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lntensjonsgrunntaget er en samtet beskriveLse av utvaLgte samfunnsområder for
kommunene Steigen, Røst, Sal.tdaL, Gitdeskåt, Rødøy og Bodø kommuner. Dette skaI
danne grunntag forvidere diatog mellom kommunene om en felLes intensjonsavta[e
om sammenståing før 1. juti 201ó.

Den nye kommunen er gitt arbeidstitteL
<Ytre Satten>. Dette er gjort for å hoLde
den nye kommunen avskilt fra de
eksisterende kommunene.

Arbeidet med intensjonsgrunnlaget
er gjort i samarbeid mettom
administrasjonene i de seks kommunene.
Bodø kommune har hatt sekretærroLLen
og ansvaret for å sy sammen dokumentet.

I starten av dette arbeidet var Beiarn
kommune med, men etter vedtak i

kommunestyret i Beiarn kommune den
20. januar 201ó har Beiarn trukket seg fra
det videre arbeidet. Sattdat kommune har
kommet inn i arbeidet ijanuar 201ó.

Første deI av intensjonsgrunn[aget gir en
kort presentasjon av kommunereformen,

hvorvi står i prosessen, kommunene
som deltar i samarbeidet og et samtet
biLde av hvordan en ny storkommune kan
se ut. Videre presenteres utike mode[[er
for lokaldemokrati og fordeLing av
ad ministrative oppgaver.

Andre del er mer faktabasert med et
utvatg av tatttabetter og oversikter
over bL.a. interkommuna[e samarbeid,
demog raf i, nærin gstiv, samferdse[,
skolestruktur og va[gresuttater. Her er
også de økonomiske konsekvensene av
kommu nereformen vurdert. Faktadelen
legges frem sl.ik den er nå og kan
være ufuttstendig på enkelte områder.
Det forventes at det viI vaere behov
for å utrede flere tema i den videre
prosessen mot en intensjonsavtate om
sammenståing.

lntensjonsgrunnl.aget bygger i hovedsak
på beskrivelser fra de de[tagende
kommuner, data fra nettstedet www.
nykommune.no, data f ra Statistisk
sentratbyrå ISSB), <Mutighetsstudier for
SaLten> utarbeidet av BD0 og referater
f ra nabosamtatene som ble gjennomført
våren 2015.

lntensjonsgrunntaget skal. [egges
frem for behandling i de respektive
kommunestyrene i februar 201ó.

Rådmennene viL understreke at det
har vært en god og åpen tone mellom
kommunene i dette arbeidet og at
atle kommunene har bidratt positivt i

arbeidet. lntensjonsgrunnlaget ute[ukker
ikke at nye kommuner kan tiLtre arbeidet.

Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune

Torben Marstrand

Steigen kommune

He[ge Akerhaugen

Gitdeskål. kommune

RoLf Kåre Jensen

Bodø kommune

Randi Gregersen

Røst kommune

El.isabeth Larsen

Sattdat kommune
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Sammendrag

En ny <Ytre Satten> kommune vit ha et areat på til sammen ó 007 km2. Det vitte gjøre

den nye kommunen til. den nest største kommunen i landet iareal målt mot dagens
kommunestørrelser.

Den nye kommunen vit bLi den 11. største
i Landet mått mot innbyggertatlene i

dagens kommuner. Befotkningstatt i den
nye kommunen er ó0 894 per l.januar
2015, og kommunen vil ha en forventet
vekst i befotkningen på tinje med
[andsgjennomsnittet de nærmeste årene

I en så stor kommune med mange øyer,
fjorder og [ange avstander er samferdsel
identifisert som en av de viktigste
utfordringene. Gode kommunikasjoner
me[[om kommunesentret Bodø og

omtandet bLir meget viktig.

Kommunene har en næringsstruktur
som passer godt sammen. Det tigger
et stort potensiate for videreutvikling
av store næringer som [andbruk,
fiskeri og havbruk både på produksjon,
togistikk, forskning og utviktlng. Den nye

kommunen har store naiurressurser,
en sterk industri, ren miLjøvennl.ig kraft,
gode si kkerhet- og beredskapsfunksjoner
og forskningsmil.jøer.

Løsninger for [okalsamfunnene med
hensyn tiI skolestruktuç kuttur- og

idrettstitbud, identitet tit sitt eget bosted,
samt utvikling av gode mode[[er for
lokatdemokrati og administrativ drift av

kommunen vil være viktige tema. Ulike
modelter for administrativ organisering
og lokaldemokrati er beskrevet i

intensjonsgrunnlaget. Valg av [øsninger
vil være tema i de senere samtalene om
en eventuet[ intensjonsavta Le.

Det er knyttet betydetige økonomiske
incentiver tiI kommu nereformen.
Det dekkes engangskostnader og gis

reformstøtte ved sammenståing. I

tiLtegg vit den nye kommunen gjennom
inndetingstil.skuddet behoLde atle titskudd
i inntektssystemet som om de fortsatt
var to [etter fl.ere] kommuner i 15 år
etter sammenståingen, før det trappes
ned over 5 år. De endelige økonomiske
konsekvensene, sett i lys av forstag tit
nytt inntektssystem som nå er på høring,
er imidLertid usikre.

Regjeringen har signalisert at større
kommuner i fremtiden vit få nye
oppgaver. De største kommunene kan
også få ansvaret for videregående skoter
og kotl.ektivtransport. Midter som i dag
kanaliseres tll. fytkeskommunene vil
så[edes bti kanalisert tiI de kommuner
som ønsker å ivareta disse funksjonene
på et desentratisert plan.

lnterkommunatt samarbeid er svært
utbredt i Nordtand og har en økende
trend. Snittet for atte kommunene
i fytket er 31 samarbeidsordninger.
Karttegging som er gjort viser at
dagens kommunesamarbeid kun i

begrenset grad berører kapasitet og

kompetanse innenfor de sentrale
velferdssektorene. Hensynet til
Likeverdige velferdstjenester og andre
nasjonale må1. med kommunene,
aktuatiserer derfor en debatt om det
interkommunate samarbeidet og dagens
kommunestruktur i Nordland.

Å gjennomføre en

kommunesammenslåing er et
omfattende og kompLekst prosjekt som
krever god potitisk og administrativ
ledelse. I samtalene om en eventuetl
intensjonsavtate om sammenslåing
vit det tigge store mutigheter og

utfordringer. De vedtakene som skal
fattes innen 1. juti 201ó behøver i

utgangspunktet kun omhandl.e hvilke
kommuner en ønsker å sLå seg sammen
med. Det er ikke nødvendig å ta stitting tit
navn på den nye kommunen etter andre
tema.

I ntensjonsavtalene bør LikeveI

tydetiggjøre f ra potitisk hotd hvorfor
man ønsker sammenslåing og hva man
viL oppnå med dette. Videre bør det
beskrives hvor kommu nesenteret ska L

være, hvordan kommunate tjenester
skaI styrkes, hvordan ulike kommunale
funksjoner ska[ [okaliseres og hvordan
ansatte og innbyggere skaI håndteres i

prosessen.
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Bakgrunn

Formålet med kommunereformen, som
Stortinget stuttet seg tiL i lnnst. 300 S

12013-20141, er bLant annet å gi gode
og Likeverdige tjenester tiL innbyggerne
der de bor og å sikre gode [okatsamfunn
i heLe Landet. I tiLlegg ønsker man å

styrke forutsetningene for en heLhetLig

samfunnsutvikling og gjøre kommunene
så økonomisk soLide at de kan tak[e
uforutsette hendelser, drive effektivt og
løse oppgaver som ikke er lovpåtagte.
Større kommuner kan ta ansvar for
ftere oppgaver og er ikke avhengig av
nabokommuner for å løse lovpåLagte
oppgaver.

Da Stortinget behandLet Kommune-
proposisjonen 201 ó i juni 201 5 viste
ftertaLLet tiI lnnst.300 S [2013-2014J
der det het at "atte kommuner har
utredningspLikt i kommunereforma". I

lnnst. 375 S 12014-2015) utdyper f LertaLl.et

at de i begrepet utredningsptikt tegger
tiI grunn "at aLLe kommunar skaI ta
aktivt deI i kommunereforma. Dette
inneber bLant anna å ha diaLog med
nabokommunar, utgreie og vurdere
aktuetLe atternativ for så å ta stil.Ling tiL

om og i så faLl kva kommunar ein ønskjer
å gå saman med innan 1. juLi."

Det er knyttet betydetige økonomiske
insentiver tiL å gjennomføre prosessen
stik at vedtak om en eventue[[
sammenståing bLir gjort før 1. juLi

201 ó. Det dekkes engangskostnader
istørreLsesorden 30 - ó0 mitl.ioner
avhengig av anta[[ kommuner som
sLås sammen. Det gis reformstøtte
på 30 mittioner som utbetaLes ved
sammensLåing. I tiLLegg viI den nye

kommunen gjennom inndeLingstiLskuddet
behoLde atl.e ti[skudd i inntektssystemet,
også regiona[e tiLskudd basert på 201ó-
ta[[ som om de fortsatt var to IeLter fLere]

kommuner i 15 år etter sammenslåingen,
før det trappes ned over 5 år. TiLskuddene
vit også bti prisjustert i perioden.
Dette gir økonomisk sikkerhet og

forutsigbarhet Langt frem i tid med tanke
på basistitsskuddet f 13,2 mittioner),
småkommunetitskudd [5,4 millionerl og

Nord- N orgetil.skudd.

Forslag tiL nytt inntektssystem for
kommunene er på høring. I brev av 28

oktober 2015 har kommunaLminister

Sanner varsLet at det vÌ[ b[i vurdert
endringer som innebærer at
inntektssystemet ikke i samme grad som
i dag kompenserer for at små kommuner
f rivitlig vetger å stå aLene. Nytt
inntektssystem viI tre í kral| fra 2017 .

Konsekvenser av nytt inntektssystem er
vurdert i deL 2 av intensjonsgrunnLaget.

Måtsetninger og kriterier for
reformen
Stortinget har gitt tiLstutning tiL å
gjennomføre en kommunereform.
Mål.et er større, mer robuste kommuner
med økt makt og myndighet. Dette er
nødvendig for å møte morgendagens
utfordringer og stadig økte forventninger
fra innbyggerne.

I Prop. 95 5,.2013-2014)
Kommuneproposisjonen 201 5 angir
regjeringen 4 overordnede måL for
kom munereformen:

1l Gode og tikeverdige tjenester tit
innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet
og kompetanse viL [egge tiL rette for
gode og Likeverdige tjenester over hele
Landet. Større fagmi[jø viL gi mer stabite
arbeidsmiLjø, bredde i kompetansen og

en bredere tiLtaksporteføLje, særLig i små
og spesiaLiserte tjenester.

2l Hethettig og samordnet
samf unnsutvikting
Kommunesektoren skaL bLi bedre i

stand tiL å løse nasjonale utfordrìnger.
Reformen skaI bedre forutsetningene
for en styrket og samordnet LokaL

og regionaI utvikLing i al[e deter av

Landet både når det gjeLder areaLbruk,
samfunnssikkerhet- og beredskap,
transport, naering, mitjø og kLima, og

også den sosiaLe utvikLingen i kommunen
Det er ønskeLig at kommunegrensene
i større grad tiLpasses naturtige bo- og

a rb eids ma rked s reg io n e r.

3l Bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner
Større kommuner viI ha større
ressursgrunnl.ag og kan også ha

en mer variert befotknings- og

næringssammensetning. Det gjør
kommunene mer robuste overfor
uforutsette hende[ser oq utvikLingstrekk.

Bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner viL l.egge tiI rette for en mer
effektiv ressursbruk innenfor begrensede
økonomiske rammer.

4l Styrke Lokatdemokratiet og gi større
kommuner fLere oppgaver.
Større og mer robuste kommuner
kan få flere oppgaver. Dette viI gi økt
makt og myndighet tiL kommunene,
og dermed økt LokaLt seLvstyre. Større
kommuner viL også redusere behovet
for interkommunaLe Løsninger. Færre og

større kommuner som gjennomfører en

vetferdspoLitikk i henhoLd tiL nasjonate
måt, vit redusere behovet for stattig
detaLjstyring. Kommunene viL stik få
større frihet ti[ å prioritere og tiIpasse
vetferdstitbudet tit innbyggernes behov.

Kriterier for god
kommunestruktur
KommunaL og moderniserings-
departementet satte 3. januar 2014
ned et ekspertutval.g som skuLLe se på

oppgavetøsning i kommu nene. Utva[get
har fått et todel.t oppdrag:
1. På fritt fagtig grunnl.ag skaL utvaLget

gjennomgå og forestå prinsipper og

kriterier for en ny kommuneinndeLing
Kriteriene skaL i sum ivareta
kommunens fire rotter som
demokratisk arena, tjenesteyte¡
samf unnsutvikLer og myndighets-
utøver. Den første deLrapporten bLe

Lagt f ram 31 . mars 2014.

2. UtvaLgets neste oppgave var å

anaLysere og vurdere eksempler
på enkette oppgaver som det
kan være aktue[t å overføre til
kommunene, forutsatt større og

mer robuste kommuner. UtvaLget

skutte vurdere eksempLer på

oppgaver innen tjenesteprodu ksjon,
myndighetsutøvelse og

samfunnsutvikLing. SLuttrapport bte

Lagt f rem l.desember 2014.

I sin første rapport anbefatte utvatget ti
kriterier rettet mot kommunesektoren,
og to kriterier rettet mot staten.
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Kriterier for kommunene:
1. TilstrekkeLigkapasitet
2. ReLevant kompetanse
3. Til.strekkeligdistanse
4. Effektivtjenesteproduksjon
5. Økonomisk soLiditet
6. VaLgfrihet
7. FunksjoneLLesamfunns-

utviktingsområder
8. Høy potitisk deLtagetse
9. Loka L poLitisk styring
1 0. Loka L identitet

Kriterier for staten:
1. Bredoppgaveporteføtje
2. StatLigrammestyring

Med bakgrunn i disse kriteriene kom
utvaì'get med tre anbefalinger for en god
kommunestruktur. For det første síer
utvaLget at kommunene bør ha minst 15

000 - 20 000 innbyggere for å sikre en
god oppgaveLøsning. Dette er bLant annet
begrunnet med at kommunene skaI Løse

mer spesiatiserte oppgaver med mindre
bruk av interkommunatt samarbeid.
Den største utfordringa knyttet tiL dette
er avstander og demokrati. Mange
kommuner med Lavt innbyggertaLl., har
store areater.

Nye oppgaver t¡1 kommunene
Regjeringen har fremmet
Stortingsmelding 14 Í2014-20151 om nye
oppgaver tiI større kommuner. Metdingen
gir en gjennomgang av hvitke oppgaver
kommunene kan få ansvar for. Meldingen
varsLer en gjennomgang av den stattige
styringen av kommunene.

De største kommunene kan også
få ansvaret for videregående skoter
og kotlektivtransport. Det Legges
opp tiL i metdingen at kommunene

generett skaI få større frihet fra stattig
styring. Midler som idag kanaliseres
tit fyLkeskommunene vil såLedes bLi

kanaLisert tiI de kommuner som
ønsker å ivareta disse funksjonene
på et desentralisert plan. Oversikt
over oppgaver som kan bL¡ overført tìt
kommunene Ligger i del 2.

Prosessen videre med
kommunereformen
Det er [agt et stramt tidsLøp for
kommunereformen. I lnnst. 300 S [2013-
2014) fremgår det at det er en forventning
om (<... å ha dialog med nabokommunar,
utgreie og vu rdere aktuette alternativ
for så å ta stiLLing til om og iså fal.L kva
kommunar ein ønskjer å gå saman med
innan 1. juLi."

lntensjonsgrunntaget skaI danne
grunntag for en diatog med
måLsetting om å vedta en [ikeLydende
intensjonsavtate om at en ønsker å bti
sLått sammen innen 1. juti 201ó.

lntensjonsavtaLen må fremforhandtes i

en dialog melLom forhand[ingsutva[gene
som kommunene har utnevnt.

lntensjonsavtale
A gjennomføre en kommune-
sammenståing er et omfattende og

komp[ekst prosjekt som krever god
potitisk og administrativ Ledelse. De

vedtakene som fattes innen 1. juti 201 ó

behøver iføtge departementet kun
omhandte hvitke kommuner en ønsker
å stå seg sammen med. Det er ikke
nødvendig å ta stitLing tiL navn på den nye

kommunen e[[er andre tema.

lntensjonsavtaLene bør LikeveI
tydeLiggjøre fra poLitisk hotd hvorfor

2017
Kongelig

resolusjon

man ønsker sammenslåing og hva man
vit oppnå med dette. Dette er gjerne
beskrevet som definerte hovedmåL og

detmåL i intensjonsavtaLen. Videre bør
det beskrives hvor kommunesenteret
skaL være, hvordan kommunaLe tjenester
skaL styrkes, hvordan ulike kommunaLe
funksjoner ska[ [okaLiseres og hvordan
ansatte og innbyggere skaL håndteres i

p rosesse n.

Høring
Det er anbefatt at de kommuner
som har vedtatt fotkeavstemning
gjør dette etter at intensjonsavtaten
er signert. Dersom en vetger å

gjennomføre opinionsundersøkelse,
kan dette gjøres i etterkant av vedtak
av intensjonsgrunnlag, sLik at en kan
bruke resultatet inn iforhandlinger om
i ntensjon savta [e.

Mitepæter i reformen
Arbeidet med intensjonsavtaler er en deI
av den forberedende fasen av reformen.
Etter vedtak i kommunene før 1. juLi

201ó vit Fylkesmannen oppsummere
vedtakene i Nordtand og gi en titrådning
om fremtidig kommunestruktur. På

bakgrunn av dette vil KommunaL- og

moderniseringsdepartementet f remme
en proposisjon om ny kommunestruktur
for Stortinget våren 201 7. Når ny

struktur er vedtatt av Stortinget viL

Fytkesmannen kaLLe inn tiLfeLLes
kommunestyremøter hvor det b[.a. tas
stitting tiI navn på den nye kommunen,
antalL representanter i det nye
kommunestyret, oppretteLse fettesnemd
og eventuett andre feLLesorgan som skaL

samordne og ta seg av forberedelsen av

sammens[åingsprosessen fram mot
1. januar 2020.

2020
- Ny kommune

- Utbetaling
reformstøtte

2t17
- Vedtak

Stortinget
2016 - Utbetaling

Komnrunestyrevedtak engangskostnader
201 I

Kommunestyrevalg

Forberederxle fase

2Q17

G¡enrrornfønngsfase

201 I2016

juni 201 5
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KommunebiLder

Rødøy kommune

Kommunesenter: VågahoLmen
Befotkning t 1269
Areal: '111,3km2
Ordfører: Otav Terje Hoff fSPl
Rådmann: Kitt Grønningsæter

KORT OM KOMMUNEN
KystfoLket under poLarsirkeLen. 1 2ó9
innbyggere, bosatt i seks øykretser og
[angs fire fjorder på fastlandet.

Sentratt beLiggende i skipsteia, midt
meL[om Hetgetand og Sal.ten. Rødøy
har store havstrekninger, omfangsrik
skjærgård, dype fjorder, høye fjeLL og
Svartisen mot øst. Kommunen er kjent
ftott natur og har store naturressurser.

LEVEKÅR- OG TJENESTETILBUD
Rødøy driver seks 'l -10 skoLer og Like

mange barnehager. Store havstrekninger
gjør det nødvendig å oppretthol.de den
d esentratiserte struktu ren.

Det drives to heldøgns omsorgssentre og

Legekontor på Rødøy og i Tjongsfjorden.
Hjemmetjenesten drives ut fra de to
omsorgssentrene. Ambu [a nsebåten
for Rødøy, Lurøy og Træna drives av
HeLge[andssykehuset og er stasjonert på

Rødøy. Den brukes også som legekontor
i øykretsene fast hver 14. dag. Det er
ansatt tre kommuneleger og vi har
driftsavtate med to fysioterapeuter.
Psykisk heLse har to årsverk.

