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Grønn og klimavennlig byutvikling og gode, trygge lokalsamfunn  19 

Bodø skal fortsette arbeidet med å være en ledende by og kommune innenfor grønn 20 
byutvikling. Hensynet til miljøet og kommunens klimaansvar skal være 21 
gjennomgripende på alle politiske områder og FNs bærekraftmål skal ligge til grunn. 22 

Bodø kommunes klimamål høynes til 70 % kutt innen 2030. Dette målet skal danne 23 
grunnlaget for årlige klimabudsjett fra 2020. 24 

Bodø kommune skal legge til rette for attraktive lokalsamfunn i hele kommunen, og 25 
satsingen på bydelssentre videreføres i tråd med kommuneplanens arealdel fra 26 
2018. Det er et mål å bevare og videreutvikle grønne lunger i og rundt byen, spesielt 27 
grøntområder som brukes av barn og unge. Sentrumshandelen skal skjermes for 28 
handelsutvidelser utenfor sentrum. Nye kjøpesentre, og utvidelser av eksisterende 29 
kjøpesentre, tillates ikke ut over det som er tillatt i gjeldende kommuneplan. 30 

Folks muligheter for å velge kollektive løsninger er viktig for å oppnå klimamålene og 31 
skape et bærekraftig samfunn. Det er et mål å utvikle universelt tilgjengelig kollektive 32 
tilbud for alle. Det skal vurderes å utvide Børre Buss-ordningen, slik at flere, både 33 
offentlige institusjoner og andre organisasjoner kan bruke transportsystemet. 34 
Alternativt etableres søknadsbaserte midler til transport for ulike grupper og som 35 
frivillige organisasjoner kan søke til ulike type opplevelser/ arrangementer.  36 

Partene er videre enige om at Bodø kommune tar initiativ for å innføre gratis buss for 37 
barn og unge opp til 16 år, og det søkes et samarbeid med fylkeskommunen om 38 
dette.  39 

Bodø kommune jobber for bedre kollektivtilbud i hele kommunen, herunder også 40 
løsninger for de områder hvor det i dag er dårlig dekning for kollektivtransport. Det 41 
søkes et samarbeid med fylkeskommunen for å bli pilotkommune for nye løsninger 42 
som kan utfylle dagens tilbud.  43 

Bodø kommune skal i samarbeid med Nordland fylkeskommune utrede etablering av 44 
Keiserekspressen, en egen bussforbindelse til Rønvikfjellet. Det utredes også 45 
etablering av kollektivløsning (naTURbussen) til de mest besøkte turområdene, slik 46 
at flere får mulighet til å reise kollektivt til utfartsområdene.  47 

Bodø kommune har et stort ansvar for å opprettholde et rikt kulturlandskap. Partene 48 
er enige om å ha mer fokus på jordvern, landskapsvern og kulturvern, og 49 
beiteområder for reindrift og landbruksnæringa må ha høy prioritet. Partene er enige 50 
om at det legges til rette for et beiteprosjekt i Bodømarka. 51 

Det etableres en søkbar, kommunal tilskuddsordning for barn og unges miljøinnsats, 52 
og kommunen skal legge til rette for at skoler kan Grønt Flagg-sertifiseres. 53 

Bodø skal intensivere og samordne arbeidet med å bli en plastfri kommune, og det 54 
etableres en kommunal tiltaksplan mot plast i havet og marin forsøpling. 55 



 

 

Alle elever i Bodø-skolen skal ha tilgang til skolehage eller annen naturbruksaktivitet. 56 
Det skal utarbeides en handlingsplan for by- og skolehager, i tråd med vedtatt 57 
grøntstrukturplan. Vi skal jobbe for etablering av skolehage, satsing på byhager og 58 
parsellhager. Det fremmes en sak om etablering av et Newtonsenter for miljø, 59 
landbruk og matkultur.  60 

Bodø kommune skal utrede og vedta lokal regulering av vannscooter og rib. 61 

Partene er enige om at Bypakke Bodø fase 2 gjennomføres i henhold til 62 
bystyrevedtak fra februar 2019. Bodø kommunes areal- og transportplanlegging skal 63 
ta utgangspunkt i målet om nullvekst i personbiltrafikken. 64 

