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Hei! 
Høringssvar fra Bodø kommune, vedtatt av Bodø bystyre følger vedlagt.  
Vi ber om at denne blir tatt med etter frist.  
 
Med vennlig hilsen 

 

Svein Erik Moholt 
Rådgiver, Nærings- og utviklingsavdelingen 
959 69 060, sem@bodo.kommune.no 

 
 
 

Høringsuttalelse fra Bodø kommune «Det handler om Norge»  
 
Bodø kommune er både en bykommune og en distriktskommune. Sentrum i kommunen er 
Bodø by, men distriktene som Væran, Kjerringøy, Saltstraumen og Skjerstad er alle vitale 
lokalsamfunn med egenart, bolyst og utviklingspotensial. 
 
Bodø kommune mener demografiutvalget peker på gode forslag som også bør være aktuelle 
for kommuner med urban-rural karakter. Bodø kommune mener derfor at tiltakene som 
foreslås er gode og må kunne anvendes for å styrke attraktiviteten til distriktene innad i 
kommuner, samt i små kommuner generelt.  
 
Bodø kommune støtter utvalget i at høyhastighets bredbånd er et så kritisk viktig nasjonalt 
fellesgode at utbyggingstempoet må settes opp. Staten må ta ansvaret for at alle innbyggere 
har bredbåndstilgang. Til tross for at bevilgningene til utbygging i områder som ikke er 
markedsmessig lønnsomme har økt, er det fortsatt langt fra nok til å sikre at alle har tilgang 
til denne infrastrukturen. 
 
Bodø kommune peker på mulighetene som ligger i at distriktene, og Nord-Norge som 
helhet, trenger mer folk, samtidig som mange mennesker i verden trenger en trygg plass å 
bo. Bodø kommune mener økt innvandring til bosettingsvillige kommuner vil være gunstig 
for alle parter. Det er også viktig å peke på de tiltakene som stimulerer til at folk blir boene i 
distriktene. 
Bodø kommune leverer stadig flere tjenester til våre nabokommuner, innenfor barnevern 
og andre områder. Bodø kommune ser behovet for, og støtter forslaget om et mer 
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strukturert regionalt samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune innenfor flere 
tjenesteområder.  
Bodø kommune støtter utvalget i at staten og dens etater må bort fra silotenkning og legge 
til rette for at nye arbeidsformer kan tas i bruk. Dette kan både gi de ansatte frihet og 
mulighet til å bo og jobbe desentralisert, og gjennom samarbeid og nettverk styrke 
tjenestene og koblingen mellom sentrale fagmiljø og desentraliserte miljøer og funksjoner. 
 
Bodø kommune mener, som utvalget, at det må legges til rette for et desentralisert og 
fleksibelt utdanningstilbud. Målet må være at det blir enklere å tilegne seg kompetansen 
som etterspørres lokalt. 
 
Utvalget foreslår at skattefritak for utleie av alle typer boliger i distriktene kan prøves ut for 
å vurdere om det kan stimulere til økt boligtilgang. Tomme hus som kunne vært utleid til 
familier som ønsker å bosette seg i distriktene er en aktuell problemstilling også i 
ytterkantene av Bodø kommune, og bør prøves ut.  
 
Bodø kommune støtter utvalget i at det vil være særlig viktig å redusere flyprisene i områder 
uten gode alternative transportmidler, som på kortbanenettet i Nord-Norge. Staten må også 
i framtiden ta ansvar for å sørge for et godt flyrutetilbud gjennom FOT-rutene.  
 
Bodø kommune støtter utvalget i at målet ikke nødvendigvis skal være befolkningsvekst 
overalt, men det gode liv for folk der de bor. Derfor er Bodø kommune enig i at det tredje 
scenariet, hvor særpregene og forskjellene mellom storby og småsamfunn videreutvikles, er 
den riktige veien videre for distriktspolitikken. Det gode liv på bygda blir enda bedre når det 
er nærhet til urbane sentrum. I Nordland er Bodø en av flere slike kraftsenter, som også må 
utvikles og styrkes som ledd i en helhetlig politikk. 
 
Bodø kommune støtter utvalget i at det gode liv i distriktene både beror på at 
enkeltkommuner tar ansvar for egen utvikling og at staten opprettholder en politikk som 
støtter opp om dette. Dette innebærer gode løsninger på distriktenes premisser, utvikling 
og testing av nye typer virkemidler og nytenkning.  
 
Demografiutvalgets utredning er et godt utgangspunkt for videre arbeid.  
 
 


