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Dato: 16.4.15

Møtestart: 14.30

Sted: Rådhuset, Bodø kommune

Til stede: Rødøy kommune: Ordfører Olav Terje Hoff og rådmann Kitt Grønningsæter.
Bodø kommune: Ordfører Ole Henrik Hjartøy, rådmann Rolf Kåre Jensen og rådgiver
Tom Solli.
Saker:








Rolf Kåre Jensen ønsket velkommen. Han la vekt på følgende:
 Bodø kommune er bedt av Fylkesmannen i Nordland å ha en aktiv holdning, og at Bodø
kommune som en stor kommune setter seg i førersetet.
 Bodø kommune har som mål å etablere en ny storkommune i Salten, Rødøy kommune
er også invitert med.
Kort introduksjon av Bodø kommune:
 Hovedtall for Bodø kommune
 Bakgrunn og mål for kommunereformen
 Ekspertgruppas konklusjoner og anbefalinger
 Mulighetsstudier for Salten – oppgaver og framdrift
 Nye oppgaver til større kommuner
 Tidslinje Bodø kommune: Endelig vedtak om sammenslåing av ny storkommune i
Salten før sommeren 2016. Fremforhandle felles intensjonsavtale høsten 2015 med
innbyggerdialog vår 2016. Bodø kommune ønsker å samle interesserte kommuner i
fellesmøte i løpet av mai/juni med tema felles intensjonsavtale.
Ole Henrik Hjartøy la vekt på følgende:
 Spennende å møte Rødøy kommune, som ligger geografisk midt mellom Mo og Bodø.
 Forstår det slik at Rødøy har nært samkvem med Meløy med utstrakt kommunikasjon
nordover mot Bodø.
 Har tro på å etablere en ny storkommune i Salten, mer problematisk på Helgeland med
3 sykehus og 4 flyplasser. Enklere i Salten ettersom kommunene rundt sokner til Bodø
som bl.a har ett sykehus og en flyplass.
 Storkommunen i Salten har potensiale på 100.000 innbyggere, og samferdsel og
videregående skole kan bli nye oppgaver.
Olav Terje Hoff hadde fokus på følgende:
 Takker for invitasjonen fra Bodø kommune.
 Rødøy har 1300 innbyggere, 706 km2, som bor svært spredt, driver skoler i 6
skolekretser med skoler opp til 70 – 80 elever, en distriktskommune med mye smått.
Lange avstander ca. 20 mil fra Jektvik til Bodø.







 Næringslivet er variert med fiske, havbruk og jordbruk som hovednæringer.
 Rødøy kommune er tradisjonelt knyttet til Bodø og Salten, en ønsker å vurdere
storkommunealternativet.
 Rødøy kommune vurderer tre alternativer:
 Nord - Helgeland (Træna, Rødøy, Nesna, Hemnes, Lurøy og Rana)
 Snakke videre med Meløy og nordover
 Bestå som egen kommune.
 En anser mulighetene for å bestå som egen kommune etter at kommunereformfasen er
avsluttet er relativt liten på grunn av den utfordrende geografiske plasseringen til
Rødøy. Blir det snakk om deling er Melfjorden et naturlig delingspunkt.
 Rødøy kommune er opptatt av samfunn – og næringsutvikling. Vil vurdere hvilke av
disse alternativene som vil gi gode utviklingsmuligheter for Rødøy.
 Hvis Meløy kommune velger storkommunen i Salten blir dette alternativet mer aktuelt
for Rødøy.
 Man kan få større kontaktflate i en storkommune, mer mulighet til gjennomslag.
 Man må tenke kommune og kommunedrift på nye måter i en ny tid.
Kitt Grønningsæter orienterte nærmere om kommunereformprosjektene på Helgeland.
Kommunestrukturen som Rana har tatt initiativ til er foreløpig administrativ styrt, politikerne
har ikke tatt stilling til dette enda. En oppfatter det slik at Rødøy kommune er «framoverlent»,
og at Rødøy har deltatt i 3 regionråd for å holde seg orientert og for å vurdere hva som skjer.
Lurøy og Meløy vurderer begge å bestå som egne kommuner.
Rolf Kåre Jensen la vekt på at man har et godt regionsamarbeid i Salten, og at Bodø kommune
på mange måter er en raus storebror. Bodø kommune tar også demokratiaspektet på alvor og
ønsker å utvikle kommunedelsutvalgsordningen videre med fokus på demokrati, nærmiljø og
stedsutvikling.
Veien videre:
 Rødøy kommune vil fortsette å vurdere Nord-Helgeland-alternativet, og er svært spent
på hva Meløy gjør.
 Rødøy kommune ønsker å delta på felles møte om storkommunen i Salten i mai/juni
med tema hva en felles intensjonsavtale bør inneholde av interessante emner.
 Rødøy kommune tar forpliktelsene på vegne av innbyggerne i Rødøy på alvor, og er
opptatt av at man velger det beste alternativet for kommunen.
 Ordførerne takket hverandre for et nyttig og konstruktivt møte.

Referent, Tom Solli Bodø
kommune
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