Kommunedelplan for sykkel skal gjennomføres. De prioriterte rutene skal være 65 
opparbeidet senest 2022 og rulleres årlig, og nye tas inn når en rute er ferdig 66 
opparbeidet. 67 

Partene er enige om at det skal utarbeides en kommunal dyrevelferdsplan for å 68 
samordne og styrke kommunens innsats for familiedyr. Bodø kommune jobber for å 69 
realisere en bynær hundeluftegård i tråd med allerede avsatt areal i 70 
kommuneplanens arealdel.  71 

Kommunens støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier videreføres. 72 

Partene er enige om at Bodømarka er av stor verdi. Det tillates ikke flere 73 
fritidsboliger i Bodømarka. 74 

Bodø kommune og Bodø havn skal legge til rette for å utvikle Bodø som bærekraftig 75 
destinasjon med blant annet land- og ladestrøm for store fartøy, gode ordninger for 76 
håndtering av avfall og andre relevante klima- og miljøtiltak. 77 

Bodø kommune skal jobbe for å utvikle tilbudet på Saltenpendelen og for bedre 78 
togtilbud generelt. 79 

Bodø kommune har mange naturreservat og verneområder. Det skal informeres om 80 
verneverdier, og utarbeides forvaltningsplaner og tiltak for å ivareta vernet. Det 81 
søkes følgeforskning for områdene. 82 

Rønvikjordene er av stor verdi for Bodø og landsdelen. Det er viktig å opprettholde 83 
en faglig forsvarlig gårdsdrift med god agronomi og husdyr for lokal matproduksjon 84 
og framtidig matsikkerhet. Partene er enige om at Bodø kommune i forbindelse med 85 
områdeplanen for Rønvikjordene skal tilbakeføre området som er merket N1 til 86 
LNFR. Området O1 reguleres fra offentlig formål til næringsformål. Bodø kommune 87 
overtar, som følge av verdireduksjonen, deler av Nordland fylkeskommunes ansvar 88 
for å etablere en ny driftsbygning til Bodin gård i henhold til inngått avtale. 89 

Partene er enige om at eiendommen Parkveien 51 skal bevares.  90 



 

 

Sikkerhet og beredskap 91 
Det forventes at vi får mer ekstremvær, næringsaktiviteten langs kysten øker, samtidig som 92 
befolkningsantallet og tilgang på kompetanse er utfordrende. Som fylkeshovedstad vil vi bidra til å gi 93 
hele Nordland trygghetsfølelse, og vi satser derfor på beredskap sammen med Nordland fylke og 94 
andre beredskapsaktører. Bodø som nasjonal sikkerhets- og beredskapsby bør utvikles med å 95 
etablere Albertmyra II. Partene vil jobbe for at Bodø kommune skal kunne ta på seg lederskapet 96 
for Albertmyra II i tråd med anbefalinger i mulighetsstudien.  97 

Oppvekst og familie  98 

Bodø skal være en god kommune å vokse opp i, og det skal være attraktivt å 99 
etablere seg med familie og barn her. Da er en god oppfølging rundt barn, ungdom 100 
og deres familier viktig.  101 
 102 
Familiesentrene er viktige for den tidlige innsatsen rundt barn og unge, og åpen 103 
barnehage er et lavterskel tilbud som er av stor betydning. Partene er enige om at 104 
familiesentrene og åpen barnehage er viktige pedagogiske tilbud som skal 105 
videreutvikles og styrkes. Det er et mål at åpen barnehage skal være et daglig tilbud 106 
med tilgjengelig pedagog. 107 
 108 
Gode overganger mellom permisjon og barnehage er viktig, og partene er enige om 109 
å innføre barnehageplass fra fylte ett år for de som har behov for det.  110 

