Møteinnkalling

Utvalg:

Kommunal valgnemnd

Møtested:

Rådhuset, 4.etg. 2011

Dato:

28.11.2011
12:30

Tidspunkt:

Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:
pol.sek@bodo.kommune.no så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel.
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Dagsorden
Godkjenning av innkalling og saksliste.

Side 1

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 11/1

Valg av styrer, nemnder og råd - del 2 for perioden 2011 - 2015

PS 11/2

Valgkomite - kommunale foretak

PS 11/3

Bodø Havn KF - valg av styre

PS 11/4

Team Bodø KF - valg av styre

Bodø, 15. desember 2011
Tom Cato Karlsen (FRP)
Leder
Linda k. Storjord
sekretær

Side 2

Saksframlegg
Dato

Løpenr

22.11.2011

69444/2011

Arkivsaksnr

Arkiv

2011/8226

Politisk sekretariat

Saksnummer Utvalg

Møtedato

11/1

Kommunal valgnemnd

28.11.2011

11/6

Kommunal valgnemnd

07.12.2011

11/180

Bystyret

08.12.2011

Valg av styrer, nemnder og råd - del 2, for perioden 2011 2015
Saksopplysninger
Bystyret foretok en del valg og oppnevninger i sitt konstituerende møte 27.10.11. I denne saken
skal det foretas ytterligere valg. Prinsippet som ble vedtatt i forrige møte om avtalevalg videreføres.

Barents Veg Forening
Medlem:

Varamedlem:

Boligstiftelsen ved Universitetet i Nordland
Vedtekter. Valg av 1 medlem med vara for kommunevalgperioden.
Medlem:

Varamedlem:

Byhistoriekomiteen
I forprosjektet foreslås det at byhistoriekomitéen består av 2 representanter fra komité for levekår,
2 faghistorikere fra Universitetet i Nordland: Svein Lundestad, Per Bjarne Ravnå, 2 personer som
har kompetanse på formidling av historie fra grunnskole, videregående skole eller museum (Marit
Hernes fra Bodin videregående skole), 1 person som representerer det øvrige historieinteresserte
publikum, Lisbeth Glanfield. I tillegg har Eldrerådet og Bodø Ungdomsråd, i følge politisk vedtak
05/4 09.03.2005, i oppdrag å utnevne en person (m/vara) hver til utvidelse av komitéen.
Fra komité for levekår:
1.
2.

Side 3

Dialogforum
I PS 11/4 fra Komité for levekår (behandles endelig av bystyret 8. des. 2011) står følgende om
sammensetning av Dialogforum:
“Dialogforum skal bestå av inntil 10 innvandrerrepresentanter og 3-4 politikere. Andre instanser
inviteres inn etter behov. Bystyret oppnevner representantene etter forslag fra berørte grupper.
Mangfoldet i det lokale innvandrermiljøet skal komme fram gjennom en utvelgelse som tar hensyn
til kjønn, alder, livssituasjon, nasjonalitet og innvandrerstatus. Representantene velges for 2 år.
OK-avdelingen bidrar med sekretariat”

Frivillighetssentralen
To representanter fra Bodø kommune velges for fire år. Fra 2007 endres det til å være en politisk
valgt representant og en administrativ representant.
Medlemmer:
1.
2.

Varamedlemmer:

Heimevernsnemnd
Lov av 17/7-53 prg. 2.
Nemnda har 3 medlemmer hvorav bystyret utpeker 2 og politiet 1.
Valget følger kommunevalgperioden, og nemnda konstituerer seg selv.
Medlemmer:
1.
2.
3. Fra politiet.

