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Øystein Gudbrandsen Wik
Jonny Gulbrandsen
Knut Hernes
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Odd Paulsen
Charlotte Rolandsen
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Svein Eilif Olsen
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Vara for

Ingar Håkon Bråthen Steen

Morten Melå
Indra Grepp Kristoffersen

Hans Petter Horsgaard

Kari Holt Storstrand

Synne Bjørbæk
Brigt Kristensen
Randolv Gryt
Haitham Ali Ahmed El-Noush
Else-Marie Torp
Ingrid Lien
Terje Cruickshank

Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem

RØDT
RØDT
SV
SV
Kirsten Hasvoll
KRF
SP
V

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rolf Kåre Jensen
Arne Øvsthus
Henrik Brækkan
Ingunn Lie Mosti

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
Kommunaldirektør teknisk
Kommunaldirektør helse og sosial

Innkalling og saksliste ble godkjent inkl. tilleggssaker med merknader:
Trud Berg (AP) – for mange saker kommer i siste liten til bystyret. Håper ordføreren strammer inn
på hvordan saker legges frem for bystyret.
Svein E. Olsen (R):
- Kan bli udemokratisk behandling av politiske saker som kommer til bystyret i siste liten.
- Etterspør tematime om voldtektssakene som skulle være i bystyret. Jfr. formannskapets møte
22.02.12.
- Forslag fra Rødt som ble fremmet i RS 12/3 er ikke med i møteinnkallingen til bystyret og
bør omdeles.
Ordføreren svarer at rutiner for utsending/saksbehandling til politiske organer skal innskjerpes.
Politiet vil orientere formannskapet den 2. mai 2012 vedr. voldtektssakene m.m.
Til å godkjenne protokollen ble følgende valgt:
Hild Marit Olsen (AP), Ingrid Lien (SP), Grethe M. Fjærvoll (H)
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 12/23, PS 12/24, PS12/25, PS 12/26, PS 12/27, PS 12/29, PS 12/28, PS 12/30, PS 12/31, PS
12/32, PS 12/33, PS 12/34, PS 12/35, PS 12/36, PS 12/37, PS 12/38, PS 12/39, PS 12/40, PS 12/42,
PS 12/46, PS 12/47, PS 12/44, PS 12/49, RS 12/10, RS 12/11, RS 12/2, RS 12/3, RS 12/4, RS 12/5,
RS 12/6, RS 12/7, RS 12/8, RS 12/9, PS 12/51
Permisjoner:
Svein E. Olsen (R) fra kl 14.45, Simon Gjerstad (R) tiltrådt – etter votering i sak PS 12/30.
Randolv Gryt (SV) fra kl 15.55, Odd Willy Hansen (SV) tiltrådt – før votering i sak PS 12/3.
Joakim Sennesvik (H) fra kl 16.30, Veronica Christiansen (H) tiltrådt – før votering i sak PS 12/45.
Øystein Wik (FRP), Jonny Gulbrandsen (FRP) fra kl 16.35 – før votering i sak PS 12/49.

Omdelt:
Tilleggsaker:
PS 12/44
PS 12/45
PS 12/46
PS 12/47

Ny organisering av kommunalteknisk område
Årnesveien 4 - Alternativ lokalisering
Ibtihal Zakout (AP) - søknad om fritak fra politiske verv
Geoffrey Armstrong (AP) - søknad om fritak fra politiske verv

PS 12/48
PS 12/49
RS 12/10
RS 12/11
PS 12/50
PS 12/51
PS 12/52
PS 12/53
PS 12/54

Ellen Belsom (H) - søknad om fritak fra verv som medlem av styret for Bodø Havn
KF
Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse - fortau Ripnes
Kontrollutvalgets protokoll fra møte 12.03.12
Sølvsuper helse- og velferdssenter – driftsplanlegging
Felles flerbrukshall i området Torvgata – Bankgata
Kontrollrapport 2011
Nytt medlem i Overskattetakstnemnda
Nyvalg av styringsgruppe for Kulturkvartalet
Vedtak om utlegging av Kommunal planstrategi