Bygge- og deLingssaker, prosjektering,
oppmåting, kartforvaLtning, vei/
samferdsel [ó5 km kommunal vei, åtte
kaierl, [andbruk, feiing og titsyn og
vannforsyning Ini kommunaLe vannverk]
og brannvern [to hovedstasjone¡ ca.
95 frivitlige mannskapl sorterer under
teknisk etat.

Det er bygget 1 2 nye gjennomgangs-
botiger siste fire år, og åtte nye er
under bygging. Bol.igmarkedet har Lite

sirkuLasjon, og det er få titgjengetige
botiger.

I nterkommunate samarbeidsordninger
har stort omfang, og forventes å måtte
utvides ytterligere med nye oppgaver tiI
kommunene.

NÆRINGSLIV- OG UTVIKLING
Vi har mange små bedrifter i

Rødøy kommune, ingen større
hjørnesteinsbedrifter. Kommunen er
største arbeidsgiver.

Hovednæringene er Landbruk, fiske
(sjark, kystf iskeì og f iskeoppd rett.
lnnenfor oppdrett har SeLsøyvik Havbruk
hovedkontor i Rødøy, mens Nova Sea
og Marine Harvest bare har havbruk i

kommunen. Andre næringer er turisme,
vannkraft, og handet-/servicenæring
med mange små bedrifter innenfor blant
annet dag[igvare, byggvare, og båtsatg.
Mange som bor i kommunen er også
sysselsatt offshore og i samferdsel, og
pendter ut.

Et nytt smottantegg som viI skaffe ca.

20 arbeidspLasser i kommunen i løpet
av 2016 er under etablering. Asylmottak
for ensLige mindreårige flyktninger har
oppstart i februar, og forventes å tiLføre
15-20 nye arbeidsplasser. Utbygging av
SmibeLg-Storåvatn krafiverker pågår, og
produksjonen viL starte i 2020.

Rådmannen fungerer som næringssjef
og næringskonsutent gir fagtig bistand
overfor næringstivet. Prosjekter u nder
utvikLing etter i oppstartsfase som kan
nevnes er f lere reiseLivsprosjekter,
utvikLing av næringsområde i Reppen,
produkter til. Lagring borekaks
IMarmetESSl, whisky produksjon
IMyken destiLLeri) og grafittforekomst på

Nordværnes.

Kommunen gir også tån og
til.skudd gjennom naeringsfond A
Iprimaernæringer), næringsfond B og

Gründerfond [statLige, regionatpolitiske
virkemidLerl, og kraftfond fra Metfjord- og

Smibetg-Storåvatn utbyggingene.

Rødøy kommune er med i HeLgel.and

reisetiv og Kystriksveien reisetiv.

SAMFERDSEL
Bare 10 o/o av befotkníngen har
fast veif orbindelse - de f Leste er
avhengig av hurtigbåt og ferge både tit
kommunesenteret og tiI nærmeste by.

Kommunesenteret VågahoLmen Ligger på

Tjongsfjordhalvøya, med f ergeforbindelse
Langs FV1 7, Kystriksveien.

Fergesambandet nordover har ca. 1 5

rundturer/døgn og ca. 10 min overfartstid
Sambandet sørover har ca. 5 rundturer/
døgn, med ca. 70 min overfartstid. Det er
dagLig bussforbindelse ti[ Ørnes, Bodø
og Mo, og lokaL buss me[[om Jektvik og

VågahoLmen. Korteste reisetid tiL både
Bodø og Mo er ca. 2,5-3 timer, [engre fra
øykretsene.

LokaI fergerute i Rødøybassenget
trafikkerer øyene ut tiL Nordnesøy,
og antøper fastlandet i Jektvik ved
FV17. Herf ra er det veiforbindetse tit
kommunesenteret, og forbindetse med
ferger tiL nærmeste byer.

Nord[andsekspressen har fem an[øp i

kommunen. Dagtig avgang om morgenen
nordover og ettermiddagen sørover
gjør det mutig å gjøre dagsærend på

anLøpssteder lengre nord, med fire
timer i Bodø. Ærend søTover innebærer
overnatting etler kombinasjon med andre
reisemutig heter.

Lokal. hurtigbåtrute, pendlerruten,
trafikkerer øyene fra Myken og inn
til fastLandet ved Tonnes i Lurøy og i

Jektvik, før den Ligger iVågahotmen
tiL ettermiddagsturen utover igjen.
Mandager går den ekstra runde som
muLiggjør hatvdagsmøter Ìnternt i

kommunen. Korresponderer med
Nordtandsekspressen.

Skyss av barnehage- og skolebarn
skjer med ferge, hurtigbåt og egen
skoteskyssbåt, samt med buss. Drosjer
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finnes på fastlandet i Tjongsfjord/
Væra ngfjord og i Øresvik/Kitbog havn

Gods fø[ger FV17 eLLer godsruta Fjordl.ast
Bodø tit Rødøy, Træna og Lurøy. Denne
er spesie[t viktig for leveranse av fisk fra
mottaksstasjoner i kommunen.

VIKTIGE PUNKTER FOR (MlNn
KOMMUNE
Rødøy kommune er opptatt av at flere
skaL velge å forbti bosatt elter å ftytte tiL
kommunen, etter at fotketal.l.et har vært
synkende over fLere tiår.

Kommunikasjon og infrastruktur er
kritiske faktorer for næringstiv, trygghet
og trivse[ - dermed også for bidra tiL

positiv befol.kningsutvikLing. Bredbånd,
post, og mobi[nett med god dekning kan
verken tjenesteytere eLLer privatpersoner
være uten. A få fast veiforbindeLse
Langs FV17 tit nytt kommunesentrum
er sentratt. Videre å jobbe for gode
ruteforbindelser med tidsriktig
båtmateriet[ både tit knutepunkter på
fasttandet og til. Bodø by. Transport av

vare¡ fiskeprodukter og drivstoff må
sikres.

Rødøy kommune er opptatt av å
opprettholde et desentralisert skoLe-
og barnehagetiLbud. Kommunen har
utfordringer når det gjetder å sikre
at at[e barn og unge får barnehage,
skole, musikksko[e og fritidstitbud i sitt
nærområde. Det er viktig å vedl.ikehotde
bygg og utstyr ut fra dagens krav og
behov og å re-kruttere kvatifiserte fagfotk
til. stil.l.inger. Ä få ungdommen tiL å komme
hjem etter endt utdanning er et måL en
kan nå gjennom å styrke tithørighet,
identitet og trivseL.

Fotkehetse og livskvalitet skaI med
som integrert perspektiv i atte ptaner.
Vi er opptatt av titrettelegging for fysisk
aktivitet i barnehage og skoLe, og for
befotkningen som he[het, men også
tiLrettelegge for at den enkeLte kan ta
større ansvar for egen heLse. En god og
stabiL Legetjeneste og omsorgstilbud er
også sentra[t.

Verdiskapning og naeringsutvikLing må
styrkes for å opprettho[de bosetting
og tjenestetitbud. Det innebærer
god til.rettel.egg i ng for attraktive
arbeidspLasser. For jordbruket er
titgang tiI area[utvidel.se, å oppretthoLde
LandbruksfagLige miLjø, utvikle
videreforedLing og nisjeproduksjon i

forbindetse med primærproduksjon,
og å redusere skade på beitende sau
av freda rovdyr og rev viktig. For fiskeri
er det viktig å fortsatt ha en variert
fiskef Låte med større og mindre fartøy,
og å sikre mottak av variert type fisk
sLik at også den minste deLen av f[åten
har Leveringsmul.ígheter. Å jobbe for at
havbruksnæringen gir større positive
lokate ringvirkninger, for eksempeL i form
av videreforedLing og arbeidsplasser, og

å redusere negative mitjøkonsekvenser
av havbruk er sentra[t. Videre bør det
titrettelegges for næringsareater - nær
kaier.
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Steigen kommune

Adm.senter:
Befolkning:
Areat:
0rdfører:
Rådmann:

Leinesfjord
ca.2500
ca. 1000 km2
Asle Schrøder fSPl
Torben Marstrand

KORT OM KOMMUNEN
Steigen kommune er en kystkommune
med ca. 2 500 innbyggere. Kommunen
står på historiske røtter, som forte[[er
om makt og strategisk p[assering i

geografien. Her var høvdingmakt i

jernatder og vikingtid, her var lovmakt da
Hål.ogaLand Lagmannsrett hadde sitt sete
her i over 400 år og her var økonomisk
makt med handelssteder pâ GrøIøy og
Løvøy.

Steigen kommune er stor i utstrekning,
ca. 1 000 km2, og grenser tiI Bodø i sør
og Hamarøy i nord.

Som de fteste andre distriktskommuner
har også Steigen oppl.evd en gradvis
nedgang i fol.ketaLl.et over mange år.

Kommunen har på grunn av sin
geografiske struktur et nokså
desentratisert tjenestetiLbud, selv om
det de siste årene har skjedd en deL

sentraLisering av tjenester. Den største
sentraLiseringen skjedde i 2001, da att
av pteie-, omsorgs og heLsetjenester
ble samLokaLisert fysisk tiL et bygg i

Leinesfjord, nemlig Steigentunet. Det
har også i de siste 10-12âr skjedd en
sentraLisering innenfor skole, hvor det
i dette tidsrommet er l.agt ned 4 sko[er.
I dag har kommunen 4 skoter og 4
ba rne hag e r.

Steigen kommune besto tidLigere av 3
kommuner, nemtig Nordfotd, Leiranger
og Steigen kommuner, men ble
sammenstått til en kommune i 19ó4.
Dette har nok også preget kommunen
med hensyn tiL [okaLisering av tjenester

Steigen kommunes overordna må1. er å

væTe en inkluderende kommune preget
av gjestf rihet og toteranse. Kommunen
skat bestå av flere aktive Lokalsamfunn
og et vetfungerende kommunesenter.

LEVEKÅR- OG TJENESTETILBUD
Steigen kommune har et godt utviktet
tjenestetitbud både innenfor sko[e/
barnehager og he[se/pteie/omsorg, og

har også i dag et tjenestetilbud som

kunne ha betjent [angt fLere enn dagens
innbyggere. Steigen kommune opplever
i Likhet med mange småkommune¡ at
ungdommen fl.ytier ut for å ta utdannetse
og ofte etabterer seg på større steder.
Gjennomsnittsalderen i kommunen er
ganske høy. I 2015 var det 379 personer i

atdersgruppen 67-79 âr. I 2020 forventes
antatl personer i denne aLdersgruppen
å øke tit 440. I aLdersgruppen 0-1 5
forventes det en nedgang på 30 personer
f ram mot 2020, mens for anta[[ eldre i

a[dersgruppen 80 og over, forventes det
en nedgang på 13 personer fram mot
2020.

Steigen kommune vit attså ikke oppteve
noen eLdrebøl.ge hvis prognosene sLår tit,
men viI atlikeveL ha utfordringer knyttet
tiLen stadig etdre befotkning.

Steigen kommunes vakre og varierte
natur gir mange muLigheter for
aktiviteter og rekreasjon av uLike sLag,

noe som igjen er et viktig bidrag tiL å

f remme fotkehetsen.

NÆRINGSLIV- OG UTVIKLING
Steigen har tradisjonett sett vært en

kommune hvor [andbruk og f iske har
vært de dominerende næringene. I

de senere år har det imidlertid vært
en strukturendring innenfor disse
næringene. Antatl. melkebruk er halvert
de siste 10 år, mens produksjonen av
både mel.k og kjøtt er stabi[. Den dyrka
jorda høstes og nyttes.

Steigen kommune har naturlige fortrinn
forjordbruksdrift i form av store areaLer
med produktiv dyrka jord, miLdt klima
med tidtig vå¡ og ikke minst kompetanse
som er bygd opp og vedLikehoLdt i

fagmitjøet. Det er et måL at ei bærekraftig
utnytting av jordbruksarea[ene tiI
matproduksjon fortsatt skaI være et viktig
grunn[ag for sysseLsetting og bosetting
i Steigen. For Steigen-Landbruket viI
vo[umproduksjon fortsatt være et viktig
satsingsområde, og Steigen kommune
kan også i framtiden betraktes som
<spiskammeret> for he[e Nordre
Nordtand.

Foto: Ernst Furuhatt - www.nordnorge.com

En stor utfordring i årene framover vil
være rekruttering.

lnnenfor fiske har det vært en negativ
utvikting og en nedgang i antatL
fiskefartøyer og fiskere de siste 1 0-
20 år. Dette betyr i neste omgang
redusert råstofftiLførseL. Det tigger et
uutnyttet potensiaLe både på ftåtesiden
og foredling, hvor mu[ighetene for
videreutvikLing og etabLering av nye

arbeidsptasser er store. Regutering
av aktive redskaper som snurrevad
innenfor en fjordtinje gir håp om vekst i

bestandene av kysttorsk.

Skogbruk har også et betydel.ig potensiaI
som bør utnyttes bedre. Det samme har
reiseIivs næ ringa.

Mens jordbruk og fiske har hatt en

nedgang, har oppdrettsnæringen økt
betydetig de siste årene, og Steigen er
i dag en stor oppdrettskommune, både
med tradisjoneILe oppdrettsanLegg,
men også med klekkeri, smoltanLegg
og stamfiskeanLegg. Det arbeides
nå for å få etabl.ert stort og moderne
sLakteri på Storskjæret. Lykkes vi med
dette, viI Steigen kommune ha heLe

<produksjonstinjen> fra klekkeri tit ferdig
slaktet [aks. Kommunen må fortsatt
jobbe for å Legge tiL rette for knoppskyting
og videreutvikLing av råvarene ¡ større
grad enn i dag. Kommunen må ha et
nært samarbeide med den marine
næringen for sammen se på utfordringer
og mu[igheter for videre foredLing og

muligheter for økt produksjon.

Et overordna måt for Steigen er ã

ha et sterkt og variert næringstiv.
Steigen kommune skaLvære en aktiv
tilretteLegger for næringsutvikting og

nyetabteringer. Kommunen skaL bidra tiL

at det er enkelt å etablere nye bedrifter.

SAMFERDSEL
Gode samferdselstilbud er svært viktig
både for kommunens innbyggere
og for å tegge tit rette for et godt og

konkurransedyktig næringsLiv. Viktige
utfordringer for Steigen kommune
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innenfor samferdseLs- og infrastruktur,
er:
. 0ppretthotde dagens hurtigbåttitbud

og med muLigheter for godstransport
. God veistandard med asfaLt på riks-

og fylkesvei
. Utrede videre mutighet for Kystriksvei
. Legge tiI rette for gode havner og

dypva n ns ka ie r
. Bedre mobil.dekning og bedre

b red bå n dska pa sitet

Gode samferdsets[øsninger og
infrastruktur er med på å fremme et godt
og konku rransedyktig næringsLiv.

VIKTIGE PUNKTER FOR <,(MlN>>

KOMMUNE
Steigen kommune har store utfordringer

knyttet tiL å skape nye arbeidspLasser,
som igjen kan bidra ti[ å redusere
nedgangen i foLketaLLet. Det er også
en utfordring å skape en mer variert
naeringsstruktur. Steigen er en

overføringsavhengig kommune og

nedgang i fotketaLLet gir igjen fratrekk
i de statlige overføringer. Det har vist
seg vanskeLig å redusere kommunens
tjenestetitbud tilpasset et stadig lavere
fol.ketaLl. og inntektsgru nnta g.

Kommunen ønsker å Legge til rette
for stedsuavhengige arbeidsptasser
i samarbeid med naeringstivet.
Dette er igjen betinget av gode
samferdseLsmutigheter. HurtigbåttiLbudet
er svært viktig for kommunen og også det

å kunne Legge til. rette for dagpendLing viL

ha stor betydning.

lnnenfor utdanning viL det være viktig å

oppretthotde videregående skoLetiLbud

på minimum dagens nivå og å sikre høy

kvatitet gjennom hete utdannings[øpet fra
barnehage, grunnskoLe og videregående
s ko [e.

Det er viktig at barn og ungdom gjennom
oppLeveLser og Læring bLir stolte over
Steigens historie, natur og kutturliv,
og gjennom entreprenørskap, gLobaL

forståe[se og kontakt med andre barn og

ungdom, bLir bevisst Steigens ressurser
og mutigheter.
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Gitdeskål kommune

Adm.senter:
Befolkning:
Areat:
Ordfører:
Rådmann:

lnndyr
2017
óó5km2
Petter Jørgen Pedersen fAPl
Helge Akerhaugen

KORT OM KOMMUNEN
<Å eg veit meg eit tandr>
Gitdeskåt kommune grenser tit Bodø i

nord og har 2047 innbyggere per januar
201 6. Fra 2012 har kommunen snudd
en Langvarig nedgang i fotketaLLet
til en positiv utvikting. Kommunens
administrasjonssenter er I nndyr.

I kommunen er det 5 skoler/barnehager
fordeLt på kretsene Arnøy, Sandhornøy,
Nygård, lnndyr og Storvik. På lnndyr har
Me[øy videregående sko[e sin avdeLing for
havbruk og fiskeri, med elever f ra hete
Nordtand. Det er 2 etdresenter, Nygård
og Sandhornøy i tiLtegg tit GitdeskåL bo og

servicesenter på I nndyr.

De største næringene er havbruk/fiskeri,
kraftprod u ksjon, entreprenørvirksomhet,
servicenæringer og offent[i g sektor.

GildeskåLsamfunnets visjon er naturtig
nok hentet fra den kjære sangen tiI
Elias Btix. GitdeskåLfol.ket vet at Btix
hadde Gildeskåt ¡ sine tanker når
han skrev Nordtands nasjonalsang
"Barndomsminne f ra Nord[and".

Uansett hvor du er i kommunen befinner
du deg i skjæringspunktet mellom
høgreiste fjett og fjorder. Strender, da[er,
grotter, stupbratte heng, grønne daler
og fruktbart Land, og hundrevls av øyer
og hotmer. Hvordan kan man stutte å

drømme om en stik storslått naturgitt
gave !

Visjonen "Å eg veit meg eit Land"
uttrykker ikke minst f ramtidsperspektivet
med uendetige nye muligheter.

Verdigrunntaget for GiLdeskåL er
kommunens kjerneverdie¡ og definerer
f itosofien for organisasjonens virksomhet
både internt og i våre relasjoner tiI
samfunnet. Verdiene er utarbeidet med
utgangspunkt i kommunens visjon ,,...Å
eg veit meg eit land>:
. Off ensiv

- Utvikl.e kommunens naturlige
fortrinn, nyskapning,
imøtekommenhet, hand[ekraft,
modig og engasjert, ja-kommune

lnkluderende
- Bol.yst, godt å bo, raushet og

åpenhet, takhøyde, vi bryr oss om-
kommune

Stott
- Gtad i bygda, fremsnakking, vi-

føtelse, omdømme- bevissthet,
fol"kehetse gjennom trivseI og
glede, den positive kommune

Troverdig
- Hegne om innbyggernes behov

og drømme¡ profesjone[[,
etterrette[ig, tydetig, effektiv, få r
det gjort-kommune

Kommunen har oppsummert disse
verdiene i føtgende slagord <Vi tørr å

være nyskapende>, som er det man
ønsker å signalisere ut t¡[ samfunnet.

LEVEKÅR- OG TJENESTETILBUD
Gil.deskåt kommune skaL fremstå
som en attraktiv kommune å bo i og

kjennetegnes ved nærhet tiL gode og

titrettetagte tjenester med høy kval.itet.
Det legges grunnlag for botigetabtering
og innbyggernes deLtakeLse i utvikLing
av nærmi[jø og kulturarenaer. Det
skapes varierte arbeidsptasser
og gode transportmuligheter som
mutiggjør arbeidspendLing på tvers av
ko m mu neg re nsen e.

GitdeskåLs storståtte natur gir gode
mu[igheter for fysisk aktivitet og

rekreasjon og er et viktig bidrag tit god
folkehelse.

Kommunens fremtidige
omsorgstjenester organiseres på tre
nivå ; hjem metjeneste¡ ti lrette[agte
botiger og institusjonsomsorg.
Utgangspunktet er at de eldre skaL få
anledning tit å bo i eget hjem så [enge
de ønsker og det er fagtig forsvartig. De

ulike nivå på tjenestetitbudet skaL være
kjent for brukere og pårørende, stik
at de opplever forutsigbare og trygge
Tammer. Utvikting av vetferdsteknologi,
sentralisering av titbud og bruk av

f riviltige i omsorgstjenesten er strategien
for å imøtekomme økt press på

o mso rgstje nesten e.