 111 
De små, frittstående barnehagene representerer et viktig bidrag for et mangfoldig 112 
barnehagetilbud. Partene er enige om å jobbe for å bedre de økonomiske vilkårene 113 
for ideelle og små frittstående barnehager.  114 
 115 
Barns muligheter for å ta del i kunst og kultur er viktig for å utvikle kreativitet og 116 
nysgjerrighet. Partene ønsker å innføre Den kulturelle barnehagesekken i Bodø 117 
kommune med sikte på å legge til rette for et mer tilgjengelig og tilpasset kulturtilbud 118 
for barnehagene, etter modell fra Den Kulturelle Skolesekken. 119 
 120 
Bodø kommune skal styrke og utvikle arbeidet med barn og unges psykiske helse i 121 
barnehage og skole. Satsingen på psykiske helserådgivere skal videreføres. Ansatte 122 
i barnehage og skole skal også gis mulighet til å styrke sin kompetanse innen 123 
relasjonsledelse og psykisk helse. 124 
 125 
Barn med nedsatt funksjonsevne, skal få god og helhetlig oppfølging av det 126 
offentlige hjelpeapparatet. Ordningen med en fast koordinator i kommunen 127 
gjennomgås og kvalitetssikres slik at den fungerer godt for familiene. 128 
 129 
Partene er enige om å bygge nytt krisesenter. 130 



 

 

Skole 131 
Skolen er viktig for barns muligheter gjennom hele livet. Det er derfor avgjørende at 132 
vi legger til rette for gode skoler der barna bor, slik at alle elever har mulighet til å gå 133 
på skolen i nærmiljøet sitt. Arbeidet med å sikre universell utforming ved 134 
kommunens skoler skal være en prioritert oppgave. Partene er enige om at 135 
nåværende skolestruktur skal ligge fast i hele perioden.  136 
 137 
Partene er enige om å innføre et gratis skolemåltid om dagen til alle elevene i 138 
Bodøskolen.  139 
 140 
Det skal sikres fortsatt høy lærertetthet i Bodøskolen, og Bodø kommune skal jobbe 141 
for høy kvalitet i skolen. Bodø kommune ønsker velkommen initiativ fra skoler som 142 
ønsker å prøve ut ulike former for leksefri skole. 143 
 144 
Bodø kommune skal utvikle samarbeidet med Sametinget videre, og skal gi våre 145 
samiske barn undervisning i samisk. Den samiske undervisningen i skolene skal 146 
styrkes for å gi elevene en god og rettmessig undervisning i samsvar med 147 
Læreplanverket for samisk. Bodø kommune skal også jobbe for å fremme pitesamisk 148 
språk og kultur.  149 
 150 
Bodø skal jobbe for å fortsatt være Trafikksikker kommune i tråd med Trygg Trafikks 151 
sertifisering. Det igangsettes et pilotprosjekt med etablering av trafikksikre 152 
hjertesoner rundt utvalgte barne- og ungdomsskoler. 153 
 154 

Eldre og omsorg 155 

Vi blir stadig flere eldre, og flere vil leve lengre med ulik grad av hjelpebehov.  156 
Partene er enige om at det skal bygges 90 nye sykehjemsplasser i perioden, og at 157 
satsingen på en helhetlig eldreomsorg med god tilrettelegging i eget hjem skal 158 
videreføres. 159 

Stadig flere mennesker rammes av demens, også i yngre alder. Bodø kommune skal 160 
sørge for økt kapasitet på dagavlastingstilbud for mennesker med demens. Partene 161 
er enige om at Bodø kommune utreder et helhetlig demenstilbud, herunder også 162 
muligheten for å etablere en demenslandsby som neste kommunale sykehjem. 163 
Neste sykehjem skal bygges utenfor sentrum.  164 

Partene er enige om å jobbe for en god dialog mellom kommunehelsetjeneste og 165 
spesialisthelsetjeneste, med mål om å skape gode overganger for folk som er 166 
avhengige av tjenester fra disse. Vi er enige om å realisere Helsehuset, og vi skal 167 
være pådrivere for utvikling av god kunnskap i og for helsesektoren.  168 
 169 
Kommunens tilbud om støttekontakt skal styrkes, og det er et mål å gjøre det mer 170 
attraktivt å være støttekontakt. 171 