Dokumenter for øvrig:
- Bodø Idrettsråd, dat. 28.3.12: Uttalelse vedrørende ”Utleiereglement for gymnastikksaler
tilhørende skoler i Bodø kommune” - forslag til uttalelse fra Bodø Idrettsråd
- Møteprotokoll fra formannskapet 28.03.12
- Notat dat. 13.03.12 – vedr. fondsmidler til finansiering av Trafikksikkerhetssenteret
- Uttalelse fra Ruspolitisk råd – vedr. PS 12/45 Årnesveien 4

Orientering fra ordføreren
 Bodø hovedflystasjon – st.prp og langtidsmelding for Forsvaret er lagt frem og
hovedflystasjonen i Bodø foreslås nedlagt. Endelig behandling blir i Stortinget 14. juni
2012.
 Mange utfordringer som det i tillegg må settes politisk trykk på, bl.a.: flytting/reduksjon av
driften hos Nortura, Ventelo, Fokus bank. Kontrollsentralen for Avinor, driftsorganisasjonen
for Luva legges til Harstad
 Meløy – hver 5. arbeidsplass har blitt borte. Angår hele Salten inkl. Bodø.
 Møte med fylkeskommunen vedr. Rønvikjorda er avholdt.
 Gratulerer til BHK som seriemester!
 Kulturhuset og biblioteket – fremdrift i arbeidet og ordføreren gleder seg til fullføring.
 “Grønn guide” – utarbeidet
 Earth Hour – oppfordrer alle til å markere dette.
 Ny person er ansatt for å arbeide med vanndirektivet i Salten.
 Styringsgruppen for Bypakke Bodø – arbeid pågår, inkl. Tverlandsbrua som har planlagt
ferdigstillelse august 2013.
 Kollektivtrafikken – oppslag i dagens avis om busskur. Er et spleiselag med flere aktører.
 Rådhusmøtet gjennomføres 26. april 2012 – partiene oppfordres til å melde seg på.

Skriftlig spørsmål:
Fra Hild Marit Olsen (AP):
Årnesveien 4.
I formannskapets møte 22. februar 2012 presenterte ordføreren en mulig løsning vedr. endret
plassering av det vedtatt botilbudet i Årnesveien 4.
Ordføreren lukket møtet for behandling av saken.
Følgende vedtak ble fattet:

Formannskapet ber rådmannen se på alternativ plassering for Årnesveien 4 – prosjektet. Saken
legges frem i bystyret 29. mars.
Spørsmål 1:
Det stilles spørsmål ved begrunnelsen for å lukke møtet. Med hvilken hjemmel besluttet ordføreren
å la behandlingen av denne saken gå for lukkede dører?
Spørsmål 2:
Formannskapets vedtak har ført til en ytterligere utsettelse av realiseringen av et viktig botilbud for
en sårbar gruppe personer med omsorgs- og oppfølgingsbehov. Hvordan ser ordføreren for seg den
videre prosessen i prosjektet, med tanke på politisk behandling m.v?
Spørsmål 3:
Når kan det forventes at botilbudet står ferdig?
Ordførerens svar:
Spørsmål 1:
På daværende tidspunkt var det nødvendig å lukke møtet for å gi opplysninger til formannskapet
som berørte andre og tredjepartsinteresser. Saken var blitt gjenstand for sterk medieoppmerksomhet
på et innledende stadium av sonderinger rundt mulighetsrommet for alternative lokaliseringer.
Hensikten var å holde formannskapet orientert om status for det pågående arbeidet.
I ettertid ser Ordføreren at møtet burde vært åpnet da det fremkom forslag og det ble fattet vedtak i
saken. Disse er offentlig. jfr. protokollen. Hadde det ikke blitt fattet vedtak ville en lukket
orientering kunne funnet sted.
Det var en forglemmelse at det ikke ble opplyst om hjemmel i kommuneloven for lukking av møtet
og dette skulle også vært protokollført.
Dette beklager Ordføreren. I fremtiden vil tilsvarende bli forsøkt unngått.
Spørsmål 2:
Nettopp fordi det er en sårbar gruppe med omsorgsbehov, påligger det kommunen å forestå et best
mulig tilbud for brukerne. Det påligger også kommunen å ta hensyn til andre forhold.
Da Årnesveien 4 ble valgt, var dette primært begrunnet i at eksisterende bygningsmasse på tomten
var den eneste egnede i kommunens besittelse til dette formål. I ettertid har det vist seg at denne var
svært nedslitt og derfor burde saneres og ny bygningsmasse oppføres.
Dette ga mulighetsrom til å finne mer optimale tomtearealer som kunne veien opp for ulemper
m.h.t. trafikkavviklingen med 25 tjenestebiler og at tomtens størrelse ikke har kapasitet til et
byggetrinn II, som fra faglig holde anses som svært påkrevet. Behovet for antall enheter er det
dobbelte av hva som er prosjektert inn i Årnesveien 4.
Ordføreren har bedt Rådmannen utarbeide en sak om en ny løsning med lokalisering på
treningsfeltet på Stormyra. Denne ble behandlet av Formannskapet 28.3 og skal behandles i
Bystyrets forhandlinger i dag, 29.3.
Etter en grundig utredning av flere alternativer er dette en løsning som faglig sett er best egnet. Bl.a.
gir den personellmessige fortrinn og kan dra synergier på eksisterende omsorgsinstitusjoner i