Våg Havn - Foto: Trygve Førde

Det er fem skoler og barnehager i

kommunen, en i hver bygd. Barna har
nærhet tit skolen og de vokser opp i

trygge omgivetser. Skoten har høye

ambisjoner og viI være b[ant de tre beste
iSaLten.

Gitdeskå t kommune videreutvikLer
friviLtighetsarbeidet og Legger tiL rette
for møteptasser med fokus på kuttureLle
aktiviteter for alte atdersgrupper.
Kommunen skaI styrke sitt gode
omdømme gjennom ELias BLix og

kirkestedet og fortsatt sikre gode
ku [tu ro pp levetse r.

Et godt utbygd nettverk av gang og

sykketstier som er universeLt utformet,
bidrar tiI sikkerhet og økt fysisk aktivitet
Vi bruker det rike kulturlandskapet i

kommunen, og stimuterer også tit god
foLkeheLse gjennom aktiv bruk av vår
storslåtte natur.

NÆRINGSLIV- OG UTVIKLING
Gitdeskåt kommune støtter aktivt den
virksomhet som er igangsatt med tanke
på å utvikte nye næringer basert på <den

bl.å åkeren". Vi arbeider for å tilrettel.egge
mul.igheter for en stik virksomhet både på

sjø og [and.

Titgang tit Lokatt produsert elektrisk kraft
viI gi grunnlag for utvikting av ny industri
og f lere a rbeidsp[asser.
GitdeskåL er i dag en stor eksportør av

høykvaLitet råvarer fra fiske og havbruk.
Vi L Legger tiL rette for knoppskyting og

nyetabtering av virksomheter som tar
hånd om råvarene i større grad enn i

dag og bearbeider disse tiI produkter
<ktar for tal|'erken>" Vi frakter i dag ut
mer enn 20.000 tonn råvarer, dette viL vi

søke å videreforedle i størst mutig grad.
Vår kystsoneplan viser også at vi har
areaI ti[ å utvikte, og utvide den marine
produksjonen i årene fremover.

Kommunen har bidratt sterkt til. å

få etabl"ert nytt fiskemottak og flere
fiskebåter [okalisert i kommunen stik
at det bygges opp arbeidspLasser i de
kystnære fiskeriene. Det satses også
på Lokat foredl.ing av fiskeprodukter for

12 I ntensionsgrunntaq Ytre Salten kommune



et stadig økende marked nasjonalt og
internasjonaLt.

Kommunen deltar aktivt i årene f remover
med å skape et kompetanse- og
teknotogimitjø knyttet tiI Havbru ksparken
iSundsfjord. Vi skal. forsterke
samarbeidet vårt med Universitetet
i Nordland og på den måten også
kunne utvikte nye arbeidsplasser innen
forskning og utvikLing av nye bedrifter
innen bioteknotogi. Vi Legger tiI rette for å

kunne utvikle et videre samarbeide med
den marine næringen og sammen se
på de utfordringer og muligheter denne
næringen har for å utvide sin produksjon.

Kommunen er en tydelig medspiLLer
i den utvikLingen som er i gang innen
reiselivsnæringen. Dette gjennom å

bidra tiI at de opplevelser vi kan titby bLir
mer synlig og lettere titgjengetig. Videre
bygge et sterkt samarbeide lokaLt innen
reiselivsnærìngen, men også i Bodø-
regionen, der vi er avhengig av hverandre
i fremtiden om vi skaI Lykkes med å vise
oss fram som en sterk opptevelsesregion,
Det vil. i utviklingen av en fremtidsrettet
reiselivsutvikling være svært viktig å

skape oppleve[sesbaserte arbeidspLasser
i kommunen.

Det arbeides aktivt for å skape
arbeidsplasser Loka[t og regionalt, for
å støtte utvikting av nye produkter og
bearbeiding av [oka[e råvarer.

Kommunen har en aktiv og
ledende rotle iå videreføre
arbeidet for å skape muLigheter for
etab[ering av arbeidsp[asser innen
petroLeumsnæringen. Dette gjennom
å deLta i prosesser som er igangsatt i

regionen samt titrettetegge for områder
tilpasset denne næringen.

GiLdeskåt har et sværi stort antaLL

fritidsbeboere, og er Sattens største
hyttekommune. Denne ressursen
vil. i framtiden bLi stadig mer viktig
i forhold tll. å utvikLe tjeneste- og

servicearbeidsplasser. Kommu nen skaI
bidra med å t¡lrettelegge for etablering
av nye s[ike arbeidsptasser og støtte
eksisterende.

SAMFERDSEL
Gitdeskåt kommune skal ha en
f remtidsrettet inf rastru ktur som
utviktes i takt med samfunnsutvikLingen.
TiLretteLegging av kommunikasjon innad i

kommunen og mot bystrøk står sentra[t,
og skaI være et fortrinn som bidrar tiL
økt bosetting i Gitdeskå1. Pend[erbåten
fra Sandhornøy tilBodø tar f.eks. bare 35
minutter. Fra Nygårdsjøen er det med biL

en ha[v time tiL stasjonen på Tvertandet,
knapt tre kvarter tiI universitetet og
en time tiI Fauske. FV 17 går igjennom
kommunen med bussforbinde[ser tiI
Bodø.

Kommunen vil. i l.øpet av 201ó ha en
ve[f u ngerende digital. inf rastru ktur
og 4G mobitdekning som gjør
det mutig å opprette og behol.de
kompetansea rbeidsplasser.

VIKTIGE PUNKTER FOR <<MIN>

KOMMUNE
Bodø er byen i Gi[deskå[ kommune.
A[t som skjer i Bodø er viktig for
GiLdeskål.samf unnet på samme vis som
en positiv utvikting i GiLdeskåt viI være bra
for regionen som Bodø er en del av.

Derfor er samferdseI og
kommunikasjonene mot Bodø svært
viktig. Det å ha høy frekvens på offenttig
kommunikasjon [angs sjø og vei er viktig
Dette har betydning for arbeidsreiser og

å kunne bruke kulturtilbudene, samt for
raskt å kunne nå andre destinasjoner i

inn- og ut[and.

Gitdeskål. kommune har svært attraktive
bo- og oppvekstsviLkår og et stort anta[[
tomter titgjengetig for dem som viI
bosette seg i kommunen. GildeskåL har
ambisjoner om å videreutvikle dette
for mer titftytting, økt innbyggertatt og

levende LokaLsamfunn.

0ffenttige arbeidsplasser er viktig også
for Gitdeskåt-samfunnet, og ansatte i

kommunaL, fylkeskommunaI og statlige
virksomheter er verdifutle bidragsytere i

sine [okatsamfunn.

Gitdeskål er atlerede b[ant [andsdetens
viktigste kommuner innenfor
havbruk, med hete næringskjeden
f ra smoltproduksjon tiL sLakteri,
videregående oppLaering og FoU. Videre
utvikLing innenfor havbruk i samspitL
med bt.a. Nord universitet viI skape
grunnLag for bedriftsutvikting og nye
arbeidspLasser på en [ang rekke områder
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Saltdal kommune

Adm.senter:
Befolkning:
Areat:
0rdfører:
Rådmann:

Rognan
1700
2216kmz
Rune Berg lSPl
El,isabeth Marie Larsen

KORT OM KOMMUNEN
lmøtekommende - Løsningsfokusert -
AnsvarLig
Sal.tdaL kommune er en stor kommune i

utstrekning Í2216 kmZl med i overkant av
4.700 innbyggere i2015. Kommunen er
tredje største kommunen i Satten.

Arealene i kommunen innehotder til
dets store ressurser i form av dyrket
mark, botaniske forhoLd og forekomster
av maLm. De topografiske forho[dene
i kommunen er spesiette med
karakteristiske fjeLt og åser. Landskapet
er særegent og variert. Kommunen har
et klima med innlandskarakter, men med
tiLknytning tiL fjord. Sjøareatet er egnet
for utike former av sjøbasert næring
og f ritidsutfoLde[se. Kommunen har
betydeLige urørte [andareaI som egner
seg tiL natur og f rituftstiv.

Kommunen har store [andområder
som er vernet etler båndtagt - 64To.
Saltdat kommune grenser tit føtgende
nabokommuner: Fauske, Bodø,
Beiarn og Rana sør for SaLtfjeLLet. I øst
grenser kommunen opp mot Sverige og

ArjepLog kommune. SaLtdat har gode
kommunikasjonsforbindetser med buss
og tog. Bodø Ligger 9 miL fra Rognan -
en reisetid på 1 time med tog og ca. 75

minutter med biltransport.

Visjon fra kommuneptanens
samfunnsde[ 2003: <Sal.tdaI kommune
skalvære en fremsynt kommune
for bedriftsetablering, bosetting og

oppvekst. Sattdat kommune skaI snu
flyttestrømmen og vise at SaltdaI kan
henge med i Lokate, regionale, nasjonate
og globa[e sammenhenger>

LEVEKÅR- OG TJEN ESTETILBUD
Sattdat kommune har tre skol.er. Rognan
sentrum har en barneskole og en

ungdomsskole. Røkl.and har barn - og

ungdomsskote. Kommunen har totalt
seks barnehage¡ fire kommunate og to
private barnehager.

Kommunen har godt helse og

omsorgstilbud, og btir ofte omta[t som
omsorgskommunen. Våren 201 4 vedtok
kommunestyret en ny Botigpotitisk ptan

som har et sterkt fokus på etablering av

bol.iger tiL eLdre, f tyktninger med mere.

Kommunen er ikke entydlg forskjettig
fra I'andet som he[het når det gjetder
andeLen barn [0-1 7 år] som bor i

hushotdninger med lav inntekt. Lav
inntekt defineres her som under ó0 % av

nasjonaI medianinntekt.

Kommunen er i avstutningen på et større
prosjekt med utbygging av vann og

avtøpssystem i store deler av kommunen.
Prosjektet regnes som avstuttet innen
utgangen av 2017.

Kommunen har i dag over 30
interkommuna[e samarbeidsordninger
som stor funger veLdig bra som
innbefatter samarbeid med f [ere
na bokommu ner.

Sattdat videregående sko[e har et
mangfotd av studieretninger og
potensiate tit utvikting. TiL søkningen til.

sko[e synes å være tilf redsstiltende.

NÆRINGSLIV- OG UWIKLING
NæringsLivet i Sattdat kommune er
preget av at kommunen er en betydeLig
industrikommune i Nordtand, med
bedrifter som Nexans og Sattdal"shytta
i spissen. AntaL[ syssetsatte i de

tradisjonette primærnaeringene
reduseres, mens det er en økning i

syssetsatte innen oppdrettsnæringen.
Næringsgruppene lndustri, Bygg - og

anlegg, transport og kommunikasjon
og finans oppLever reduksjon i antat[
sysseLsatte. Offenttig forva[tning og

annen tjenesteyting som er den største
næringsgruppen på 1023 i 2014 kan
anses å være stabi[. I den offentLige
forva[tningen utgjør Hetse - og

omsorgstjenestene en stor og viktig
de[ av syssetsettingen i kommunen.
I sLuttsum er det en nedgang på 94

sysselsatte fra 2008 - 2014.

SAMFERDSEL
Kommunen har et godt utbygd
samferdseLsnett med Eó, jernbane og

kai som brukes i næringssammenheng.
Bredbåndsdekningen i kommunen ligger
opp mot 90o/o og man forventer bredbånd

tiL hele kommunen i løpet av 201612017.
Siste utbyggingsprosjekt var bredbånd tiI
ny tottstasjon ved riksgrensen.

NasjonaL Transportptan for perioden
2014 - 2023 har Lagt inn utbygging
av tunneI gjennom Tjernfjettet IRV

77) med planl.agt ferdigstittetse av
prosjekt i 2018. I forbindetse med
TjernfjeLlutbyggingen er det ut fra NTP

satt utbedring av strekningen Søretv -
Borkamo [Eóì. Utbedr¡ng gjøres med bruk
av uttaksmasse fra tunnetutbyggingen.
For perioden 2022 - 2029 viL E ó Setså
jernbaneundergang og eventueLL ny trase
tiI Fauske være fokusområde for Sattdat
¡ NTP.

VIKTIGE PUNKTER FOR (<MlN)t

KOMMUNE
Det er viktig for Saltdalssamfunnet at
det i fremtiden viL være et robust og

bærekraftig samfunn med et rikt og

variert neeringsLiv. Kommunen er en

meLLomstor kommune og tredje største
kommunen i Salten. Det er derfor viktig
for befolkningen og næringstivet at
det vil være vekst og innovasjon også i

f remtiden.

Kommunen har i dag et rikt og godt
tjenestetitbud innenfor heLse, skote og

kuttur. Kommunen har Blåf rostfestivaten,
trebåtdagene, miniputieturnering,
Potarlekene og Rognan dagene med
mere. Dette er arrangement som samler
fotk f ra hel.e distriktet sågar fra hete
landet.

SattdaL videregående skote er viktig
utdanningsinstitusjon i indre SaLten og

viI ha en viktig roLl.e for utdanning av

ungdom både i egen region og andre.
Sko[en har fra høsten 201 ó fått en ny

nasjonaI Linje IbLomsterdekoratørJ som
den andre skoLen i [andet med dette
titbudet.

Folkehelse skaLvære integrert i a[[e
kommunate ptaner. Kommunen er
opptatt av tilretteLegging for fysisk
aktivitet i barnehage og sko[e, og for øvrig
for befolkningen som heLhet.
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Røst kommune

Adm.senter:
Befolkning:
Area[:
0rdfører:
Rådmann:

lnndyr
ca. ó00
ca. 10 km2
Tor Arne Andreassen
Randi Greger

KORT OM KOMMUNEN
Røst utgjør den ytterste, sørtigste og
minste kommunen i Lofoten med ca.
ó00 innbyggere. Røst tigger ca. 100
km vest for Bodø og I 1 5 km nord for
PoLarsirkeLen. Nærmeste nabo er Værøy
kommune som Ligger ca. 25 km mot
nordøst.

Røst består av 3ó5 gressgrodde øyer.
Røstlandet er den største øya og det
høyeste punkt er bare 1 1 m over havnivå.
Sørvest for Røst[andet reiser øyenel
fj el.Len e Ved øya, Sto rfjeltet, Etlefs nyke n,

Trenyken og Hernyken seg fra havet.
StorfjeLLet er høyest, 259 moh. ALLer
ytterst Ligger øya Skomvær med Skomvær
fyrstasj on.

Røst har en f Lott skjærgård med store
mu[igheter for friluftsliv og båttiv.

LEVEKÅR- OG TJENESTETILBUD
På Røst harvi en skote med 1 - 10

ktassetrinn og en barnehage med 2

avdelinger. Vi har et sykehjem med
hel.døgns omsorg, et [egekontor og 50 %
stitting som psykiatri og 50 % stiLLing som
hetsesøster.

Røst har en Liten administrasjon med
enhetsledere på Teknisk, Hetse- og
omsorg, 0ppvekst, Servicekontor i tiLlegg
tiI rådmannens stab.

Røst har eget vannverk og miLjøstasjon
hvor att av søppeI fraktes tit Bodø
(svært dyr ordningl. Teknisk sjef
er også brannsjef med 1ó frivittige
brannmannskaper.

Røst kommune har et utstrakt
interkommunalt samarbeid og dette
forventes utvidet med titføring av
ytierligere nye oppgaver tiI kommunen

NÆRINGSLIV- OG UTVIKLING
Hovednæringa på Røst er fiskeri. Røst har
7 store f iskemottak, 1 av fiskemottakene
produserer bare saltfisk. Røst har også
et stort trandamperi som leverer tran
tiL MøLLers og annen hver fLaske tran
som seLges i butikkene kommer fra
trandamperiet på Røst.

Røst har ikke oppdrettsanLegg for físk.

Hovedtyngden av skreien som blir
Landet på Røst i tøpet av vinterfiske, går
tiL henging som blir til. tørrfisk. Røst er
den pLassen i landet som har de beste
ktimatiske forho[dene for tørking av fisk
og eksporterer store mengder prima
tørrfisk, mesteparten går tit ltaLia. Røst
atene dekker mettom 35 - 40 % av det
Ita Lienske tørrfiskmarkedet.

På Røst er det 4 sauebønder med ca.
500 lamsau og bestanden er økende.
Lammene som produseres på Røst
har en meget spesieLt god kvaLitet og
sendes til Leknes der de merkes som
<LofotLam>.

Det er flere små reisetivsbedrifter på

Røst. Noen driver med fisketurisme mens
andre har overnatting og spisesteder
som sin spesialitet. Det er 5 spisesteder
og 5 skjenkesteder på Røst. De fteste har
åpent hete året.

Kommunen gir Lån og titskudd tiL

nyetab[ering fra et lite næringsfond.
Kommunen har ikke egen næringssjef /
fiskerirettteder og gir dermed ikke god
nok fagtig bistand tiL næringsIivet. Dette
er en stor utfordring for Røst kommune.

SAMFERDSEL
Røst Ligger Langt ute i havet, og her er
næringstiv og befoLkningen 100 % avheng
av god og stabiI kommunikasjon, både tiL

vanns og i Luften.

Vl har to dagLige fergeruter meLLom Røst
og Bodø [via Vaerøy) på vinter og høst,
og to dagl.ige forbindelser me[[om Røst
og Bodø [via Værøy og Moskenes) på

sommeren. Lørdag og søndag er det èn

avga n g.

TidLigere har det vært store utfordringer
med godstaranporten til. og f ra Røst. Etter
at de nye gassfergene er kommet er dette
prob[emet løst. Det er nå stor kapasitet
for gods tiL og fra Røst.

Vi har to avganger dagLig med Widerøe
RøsT / Bodø [via Leknesl dagtig. Lørdag
og søndag er det èn avgang.

Dette mener vi er god kommunikasjon,
men også helt nødvendig for at dette

øysamfunnet skaL kunne eksistere også i

f remtiden.

VIKTIGE PUNKTER FOR (MlNr)
KOMMUNE
Etter en stor nedgang i fotketatLet de

siste årene er det viktig at vi Legger tiL

rette for at fLere skal kunne bosette seg i

kommunen. Barnetatlet er synkende noe

som er en utfordring for både skoLe og
ba rne hag e.

Verdiskaping og næringsutvikting må
styrkes for å opprettholde bosetting
og tjenestetiLbud. Dette innebærer god
tiLretteLegging for gode og attraktive
heLårtige arbeidsptasser. Vi skaI Legge tit
rette for fortsatt vekst i Landbruk og støtte
opp om sauedriften på Røst.

Gode havneforhold for fiskefLåten
er viktig, derfor legger vi tiI rette for
utbedring av havna ved at det btir gjort
utdyping og bedre LiggeforhoLd for den
største fiskefl.åten. Havna bLir også
skjermet mot ekstremvær ved at det
bygges to motoer mot vest.

Kommunen Legger også til rette for nye

næringsarea[er sLik at eksisterende og

nye næringer kan etablere seg på Røst.

FoLkeheLse og god livskvalitet skaI vaere

tema i atte ptanverk som reguLerer
kommunen. Kommunen er opptatt av å
Legge tit rette for fysisk aktivitet for hete
befotkningen.

Kommunen har i dag en stor
aktívitetshaL[ som i dag brukes tiI atle
typer idretts- og kutturaktiviteter. Vi

har basseng som benyttes hver dag
i skoLetiden og som er åpen for he[e
befotkningen på torsdagene. Det arbeides
nå for å få bygd en kunstgressbane for
øyas fotbalLinteresserte. På idrett- og

fritidsområdet er det stor aktivitet med
[andhockey, både for voksne og barn,
badminton og stort treningssenter.

