlenges Nordlandsmodellen - Strategi for økt gjennomføring i
videregående opplæring
Forlenges Handlingsplan videregående opplæring for voksne (2018– Ny høst 2021)
2021
Forlenges Kompetanse for arbeidsliv i endring – Kompetansestrategi
for Nordland (2020-2024)
Forlenges Opplæring for fremtiden – Nettskolen i Nordland
Forlenges Fireårig tilbudsstruktur for videregående opplæring i
– Ny høst Nordland i perioden (2021-2024)
2023
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Utdanning og
kompetanse
Utdanning og
kompetanse
Utdanning og
kompetanse