Varamedlemmer i rekkef.:

Innkvarteringsnemnder
Lov av 17/7-53 nr. 9 prg. 50, 2. ledd. I Bodø skal det velges 3 innkvarteringsnemnder. Bystyret
velger leder og sekretær. Valget følger kommunevalgperioden.
Kjerringøy (3 medlemmer):
Saltstraumenområdet (6 medlemmer):
Godøynes (3 medlemmer):
Skjerstad:
(valgt av Skjerstad kommunedelsutvalg 26.09.11)

Side 4

Krisesenteret - styret
På styremøte 01.11.11 ble det besluttet å opprette/velge et Samarbeidsråd for
Krisesenteret i Salten da styret blir nedlagt ved årets slutt. Dette rådet ønskes bestående av:
Virksomhetsleder, 1 ansatt, 1 Politiker fra Bodø kommune, 1 politiker fra samarbeidskommunene, 1
brukerrepresentant, Regionrådet 1 representant.
Medlem:

Varamedlem:

Kommunale sykehjem – brukerråd
Vollen sykehjem
1 medlem må velges.
(I møtet 27.10.11 ble Mona Lillehaug (H) og Leif Erik Michalsen (AP) valgt med henholdsvis
Audun Spjell (FRP) og Elly Wolden (AP) valgt.

Legatstyrer - fond
A. Legat for Bodø bys vel
Legatets statutter.
Legatstyret består av ordføreren, rådmannen og 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Legatstyret velger selv leder og nestleder. Valget følger kommunevalgperioden. Sekretariat for
legatet er formannskapssekretæren.
Medlemmer:
1.
2.
3.

Pers. varamedlemmer:

C. Styret for Fridthjof og Aagot Anderssens legat
Styret består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av bystyret for 3 år av
gangen. For 2002, 2003 og 2004 er følgende valgt:
Medlemmer:

Pers. varamedlemmer:

D. Zahls legat for Kjerringøys vanskeligstilte
Legatstyret består av 3 medlemmer, hvorav soknepresten i Rønvik er fast medlem. Et medlem bør
være medlem av HS-komiteen og bosatt i Kjerringøy, og et medlem bør velges blant medlemmene i
soknets menighetsråd. Valget følger kommunevalgperioden. Sekretariatsfunksjon utføres av
sokneprest Anne B. Jørgensen.
Medlemmer:
E. Tom Holands fond for opplæring av funksjonshemmet ungdom
Vedtekter. Valg av 1 medlem til styret, som gjelder for kommunevalgperioden.
Sekretariatsfunksjonen utføres av Dag Christer Røberg.
Medlem:
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Mørkvedhallen BA
Oppnevning av 2 medlemmer med 1 vara til representantskapet
samt 1 styrerepresentant med vara. Valget følger kommunevalgperioden.
A. Representantskapet i Mørkvedhallen BA
Medlemmer:
Leder for komité for levekår
Kultursjef
Varamedlemmer:
Nestleder for komité for levekår
B. Styret i Mørkvedhallen BA
Rådmannen oppnevner.

Nordnorsk jazzsenter - styret
F.sak 232/98. Vedtekter. Valget følger kommunevalgperioden
Medlem:
1.

Varamedlem:

Overformynderiet
Lov av 22. april 1927, nr. 3 prg. 19 og 20. I hver kommune skal det være et overformynderi,
bestående av 2 overformyndere og like mange varaoverformyndere. Overformyndere velges, en
hvert annet år, for 4 år regnet fra 1. januar året etter valget. Varaformyndere velges for 2 år av
gangen.
I Bodø er det ansatt fast leder av overformynderiet, som er John Steen Holm.
Etter planen skal overformynderiet overføres til Fylkesmannen fra 01.07.2013.
Formyndere:

Varaformyndere i rekkef.ølge (velges for 2år):

Salten Friluftsråd
I h.h.t. vedtekter skal kommunene oppnevne en representant og en vararepresentant. Representant
og vararepresentant skal være av motsatt kjønn. Valgperioden er 4 år.
Representant:
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Salten Kultursamarbeid
I h.h.t. vedtekter skal kommunene oppnevne en representant og en vararepresentant. Representant
og vararepresentant skal være av motsatt kjønn. Valgperioden er 4 år.

Stiftelsen Adelsteen Normann
Bystyret skal oppnevne 3 av 5 styremedlemmer med personlig vara til stiftelsen.