 

 

 172 
Partene er enige om at Bodø kommune skal opprettholde sertifiseringen av alle 173 
sykehjemmene som livsgledehjem. Ensomhet er en stor utfordring for folkehelsen, 174 
særlig blant eldre. Vi skal derfor legge til rette for gode måltidsopplevelser, og 175 
partene vil gjennomføre ordningen med spisevenn som bystyret har sluttet seg til.  176 
 177 
Partene er enig om at det skal utarbeides krav om tilrettelegging for mennesker med 178 
funksjonsnedsettelse for å få skjenkebevilling.  179 

Fritid og kultur 180 

Det at alle barn og unge gis mulighet til å ta del i kultur og idrett er viktig for den 181 
enkelte, men også for utviklinga av et samfunn med små forskjeller. Bodø kommune 182 
skal jobbe aktivt for å være en inkluderende kommune der alle barn kan delta.  183 

Partene er enige om at Bodø kommune skal innføre frititidskort for alle barn mellom 184 
6 – 18 år i kommunen der kommunen bidrar med tilskudd. Det utarbeides et 185 
pilotprosjekt for å utrede den praktiske gjennomføringen av dette, og kommunen 186 
søker om å være forsøkskommune for Fritidskortet.  187 

 188 
Et rikt og mangfoldig kulturliv er viktig både for lokalsamfunnene, den enkelte og 189 
utviklinga av kommunen. Bodø kommune skal legge til rette for et godt fritidstilbud 190 
for ungdom i hele kommunen, herunder også tilbud om uorganiserte møteplasser og 191 
samarbeid med frivillige organisasjoner. Bodø kommune skal sikre et godt tilbud av 192 
egnede lokaler for hele bredden i kulturlivet, i dialog med lokale aktører, 193 
organisasjoner og det framtidige kulturrådet.  194 

Partene er enige om at det skal etableres et samarbeid med idrettsrådet for å 195 
tilrettelegge for et stabilt og varig tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i 196 
idretten.  197 
 198 
Bodø kommune skal være en aktiv pådriver for å bidra til realisering av idrettsanlegg 199 
i hele kommunen, i tett samarbeid med Bodø idrettsråd. Partene er enige om å legge 200 
til rette for realisering av ishall, fotballhall på Mørkved, idrettshall i Rønvik og nytt 25-201 
meters basseng på Tverlandet. Partene er også enige om å jobbe for gratis halleie til 202 
barn og unge. 203 
 204 

En inkluderende kommune 205 

Bodø skal være en raus og åpen kommune som jobber aktivt for inkludering. Det er 206 
særlig viktig for de som i perioder av livet, eller gjennom hele livet, trenger oss mest.  207 
 208 
Partene er enige om å utvikle og styrke kompetansemiljøet rundt bosetting av 209 
flyktninger i Bodø, med særlig vekt på helse og integrering i arbeid og fritid. Vi skal 210 



 

 

jobbe for å være blant landets ledende kommuner på bosetting av flyktninger, og vi 211 
skal legge til rette for et godt mangfolds- og solidaritetsarbeid. 212 
 213 
Bodø kommune skal jobbe aktivt for en god rusomsorg, i tett samarbeid med ideelle 214 
organisasjoner. Partene er også enige om å jobbe aktivt for å forebygge 215 
rusavhengighet.  216 