Røst har aLLtid vært omtatt som
<kulturøya>. Vi har et aktivt kutturliv med
sangko¡ danseband, flere trubadurer,
årtige festival.er og ikke minst - en egen
opera. Dette mangfo[det skaI vi ta vare
på.
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Bodø kommune

Adm. Senter:
Befotkning:
Areat:
Ordfører:
Rådmann:

Bodø
ca. 50 000
ca. 1400 kmz
lda Pinnerød
RoLf Kåre Jensen

KORT OM KOMMUNEN
Attraktiv hovedstad i Nord-
Bodø kommune har i overkant av
50 000 innbyggere. Kommunen har en
moderne by i vekst, men også livskraftige
innLandsbygder og øysamfunn.

På ó7 grader nord - midt i det magiske
nord - Ligger Bodø. Vetutbygd og
moderne infrastruktu r, temperert
klima, et universitet med høy kvatitet
på undervisning og forskning, et godt
kutturtiLbud og spektakuLær natur gjør
Bodø tiL en attraktiv hovedstad i Nord.

LEVEKÅR- OG TJEN ESTETILBUD
Ettersom den yrkesaktive andeten av
befoLkningen går ned btir det viktig at
dlsse er i jobb Lengst mutig. Vi [øser ikke
dagens heLseutfordringer kun med økt
kapasitet og kvaLitet i behandLingstiLbud.
Når ca. 70 o/o av årsakene tiL for
tidtig død skyLdes ikke-smittsomme
kroniske sykdommer Ihjerte/ kar, kreft,
diabetes, kroniske Luftveissykdommer
m.m.) må det hetsefremmende og
sykdomsforebyggende arbeidet i Bodø
i ntens iveres.

Økt risiko for sykdom eLLer funksjonssvikt
kan starte tidLig itivsLøpet. Grunntaget
for helsevaner Legges i barndommen.
Barnehage og skote har ansvar for
å f remme en hethetLig Læring som
omfatter både fysisk, psykisk og sosiaI
helse. SentraLe tema bør være mat,
fysisk aktivitet, psykososiaLt mitjø og
fysisk mitjø. Med Bodøs naturkvaLiteter,
inkLudert STlmuti - prosjektet, er det
viktig å vektlegge betydningen av disse
for fysisk og psykisk hetse, trivseI og
tiLhørighet. Det er også her det tegges tiL

rette for sosiate retasjoner, medvirkning,
inkLudering, tikeverd og å bLi stott av egen
kommune.

I Bodø var det ca. 2ó00 uføre i 2012, av
disse 90 personer under 30 år. Samtidig
har hvert 9. barn en psykisk diagnose.
Barn og unge med særlige behov
sti[[er ekstra store krav tiI kommunaI
tiLretteLegging, da de ofte har behov for
sammensatte og koordinerte tjenester.
For brukerne må det kommunate
tjenestetiLbudet oppleves som heLhettig

og hensyn tiL barn og unges Levekår på

tvers av avdetinger og a[Le virksomheter
må ivaretas. Den kommunale
organisasjonen bør derfor intensivere
arbeidet med å titby heLhetLige tjenester

Ettersom andeLen e[dre øker er
utvikLingen av morgendagens
omsorgstjenester viktig. Det å

være ressurs i eget Liv, å få Leve

Livet i eget hjem på tross av helse
eLLer f unksjonssvikt, er forankret
i befoLkningen i Bodø gjennom
mange år. Hverdagsrehabititering
og veLferdsteknoLogi er neste skritt i

denne strategien - fra hjemmehjetp
ti[ <hjemmetrener> og bruk av
digitate hjelpemidLer. Utviktingen av

morgenda gens omso rgstjenester
bør g)øres i samarbeid med
kompetansemiLjøene på Nord Universitet.

Bruk av f rivittighet er et viktig
utviktingsområde. FriviLtighet er på

dagsorden både hos nasjonate og [okale
aktører. NasjonaI f rivi L[ighetsstrategi
i omsorgssektoren er i ferd med å bti
[ansert, og kommunen må ta oppgaven
med å bLi en del av denne strategien.

NÆRINGSLIV- OG UTVIKLING
Bodø har alttid vært en hande[sby, og
var også den viktigste årsak tit at byen
bte etab[ert i 181ó. Hande[sbyen Bodø
har fått et oppsving gjennom etabtering
av kjøpesentra og større hande[shus og
utvikLingen av sentrum.

Regionen vår er rik på ressurser, og har
i tittegg tiL samisk og norsk befoLkning et
stadig større innsLag av mennesker med
annen kulture[[ bakgrunn. NæringsLivet
baserer seg både på nedarvet kunnskap,
og kunnskap hentet fra forsknings- og

utdanningsinstitusjonene i regionen.
Nord Universitetet må ha en sentraI
rotte iå videreutvikte de utike
kompetansearbeidspLassene og bidra tiL

nye, i randsonen av Universitetet.

For å være konkurransedyktig i et stadig
mer globatt marked må vi ha evne ti[ å

omstitting. Både næringsl.iv og offenttig
sektor i Bodø må være produktiv og
omstil.tingsdyktig, og med sior grad

av innovasjons - og nyskapingsevne.
For å reatisere kunnskapssamfunnet
må vi få tak i kompetent arbeidskraft
og [egge tiL rette for at de kan arbeide
med å skape de nye ideene ut f ra våre
konkurransefortrinn og vår historie.

Nordområdesatsingen gir nye mutigheter
Dette gjeLder for eksempeI innenfor
Luftfart, Logistikk, petro[eumsnæringen,
marine næringer, kompetansenæringer,
mineraLnæringer m.m.

Bodøs lT-næring dekker et vidt spekter
av uLike typer setskap som representerer
en bred lT- kompetanse. Ftere utvikler
og setger egne produkter, og noen av

seLskapene er Landsdekkende og har
store markedsandeLer for sine tjenester.
Mitjøet innenfor forretningsstøtte er
voksende, særlig gjetder dette innenfor
helse og statLig sektor.

Bioøkonomi som begrep er i ferd med å

feste seg. EUs definisjon er bærekraftig
produksjon og omdanneLse av biomasse
tiI mat, he[se- og fiberprodukter,
industrieLLe produkter og energi.
Konseptet knyttes tiL håndtering av

de gtobate utfordringene som økt
matproduksjon, kLimaendringer, framtidig
befoLkningsvekst og behov for energi. I

dette perspektivet har Nordområdene,
NordLand og Bodø en viktig rotle å spitte.

Sjømatnæringens betydning viL øke
ytterligere de neste årene. Forskerne
forutsetter kraftig vekst og prognoser
viser at det er muLig med en omsetning
på 550 miLLiarder kroner i2050. Dette
tiLsvarer en seksdobling fra dagens nivå

Det er grunn tit å ha visjoner for biomarin
produksjon og industri i Nordtand.
Veksten viL hovedsakelig skje innen
dyrking av organismer som lever i vann.
Nord Universitetet disponerer topp
moderne [aboratorier både på campus
og ved Mørkvedbukta forskningsstasjon.
Fagområdet har utviktet seg i nært
samspi[[ med havbruksnæringen og

samhandtingen meltom forskning
og retevant industri gjenspeites i

utdanningsprogrammene. Samarbeidet
mettom forskningsinstitusjoner og
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næringene er svært viktig med tanke på

marin verdiskaping i Nordl.and og Bodø.

Bærekraftig verdiskaping i mat og
naturbaserte næringer er viktig i

bioøkonomien. Landbruket i Bodø, som
også bidrar tit å opprettholde Livskraftige
bygder og bygdesamfunn, har en viktig
roLle. La nd bru ket sikre matforsyningen
og kortreist. Sterkt økende skogressurser
er grunn[ag for en mangedobl.ing av
hogstkvantumet innen 20 år.

Bodø er et urbant sentrum i naturskjønne
omgivelser og f ramstår dermed som et
atiraktivt reisemå[ og møtested. Dette
kan utviktes videre ved å samte de
utike aktører i offenttig og privat sektor
innenfor kommune, region, fylke og
[andsdeI tiI en satsing mot fettes må[
innenfor reiselivsnæringen. Kjerringøy
gamte handetssted med et autentisk
kystkul.tu rmil.jø og Sattstrau men som
har verdens sterkeste tidevannsstrøm er
gode eksempl'er på destinasjoner i Bodø
som kan utvikLes gjøres mere kjent og
utvikles videre.

Mangfol.det av næringer er en av
Bodøs styrker. Samtidig har Bodø en
høy a ndeI offentLige arbeidsplasser,
kom petansearbeidsplasser som
gir ringvirkninger og stabititet i

nedgangstider. En stor offenttig sektor
kan gi mindre utvikl"ingsdynamikk og
vekstmu Lig heter i oppgangstider. Fortsatt
næringstilretteLegging og arbeid med
nyskaping vil derfor være viktig framover.

NæringsutvÌk[ingsarbeidet tiI kommunen
er organisert i en egen avdeling. Her
ledes arbeidet med kommunens
tiLrettel.eggin g for næringsutviktin g,

overord net samf u n nsptan Legging

og større byutviktin gsprosjekter
som <Ny by- Ny ftyplass>, <<Norges

sikkerhets- og beredska pshovedstad>,
<Sentrumsprosjektet>, <Bodø i Vinden>
og <Økt næringssamarbeid i Salten>.

SAMFERDSEL
Passasjerta [[ene tiI Bodø [ufthavn
viser at Bodø er svært viktig som nav
for Nord[and. Bodø er på andreptass
etter Gardermoen når det gjetder
transferpassasjerer. Et godt utvikLet
kot[ektivnett fra Bodø tiI omLandet på vei,
bane, hurtigbåt og fty er viktig for videre
utvikling av både Bodø og omtandet.
Gode innpendLingsmu[igheter [angs vei,
bane og med hurtigbåt er vitalt for at
fotk kan bo i øysamfunnene og bygdene
rundt byen. De senere år har også Bodøs
distrikter hait befotkningsvekst noe som
tyder på en sunn utvikling metlom by og
La nd.

Bodø skaI fortsatt være et intermodatt
[transport av gods i en sammenhengende
kjede) knutepunkt hvor gods fraltiL
Nord-Norge går med jernbane og båt.
Et effektivt transportsystem er viktig
forutsetning både for eksisterende
næringer og for at nye næringer skal
vokse fram.

Utviktingen innenfor havbruk viI kreve nye
arealer som tas i bruk for kuttivering av
nye arter samt tare og mikroatger. Dette
vit også sette økte krav tiI nye og effektive
transporttøsninger, hvor kombinasjonen
av sjø- og jernbanetransport i Bodø er
svært aktue[[.

Bypakke Bodø skal videreutvikle Bodø
som en attraktiv by å bo og drive
virksomhet i ved å fremme en effektiv,
mil.jøvenntig og trygg transport. Bypakke

Bodø har en tidshorisont fram til2020
og viI btant annet innehotde ny riksvei
80, bedre kottektivtitbud og nye gang- og

sykkelveier.

VIKTIGE PUNKTER FOR (MlN>>

KOMMUNE
Regionene i Nordtand er avhengig av
at Bodø Lykkes og styrker sin posisjon
i Nord-Norge, samtidig bør man se

ut over NordLand og Nord-Norge
for å posisjonere seg i forbindetse
med nordområdesatsingen inktudert
Barentsregionen og Arktis.

Vetutbygd og moderne inf rastruktur,
temperert ktima, et universitet med høy
kvatitet på undervisning og forskning, et
godt kutturtiLbud og spektaku[ær natur
gjør Bodø godt egnet tit å bti en <Attraktiv
hovedstad i nord>.

Skal. Bodø bti en attraktiv hovedstad i

nord må by og tand fungere sammen
og for atte aldersgrupper enten man
ønsker å benytte tiLbud i bydelene
etter i sentrum. Dette krever mye av

kommunen, næringstivet og samarbeidet
med andre berørte myndigheter. 0g
som for andre byer er det avgjørende at
Bodø, ut fra egne muLigheter, styrker sin
attra ksjonskraft og identitet f ramover.

Hvordan Bodø som by og omtandet
kan utfylLe hverandre er et viktig
satsningsområde for Bodø kommune
og grunnen tit at vi ønsket å detta i

regjeringens byregion progra m der
vi nå sammen med de åtte andre
Saltenkommunene har dannet prosjektet
<økt næringssamarbeid i Salten> som
skaI utarbeide feltesstrategier innenfor
havbruk, mineraI og reisetiv.
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"Ytre Salten" kommune

Adm. Senter:
Befotkning: ó0.000+
Areat:
Ordfører:
Rådmann:

KORT OM KOMMUNEN
<Ytre SaLten> har i overkant av ó0 000

innbyggere. Den nye kommunen har
et bærekraftig landbruk, havbruk,
rike fiskerier, ren kraft, stotte
lndustritradisjoneç reise[iv, handet,
sikkerhet og forskning.

Tradisjonsrik mat, som tørrfisk fra Røst

og kjøttprodukter fra Breivik i gam[e
Skjerstad, i møte med Whiskyfra Myken
etler loka[brygget øt fra Gitdeskå1. og

Bodø kan danne grunnlag for en ny

identitet. I tittegg har vi oppdrettstaks fra
Steigen, Gil.deskå1" og Rødøy og vil.taks i

Sattdalselva. Virksomheter og produkter
knyttet til. den <bl.å åkeren" kan utvikLes i

et samarbeid metlom Nord universitet og

en sterk næring.

LEVEKÅR- OG TJENESTETILBUD
Lokalsamfunnene i den nye kommunen
skaI være livtøpssamf u nn.

Det betyr at [okalsamfunnene der
innbyggerne ønsker å bo og leve
oppretthotdes. Der har familiene
barnehagetilbud, der går ungene på skoLe

og der får de etdre god omsorg. Lokale
foreninge¡ idrettstag og kuLturtiLbud
er viktige for å oppretthoLde identiteten
menneskene har tiI stedet og som
arenaer hvor [okaldemokratiet skal
bygges og utvikles.

Å Uygge en ny kommune gir mange
mutigheter men byr også på mange
utfordringer. SkaI denne prosessen bli
veLtykket, er det viktig å identif isere
utfordringene og prøve å skissere gode
[øsninger for disse. I dette tigger det å

se hvitke muligheter en ny kommune
kan gi innbyggerne. Hva har de utike
kommunene av feLLes identitet? FeLLes

næringstiv? Fettes utfordringer?

NÆRINGSLIV- OG UWIKLING
Regionen vår er rik på ressurser, og har
i tittegg til samisk og norsk befotkning et
stadig større innslag av mennesker med
annen kuLturet[ bakgrunn. Næringstivet
baserer seg både på nedarvet
kunnskap, og kunnskap hentet fra
forsknings- og utdanningsinstitusjonene

i regionen. Nord Universitet må ha

en sentraI rotLe i å videreutvikte
kompetansearbeidsptassene, og bidra tit
nye i randsonen av Universitetet.

For å være konkurransedyktig i et stadig
mer gtobatt marked må vi ha evne til å

omstitte oss. Det viI være avgjørende
at næringstivet og offentLig sektor
er produktiv og omstittingsdyktig, og

har innovasjons- og nyskapingsevne.
Vi må erkjenne at vi er i konkurranse
med resten av verden. For å realisere
kunnskapssamf unnet må vi få tak i

kompetent arbeidskraft og tegge tiI rette
for at de kan arbeide med å skape de nye

ideene ut fra våre konkurransefortrinn og

vår historie.

<Ytre Salten> viL være et bærekraftig
vekstsentra i Nord. De ul.ike kommunene
har egne næringsmessige fortrinn som
i sum gir store mutigheter. I nasjonaI
sammenheng vil <Ytre Salten> være en

av de største kommunene på Landbruk,
fiskerl og havbruk. Dette gir grunnLag for
å bygge sterke fagmitjøer innenfor disse
næringene og utvikte næringene videre.

Flre reinbeitedistrikter berører <Ytre

Salten>. Dette er Hestmannen/
Strandtindene, Sattfjettet, Doukta og

Stajggo/Há bmer.

I Sattdat finnes sterke tradisjoner
og mitjøer innen industri. Bodø er
ha ndetssentrum, administrativt
sentrum og Universitetsby. Røst er en
fiskerikommune, Gitdeskåt er sterke på

havbruk og energi. Rødøy er sterke på

havbruk. Steigen er sterke på havbruk
og [andbruk. FeLtes for a[[e er et reiseliv
med stort potensiaI som bygger på

fantastiske opptevetser, tokaLe mattitbud
i verdensklasse, strand- og sjøtiv,
fjelLområder og store nasjonalparker.
Et sterkt samarbeid me[[om byen,

[okatsentrene og om[andene gir
grunntaget for vekst i atle samf unnene.

SAMFERDSEL
Kommunikasjon og infrastruktur er
kritiske faktorer for næringstiv, trygghet
og trivsel - dermed også for å bidra tit

Foto: Vebjørn Karlsen - www.nordnorge.com

positiv befol.kningsutvikting. Bred bånd,
post, og mobitnett med god dekning kan
verken tjenesteytere e[[er privatpersoner
være uten. Effektive løsninger for
samferdseI metlom byen og omtandet
er avgjørende for en effektiv drift av

kommunen, ønsket næringsutvikting og

et fortsatt spredt bosetnin gsmønster.
<Ytre Salten> vil være en sterk stemme
inn mot regiona[e og nasjonate
sa mf e rd se lsmynd ig heter.

VIKTIGE PUNKTER FOR DEN NYE

KOMMUNE
I nnenfor myndig hetsutøveLse
og administrasjon kan det med
utgangspunkt i BD0-rapporten legges til
grunn at:
<Ytre Sa[ten> kan antas å få betydetig
bedre kapasitet og kompetanse rettet
mot myndighetsutøvetse innenfor de

f [este fagområder sammentignet med
den nåvaerende kommunestrukturen.

Utfordringer knyttet tiI retasjoner
metlom ansatte og innbyggere vil.

bLi vesenttig redusert, da det vil. bti
bedre mutigheter for den enkelte
saksbehandter tiL å del.egere saker der
det er habil.itetsprobLematikk. Det er også
rimeLig å anta at utfordringer knyttet tiL
rekruttering viI bli redusert.

Det vil. oppstå stordriftsutemper
knyttet tit samordning av tjenester og

geog raf iske avstander. <Ytre Salten>
kommune gir imidtertid også retativt
store mutigheter for effektivisering og

rea lisering av stordriftsfordeter innenfor
administrasjonstjenester. 0m I ndre og

Ytre Satten-alternativene heter det videre
i BD0 rapporten:
<lJavhengig av om man velger å

se nt ra Ii se re d e Ie r av ad mi n i stra sio ns-
tjenestene vil man uansett kunne dra nytte
av en bredere og større kompetanse innad i
organisasjonen. Det er også rimelig å anta
at alternativene Indre og Ytre Salten vil ha

mindre problemer knyttet tiL rekruttering,
sa m m e nli g n et med e n ke Ltko mm u ne ne s

nåværende situasjon. Det kan også

forventes noe reduserte kostnader tiL IKT-
systemer på sikt.>
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MåLene for reformen om bedre kapasitet
og kompetanse og [ikeverdige tjenester
vil. oppnås i <Ytre SaLten>. En ny stor
kommune viLogså bidra tit å styrke
og samordne utvikLingen LokaLt og
regionaLt når det gjetder areaLbruk,
samfunnssikkerhet- og beredskap,
transport, næring, miLjø og kLima.

Å sikre Lokal.demokratiet gode
kår er et viktig. Gode modelter for
kommunedeLsutva[g etler Lokatutvatg
som sikrer dettagetse og rekruttering bLir

viktig. Innbyggerne skaI kjenne at de har

innflyteLse over sine liv og [okalsamfunn,
samtidig som de føLer seg hjemme og

bygger opp en ny identitet tiI den nye

kommunen.

AndeLen etdre over 80 år vit dobles i den
nye kommunen f ram mot 2040. Dette gjør
at vi må tørre å tenke nytt om omsorg.
Mange tjenester kan Løses ved bruk
av vetferdsteknoLogi, men det er viktig
fortsatt å ha de varme hendene der foLk

bor. På sikt må f Lere årsverk dreies f ra
administrasjon tiL omsorg.

I <Ytre Salten> viI behovet for
interkommunaLe løsninger bti redusert,
samtidig vi den nye kommunen være så

stor at den kan ta på seg nye oppgaver.

