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Bodø kommune – kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 - høring

Enstemmig vedtak:
Bodø kommunes visjon, hovedmål og satsingsområder harmonerer godt med Salten Regionråd sine Saltenstrategier 2016 – 2020 og det ønskede fremtidsbilde regionen har mot
2030.
Arbeidsutvalget i Salten Regionråd har følgende innspill:
Bolyst, trivsel og livskvalitet
Bodøs kommunes folkehelsearbeid handler om planlegging og tilrettelegging for gode og
meningsfulle liv. Kommunen ønsker å skape levende og inkluderende lokalsamfunn med
møteplasser for egenaktivitet og sosiale fellesskap. Mangfold trekkes frem som en viktig
ressurs. Delmålene Bodø har formulert er i overenstemmelse med Saltenstrategiene.
Forutsigbarhet i samarbeidet med frivillig sektor, samisk tilstedeværelse og kultur, inkludering av tilflyttere og innvandrere, samt gode levevilkår for alle er ikke bare viktige mål for
Bodø, men hele Salten.
Målsettingen for Salten er at befolkningen forblir i regionen. Dersom Bodø ansees som en
attraktiv by å bo i kan det demme opp for utflytting til større byer utenfor regionen.
Kultur er med på å gi meningsfylte liv - og er derfor å anse som folkehelsearbeid. Sosiale
forskjeller kan føre til ulike muligheter til å delta i kulturaktiviteter. Det er viktig at kommunene er oppmerksom på dette og setter inn tiltak som gjør deltakelse mulig uavhengig av de
økonomiske forutsetningene.
Kulturbyen Bodø
Også under «Kulturbyen Bodø» har kommunen målsettinger i overenstemmelse med Saltenstrategiene. Det snakkes om å se byen i et europeisk perspektiv, kulturens rolle som
samfunnsutvikler, for menneskers identitet og livskvalitet.
Bodø kommune viser en offensiv side som vil komme hele regionen til gode. Bodøs rolle
som motor for regionen innenfor kultur kunne med fordel vært fremhevet enda tydeligere - .
«Et europeisk kulturhovedstadsår skal løfte Bodø OG …». Bodø er helt avhengig av å skape
begeistring utenfor Bodø for å få til et samarbeid som er avgjørende for å dra europeisk kulturhovedstad i land. Salten vil gjerne ta aktiv del i realiseringen av Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024.
Bodø huser mange festivaler og arenaer som har besøkende fra hele regionen. Byens kulturliv er derfor av betydning for hele regionens kulturliv. Bodø har også søkt om en del midler
til stillinger som skal ha en regional profil. Nevner eksempelvis ansettelse av filmressurs i
Stormen bibliotek.
Det snakkes mye om store arrangement og festivaler, og mulighetene som ligger i disse. I
dette ønsket om å vokse, bli internasjonal, må ikke de regelmessige og mindre synlige, men
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likefullt viktige, arenaene for kulturutøvelse glemmes. Barn og unges mulighet til å delta i
idrett er trukket frem, men det kan se ut som barn og unges rettighet til å delta i kreative fag
i kulturskolen (jfr. Kulturskoleloven) er falt mellom to stoler.
Vekstkraft og regional utvikling
Arbeidsutvalget vil spesielt peke på Bodø kommune sin rolle som motor i nord – viktigheten
av å styrke næringssamarbeidet i regionen og utvikle en felles strategi innenfor utvalgte næringer som havbruk, mineral, reiseliv og matkultur, industri og «grønn industri». Det blir også
viktig at regionen i fellesskap kan legge til rette for god samhandling mellom næringsliv, utdanning, universitet og offentlig forvaltning.
Salten Regionråd har gjennom Saltenstrategiene gitt sin støtte til Bodøs store prosjekter «Ny
by – ny flyplass» og «Smart City», og vil selvfølgelig følge disse med stor interesse i årene
fremover.
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