Næringsliv og byutvikling 217 

Bodø skal være en skapende by. Kommunen skal være det naturlige valget for å 218 
etablere næringsvirksomhet, og skal tilby næringslivet internasjonalt 219 
konkurransedyktige rammebetingelser. Bodø skal legge til rette for utvikling av et 220 
bærekraftig og relevant næringsliv, og skal legge til rette for gode møteplasser og 221 
dialog med næringslivet.  222 
 223 
Bodø kommune skal jobbe for helhetstenkning rundt byutvikling, og tar utgangspunkt 224 
i en bred forståelse av arkitektur, med fokus på byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, 225 
bærekraft og gode romlige sammenhenger. 226 
 227 
Partene er enige om at nye arbeidsplasser med mange ansatte og som genererer 228 
betydelig persontransport, skal lokaliseres til områder med kollektivdekning. 229 
 230 
Retningslinjene i kommunens næringsfond skal evalueres og revideres, med sikte på 231 
at kravet til egenfinansiering endres slik at fondet legger bedre til rette for gründere 232 
og små bedrifter. Formålet til fondet utvides til å også inkludere grønne næringer og 233 
initiativ som bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene. 234 
 235 
StiMuli har vært et viktig prosjekt for at mange har tilgang til turstier i nærområdet. 236 
Partene er enige om å videreføre arbeidet med å tilrettelegge for gode turmuligheter 237 
og realisere Kyststien. 238 

Inn på tunet er et skjermet tilbud for personer med særskilte behov, og Bodø 239 
kommune skal støtte eksisterende tilbud og jobbe aktivt for at et slikt tilbud kan gis i 240 
flere av lokalsamfunnene.  241 

Partene er enige om å legge til rette for et helhetlig planleggings- og 242 
markedsføringsarbeid for Bodø kulturpark, som ivaretar de ulike institusjonenes 243 
interesser som del av en helhetlig kultursatsing i området. 244 
 245 
Partene er enige om at Prinsens gate mellom Solparken og Rådhusparken stenges 246 
for biltrafikk for å bedre trafikksikkerheten og gjøre parkområdet mer attraktivt. Det 247 
skal utredes hvordan området mellom Bymuseet, Domkirken, Rådhuset og 248 
Solparken kan videreutvikles til et helhetlig område med grønt preg.  249 

Partene er enige om å be om en sak som utreder Saltstraumen som 250 
verdensarvområde. 251 



 

 

Det utredes et Kompetansesenter for bygningsvern med sikte på å samle 252 
bygningsvernkompetansen i kommunen og for å bidra til god kunnskap om feltet 253 
også i framtida.  254 

En aktiv distriktspolitikk 255 

Bodø er en stor distriktskommune. Det er et mål for oss at vi opprettholder levende 256 
og skapende distrikter, og at vi legger til rette for bolyst, trivsel og gode muligheter 257 
for næringsutvikling og arbeid i distriktene.  258 
 259 
God infrastruktur i distriktene skal sikres slik at næringsutvikling kan skje også dere 260 
(kai, vei, fiber etc). Det skal jobbes for etablering av høyhastighets internett og god 261 
mobildekning i hele kommunen, slik at man har tilgang til dette også i distriktene.  262 
 263 
Bodø kommune er en stor distriktskommune, og skal videreutvikle kunnskapen om 264 
fådelte skoler i samarbeid med lærerutdanningen, herunder også ordninger for 265 
praksis. Dette tas inn som en del av samarbeidsavtalen med Nord universitet.  266 
 267 
Det jobbes for at gang- og sykkelvei Gøya/ Saltstraumen, Nordsia og Misvær 268 
prioriteres og realiseres i forbindelse med Regional transportplan. 269 

Det skal legges til rette for selvbyggertomter der det er mulig. 270 
 271 
Det legges fram en sak om ferdigstilling av Nevelsfjordveien og økonomiske 272 
konsekvenser knyttet til dette. 273 

 274 
 275 

Arbeid 276 

Arbeid er viktig for menneskers muligheter, og Bodø kommune skal være en 277 
kommune som forebygger utenforskap og legger til rette for at alle har mulighet til å 278 
delta i arbeidslivet. 279 
En av de største utfordringene for kommunen er å rekruttere tilstrekkelig kompetente 280 
personer til de store velferdsoppgavene framover. Det å sikre at vi har rett person på 281 
rett plass krever god kompetanseplanlegging, aktivt rekrutteringsarbeid og at 282 
kommunen legger til rette for at vi jobber helhetlig med opplæring, rekruttering og 283 
læring gjennom hele livet i tett dialog mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte.  284 
 285 
Bodø kommune skal være en kommune med heltidskultur og tilby faste, hele 286 
stillinger til våre ansatte, og vi skal videreføre og utvikle dette arbeidet. Kommunen 287 
skal jobbe aktivt med rekruttering til ulike yrkesgrupper, blant annet med å øke 288 
antallet lærlinger, vurdere rekrutteringsstillinger og legge til rette for at flere kan få 289 
mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Det legges til rette for alternative 290 
arbeidstidsordninger under forutsetning av at det er enighet mellom partene. 291 