<Ytre Satten> viLvære et vekstsenter i

Nord. En sterk nordnorsk stemme som
kl.arer å fremme både utfordringer og

muLigheter tiI sentra[e myndigheter.
Kommunen har både kraft og vitje tit å

sette fart på utvikLingen i Nord.
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Lokatisering av ad mi nistrative fu nksjoner

Formalia
Navn på ny kommune
Bestuttes på fetLes kommunestyremøte.
<Ytre SaLten> er brukt som arbeidstitteI
for å skiLLe ny kommune f ra dagens
kommuner, Dette navnet bl.e vatgt før
Sa ttdal" tittrådte arbeidet.

Kommunevåpen
Bes[uttes på fettes kommunestyremøte i

2017.

Kommunesenter
Bodø.

Tre modetler for organisering
av administrative f unksjoner

Tetemarksforsknin g har tidtigere
presentert tre modetler for hvordan
administrative funksjoner kan
organiseres. En samLokaliseringsmode[[,
en desentralisert modetl og en
funksjonsdetingsmodett. Her føtger en
kort beskrivelse av disse modeltene.

Samlokaliseringsmodelt
I denne modeLten b[ir de fteste av
kommunenes administrative oppgaver
lokalisert tit et sted. En sLik modett
viI i størst grad sikre økonomiske
stordriftsfordeter og større fag miljø.
Samtidig viI det være mode[[en som
gir minst fysisk tiLgjengetighet tit
innbyggerne, med unntak av dem
som bor der sam[okaliseringen
skjer. For samhand[ing metlom uLike
sektorer viI dette og være en positiv
modett. Vi forutsetter at ikke atLe

tjenester viL samtokaliseres i en stik
modett, eksempetvis viI tjenester
som skoler og barnehager fortsatt
måtte ha en struktur som sikrer fysisk
titgjengetighet for innbyggerne. Når
det gjelder spesialiserte tjenester som
areatplanLegging, byggesaksbehandLing,
[andbrukskontor og så videre, er det
ikke [enger så vlktig for innbyggerne

Tidspunkt for sammenstå¡ ng
Det er mu[ig å gjennomføre en
kommunesammenståing ved atte
årsskifter i en vatgperiode. Da kan
kommunene enten vetge å gjennomføres
ekstraordinært kommunestyreva [g

lforkortin g av kommu nestyreperiode for
alte sittende representanterl, e[[er at det
nye kommunestyret velges av og blant de
gam Le kommunestyrerepresentantene
[forkorting av kommunestyreperiode for
enkette representanter). Det er attså det
sittende, di rekteva Lgte kommu nestyret

å ha fysisk titgang tiI kontoret. Gode

digitate løsninger, med eksempeLvis godt
tiLgjengetige søknader, er veI så viktig.

Desentralisert modett
I en desentratisert mode[L ser vi for oss
at tjenestetitbudet på mange måter btir
videreført som i dag, med unntak av de

mest sentrale lederstiltingene. I en slik
modell vil en fortsatt ha <kommunehus>
med et bredt spekter av funksjoner i

hver av de gamle kommunene. Dette
alternativet vil i størst grad ivareta ønsket
om fysisk titgjengetighet for innbyggerne,
men samtidig vil en i mindre grad oppnå
større fa gmil.jø, økonomiske gevinster
eLLer bedre samhandting i noen særtig
grad ved en sammenståing.

FunksjonsdeLingsmodett
I en funksjonsdelingsmodell ser vi for
oss at en samLer oppgaver som naturLig
hører sammen, etter kan dra nytte av
hverandre, på et sted. Eksempetvis:
. Lønningskontor
. Post og arkiv
. SentraLbord
. Fakturamottak
. Regnskap
. Landbruksforvattning
. Geodata
. Kommunal innfordring
. ln n kjøp

i de opprinneLige kommunene som
veLger sine representanter tiI det nye

kommu nestyret.

Kommunereformen legger opp til. at
sammenståing skat skje 1.1.2020. Men
det er muLig å få tit sammensLåing
1.1 .2019. Dette må avkLares idiaLog med
departementet før vedtak av kongetig
reso[usjon om kommunesammenståing.

Dette betyr at man samler enkette
oppgaver som naturlig hører sammen på

en plass. En eventuell ny kommune vil
Lokalisere fe[[esadministrative fu nksjoner
etter en funksjonsdeLingsmode[t, og viI ta
stiLLing ti[ [okatisering når det er avklart
hvil.ke kommuner som viL inngå.

FLere av de frivittige sammensLåingene
som har btitt gjennomlørT de

seneste årene har hatt en form
for funksjonsdetingsmodetL. I

sammens[åingen mellom Frei og

Kristiansund bLe det gamle rådhuset
tiL Frei omgjort tiL et famiLie- og

heLsehus for barnevern, heLsestasjon,
skotehelsetjeneste og [egesenter. I

sammens[åingen metlom Skjerstad og

Bodø, bLe deler av [andbrukskontoret i

Bodø fLyttet tiL Skjerstad.
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Lokatdemokrati - modelter for potitisk organisering
En viktig det av kommunereformen er å styrke demokratiet. Ytre Sal,ten btir en stor kommune med
mange øyer, fjorder og tit dets komptiserte samferdselstøsninger. Velfungerende kommunedelsutvalg
blir derfor en vesentlig del av demokratiet i en slik kommune både for å sikre lokaldemokratiet
men også som en rekrutteringsarena for pol,itikere. I det føtgende er det beskrevet ul.ike former for
tokaldemokratiske [øsnin ger.

Kommunedelsutvalg

Kommunedetsutvatg er beskrevet i

kommunelovens $ 12, og kan forstås som
en bestemt type LokaLutvaLg.

Lovbestemmelsen går i korthet ut
på at kommunestyret kan opprette
stike utvalg for deler av kommunen,
og kan bestemme om medtemmene i

kommunedetsutvatg skaI utpekes av
kommunestyret selv eLLer vetges ved
direkte vaLg. ltiLfeLl.e direkte valg, skaI
vaLgLovens bestemmeLser føtges bare <i

den grad det er hensiktsmessig>, som
det heter i loven,

Kommunestyret fastsetter
seLv kommunedelsutva [genes
arbeidsoppgave¡ og de kan til.detes
avgjørelsesmyndighet i saker som
vedrører kommunedelen med mindre
annet føtger av [ov. Den vide juridiske
rammen betyr at det er stor variasjon
i hvordan utike kommuner praktiserer
denne lovbestemmelsen, og en ordning
med kommunedelsutvatg kan utformes
på mange forskjel.Lige måter.

I tråd med den vide juridiske
rammen er det stor spennvidde når
det gjetder arbeidsoppgavene tiI
kommunedeLsutvatg. Det van[igste
f ra kommunens side er å bruke
kommunedeLsutvatg som høringsorgan
for saker som angår det aktuet[e
området. Men det finnes også
kommunedeLsutvatg som har delegert
ansvar for kommunaI tjenesteproduksjon.
BydeLsutvaLgene i 0sto har for
eksempeL ansvar for heLse, sosiaI og
barnehagesektoren. Lignende ordninger
har også vært prøvd ut i f Lere store
bykommuner, men det er først og f remst
Oslo kommune som har praktisert denne
modetten. Bydetsutvatgene i 0sto har en
innbyggerstørreLse på mettom 29.000 og
52.000 innbyggere, og denne ordningen
viI troLig bare passe i et mindre antaLl
norske kommuner.

Se[v om man i prinsippet kan tenke
seg mange forskjettige funksjoner
Lagt tiL kommunedelsutvatg, så kan vi
Litt forenkl.et si at det primært er som
høringsorgan og serviceorgan [først

og f remst 0slo) at kommunedetsutva[g
har vært brukt i norsk sammenheng.
At kommunen sender saker på høring
tiI kommunedelsutvalget kan oppfattes
som å invitere utvatget ti[ å innta en
awentende arbeidsmåte. Den vide
bestemmelsen i kommuneLoven
åpner imidlertid også for å tenke seg
andre og mer pro-aktive rotter for
kommunede[sutva Lg.

Ptanteggingsorgan
Som p[anteggingsorgan kan et
kommunedelsutva[9, på Linje med
andre aktører, aktivt bruke plan- og
bygningslovens bestemmeLser ti[ å

forestå reguleringsplaner for sitt område
Gjennom sitt kjennskap tiI LokaLe forhold
kan kommunedelsutvalg her spi[[e en

viktig rol.te iå avklare arealkonflikter.
Denne mutigheten ti[ å engasjere seg
direkte i pLantegging har i Liten grad btitt
benyttet så tangt.

Forvaltningsorgan
Som forvattningsorgan kan et
kom mu nedelsutva[g få del.egert
myndighet på utvaLgte områder tiL å fatte
beslutninger som angår egen bydeL /
eget [okalsamfunn. Setv om eksempeLvis
P[an- og bygningsloven forutsetter at atle
overordnede pLansaker bLir behandLet i

kommunestyret, kan enkeltsaker som
idag typisk er de[egert tiL pLanutval.g

o.1.., iprinsippet også de[egeres tiI
kommu nede[sutva[9.

UtvikLingsorgan
Man kan også forestilte seg
kommunedetsutva[g som utviktingsorgan
I sLike titfel.l.er får kommunedetsutvatget
detegert myndighet tit å fordeLe
budsjettmidter innen samfunns- og

næringsutvikting, for eksempeI gjennom
å disponere næringsfond og gjennom å få
titdeLt midter til å gjennomføre konkrete
prosje kter.

Av disse rottene er det først og
f remst utviktingsorgan som er prøvd
ut i Norge - og da i et beskjedent
omfang. Dette skytdes troLig at dagens
kommunedeLsutvatg, med unntak av

dem vi finner i de største byene, mangler
tiLstrekkel.ig potitisk og administrativ
kapasitet og kompetanse. Sett fra

kommunens ståsted kan det også skytdes
en frykt for at hethetsperspektivet kan
forsvinne gjennom å desentra[isere
myndighet og ressurser tiI
kommunedelsutvatg. I forbindetse
med kommunereformen og eventuetle
f ramtidige kommunesammenståinger
kan man imidtertid tenke seg at tidLigere
kommuner kan <gjenoppstå> som
kommunede[er med kommunedetsutvatg
som har en viss forme[[ forvaltnings- og

utviktingsmyndighet. En sl.ik modeLL er
neppe aktue[ atle steder, men kan være
egnet der naturgitte forhoLd i form av

avstand og topografi tigger tit rette for
det, for eksempeI i tidLigere selvstendige
øykommuner.

Røstmode[[en
Røstmodetten tar opp i seg funksjonene
som både pLanLegging-, forvaltning- og

utviklingsorgan. Det gjennomføres et eget
arbeid i regi av NlVl Analyse angående
Røstmodetten som kommunede[sutvatg-
modeLL. Resuttatene av dette arbeidet
antas å ha stor informasjons- og

overføringsverdi for kommunene i <Ytre

-Satten> samarbeidet.

Geografi, organ¡sering og
representaslon
Der utdaterte kommunegrenser
er utgangspunktet for en
sammenståingsprosess kan det
være en dårtig ide å sementere
gamLe kommunegrenser gjennom
kommunede[er og kommunedelsutva[g
lVen der topografi og avstand gjør
det hensiktsmessig, kan det være en
god ide å bygge videre på den gamLe

kommunestrukturen. GenereLt kan
det være et poeng å ta utgangspunkt
i LokaI stedsidentitet når kommunen
skaI inndeles i kommunede[er. På dette
nivået har en mutigheten til. å Lage en
struktur som toner ned geografiske
dragkamper og forde[ingskonf Likter, og
som kan dra nytte av den energien som
stedspatriotisme kan utLøse.

Lokale administrative ressurser
En kommune som vurderer å etabtere
kommunedetsutvalg bør ha realistiske
forventninger knyttet tiI behovet for
tokal administrasjon. Et fungerende
kom munede[sutva[g trenger forutsig bare
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administrative ressurser, også når
utva[get primært fungerer som
høringsorgan. Jo flere tunge oppgaver
som legges tiL kommunedeLsutvaLget,
desto mer behov vil det være for
administrative og faglige ressurser til
saksforberedeLse og gjennomføring
av vedtak. I noen kommuner viI
kommu nedeLsutvalget kunne dra
nytte av kommunens administrative
ressurser, i andre kommuner kan det
være mest naturtig å bygge opp egne
administrasjoner ute i kommunedetene

Mange kommunedeLsutvatg, og særtig
de som ivaretar ikke-tovpåtagte
oppgaver som for eksempel å være
høringsorgan, opplever at de står utsatt
tiL når kommunen skaI spare penger. I

verste faLL kan store deter av energien
i et kommunedetsutvaLg gå med tit å

kjempe for å behoLde en administrativ
Tessurs etter å kjempe for utvalgets
f ramtid. Hvis dette gjentar seg år etter
år, sier det seg seLv at det går ut over
utvalgsmedLemmenes motivasjon og
energi. I lys av dette er forutsigbarhet
svært viktig. En kommune som oppretter
kommunedelsutvaLg, og som i den
forbindeLse også stiLLer administrative
ressurser tiI disposisjon, bør ta høyde
for at disse titdel'ingene må vedvare over
tang tid.

Kommunate administrative ressurser
EtabLering av kommunedeLsutvaLg krever
også at kommunen sentratt har satt av
administrative ressurser for å ivareta
kontakten tiL kommunedeLsutvaLg. Jo mer
formaLisert ansvar kommunedeLsutvaLg
har, desto viktigere viLdet være å sikre
god kommunikasjon med kommunens
administrative og poLitiske Ledetse.

Her er det også viktig å avk[are hvil.ken

myndighet denne kontakten, enten
det er en administrativ avde[ing eLLer

en enkeLtperson, har tiL å forpLikte
kommunen.

Vatg
Kommunetoven åpner for både
kommunaI oppnevning av representanter
Iog Lederì og direkte vatg. Kommuneloven
sier ingenting om hvitket grunnLag

medtemmer skal oppnevnes på.

PrinsipieLt er det mutig å oppnevne
medlemmer basert på andre kriterier
enn partitiLhørighet, for eksempeL kan
kommunestyret be LokaLt foreningsLiv om
å foresLå kandidater som kommunestyret
deretter veLger btant.

0gså direkte valg kan utformes på

forskjeLLige måter, seLv om va[gLovens
regLer, stik vi atlerede har vært
inne på, skaLgjel.de så [angt det er
hensiktsmessig. FLere kommuner som
praktiserer direkte vaLg, bLant annet
Osto og Bodø kommune, [ar vaLget skje
parattelt med kommunestyrevatget,
slik at de som stemmer ved
kommunestyrevalget samtidig kan delta i

valget av kommunedetsutvatg.

En atternativ og enkLere måte å

praktisere direkte vaLg på, særLig i

mindre kommunedeter, er å gjennomføre
vaLget i form av frammøte på et årsmøte
for kommunedeLsutvatget. Fredrikstad
er eksempel på en kommune som
gjennomfører vaLget på denne måten.
I tiLLegg kan man tenke seg uLìke

kombinasjoner av direkte og indirekte
valg, der kommunen kan oppnevne noen
medtemmer mens de resterende vetges
gjennom direkte vatg, for eksempeI via et
årsmøte.

Det er fLere faktorer som bør påvirke
hvitken rekrutteringsform en vetger. Jo
mer kommunedetsutvaLget er innvevd i

kommunens formeLLe styrin gssystem,
desto mer naturLig viL det være å bruke
de pol.itiske pa rtiene som organiserende
prinsipp i rekrutterings-prosessen. Men
også faktorer som størrelse og eventue[[e
konf l.ì ktLinjer internt
i kommu nedelen
kan bety noe for
hvordan man
ve[ger å rekruttere
med[emmer til
kommu nedeLsutva Lg

Horisontale
koordinerings- og
[æringsarenaer
Desentratisering

tiL kommunedelsutvalg øker faren for
oppsptitting og kan iverste faLL invitere
tiL mer såkatt NIMBY-kuttur Inot in my
backyard). N4en dette kan motvirkes. I

kommuner hvor kommunedelsutvaLgene
er sammensatt av partipol.itiske
representanter, vil de poLitiske
partiene kunne fungere som viktige
koordinerings- og Lærìngsarenaer. Men
f Lere kommuner har også etabLert en

feLLesarena for sine kommunedeLsutvatg
der med[emmer i utvatgene kan møtes
på tvers av kommunedelsgrenser
en eLLer to ganger i året. På sLike

møter kan utva[gene fremme fetles
initiativ og [ære av erfaringene tiI
andre kommunedelsutva[9. Ved siden
av nødvendig koordinering og nyttig
Læring, kan stike tverrgående arenaer
også bidra til. å utvikl.e ei kommunaLt
heLhetsperspektiv b[ant med[emmer i

kommu nedetsutva Lg.

Styringsform
FormannskapsmodeLlen vit bti brukt
som styringsform i den nye kommunen.
lnnføring av parlamentarisme må
etter kommuneloven stemmes over
i to valgperioder og viL hvis det er
aktuelt være et spørsmål som nytt
kommunestyre f ra 1 .1 .2020 tar opp
tiL potitisk behandting. En eventuelI
parlamentarisme viL derfor ikke være
aktueLt å innf øre før etter kommuneva[get
i 2023.

Anta LL kommu nestyrerepresenta nter
KommuneLoven reguterer et
minimumsantaLL for antaLL

kommu nestyre[epresentanter. I dag

har kommunene føtgende anta[L
Tepresentanter:

Kommune
lnnbyggere

2015
Antatt

repr.
Minimum

repr.
lnnbyggere

pr repr.
116Ytre Salten 61254

39 1287Bodø 50185

117Steiqen 2507 17 11

GitdeskåL 2014 17 11 118

Rødøv 1269 17 11 t5

Røst 545 11 11 50

Sattdat 4734 21 19 225
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Det er totalt 122 kommunestyre-
representanter i dagens kornmunestyrer.
Kommunestyrei iden nye kommunen
skaLetter kommuneLoven ha et minirnum
på 35 representanter.

Det er få eksempLer f ra nyere tid på at
et kommunestyre bLìr betydeLig større
fordien eLLer fLere nabokommuner
har bLiti innLemmet. Kommunene
Sandefjord, Andebu og Stokke har
vedtatt sammensLåing fra l .janr-rar
20'l 7. Kommunestyret i den nye
kommunen skaLha 57 medLemmer.
FØr sammensLåingen har Sandefjord
39 bystyrerepresentanter, Stokke har
29 og Anclebu har 25 representanlr:r'i
kommurrestyret.

Fram til konstitueringen etter
ordinært kommunestyrevalg i 2019,

skaL kommunestyret i nye Sandefjord
kommune bestå av 39 representanter
f ra Sand-^fjord, 11 representanter lra
Stokke og 7 represerltanter fra Andebu.
Disse utpekes av og blðnt de enkelte
kommunestyrene med utgangspunkt
i vafgresuLtatel i 2015. Fra 20'l 9 vil
kommunestyret/ hrystyret i nye Sandefjord
kommune bestå av 45 representanter.
Anta lLet kommu nestyrerepresentanter
økes dermed med ó fra dagens
Sandefjord tiI f remtidens Sandefjord.

Kommunesammenslåing l<an Íor
enl<elte derfor oppleves som vanskelÌ9,
fordi de orienl.erer seg sterkt mot

sitt eget naermiljø og knylter deLer av

identiteten tiI sin egen kommune. Det

nye kommunestyret må bygge opp
en feLLes identitet l<nyttet tiLden nye

storkommunen. ldenne prosessen er
det ekstra viktig å være synLig tilstede
lokaLt. Hvis deter av den nye kommunen
bLir svakt representert, kan dette gi

grobunn for negative oppfatninger om
at ens eget sted bLir forbigått og glemt. I

sLike tiLfelLer kan det vurderes å opprette
nærdemokratiske ordninger, der formålet
er å gi lokaLsamf unneL mulighet tiL

medvirkning i kommunaLe prosesser.
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Økonomi

Det er knyttet betydeLige økonomiske
insentiver til. å gjennomføre prosessen
sl.ik at vedtak om en eventue[[
sammenståing btir gjort Íør 1. juli2016.
Forstag til. nytt inntektssystem er på

høring frem ti[ 1.mars 201ó. Det er
fortsatt knyttet betydetig usikkerhet
tiI de økonomiske konsekvensene for
enkeLtkommunene og en eventueLt
sammenslått kommune. I det føtgende
redegjøres det for hva som er klart per '1

februar 20'l ó.