Stiftelsen Kjerringøy Prestegård – styret
Pkt 2.2 i statuttene;
Stiftelsen skal ledes av et styre bestående 3 medlemmer. Det ene medlemmet oppnevnes av
menighetsrådet i Kjerringøy, det andre oppnevnes av kommunestyret og det tredje medlemmet fra
fellesrådet De 3 medlemmene velges blant folk bosatt i Kjerringøy. Styret velger selv sin leder.
Styrets funksjonstid er 2 år.”

Stiftelsen Nordlandsmuseum
1 rådsmedlem med varamedlem
Medlem:

Pers. varamedlem:

Foreningens Bodø Museums Venner
2 styremedlemmer med vara. Må være de samme som for Stiftelsen Bodø Museum. Se nedenfor.
Medlem:
Pers. varamedlem:
1.
2.

Stiftelsen Bodø Museum (tidl. Nyfjøsen)
2 styremedlemmer med vara
Medlem:
1.
2.

Pers. varamedlem:

Styret for OKBS (Opplæringskontoret for byggfagene i Salten)
(Foreslått endret til Lærlingekontoret i Bodø og omegn fra 1. jan. 2012)
Valg av 1 medlem for 4 år (følger kommunevalgperioden)

Side 7

Tilflyttingsnemnd
Lov av 17.7.53 nr. 9 prg. 50, 2. ledd.
I Bodø har nemnda 5 medlemmer med 3 varamedlemmer i rekkefølge. Ordføreren og lensmannen
er selvskrevne medlemmer. Mobliseringspliktige personer kan ikke velges. Valget følger
kommunevalgperioden.
Medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.Ordfører
6.Lensmannen

Varamedlemmer i rekkef.:
1.
2.
3.
4.

Inger Anne Olsen som medlem og Yngve Fløttkjær er valgt av lokalutvalget i Skjerstad.
Leder:

Tusenhjemmet - driftsstyre
F.sak 120/96.
Valg av 1 medlem til driftsstyret.
Medlem:

Varamedlem:

Vei- og stedsnavnutvalg
K.sak 82/81 og K.sak 60/95. Utvalget består av 3 medlemmer, og velges for kommunevalgperioden.
Medlemmer:
1.
2.
3.

Varamedlemmer:

Leder:
Nestleder:

Viltnemnda
Rundskriv 2/99 fra Direktoratet for naturforvaltning.
Valg av leder samt 4 andre medlemmer med like mange varamedlemmer. Valget følger
kommunevalgperioden.
Medlemmer:

Varamedlemmer i rekkef.:
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Leder:
Nestleder:

Forslag til innstilling
Valgnemndas innstilling fremmes i møtet/ettersendes.

Linda K. Storjord
formannskapssekretær
Saksbehandler: Linda K. Storjord

Trykte vedlegg:
Ingen.

Utrykte vedlegg:
Rundskriv H-4/11 vedr. valg av formannskap, faste utvalg m.m.
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Saksframlegg
Dato

Løpenr

25.11.2011

70427/2011

Arkivsaksnr

Arkiv

2011/9940

Politisk sekretariat

Saksnummer Utvalg

Møtedato

11/2

Kommunal valgnemnd

28.11.2011

11/179

Bystyret

08.12.2011

Valgkomite - kommunale foretak
Saksopplysninger
I forbindelse med bystyrets behandling av RS 11/29 – Eierutvalgets rapport så ble følgende forslag
vedtatt:
“Det opprettes en egen valgkomite for kommunale foretak. Valgkomiteen består av ordfører (leder),
leder av kommunens valgnemnd og en bystyrerepresentant. Bystyret ber valgnemnda fremme egen
sak på dette.”

Forslag til innstilling
(Valgnemndas innstilling fremmes i møtet/ettersendes)

Linda K. Storjord
Formannskapssekretær
Saksbehandler: Linda K. Storjord

Trykte vedlegg:
Ingen

Utrykte vedlegg:
Ingen.

