
bodø KommuNe

vAlgdAgeN mANdAg 15. sep-
tember fikk Bodø Høyre bekref-
tet den fantastisk gode stem-
ningen som råder i kommunen 
vår. Gjennom tusenvis av hus-
besøk har vi møtt nesten ute-
lukkende positive innbyggere 
hvor mange har gitt uttrykk for 
et sterkt ønske om at ordfører 
Ole Henrik Hjartøy skal fortset-
te. 

vi er ydmyke for den enorme 
oppslutning vi har fått fra 7.685 
velgere som tilsvarer 33,8 pro-
sent av alle stemmene. Vi vant 
utvilsomt valget, men ser ut til 
å ha tapt forhandlingene. De-
mokratiet har vist seg å være et 
mindretallsdiktatur som selv 
såkalte demokratiprosjekt nep-
pe kan bidra til å forbedre.

i soNderiNgsmøter med 
årets nykommer i bystyret, Mil-
jøpartiet de grønne, vurderte vi 

på bakgrunn av dette partiets 
lokale valgprogram lenge at det 
var fullt mulig å komme frem til 
en avtale som kunne ha sikret 
ordfører Ole Henrik Hjartøy nye 
fire år, med stødig hånd på rat-
tet i de viktige utviklingspro-
sjektene som dagens posisjon 
har initiert. Men slik ble det 
ikke. 

eN HeNveNdelse til Senter-
partiet ble også raskt avvist til 
tross for vårt samarbeid i forri-
ge periode. Men det er fortsatt 
lenge til det konstituerende by-
styremøtet 29. oktober 2015. 
Det fortsatt mulig å snu i tide.

uNder vAlgKAmPeN var Ar-
beiderpartiet tause om hva 
valgløftene ville koste. Nå skri-
ves det om at det mangler 100 
millioner kroner. Eneste virke-
middel det nye regimet vil ha
og som vil kunne gi en vesentlig
tilgang på friske penger er å øke 
eiendomsskatten. 

Høyre vil fortsatt ikke aksep-
tere at urealistiske valgløfter 
skal finansieres med den aller 
mest usosiale skatten. Det er en 
sjarmerende naiv politisk ven-
streside som fortsatt tror at ei-
endomsskatten kan innrettes 
slik at den ikke rammer hus-
holdninger med lav inntekt. 
Vel, de vil raskt finne ut at det 
ikke er mulig med en generell 
justering av eiendomsskatten 
med utgangspunkt i hushold-
ningens inntekt.

som KommuNeNs største 
parti med 1/3 av representante-
ne i bystyret vil Høyre i neste 
periode føre en synlig og an-
svarlig politikk. Vi skal arbeide 
så aktivt vi kan, med de ressur-
sene som opposisjonen vil ha 
tilgjengelig, for å sikre fremdrift 
i de viktige byutviklingspro-
sjektene. 

videre vil vi utgjøre en an-
svarlig motvekt mot den nye 
posisjon slik at de ikke hindrer 

næringsutvikling i hele kom-
munen og derigjennom setter 
arbeidsplasser i fare. 

sPesielt vil det være viktig at 
kommunens veinett både til-
rettelegges med tilstrekkelig 
kapasitet og oppgradering i for-
hold til innbyggernes og næ-
ringslivets behov. Det skal og 
må også bygges nye parkerings-
plasser i Sentrum! Vi vil også 
arbeide for at befolkningen på 
Mørkved og Tverlandet skal ha 
nær tilgang til gode og velutvi-
klede kjøpesenter.

Jeg KAN love dere alle at vi 
som Bodøs største parti skal stå 
oppreist i hele neste periode 
der det er nødvendig. Det kan 
synes som det blir fire mørke-
røde år for Bodø, men håpet er 
alltid lyseblått og om fire år er vi 
tilbake i posisjon!

 HANS PeTTer HorSgAArD
Leder Bodø Høyre

Blå mandag – rød hverdag
miNdretAllsdiKtAtur: Valgnatta ble en stor triumf for Bodø Høyre og Ole H. Hjartøy, siden tok mindretallsdiktaturet over Bodø-
politikken.