Dekning av engangskostnader
Stortinget har vedtatt en standardisert
modetl for engangskostnader i

forbindetse med kommunereformen.
Engangskostnadene er ment å dekke
de utgiftene kommunene vit få med å

etablere en ny kommune. Eksempel
på sLike kostnader er standardisering
av IKT-Løsninger. UtbetaLing av
engangskostnader skjer etter føtgende
modeLL: Se tabeLL 2.1.

<Ytre Salten> viL ha over ó0 000
innbyggere og består av ó kommuner stik
at engangskostnader viL bl.i dekket med
ó0 mi[[ioner.

Reformstøtte
TidLigere har det vært knyitet
penger tiI infrastrukturtittak ved
kommunesammenståinger. Dette
er nå endret tiL en reformstøtte som
den nye kommunen disponerer f ritt.
Reformstøtten utbetales utf ra antaLL

innbyggere i den nye kommunen etter
føtgende modett: Se tabeLt 2.2.

<Ytre SaLten>-atternativei viL dermed få

utbetaLt 30 miL[ioner i reformstøtte.

Inndetingstitskudd
lnndeLingstiLskuddet i inntektssystemet
er en kompensasjonsordning tiL

TabeLl 2.l

sammenståtte kommuner for
reduksjon i rammetilskuddet som
føtge av kommunesammensLåinger.
I nndetingstil.skuddet kompenserer for tap
av basistilskuddet som er et gitt beLøp

per kommune samt eventueLLe tap av
regional.politis ke titskudd.

Kommuner som slår seg sammen
viL kompenseres for netto nedgang i

samlede regionatpoLitiske til'skudd. Det
viL si at dersom den nye sammensLåtte
kommunen mottar regionaLpoLitiske
tiLskudd, skaL kommunen kompenseres
for differansen metLom tidtigere og nye

regiona Lpol.itiske ti Lskudd.

lnndetingstilskuddet fryses reett på det
nivået det har det året kommunene slår
seg sammen, og gis en varighet på 15 år
Titskuddet viI deretter trappes gradvis
ned over fem år.

lnndetingsiiLskuddet består av
basistitskuddet, småkommunetittegget
og Nord-Norge tilskuddet. For
2016 er satsene 1ó89 kroner per
innbygger for Nord-NorgetiLskuddet.
SmåkommunetiLLegget er på kroner
5 475 000 per år for atte kommuner
med mindre enn 3200 innbyggere.
BasistiLskuddet er på kroner 13 200 000
per år. For kommunene i Ytre Satten
fordeLer dermed inntektene seg som
føLger:5e tabeLL2.3.

Ved en kommunesammenslåing er
disse inntektene som minimum sikret
i 15 år f remover f ra 2020 med en

videre nedtrapping over 5 år tiL nytt
inntektssystem som da bl.ir gjeldende f ra

2045.

Nytt inntektssystemet
Forstag tiI nytt inntektssystem er ute
på høring frem ti[ 1.mars 201ó. lkke

aLte sider og konsekvenser med det nye

inntektssystemet er kjent. I hovedtrekk er
føl.gende endringer foresLått:
. ForsLag tiI nye kostnadsnøkler for

kommunene, inkludert en ny modell
der det skiIes melLom frivil.l.ige og

uf riviLLige smådriftsutemper
. ForsLag tiI endringer i de

regionaLpotitiske titskuddene
. En beskrivelse av skatteeLementene i

in ntektssystemet

Forslaget tiI nye kostnadsnøkter er
hovedsakelig er en ren oppdatering av de

kostnadsnøklene som gjel.der i dag.
HøringsforsLaget presenterer videre et
opptegg for å skiLte me[[om frivil.Lige og

uf riviLLige smådriftsulemper, gjennom
bruk av et strukturkriterium for
fastsetteLse av basistitskudd. Det måLer
reiseavstand for den enkette innbygger
for å møte 5 000 innbyggere ImåLes
med utgangspunkt i grunnkretsens
befotkningsmessige sentrumÌ.
Gjennomsnittet for atLe kommunens
innbyggere btir kommunens verdi.
Strukturkriteriet benyttes tiL å gradere
kommunens basistiLskudd. Mens atte
kommuner i dag får et fuLLt basisiitskudd,
13,2 miL!. kroner i201ó, viLte bruken av et
strukturkriterium medført at kommunen
vitte fått meLlom 0 og 13,2 miLL. kroner i

bas istiLsku d d.

Kommunesektorens samLede inntekter
vit ikke bti berørt av forstaget, fordi
reduksjonen ibasistÌtskudd vit bti behol.dt
i det samLede inntektssystemet, men
g ir omfordeLingsvirkni n ger meL[om
kommunene

I høringsnotatet forestås at
små kommu netiLskudd, Nord- N orge-/
NamdatentiLskudd og distriktstiLskudd
Sør-Norge samLet i to nye titskudd; Nord-
Norge-tiLskudd og Sør-Norge-titskudd.

Tabell 2.2

0-19 999
innb.

20 000-49 999
innb.

50 000-99 999
innb.

100 000+
innb.

Antatt kommuner og
innbyggere i sammenståing

30 miLt. 35 miLL2 kommuner 20 mitt. 25 milt.

40 miLt. 45 miLL3 kommuner 30 mitt. 35 mill.
4 kommuner 40 mitt. 45 miL[. 50 miL[. 55 miLL

5 el"ler flere kommuner 50 mitt 55 miLL. ó0 miLL. ó5 miLL

Antatl innbyggere
isammenståing

Reform-
støtte

0 - 10 000 innbyqqere 0

10 000 - 14 999 innbyqqere 5 mitt.

15 000 - 29 999 innbvqqere 20 miLl

25 miLL.30 000 - 49 999 innbyqgere

Over 50 000 innbyqqere 30 miLL

lö lntensionsqrunnLag Ytre Salten kommune



I høringsnotatet presenteres ingen
forstag tiI satser for de nye tiLskuddene,
men det tegges opp til at:
. Småkommunetitleggetvìl

differensieres i forhotd til.
kommunenes verdi på

distriktsindeksen Ieksisterende
indeks for grad av

d istri ktsutfo rd ri n g e r)
. Det vit bti gjort justeringer i

tilskuddene s[ik at mer enn i dag
fordetes per innbygger

0mLeggingene som skisseres antas å

ha størst betydning for kommunene
med under 3 200 innbyggere. I og

med at det ikke er f remmet forstag til
nye titskuddssatser har det ikke vært
mutig å Lage virkningstabetler ned på

kommunenivå.

Nytt basistitskudd
Hvor mye hver enkelt kommune får i

nytt basistiLskudd avhenger av størretse
og avstand fra kommunen tit 5000
innbyggere [strukturkriterium]. Ut fra tre
ulike grenseverdier for strukturkriterium
har KS beregnet netto omfordeLing for
hver enke[t kommune. Se tabeLL 2.4.

I forstaget er det de store kommunene
som tjener mest på omteggingen av

basistitskuddet, mens kommuner i sjikiet
10 000 t¡t 20 000 innbyggere er de som
taper mest. Hvordan dette står ut for en

samtet <Ytre Salten> kommune er ikke
beregnet, men det er nærliggende å anta
at nytt basistiLskudd viL Ligge i overkant av

det som er beregnet for Bodø. Dette fordi
både innbyggertatt og distriktsindeksen
går opp. For eksempeL har Tromsø
kommune med et strukturkriterium på

3,9 og 70 000 innbyggere et basistiLskudd
pêt27 062 000 ved grenseverdi 25,4km.
Dette er ca.12,6 mitlioner mer enn Bodø
kommune.

Ny kostnadsnøkket
Høringsfors[agets fors[ag tiI nye

kostnadsnøkter er hovedsakelig en ren
oppdatering av de kostnadsnøklene som
gjetder i dag.

UtsLaget for ny kostnadsnØkkeL b[ir:

Kommune
Utstag ny

kostnadsnøkket
Bodø - 3 141 000

Steiqen - 872 000

Gitdeskåt - 2 349 000

Rødøy - 2 132 000

Røst 1 997 000

Sa LtdaL - 1 ó4ó 000

RegionaLpoLitiske titskudd
lnnenfor de regionaLpotitiske titskuddene
foresLås at småkommunetiLskudd,
Nord-Norge-/ NamdaLentiLskudd og

distriktstiLskudd Sør-Norge samLet i to
nye tiLskudd; Nord-Norge-tilskudd og

Sør-Norge-tiLskudd. I høringsnotatet
presenteres ingen forstag tiI satser for
de nye titskuddene, men det [egges opp
tiI at:
- Småkommuneti[[eggetviI

differensieres i forhol,d tiL

kommunenes verdi på

distriktsindeksen Ieksisterende
indeks for grad av

d istri kts utfo rd ri n ge r).
- Det vit bti gjort justeringer i

til.skuddene s[ik at mer enn i dag
fordetes per innbygger.

0ml.eggingene som skisseres antas å ha

størst betydning for kommunene med
under 3 200 innbyggere.

0ppsummering av nytt inntektsgrunntag
Ved bruk av grenseverdi lik25,4 og utslag
for ny kostnadsnøkkeI viL endringene i

inntekter for kommunene bti som følger:

Det nye regionatpoLitiske tiLskuddet viL

antageLig føre tit at Bodø kommune får
mer enn det tabeLLen over viser. Antagel.ig
vil. Sal.tdaL få redusert trekket noe, mens
de andre kommunene antagel.ig viLfå
mindre/trukket mer enn det tabeLLen

viser.

Netto driftsresultat
Netto driftsresu Ltat er hovedindikatoren
for den økonomiske batansen i

kommuner og fytkeskommuner. Netto
d riftsresu ltai viser årets driftsoverskudd
etter at renter og avdrag er betatt,
og er et uttrykk for hva kommuner
har tiI disposisjon tiL avsetninger og

investeringer. lføLge Det tekniske
beregningsutvaLg for kommunaI og

fylkeskommuna[ økonomi (TBU] bør netto
driftsresul.tat for kommunesektoren
under ett og over tid utgjøre 1,75%
av inntektene. Netto l.ånegjeLd er
tangsiktig gjetd fratrukket utLån og

Tabell 2.3 Tabell2.4

Kommune
Utstag ny kostnedsntkket

og strukturkriterium
Bodø 11 273 000

Steiqen 476 000

Gitdeskå L - 1 2óó 000

Rødøy - 1 449 000

Røst 2 290 000

SaLtdaL - 5 992 000

Kommune Basistitskudd 5måkommunetitteqg
Nord-Norge-

titskudd
Bodø 13 200 000 0 84 762 465

5 475 000 4 234 323Steiqen 13 200 000

3 401 646Gitd eskå t 13 200 000 5 475 000

2 1L3 341Rødøy 13 200 000 5 475 000

Røst 13 200 000 5 475 000 920 505

SaLtdaL 13 200 000 0 7 995 726

Struktur-
kriterium

Grenseverdi
aak25,4

Grenseverdi
t¡k f ó,5

Grenseverdi
t¡k 13,3Kommune

14 414 000 I 198 000 5 ó30 000Bodø 3,0

993 000 834 000Steiqen 64,5 1 348 000

798 000 ó70 000Gitd eskå t 39,5 1 083 000

/+22 000Rødøv 73,6 ó82 000 503 000

Røst 221,5 293 000 216 000 181 000

Sattdat 13,1 4 345 000 1 058 000 1 3ó0 000
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Kommune

NETTO
DRIFTS-

RESULTAT
NETTO

LANEGJELD

Bodø -1,2 90,7

Steiqen -2,1 94,0

Gitdeskåt 6,6 81,3

Rødøv 2.1 59.8

Røst 2.7 7 6.6

SaLtdaL -2,1 56.1

ubrukte [ånemidLer, i prosent av brutto
driftsinntektene for samme kommune.
Ta[ene er fra SSB/KOSTRA 2014.

Driftsinntekter
Driftsinntektene er summen av
skatteinntekter, rammeti[skudd,
øremerkede tiLskudd til. løpende drift og
gebyrer/saLgs- og [eieinntekter. TatLene
vises i 1 000 kroner. Tatlene er fra SSB/
KOSTRA 201 4.

Interkommunate
samarbeidsord-
ni nger
NlVl anatyse har i 2014 gjennomgått
aLle interkommunaLe samarbeider i

NordLand i rapporten <Revidert status for
interkommunatt samarbeid i NordLand
2014> Rapporten er utarbeidet i

samarbeid med Fytkesmannen i NordLand
og KS.

Kartleggingen har skjedd med bruk av
samme metodikk som NlVl har brukt i

tidtigere karttegginger i Sør-TrøndeLag
[2009 o9 2013), Nord-Trøndetag [2008
o920121, NordLand [2010) og Møre og
RomsdaL (20131. Kartleggingen har
skjedd med utgangspunkt i en def inisjon
av interkommunatt samarbeid der
føLgende typer samarbeid regnes med:
. AlLe formeLLe ordninger med en

organisatorisk overbygning dvs.
lKS, AS, styre etter kommuneLovens

Q27 og vertskommune med
feLLes foLkevalgt nemnd etter
kommunelovens $ 28c

. ALLe formeLLe ordninger uten
organisatorisk overbygn ing
dvs. vertskommu neavtaLer

etter kommunetovens $ 28b og

avtalebasert kjøp og saLg av tjenester
metLom kommunene

FøLgende typer samarbeid er i

utgangspunktet ikke omfattet av

foreLiggende kartlegging:

SeLskaper med begrenset ansvar (BA)

Stiftetser
Medtemsbaserte foreni nger
Fa gnettverk og diskusjonsfora
Midl.ertidige og uformetLe prosjekter og
feLLesaktiviteter mettom kommunene
Samarbeidsordninger der staten etter
private aktører er dominerende deltakere
Nasjonate nettverk eLLer prosjekter
av typen ef fektivitetsnettverkene,
kvatitetskom mu ner etc.

TaLLet på interkommunale
samarbeidsordninger har vokst fra 270 i

2010 t¡1297 samarbeidsordninger i mars
2014.

I rapporten heter det bt.a. at det i

Nordl"and, som iandre fylker, registreres
et voksende interkommunaLt samarbeid
som i økende grad berører tovpåLagte
velferdstjenester. Det gjeLder saerLig

innenfor heLse- og sosialsektoren.

Samarbeidet om kommu na[e
kjerneoppgaver utviktes i stigende grad
innenfor funksjoneLLe kommuneregioner
bestående av en vertskommune med
tithørende nabokommuner. For visse
oppgaver innenfor administrasjon,
næring, infrastruktur, heLse, brann og

øvrig beredskap pågår en restrukturering
i relning av større [andskap som dekker
ftere regionrådsområder eLLer heLe fylket.

I kartteggingen dokumenteres
store variasjoner i samarbeidets
innhoLd. I Nordtand er det funnet
1 1 oppgaveområder hvor over 90
prosent av fylkets 44 kommuner
deltar i formalisert interkommunatt
samarbeid. Det gjetder regionråd og

regionatt næringsfond, beredskap mot
akutt forurensning IlUA), 1 10-sentrat,
krisesenter, geodatasamarbeid,
kompetansesamarbeid i VAR-sektoren,
regionatt kompetansekontor (RKKJ,

renovasjon, revisjon og interkommunaI
PP-tjeneste. Over haLvparten av
kommunene samarbeider på ytterligere
åtte forskjeLLige oppgavefett. Her inngår
samarbeid om kontroltutvaLgssekretariat
f riLuftsråd, energisel.skap, arkiv, innkjøp,
lKT, l"egevakt og fe[[es barneverntjeneste,
Nær ó0 prosent av kommunene i

Nord[and samarbeider nå om barnevern.
Det er på nivå med Møre og RomsdaL [5ó
prosent), men Lavere enn i 5ør-Trønde[ag
[84 prosent).

Kart[eggingen tyder på at IKT-
samarbeidet har kommet kortere i

Nordtand enn i aktue[[e referansefytker.
ì NordLand f innes få eksempter på

hethetLig IKT-samarbeid, der både
teknologi, drifts[øsninger og I KT-

organisasjon er feLLes. Med noen unntak
preges mye av dagens IKT-samarbeid
i Nordtand av spredte pragmatiske
løsninger, ofte med avtaLer med f Lere

nabokommuner i kombinasjon med
tjenestekjøp fra private aktører.
Kommunene i NordLand samarbeider
overraskende Lite om en rekke viktige
oppgaver. Det gjeLder administrative
funksjoner, som skati, Lønn og regnskap.
Det gjel.der viktige helsetjenester
som legevakt, kommuneoverlege,
miljørettet heLsevern og ikke minst
Lokatmedisinsk senter og andre
samhandLingstjenester. Det gjeLder også
samarbeidet om oppgaver innenfor NAV,

psykiatri, voksenopp[æring, Landbruk
og naturforval.tning, planfunksjon og

tekniske tjenester.

TiI tross for voksende interkommu natt
samarbeid og mange positive
nyetabLeringer de siste årene, preges
mye av dagens oppgavetøsning av

en svært sårbar og personavhengig
kommuneforvaLtning i Nordtand.
Foreliggende kartl.egging tilsier at dagens
kommunesamarbeid kun i begrenset
grad berører kompetanse og kapasitet
innenfor de sentrate veLferdssektorene.

Det registreres store forskjeL[er i

kapasitet og kompetanse innenfor
LovpåLagte oppgaveområder som
barnevern, pLantegging, Landbruk,
brannvern, NAV-kontor og andre sentraLe
ve[ferdstjenester. H ensynet tiL Likeverdi ge

velferdstjenester og andre nasjonaLe
må[ med kommunene, aktuaLiserer på

denne bakgrunn en debatt om både det
interkommunaLe samarbeidet og dagens
kommunestruktur i Nordtand.

Av tabet[en nedenfor f ramgår den
geog raf iske hovedstru ktu ren. Tabetten
f ramkommer ved at ordningene er fordett
på tre hovedgrupper hhv. ordninger
på tokatt nivå, regionatt nivå og høyere
geografisk nivå.

0rdninger på Lokatt nivå gjeLder typisk
kjøp og saLg av tjenester meLtom to elter
ftere kommuner.

0rdninger på regionaLt nivå dekker
ordninger der aLLe etler tiLnærmet aLLe

kommunene innenfor regionrådets
nedsLagsfeLt deLtar.

0rdninger på høyere geografisk nivå
omfatter ordninger som kan ha mange

Kommune
PER

INNBYGGER
SUM FOR

KOMMUNEN

Bodø 66 3 321 996

Steiqen 95 239 4BB

G itd eskå t 111 223 904

Rødøv 110 771111

70 38óRøst 129

Sa ttda t 92 437 099
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Region-
rådsnivå

Lavere
nrva

Sum
2014

Sum
2010Kommune

Høyere
ntva

Bodø 9 12 14 35 38

Steiqen 9 11 11 31 35

Gitdeskå L I 13 3 25 26

Rødøy 8 10 9 27 27

Røst I 11 6 26 23

SaLtdaL 9 13 12 34 38

dettakerkommuner, ofte organisert på

fytkesnivå e|'Ler på tvers av grensene for
reg ion rå de ne.

Nye oppgaver t¡[
kommunene
Regjeringen har fremmet Stortings-
meLding 14(2014-2015ì om nye oppgaver
tiI større kommuner. MeLdingen gir
en gjennomgang av hvilke oppgaver
kommunene kan få ansvar for. Meldingen
vars[er en gjennomgang av den stattige
styringen av kommunene.

De største kommunene kan også
få ansvaret for videregående skoter
og kollektivtransport. Det Legges
opp tit i metdingen at kommunene
genereLt skaI få større frihet fra stattig
styring. Mid[er som i dag kanaliseres
tiL fyLkeskommunene viI såLedes bLl

kanatisert tiI de kommuner som
ønsker å ivareta disse funksjonene på

et desentralisert plan. Oversikt over
oppgaver som er kan bLi overført tiI
kommunene tigger i det 2.