 

 

 292 
Bodø kommune skal som stor arbeidsgiver legge til rette for å få til flere 293 
arbeidsplasser for personer med funksjonsnedsettelser, med et særlig fokus på unge 294 
voksne. 295 
 296 
Partene er enig om at kommunen skal etablere flere varig tilrettelagte 297 
arbeidsplasser, og at NAV i samarbeid med ulike organisasjoner skal bidra til bedre 298 
inkludering i arbeidslivet.  299 
 300 
Bodø kommune skal legge til rette for å være en attraktiv arbeidsgiver for ansatte 301 
med barn og familie, og vi skal også legge til rette for at de seniorene som ønsker 302 
det, kan få mulighet til å stå lenger i arbeid i Bodø kommunes virksomheter.  303 

Bodø kommune skal videre stille strenge seriøsitetskrav i innkjøp og anbud for å 304 
hindre sosial dumping og utnyttelse av mennesker.  305 

 306 

Styring og kommunens organisasjon  307 

Partene er enige om å legge en ansvarlig økonomistyring til grunn, og skal legge 308 
fram felles budsjett og økonomiplan. Bystyrets vedtatte handlingsregler skal danne 309 
grunnlaget for det økonomiske handlingsrommet de neste fire årene. 310 
 311 
Alle kommunale planer og strategier vurderes opp mot FNs bærekraftmål, og Bodø 312 
kommunes årsmelding skal inneholde rapportering på bærekraftmålene. Bodø 313 
kommunes virksomhet skal styres etter årlige klimabudsjett. 314 
 315 
Det tas initiativ til en større gjennomgang av Bodø kommunes finansforvaltning, med 316 
sikte på å stille krav til miljø og bærekraft. 317 
 318 
Seriøsitetskravene for innkjøp og anbud i kommunen skal styrkes, og krav om miljø 319 
skal tas inn og vektes minst 30 %. 320 
 321 
Nye kommunale bygg skal sertifiseres til minst BREEAM Very Good. Ved nybygg og 322 
rehabilitering skal det gjøres vurderinger av karbonavtrykk i et livsløpsperspektiv. 323 
 324 
Hele kommuneorganisasjonen skal Miljøfyrtårn-sertifiseres i løpet av perioden. 325 
 326 
Det er et mål at de kommunale foretakene skal kutte energibruken med minst 30%. 327 
 328 
Bodø skal sertifiseres som Fairtrade-kommune i løpet av perioden. 329 
 330 
Partene er enige om at kommunen skal sørge for et bedre og mer systematisk 331 
arbeid for å registrere og ivareta kulturminner, og at dette må ivaretas bedre i 332 
planarbeidet. 333 



 

 

Bolig  334 

Det å ha et hjem er viktig for å kunne leve et godt liv. Bodø kommune skal videreføre 335 
en aktiv og målretta boligpolitikk som ivaretar ei helhetstenking rundt folks muligheter 336 
for å bo godt. Partene er enige om å øke antallet kommunale boliger og styrke 337 
boligfondet for å oppfylle målsettingene i boligplanen om alle skal ha et hjem. Det 338 
utredes å utvide den kommunale bostøtten i tråd med husbankens tidligere ramme. 339 
 340 
BKBS og Skjerstad Boligstiftelse skal være aktive verktøy for boligbygging og 341 
langsiktig samfunnsbygging.  342 
 343 
Partene er enige om at 25% av boligene i Ny by skal holdes utenfor det 344 
kommersielle markedet.  345 
 346 
 347 

  348 
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