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Bærekraftige byer og distrikter —Uttalelse Bodø kommune
Regjeringen skal legge fram en Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter
i 2017. Det er åpnet for å komme med innspill til meldingen frem til 30. september 2016.
Dette er Bodø kommunes innspill:
Bodø er fylkessenter i Nordland og regionsenter for Salten, deler av Lofoten og Helgeland.
Befolkningsutviklingen i Nordland og den demografiske utviklingen, særlig i
distriktskommunene, gir grunn til bekymring. Samfunnet må innrette seg mot at en stadig
større del av befolkningen er eldre og har behov for tjenester. Sunne livstilsvalg slik at
innbyggeme kan klare seg uten tjenester lengst mulig, botilbud som er tilpasset alle
livsfaser og bruk av velferdsteknologi vil svare på noen av disse utfordringene.
Nordland rik på ressurser og har et sterkt næringsliv innenfor mange sektorer. Det må
legges til rette for å utvikle dette videre. Det er fortsatt et stort potensiale og behov for
videre utvikling f.eks. innenfor marin sektor, fiskeri, mineraler, reiseliv og
kunnskapsintensive næringer. I tillegg er Nordland rik på ren energi. For å sikre vekst og
verdiskaping i hele landet må den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften
opprettholdes på dagens nivå. Dette er et av de viktigste regionalpolitiske virkemidlene for
å stimulere til positiv næringsutvikling i hele landet.
Infrastruktur og pålitelig kommunikasjon, herunder bredbånd og mobilnett, er kanskje den
viktigste faktoren for næringslivet og for at regional aktivitet for øvrig skal kunne fungere.
Bodø kommune er et viktig kommunikasjonsknutepunkt regionalt og nasjonalt. Dette
gjelder både gods- og persontransport. Her møtes veg, bane, båt og fly. Det er behov for
fortsatt utvikling av fysisk av infrastruktur for å bidra til bærekraft både innenfor
transport/kommunikasjon, næringsliv og annen aktivitet. En stor andel av transporten skjer
på veg. Det er behov for å bedre vegnettet og sikre omkjøringsveier flere steder i regionen.
Det er også behov for å utbedre og modernisere/elektrifisere Nordlandsbanen.
Saltenpendelen/pendlertog har vært en suksess og bør utvides sørover. Bodø havn må
utvikles videre som godsknutepunkt mellom båt og bane og hurtigbåttilbudet må bedres
slik at det i større grad kan legges til rette for dagpendling hvor båt er eneste
transporttilbud. Bodø er i vekst og det er behov for å finansiere etablering av sykkelveier
og ordninger som kan få opp bruken av kollektivtrafikk og redusere biltrafikken. Derfor er
det sterkt ønskelig at Bodø kommune innlemmes i ordningen med bymiljøavtaler.
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Vedtaket om å flytte forsvarets jagerflybase til Ørlandet og Avinors overtakelse av
flyplassen har gitt muligheter til å utvikle Bodø sentrum og å flytte flystripen. Prosjektet
«Ny by- Ny flyplass» åpner for Bodø største utviklingsprosjekt noensinne. Her skal det
utvikles ny bydel bygd på bærekraftige løsninger med nullutslipp, som kan være modell for
fremtidens løsninger i andre byer. Det er stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet
rundt prosjektet, som også er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Innvandrere utgjør en stor andel av befolkningsveksten og næringslivet er avhengige av
arbeidsinnvandringen. Det må settes av ressurser for inkludering og for å kunne ta i bruk
de kvaliteter (både faglige og sosiale) som ulike innvandrergrupper har med seg.
Boligmarkedet må også tilpasses denne gruppen på en bedre måte. «Inngangsbilletten» til
boligmarkedet i Bodø er høy, samtidig som leiemarkedet er for lite og liten grad
profesjonalisert. Det må derfor settes en innsats mot at kommunene, evt. i samarbeid med
Husbanken, i større grad selv kan gjøre grep for å tilpasse seg behovene i boligmarkedet.
Det er behov for å styrke byenes rolle som innovasjonssentra. Det bør
samarbeides mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå om å skape arenaer,
møteplasser og nettverk for innovasjon og utvikling. Samarbeid mellom
kommune og næringsliv er også viktig i arbeidet for å utvikle og skape attraktive
sentrumsområder.
Nord universitet er viktig for Bodø og landsdelen. Befolkningen i distriktene har
generelt lavere utdannelse enn for landet som helhet. Universitetet i Bodø har
stor betydning for å oppnå et generelt høyere utdanningsnivå i landsdelen og i
et nært samarbeid med næringslivet bidrar dette til vekst innenfor ulike
næringer. Studenter som utdannes i landsdelen har også større tilbøyelighet til
å bli i landsdelen etter fullført utdanning. Det er viktig at forskning ved
universitetet blir finansiert og at det legges til rette for samarbeid rundt
utviklingsoppgaver mellom universitet, offentlig sektor og private.
Nordland Fylkeskommune satser på å bygge opp om byene og regionsentrene for å øke
attraktiviteten, gi vekstkraft og styrke bo-, arbeids- og serviceregionene. Dette arbeidet må
bygges opp under.

Med hilsen

Rolf Kåre J nsen
Rådmaikn

Grete Kristoffersen
utviklingsdirektør
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