ARBEIDSRETTEDE TILTAK
Ansvaret for finansieringen og
forvaLtningen av tiltakene <varig
til.retteLagt arbeid> [VTA) og <varig
titretteLagt arbeid i ordinært arbeids[iv>
IVTOI utredes nærmere med sikte på

overføring tiI kommunene.

HJELPEMIDLER
Ansvaret for hjel.pemìdter tiI varige behov
kan overføres til kommuner på 15 000-20
000 innbyggere.

ARBEIDS- OG UTDANNINGSREISER
0rdningen med Arbeids- og
utdanningsreiser kan overføres f ra
Arbeids- og velferdsetaten tiI større
kommuner

TANNHELSETJENESTEN
ALLmen nta nnhe[setjenesten,
spesia[istta nnhelsetjenesten og

fytkeskom munenes
ansvar etter
ta n n hetsetj e nestelove n

overføres tiI større og mer
robuste kommuner

HABILITERING OG

REI{ABILITERING
Større kommuner kan
få et større ansvar for
re ha bi Iite ri n gstje neste r

som i dag ivaretas av
spesia[istheLsetjenesten. Det skaI utredes
nærmere hvitke oppgaver innenfor
rehabiLiteringsfeLtet kommunene skaI få
et større ansvar for, samt i hvitken form
en sLik ansvarsendring skat skje.

PSYKISK HELSE -
DISTRIKTSPSYKATRISKE SENTRE, DPS

Departementet fores[år å opprette
en forsøksordning med overføring av
driftsansvar for DPS tiI kommuner
som har tiLstrekkel.ig kapasitet
og kompetanse. Formål'et med
forsøksordningen viI være å

undersøke om et kommunaLt ansvar
for tjenesten kan bidra tiI et bedre og
mer heLhetlig til.bud tiI brukerne. DPS
e¡ og viI i forsøket fortsatt være, en

spesiaListhetsetjeneste. Det kommu nate
driftsansvaret skaI utøves etter avtaLe

med RHF, som fortsatt vil inneha det
lovbestemte sørge-for-ansvaret.

NOTARIUS PUBLICUS' VIGSLER OG

NOTARIALBEKREFTELSER
Departementet meneT derfor at
tingrettenes og 0sto byfogdembetes
myndighet tit å forestå vigsler kan
overføres tiI kommunene. Kommunene
kan også gis notariatmyndighet tit å

bekrefte underskrifter på dokumenter
og bekrefte rett kopi, i tittegg til de andre
notarius pubticusmyndighetene.

KL¡MA- OG MILJøFORVALTNING
Forvaltning av små verneområder etter
naturmangfoldtoven $ ó2 kan overføres
tiI større kommuner. FyLkeskommunens
myndi g het etter in n[andsf iskeforskriften
$ 2 tredje Ledd kan overføres tiI større
kommuner. FyLkeskommunens myndighet
ti[ å fastsette utvidet jakttid for enkeLte
f remmede/introduserte arter etter $ 2 i

forskrift om jakt- og fangsttider og hvor
det i Liten grad er nødvendig å ta hensyn

tiI regional utberedetse, kan overføres
tiI større kommuner. Myndighet tit å gi
utsLippstiLLateLse etter forurensningsloven

$ 1 1 når det gjetder grønnsaksvaskerier
og tit å behand[e saker vedrørende
sløy f ra motorsportsbaner, skytebaner
og vindmøtLer kan overføres tiI større
kommuner.

DET BOLIGSOSIALE OMRÅDET -
TILSKUDD TIL ETABLERING I EGEN

BOLIG OG TILSKUDD TIL TILPASNING AV

BOLIG
Departementet fores[år at midlene
tit titskudd tiI etabtering og den
personrettede deten av titskudd tit
tilpasning inntemmes i rammetilskuddet
til kommunene. Forstaget om å overføre
titskuddene innebærer at statens
administrasjon bortfaLLer. Husbanken har
i dag oppgaver med bLant annet å fordele
titskuddsmidlene mettom kommunene,
og med rapportering og kontro[ av

bruken av midlene. Disse oppgavene
viL faLLe bort, sLik at det kan frigjøres
ressurser tiL andre viktige oppgaver i

Husbanken. Husbanken skaI fortsatt ha

en roLLe som veiteder overfor kommunene
på det botigsosiate området.

IDRETTSFUNKSJONELL
FORHÅN DSCODKJEN N ING AV

SVøMMEANLEGG
ldrettsf un ksjone[[ forhåndsgodkjen nin g

av svømmeha[[er kan overføres tiI
kommunene.

TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER
Det viI være hensiktsmessig å

overføre ansvaret for å gi titskudd tit
f rivittigsentrater tiL kommunene.

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
De fl.este kommuner vil også etter
kommunereformen være for små
tiL å kunne ivareta ansvaret for
videregående opptæring uten
omfattende interkommunatt samarbeid.
Departementet mener derfor at ansvaret
for videregående opplæring ikke kan
overføres tiL kommunene genereLt.
Ansvaret for videregående opptæring kan
overføres tiL de største kommunene.

SKOLESKYSS
Regjeringen forestår at ansvaret for
sko[eskyssen kan overføres tiI kommuner
som overtar ansvaret for videregående
oppLaerin g og koLl.ektivtra nsport.
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UTVALGTE KULTURLANDSKAP I

JORDBRUKET
Forvattningen av utvalgte kulturtandskap
i jordbruket kan overføres fra
fytkesmannen tiL kommunene.

TILSKUDD TIL VERDENSARVOMRÅDENE
ForvaLtningen av tiLskudd tiL
verdensarvområdene kan overføres fra
fylkesmannen tiI kommunene.

NÆRINGs- OG MILJøTILTAK I

SKOGBRUKET
Forva[tningen av tilskudd tiL veibygging
og tit drift med taubane kan overføres f ra
fylkesmannen tiI kommunene

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Med større kommuner og generelt bedre
Landbruksfagtig kompetanse forestår
depa rtementet at forva Ltningsansva ret
for ordningen kan overføres fra
fylkesmannen tiI kommunene.

KOLLEKTIVTRANSPORT
Det fylkeskommunate ansvaret for
koLLektivtra nsporten, i n kludert TT-
ordningen, kan overføres tiL de største
kommunene. Forutsetningene for
at en kommune skaI ha ansvar for
koLLektivtransporten er at kommunen
omfatier et område som utgjør en
fel.Les boLig-, arbeids- og serviceregion
[geografisk f unksjoneLt områdel og som
har et titstrekkelig markedsgrunntag
ti[ å kunne gi befol.kningen et ønsket
koLLektivtra nsportti Lbud innenfor
en samfunnsøkonomisk akseptabeL
kostnad. Ansvaret for skoleskyss kan
overføres tiI kommuner som overtar
ansvaret for videregående opplæring og
ko ILe ktivtra n s po rt.

LOKAL NÆRINGS- OG

SAMFUNNSUTVIKLING
Når utredninger og et sammenstiLt
kunnskapsgrunnLag foreLigge¡ viL

det utgjøre et grunnLag for å vurdere
om det er behov for å kLargjøre og
styrke kommunenes rotte knyttet tiL
[okaI nærings- og samfunnsutvikLing
Regjeringen vil. føLge opp dette
spørsmåLet i proposisjonen om nye
oppgaver tiI større kommuner som
p[anLegges fremmet for Stortinget i

vårsesjonen 2017.

Demograf ¡

Befotkningsutvikting
Historisk befotkningsutvÌkLing fra
1972ü12015 og framskrivning av
befoLkningsutviktingen frem mot 2040.
Dataene er hentet fra SSB og baserer seg
på middeLvekstalternativet. Per l.januar
2015 er samtet befotkning i <Ytre Satten>
kommune ó1 254 innbyggere.

Befotkningssammensetni ng
Dagens og framskrevet utvikLing for ó

ulike aLdersgru pper. Framskrivningene er
basert på SSBs meLLomalternativ.

Bef olknin gssammensetnin g 2015

Bef otkn i n gssa m mensetn i n g 2020

Befol.kningssammensetnin g 2010

Kommune 1972 1980 2000 201 5 2020 2010
Ytre Salten 44063 47133 5381 8 61254 64324 728L2

Bodø 29489 32567 41367 50185 53283 62237

Steiqen 39'19 3711 2977 2507 2495 2308

Gitdeskå L 3320 2887 2351 2014 2027 1975

Rødøv 2158 1 909 1 570 1269 1349 1544

Røst 755 813 666 545 538 462

SaLtdaL 4422 5246 4887 4t34 4632 431 6

Kommune 0-5 år ó-15 år 16-19 år 20-66âr 67-79 âr 80 år oc etdre
Ytre SaLten 4314 7301 3249 37993 24135984

Bodø 3684 6064 2681 31501 4499 1756

Steiqen 108 272 134 1456 Jt4 163

GiLdeskåt 118 229 91 1146 276 154

Rødøy 85 178 82 698 159 L,1

Røst 29 62 22 33ó 58 38

Sa Ltda L 290 496 239 2856 ó18 1.J5

Kommune 0-5 år ó-15 år 16-19 år 20-óó år 67-79 âr 80 år og etdre
Ytre SaLten 4428 7535 3025 39654 7099 2583

Bodø 381 1 6357 lju / 33321 53ó9 1918

Steiqen 137 255 114 1 395 4J/ 157

G iLd eskå t 109 199 93 117 6 309 141

Rødøv 96 171+ 97 727 180 75

Røst 22 51 21 332 67 34

Sa Ltdat 2/+2 /+99 193 2703 737 258

Kommune 0-5 år ó-15 år 1ó-19 år 2O-66âr 67-79 âr 80 år og etdre
Ytre Satten 4550 8071 3372 41562 9793 5494

Bodø 3952 6997 2919 3599 0 8077 4302

Steiqen 134 246 104 1 159 381 284
Gitdeskåt 10ó 181 76 1 103 294 215

Rødøv 121 223 87 785 197 131

Røst 24 40 16 224 5999

Sa Ltda L 213 384 170 2301 745 503
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lnnbyggere 20-66 år i forhotd
tit etdre innbyggere

Denne tabelten gir mulighet til. å se
anta[[ personer i arbeidsfør atder i

forhotd tiL to ul.ike grupper av e[dre i

2015,2020 og 2040. Arbeidsfør aLder er
20-66 âr mens de e[dre atdersgruppene
er 67 är og over, og 80 år og over. En

reduksjon i forholdsta[[et metlom
de to aLdersgruppene betyr at det er
færre innbyggere iyrkesaktiv atder per
innbygger i den etdre atdersgruppen.
Framskrivningene er basert på SSBs
me Ito ma [ternativ.

Tjenester og
stru ktu r

ó7 år og over

Anstått tjenestebehov i

barnehagesektoren
Denne figuren sier noe om behovet for
årsverk i yrkesaktiv aLder [20 - óó årl per
1000 innbygger som må brukes innenfor
ba rnehagesektoren i 201 4, 2020 og 2040.
Ved å se på behovet per 1000 innbygger
i a[deren 20 - 66 år korrigerer man for
forandringer som skyldes endringer i

størretsen på befoLkningen.

I beregningene er dei tatt utgangspunkt
i samme dekningsgrad og standard på

tjenestene som i 201 4. Tjenestedataene
er hentet fra KOSTRA 2014.
Framskrivningene er basert på SSBs
me LLo ma [ternativ.

0ver 80 år

0msatt i reett behov for antat[ ansatte
blir tal.l.ene som føLger:

Barnehagesektoren
AndeI styrere og pedagogiske ledere med
godkjent barnehageLærerutdanning, samt
andeL barn med barnehageptass fordeLer
seg som følger:

Grunnskolesektoren

Oversikt antatt skoler:
Oversikt over grunnskoler hentet f ra skoteporten.udi r.no

Kommune 2015 2020 2040
Ytre SaLten 4,5 4,1 2,7

Bodø 5 4,6 29

Steiqen 2,7 2,3 1,7

G itd eskå L ¿,t ¿,ö 2,2

Rødøv 3,1 2,9 2,4

Røst 3,5 aa 1,4

Sa Ltda L 3,3 2,7 1,8

Kommune 2015 2020 2040

Ytre Satten 15,7 15,4 7.6

Bodø 17,9 17,4 8,4

Steiqen 8,9 8,9 4,1

GiLdeskå t 7,4 8,3 5,1

Rødøv 10,4 o'7 6

Røst 8,8 9,8 3,8

SaLtdaL 12,2 1 0,5 4,6

Kommune

Andet
styrere og

pedagogiske
ledere med

godkjent
barnehage-

lærer-
utdanning

Andel
barn
1-5 år
med

barne'
hage-
plass

Bodø 9ó,8 95

Steiqen 83,3 85,4

Gitdeskå L 69,2 91,5

Rødøy 58,3 84,7

Røst 66,7

Sa Ltda L 92 96,7

SaLtdaL 3,3 2,7

Kommune 2014 2020 2040
Ytre Salten 22,3 21,7 21,5

Bodø 22,4 21,7 21

Steiqen 17,2 21,5 25

G itd eskå L 21,8 20,4 21,8

RødøY 30.1 31.ó 38,2

Røst 17 ,9 1 8,1 22,3

Sa ttda t 22,8 20,3 20,9

Kommune 2015 2020 2940

Ytre SaLten 843 864 894

Bodø 706 1t') 756

Steiqen t5 30 29

Gitdeskåt 25 24 24

Rødøv 21 23 30

Røst 6 6 5

Sa ttda L 47 4t 40

Bodø Steigen Gitdeskåt Rødøy Rrst Saltdat

Albertha uqen Lødinq Skauq Laskestad I n ndyr Gierøy Røst Roqnan

ALstad Løpsmark Sk jerstad Leines Nyqårdsiøen J e ktvik Røktand

Aspåsen Misvær St. Eysteins Lei nesfiord Sand hornøy Nesøy

Ba nkqata M ørkved marka Støver N o rdfo Ld Storvik Rødøy

Bodøsiøen Rønvik Tverlandet Sørarnøy Tionqsf iord
Grønnåsen Sa ltstrau men Værran Øresvik

H u nstad Sa ltve rn Østbyen

Kjerringøy
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Gruppestørretser

Kommune

Gjennomsnittlig
gruppestorrelse,

1.-10. årstrinn
Bodø 13,ó

Steiqen 7,4

Gitdeskåt 7,8

Rødøy 6,9

Røst ó,5

Sa Ltdal. 11.7

Sa Ltda L 3,3

Skoleresuttater
FøLgende tabet[ angir resultater fra
nasjonaLe prøver i 2015116 i engeLsk,
Lesing og regning for 5.trinn og
S,trinn (ungdomsskolel. Videre er
stand pun ktkara kter for 201 41 15 ved
avslutning 10.ktasse vist for fagene
EngeLsk skrifttig, matematikk og Norsk
hovedmå1. Data er hentet fra SkoLeporten.
udir.no. For Røst kommune er det ikke
offentLiggjort ta[[ fra nasjonate prøver
grunnet personvernhensyn siden det er få
elever her. Se tabeLl2.5.

Estimert f ramtidig tjenestebehov i
årsverk per 1000 innbyggere 2O-66 âr=
Denne figuren sier noe om behovet for
årsverk i yrkesaktiv atder [20 - óó år)
per 1000 innbygger som må brukes
innenfor skotesektoren i 201 4, 2020
o92040. Ved å se på behovet per
1 000 innbygger i alderen 20 - 66 âr
korrigerer man for forandringer som
skyLdes endringer i størrelsen på

befolkningen. I beregningene er det tatt
utgangspunkt i samme dekningsgrad
og standard på tjenestene som i 2014.
Tjenestedataene er hentet fra K0STRA
2014. Framskrivningene er basert på

SSBs meLtoma [ternativ.

0msatt i reett behov for antaLL ansatte
bLir tattene som følger:

Hetse og omsorg

Estimert f ramtidig tjenestebehov i
årsverk per 1000 innbyggere 20-66âr=
Denne figuren sier noe om behovet for
årsverk i yrkesaktiv atder [20 - óó år]
per 1000 innbygger som må brukes
innenfor hetse- og omsorgssektoren i

2014,2020 o92040. Ved å se på behovet
per 1000 innbygger i a[deren 20 - 66

år korrigerer man for forandringer
som skytdes endringer i størretsen på

befolkningen. I beregningene er det tatt
utgangspunkt i samme dekningsgrad
og standard på tjenestene som i 2014.
Tjenestedataene er hentet fra K0STRA
2014. Framskrivningene er basert på

SSBs meILoma [ternativ.

Kommune 2011 2020 20t0
Samlet 46,9 47.9 ó8

Bodø 39,9 40,8 58,ó

Steiqen 72,8 76 125,1

Gitdeskåt 97.7 92.7 126

Rødøv 51,ó 55 73,9

Røst 44,6 45,2 84,8

Sa ttdal. 89,ó 99,5 1 55,1

0msatt i reeLt behov for antat[ ansatte bLir
tattene som føtger:

Kommune 2014 2020 2040

Ytre SaLten 1694 1 800 2672

Bodø 1257 1 359 2109

Steiqen 10ó 10ó 1 /+5

Gitdeskåt 112 109 139

Rødøv .1Ò LO 5B

Røst 15 15 19

Sa ttda L 326 345 451

Tabell 2.5

Statistikk helse og omsorg

Totatt ansattbehov
Totalt sett for de tre sektorene
barnehage, grunnskoLe og pteie og

omsorg er ansattbehovet fremover mot
2040 f or den enkeLte kommune og samtet
som følger:

Kommune 2014 2020 2040

Ytre Satten 33ó5 3505 4468

Bodø 2580 2728 3574

Steiqen 185 18ó 223

GiLdeskå t 180 170 197

Rødøy 96 101 137

Røst 29 28 29

Sa Ltda L /+63 473 5ó0

Kommune

Andel
80 år og

eldre
50m er

beboere
på insti-

tusion

Andet
årsverk i
bruker-
rettede

tienester
m/fag-

utdannins

Antall
80 år og

etdre
som

mottår
hjemme-
tienester

7B 27,3Bodø 14

41,1Steiqen 17,2 76

45,5G itd eskå t 20,1 72

Rødøy 19,4 79 49,3

34,2Røst 23,7 67

Sa Ltda L 13,ó 82 37,4

Kommune 2O11. 2020 2010

Sam[et 21.5 21 21,4

Bodø 19,6 19,4 19.7

Steiqen 37.1 3 5,8 42,3

Gitdeskå t 37,5 31 ,5 30,8

Rødøv 55,9 52,3 62,4

22,3Røst 23,8 21,1

18,7SaLtdaI 19,6 20,7

Kommune 20402015 2020

Ytre Satten 828 841 902

Bodø 617 646 709

Steiqen 54 50 49

Gitdeskåt 43 37 34

Rødøv 39 38 49

Røst I 7 5

Sattdat 81 6990

Røst Saltdat LandetPrøve Bodø Steigen Gitdeskå1 Rødøy

50S.trinn Enqetsk 49 45 42 51 47

S.trinn lesinq 50 47 41 49 49 50

5.trinn reqninq 50 46 43 50 49 50

Unqdom enqelsk 50 50 50 45 47 50

Unqdom Lesinq 51 48 48 47 4t 50

Unqdom Reqninq 51 49 48 47 48 50

4,0 10Stand punkt
Enqe[sk skrifttiq

4,1 3,ó ¿,t 4,5 4,0

Standpunkt Matematikk 3,7 1'-? 2,9 4,0 3,8 3,7 3,5

Standpu nkt
Norsk hovedmå[

/+,1 4,1 3,3 4,4 3,7 3,8 3,8
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Næringssammensetning

Privat og offenttig syssetsetting
TabeLl'en viser andeI syssetsatte i offentlig
og privat sektor i kommunene i 2014. Tatt
fra SSB.

Næringssammensetning
Disse ta[[ene viser næringssammen-
setningen fordeLt på primær, sekundær
og tertiær næring ikommunene i2014
oppgitt i prosent. Tatt fra SSB.