Side 10

Saksframlegg
Dato

Løpenr

24.11.2011

70122/2011

Arkivsaksnr

Arkiv

2011/9896

Politisk sekretariat

Saksnummer Utvalg

Møtedato

11/3

Kommunal valgnemnd

28.11.2011

11/182

Bystyret

08.12.2011

Bodø Havn KF - valg av styre
Saksopplysninger
Styret i Bodø Havn KF har fremmet forslag om nye vedtekter. Dette forslaget inneholder også endringer i forholdet til
valg.
I gjeldende vedtektene for Bodø Havn KF står følgende vedr. valg:
“Bodø havnestyre skal bestå av 11 faste representanter hvor av 9 m/stemmerett.
Som medlemmer av Bodø havnestyre er:






Et medlem med stemmerett og varamedlem oppnevnt av Nordland fylkeskommune.
Et medlem uten stemmerett med varamedlem oppnevnt av Forsvarsdep.
Et medlem uten stemmerett med varamedlem oppnevnt av Fiskeridep. v/Kystverket.
Et medlem med stemmerett og varamedlem valgt blant de ansatte i Bodø havn.
Etter forslag fra landsomfattende brukerorganisasjoner eller grupper av slike, skal Bodø bystyre selv velge to
brukerrepresentanter med stemmerett og varamedlemmer til Bodø havnestyre, jf. forskrift av 31.10.1995 om
sammensetning og myndighet for Bodø havnestyre.
 Bodø bystyre velger selv de øvrige medlemmer og varamedlemmer. Blant disse velger Bodø bystyre leder og
nestleder.
Bystyret har bestemt at havnestyret skal bestå av 5 politisk valgte representanter
Havnestyrets funksjonstid følger kommunevalgperioden.

I forslag til nye vedtekter står det følgende:
“Til Bodø havnestyre skal Bodø bystyre velge seks medlemmer med personlige
varamedlemmer, herav ett medlem etter forslag fra Nordland fylkeskommune. Bodø havns
ansatte velger ett medlem med personlig varamedlem. Bodø bystyre velger leder og
nestleder. Havnestyrets sammensetning skal reflektere formålet og ansvarsområde nevnt i
vedtektenes § 2.
Disse vedtektene er ikke vedtatt i bystyret foreløpig.

Forslag til innstilling
Følgende medlemmer og varamedlemmer for Team Bodø KF velges for inneværende valgperiode:
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(Valgnemndas innstilling fremmes i møtet/ettersendes.)

Linda K. Storjord
formannskapssekretær
Saksbehandler: Linda K. Storjord

Trykte vedlegg:
Ingen.

Utrykte vedlegg:
Ingen.

Side 12

Saksframlegg
Dato

Løpenr

24.11.2011

70193/2011

Arkivsaksnr

Arkiv

2011/9813

Politisk sekretariat

Saksnummer Utvalg

Møtedato

11/4

Kommunal valgnemnd

28.11.2011

11/181

Bystyret

08.12.2011

Team Bodø KF - valg av nytt styre
Saksopplysninger
I vedtektene §4 står følgende:
“Team Bodø ledes av et styre bestående av minimum 5 styremedlemmer med personlige
varamedlemmer som velges for 2 år.”
Det velges 3 politiske og 2 representanter fra næringslivet med personlige varamedlemmer.
Når det gjelder valgperioden så er det foreslått fra det politiske eierutvalget at den skal vurderes å
utvides til 4 år, men dette er foreløpig ikke vedtatt.
Det er sendt brev til NHO og Bodø Næringsforum hvor det er bedt om forslag på representanter.
Disse fremlegges i møtet.

Forslag til innstilling
Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til styret for Team Bodø KF:
Valgperiode:
(Valgnemndas innstilling fremmes i møtet/ettersendes)

Linda K. Storjord
formannskapssekretær
Saksbehandler: Linda K. Storjord
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Trykte vedlegg:
Ingen.

Utrykte vedlegg:
Ingen.
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