Kommune OFFENTLIG PR¡VAT

Ytre Satten 41 Yo 59 Vo

Bodø 41 o/o 59 o/o

Steiqen 36 o/o 64 o/o

G iLd eskå L 42 o/o 58 Yo

Rødøy 41 o/o 59 Vo

Røst 26 To 74 0/

Sa Ltdat 41 %o 59 0k

Arbeidsmarked

Utpendting
Denne tabelten viser i første kolonne fra venstre tota[t anta[[ arbeidstakere bosatt
i kommunen. Kotonne to fra venstre viser antat[ arbeidstakere som arbeider i

kommunen og er bosatt i kommunen [hvor mange av de fra kotonne 'l som jobber i

samme kommune som de er bosatt i). De fem neste kolonnene viser de kommunene
hvor ftest pendLer tit, og den siste kotonnen viser summen av antat[ pend[erne tiI andre
kommuner. Data er hentet fra SSBs pendtingstaLL for 2014.

Innpendl.ing
Denne tabe[[en viser iførste kotonne fra venstre tota[t antaL[ sysseLsatte i kommunen,
kotonne 2 viser antal'L personer som er bosatt og arbeider i kommunen [samme som
kotonne 2 i utpendLingstabeLlenJ. De neste fem kotonnene viser de kommunene hvor
f Lest pendler fra, og siste kolonne er summen av de som pendler f ra andre kommuner,
Summen av kolonne 2 til8 gir totaLt antal.L syssetsatte i kommunen noe som titsvarer
kotonne 1. Data er hentet f ra SSBs pendl.ingstaL[ for 2014.

Kommune
PRIMÆR.
NÆRING

SEKUNDÆR-
NÆRING

TERTIÆR-
NÆRING

Ytre Satten J 14 83

Bodø 1 13 8ó

Steiqen 24 13 63

Gitdeskå t 16 17 66

Rødøv 24 10 6t
Røst 22 31 L8

Sa ttdal. J 27 70

Kommune
ARBEIDS-
TAKERE

PENDLER
IKKE

I 2. 3. 4. 5. ANDRE

SAMLET 32 361 29 472 49ó - 0sto 3ó4 - Fauske 208 - Trondheim 188 - Tromsø 181 - Metøy 1452

BODØ 27 034 2t+ 807 443 - Osto 1 7ó - Trondheim 170 - Fauske 167 - f romsø
1 27 - Sokket
sør for ó2o N

1 144

SALTDAT 2309 1 833 175 - Fauske 130 - Bodø 27 - Oslo
12 - SokkeL
sør for ó2" N

10 - Trondheim 122

STEIGEN 1 177 959 58 - Bodø 29 - Hamarøy
18 - Sokkel. sør
for ó2o N

14 - Osl.o 14 - Fauske 85

RØDØY 620 477 38 - MeLøy 23 - Lurøy 14 - Bodø 12 - Rana
9 - SokkeL sør
for ó2" N

47

RØST 281 244 20 - Bodø 3 - Os[o 3 - Vestvåqøy 2 - Frøya 2 - Våqan 7

G I LD ESKAL 940 672 119 - Bodø 77 - Meløy 14 - Beiarn 9 - Trondheim
ó - Sokkel sør
for 62o N

43

Kommune 1 2. 3. 4. 5. ANDRE

SAMLET 7ó3 - Fauske 172 - Meløy 158 - Tromsø 131 - Osto 115-Rana 1 783

BODØ ó39 - Fauske 155 - Tromsø 130 - Sattdat 121 - 0sto 119 - GitdeskåL 1 879

SALTDAL 117-Fauske 51 - Bodø 17 - Sørfotd 11 - Beiarn ó - Rana 46

STEIGEN 45 - Hamarøy 17 - Bodø I - Tysfiord 4 - Fauske 3 - Narvik 1q

RØDØY 19 - Metøy 14 - Lurøy 3-Äs 3 - OsLo 2 - Bodø 15

RØST 5 - Bodø 3 - Vestvåqøv 2 - Ftakstad 1 - Rvqqe 1 - Vestby 4

GILDESKÅL 57 - Bodø 40 - Metøy ó - Beiarn 3 - Osl.o 3 - Fauske 18
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Bodø Rødøy Gildeskåt Sattdal Steisen Røst

01 -03 Jordbruk, skoqbruk oq fiske 320 132 107 ó8 224 55

25 2005-09 Berqverksdrift oq utvinninq 216 13 14

38 6210-33 lndustri 1014 31 55 347

35-39 ELektrisitet, vann oq renovasion 237 11 44 45 17 0

41 -43 Byqqe- oq anLeqqsvirksomhet 2165 33 88 210 97 20

45-47 Varehandet, reparasion av motorvoqner 3441 62 82 211 i15 19

49-53 Transport oq lagrinq 2071 89 57 71 118 28

55-5ó Overnattinqs- oq serverinqsvirksomhet 1092 13 15 97 21 15

58-ó3 lnformasion oq kommunikasion 675 1 J 13 7 1

ó1+-óó Finansierinq oq forsikrinq 435 2 I 7 5 0

ó8-75 Teknisk tienesteytinq, eiendomsdrift 1245 6 17 61 l4
7 7 -82 Forrelninqsmessiq tienesteyti nq 1 09ó 4 33 8ó 32 11

84 0ff.adm., forsvar, sosialforsikrinq 31/+2 3t 49 111 70 12

85 Undervisninq 2429 LO 107 185 112 13

8ó-88 Hetse- oq sosialtienester 6375 102 232 703 L4,t 39

90-?9 Person[iq tienestevtinq 1011 14 23 59 2l+ ¿

70 I 5 10 10 000 Uoppqitt

Sum 27034 620 940 2309 1177 281

Antatl sysseLsatte etter næring
Antat[ syssetsatte etter næring og bosted er som følger:

Arbeidstedighet
ArbeidsLedighet iantat[ personerved utgangen av året de fem siste år. Kitde SSB

Kommune Alder 2010 2011 2012 2013 2O1t

15-7 4 är 623 572 576 ó15 5ó3

15-29 årr 243 237 257 262 205Bodø

30-74 âr 380 JJ5 319 353 J3ð

15-7 4 åtr 11 12 13 15 7

15-29 ïtr 4 5 8 10 4Rødøy

30-7 4 ?tr 7 7 5 5
,ì

15-7 4 ?tr 27 ân 34 28 18

15-29 är 6 6 tr 12 6Gitdeskå t

30-7 4 âr 21 24 29 16 12

15-7 4 2¡r 85 78 80 70 5ó

15-29 âr 28 l4 26 18Sa ttda L

3O-7 4 âr 57 54 48 L4 38

15-7 4 âr 49 50 20 30 31

17 15 7 10 915-29 ttrSteigen

30-7 4 ?tr 32 35 13 20 22

1115-7 4 ?tr 22 22 13 IJ

2 6 215-29 Êtr I 5Røst

30-74 åtr 14 17 11 17 8

15-74 år 751 702 óó5 720 640

15-29 âr 289 276 281 300 230Ytre Salten
JU- l4 Af 462 426 Jó4 420 410

5årbarhetsindikator
Denne indeksen sier noe om hvor sårbart næringsLivet i

kommunen er. En kommunes næringsmessige sårbarhet
er i denne sammenheng mått ved å kombinere tre
indikatorer - hjørnesteinsfaktor, bransjespesia Lisering
og arbeidsmarkedsintegrasjon. En høyere verdi tilsvarer
større sårbarhet. Denne sårbarhetsindeksen er utviklet av

Telemarksforskning og viser sårbarheten tiI kommunene i

Norge basert på 201 1 -tatL.

Kommune sÅnelRrersrNDtKAToR
Bodø 7,2

19,8Steiqen

Gitdeskå L 13,4

Rødøy 20,2

Røst 44,2

SaLtda L 13,ó
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50 Største bedrifter i Bodø
Driftsinntekter i 1000 kroner

1 8006 godø 15101687
2 8003

Helse Nord Rhf
AS 3806765

3 Nordlandssykehuset Hf 8005 Bodø 3639605
4 llodarrda Care Grouo As 8008 8odø 1853651
5 Coop Nordland Sa 8008 Bodø 1680651
6 SälÌrrüs AS 8009 Sodø 771øæ
7 Helseforetakenes Nasionale Luftam 8006 Bodø 763643
I Polar O¿dtv A5 goo6 75tZ:57
I Nordvik GrupÞen AS 8041 Badø

10 Elelcbo AS Sflf!6 80dø
707496
70{J/879

11 Ghi Finans AS 8004 Bodø 633696
t2 Flol&ro AgGr¡nvaH aflrl4 633696w
13 Raise Gruppen Holdinq AS 8100 Misvær 513488
14 Bi¡,qq AsG^Eür# 800+ w 4s1007
15 Tovota Nordvik AS 80 13 Bodø 440846
16 AS 8{}06 421955
L7 Nordasfalt AS 8006 Bodø 388S48
1S ila¡fltat As 8012 359695
19 M3 Anleqq AS 8050 Tverlandet 335236
2ø mg Flottino AS goso Tvedandet 33s236
21 Rapp Marine Group AS 8012 Bodø 3274?7
22 l¡rûrohlen InvÊat As 80t2 Eodø 327+27
23 Dips ASA 8006 Bodø 32LS7L
24 Sta&salo Ho¡úrq AS 9004 308f41
25 Nordlandsnett AS 8006 Bodø 304415
2G AS 80ft6 w 2g?753
27 Nordlandsbuss AS 8041 Bodø 29249+
2S 8012 280513
29 Bomek Group AS 8012 godø 280513
30 Cl*istian Jalú*r AS sffl6 ?773,4€¡
31 Kunnskap Invest AS 8006 Bodø 2616s8
32 Itet A,S 9006 ffi 26t)958
33 Elektro Bodø AS 8006 Bodø 244+84
3'4 Bodø S€ntnf,n AS 8t104 Bodø ?.42?24
35 Rapp Bomek AS 8012 Bodø 230334
36 HoNdns A,5 8ÍX)6 w 22396¡5
37 Stadssalq AS 8004 godø 222669
3g fic Sãt!ën lks 8020 213låf6Ëodø
39 Rapp Marine AS 8t12 Bodø 208886
4û Çiqafite Hãr¡ùrLrk AS goo6 w 2gs7ss
41 Bodø Kommunale Pensionskasse s006 Bodø 20L557
42 goos 200019Sr¡Iild Bodø As w
43 André AS 8003 Bodø L88734
44 TrafisÞoft AS g(HT, wø 1870s9
45 8006 178769T Kolstad Eiendom AS Bodø
46 Eastêr.n ttrEE Svstben AS 8006 w 170347
47 Siqnal Bredbånd AS 80 13 godø 166935
48 øÉtðø As gû06 Eodø r53992
49 Jullus Jakhelln AS 8012 Bodø 153 105
50 Be Kraftsab AS 8fxr6 t43376

TFTiEIIiTilEIIÍENl:l¡tirlEl|til l¡btï¡ätr:lïtTElil
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50 Største bedrifter iRødøy, Gitdeskåt,Steigen, Sattdat og Røst
Driftsinntekter i 1000 kroner

2

.l
5

lo
11

3l

37
3t

.l{t

.fl
42
.[3
tl4
45
46
47
{a
.lll
50

8286 Nordfold 2LL2947Cermaq Norway AS
Rusånes Fabrikker AS 82s5 Røkland 227s24
Gildeskäl Forskninqsstasion AS t97636
Selsøwik Havbruk AS

8140
8196 L75238
8196 L75238Statshuset AS

ro AS 8250 L342L8
Sundsfiord Smolt AS 8120 en
Edelfisk AS 8250 Roqnan

LO4L46
93932

Edelfarm AS 8250 Roqnan 93932
Rødøv-lurøv KrafWerk AS 8186 88095
Draqefossen Kraftanleoo AS

rden
83293

Brødrene Greqer Invest AS
8250
8064 Røst

Brødrene Greqer AS 80æ Røst
7tts6
7LL56

lohn Greqer AS 8064 Røst
80æ Røst

70815
70676

ark ASlohansens Nærin
Røst rAs

8064 Røst 70676
8185 V
e250

lmen 68459
679L9

Arnulf Hansen oq Co AS
Rognan Auto AS
Nordnorsk Stamfisk AS Nordfold
Salten N950 AS I 135

8246
SørarnøV

65573
æ011

Ivar Klaussen AS Roqnan 63387
Coop Steigen Sa

8250
8283 Leinesfiord 6249O

AS Glea 80æ Røst 59551
Pk strøm As Roqnan 5A+87
Biobaq Production AS 8250

8250
Rognan 49744

Steiqen Ol'ieservice AS Leines 44675
Stiftelsen Ribo

82S5
8255 Røklãnd 42L3+

Røkland Autosenter AS s255 Røldãnd 36518
Siøfossen Entreorenør AS sl¿to Inndvr 35615
Siøfossen Enerqi AS s140 Inndyr 32L6L
Nordodden 5a 8288 Bosøv 3Lt23
Lilleqlea AS 8064 Røst 30352
Saltdal Servicesenter AS 8250 Roqnan 2756L
Nsrsk Reveqeterinq AS 8255 Rokland 2649L
No,rdnorsk Veisikrinq AS 8283 Leinesfiord 2+633
Røst Fiskeindustri AS 8064 Røst 2441^7

Peder Brenne AS s250 Roqnan 22726
Bøteriet AS 8286 Nordfold 2270t
Hepro Group AS 8250 Roqnan
Saltdal Turistsenter AS 8255
A Johansen AS 80tr

Røkland
Røst

22370
ZLAL2
2097L

Roqnan Bygqsenter A5 8250 Rrqnãn 206CI6
Arnøvbvqq AS 8136 Nordarnøv ?o494
Midtoård Transoort AS 8250 Roq,nan 19s18
gaqøy Daqliqvarer AS 828S Booøv 1901S
Steioen Contractino AS s289 Enqeløye 18934
Ãlstadøva Trelast AS a2g9 Enqeløva LAL24

8250 Roqnan t7925Vev-al-plast AS
Polar Tours AS 8250 Roqnan L7449
Saltdal Rør oq Entreorenør AS s250 Roqnan 15899

tIE NETIII DflÍFn'ililtlf. EntEEHtit-ztgtqttí
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Primærnæringer
Fiskeri
Mått i antatt he[tidsfiskere viL Ytre
Satten kommune bli den tredje største
fiskerikommunen i Norge med 309
hettidsfiskere i 2014 etter Tromsø [337
fiskerel og Herøy iMøre 0g Romsdat [310
fiskerel. Mått iantatt registrerte fartøy
vil kommunen være Norges største med
2ó4 registrerte fiskefartøyer i 2014 [Kitde
fiske rid i rektoratet).

Landbruk
MåLt i antaLt dekar jordbruksareaI i drift
viI Ytre Salten kommune bLi den desidert
største Landbrukskommunen i Nord-
Norge og b[ant de 20 største i Norge.
lr/åLt i antaLl. bruk med husdyrhoLd viI Ytre
Satten kommune være blant de 10 største
i Norge.

Samferdsel
Gode kommunikasjoner btir viktig for
effektiv drift av Ytre SaLten kommune.
Her føtger en oversikt over dagens
situasjon på hurtigbåt, fly og veisiden.
Reisetider er også stiputert. Kun båtruter
mellom dagens kommuner er tatt med i

ove rs i kten -

Hurtigbåt
lnnenfor nye Ytre SaLten kommune viLer
reisetid med hurtigbåt som føLger:
. Nordtandsekspressen INEX ll] fra Bodø

tiI Steigen med følgende anLøpssteder,
reisetid fra Bodø i parentes:
- Helnessund (1 timel
- Nordskot [1 time og 25 minutter)
- Hotkestad [1 time og 40 minutter)
- Bogøy (2 timer og 5 minutter)

. Nordtandsekspressen INEX l] f ra Bodø
tit GitdeskåL og Rødøy med føtgende
antøpssteder, reisetid fra Bodø i

pa re n tes:
- Våg (25 minutterì
- Sørarnøy [35 minutter]
- Sørfugløy [50 minutter]
- Vågahol.men [2 timer og 35 minutter)
- Nordværnes [2 timer og 45 minutterì
- Rødøy [3 timer)
- Gjerøy [3 timer og 10 minutter)
- SeLsøyvik (3 timer og 25 minutter)

N ord [a ndsekspressen korresponderer
med båt i GiLdeskåtbassenget. Dette gir
en reisetid f ra Inndyr tit Bodø på 1 time
og 5 minutter.

Vei
Langs vei har vi føLgende reisetider tiL
overnevnte steder samt Leinesfjord,
lnndyr og Rognan:
- HeLnessund [3 timer og 25 minutter)
- Nordskot f 3 time og 12 minutter)
- HoLkestad (3 time og 30 minutterì
- Bogøy [2 timer og 55 minutter)
- Leinesfjord [3 timerl
- Våg [1 time og 25 minutter]
- Sørarnøy [1 time og 47 minutter)
- Sørf ugløy Ilkke veiforbindel.se]
- Vågahol.men [2 timer og 50 minutterl

1ó tur/retur per døgn, 1ó min. overfart
- Nordværnes [3 timer) 1ó tur/retur per

døgn, 16 min. overfart
- Rødøy (3 timer og 2ó minutter) 2turl

retur per døgn, 40 min overfart + 1ó

tur/retur per døgn, 1ó min. overfart
- Gjerøy [3 timer og 40 minutte rl 2 turl

retur per døgn, ó0 min overfart + 1ó

tur/retur per døgn, 1ó min. overfart
- SeLsøyvik [3 timer og 51 minutterJ 2

tur/retur per døgn,85 min overfart +
1ó tur/retur per døgn, 1ó min. overfart

- Storsetsøy [2 timer og 59 minutter) 2

tur/retur per døgn, 120 min overfart +

1ó tur/retur per døgn, 1ó min. overfart

Nordnesøy [2 timer og 59 minutter) 2

tur/retur per døgn, 150 min overfart +

1ó tur/retur per døgn, 1ó min. overfart
Jektvik (2 timer og 59 minutte rl 16 turl
retur per dø7n,1ó min. overfart
Øresviklsørljorden [2 timer og 59 min],
5 tur/retur per døgn, 70 min overfart +

ló tur/retur per døgn, 'l ó min. overfart
Myken - ikke fergeforbindelse,
hurtigbåt tiL Vågahotmen
MeLfjordbotn - ikke fergeforbindelse,
skyssbåt tiL Kitboghavn, sommervei tiL

Ra na

lnndyr [1 time og 20 minutter)

Rognan [1 time 17 minutter]

A[te reisetider er beregnet med bruk av
ruteplantegger på finn.no. Tidsbruk er
effektiv reisetid og tar ikke med eventuetL
tid tiL venting på ferge

Tog
Toget har ni dagLige avganger fra Rognan
tiL Bodø og syv dag[ige avganger fra
Bodø tiL Rognan. Reisetìd varierer fra 59

minutter på de raskeste og opp tiL l time
og 13 minutter.

Røst
Widerøe ftyr to dagLige avganger mellom
Røst og Bodø. Reisetid med direkteruten
er 2ó minutter, mens det tar 1 time og

ó minutter på de avganger som går via
Leknes. Det er dagLig avgang med ferge
metlom Bodø og Røst, men tiL forskjetlige
tidspunkt på døgnet. Reisetid er 3 timer
og 45 minutter.

Senterfunksjoner
Ytre Salten kommune har
fø[gende tettsteder ut fra SSB sin
tettstedsdef i nisjon, inn byg gerta LL

per 1.1.2015 i parentes: lnndyr [ó711,
Røstlandet [385), Rognan Í2613), Bodø
[39750], Løding [30381 og Løpsmarka
12264l.IoTalI bor 4ó 108 innbyggere i

tettsted.

Kommune
Antalt
fiskere

Antall registrerte
fartøy

Ytre SaLten 309 264

Bodø 127 95

Steiqen 40 45

G i tdeskå t 21 18

Rødøy 53 50

Røst ó3 54

Sa Ltda L 5 2

Kommune

Jordbruks-
areal i drift

ldekarl

Antatt
bruk med

husdyrhold
Ytre Satten 7 4791 291

Bodø 251 41 96

Steiqen 25384 79

Gildeskå |. 6717 30

Rødøv 7 400 41

Røst 0 0

Sa ttda L 101 49 45
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