området, trafikkavviklingen for hjemmetjenesten kan operere på et veinett dimensjonert for den
trafikkbelastning de utgjør og det avsettes areal til en kapasitetsøkning ved et byggetrinn II.
Spørsmål 3:
Bygget planlegges å stå ferdig oktober 2014. Omprosjekteringen medfører en utsettelse av
ferdigstillelse med 3 måneder. Dette er beklagelig, men sett i lys av at dette er et langt bedre og mer
rasjonelt alternativ sett under ett, bør utsettelsen være håndterbar og til å leve med for alle parter.
Spørsmål fra Ali Horori (AP):
Slå et slag for skolekorpsene i Bodø.
Skolekorpsene i Bodø har de siste årene hatt en markant tilbakegang. Medlemstallene har minket
jevnt og trutt, og det har vist seg vanskelig å rekrutter nye medlemmer i tilstrekkelig grad. At
korpsbevegelsen i byen vår sliter, var klart synlig ved feiringen av 17. mai 2011,situasjonen for
skolekorpsene i Bodø har forverret seg ytterligere den siste tiden.
Høsten 2011 hadde ikke Hunstad skolekorps mange nok medlemmer til å kunne stille eget korps.
De slo seg da inntil videre sammen med Alstad Skolekorps. I januar i år skjedde det samme med
Tverlandet skolekorps. De la ned egen selvstendig aktivitet og slo seg midlertidig sammen med
Støver skolekorps.
Jeg laget et spørsmål/interpellasjon til det siste bystyremøte i forrige bystyreperiode.Her ønsket vi
at bystyret(ordføreren) skulle be kulturavdelingen lage en sak som belyser situasjonen til
skolekorpsene i Bodø, og se på mulige tiltak som kommunen kan bidra med for å bedre korpsenes
situasjon.
Vi ba videre om at utarbeidelsen av denne saken burde gjøres i samarbeide mellom
kulturavdelingen, kulturskola og representanter fra skolekorpsene.
Slik jeg oppfatter svaret fra bystyret(ordføreren) på dette, ble saken vedtett slik nevnt ovenfor.
Jeg lurer derfor nå på hva som har skjedd videre i kulturavdelingen vedrørende den saken som ble
vedtatt i september 2011? Jeg ønsker at ordføreren gir en orientering om kommunens oppfølgning
og videre behandling av saken, og status i saken.
Ordføreren svarte:
Ordføreren deler spørsmålsstillers bekymring for utviklingen i korpsbevegelsen. Korpsene er et
positivt bidrag i det lokale kulturlivet og en viktig del av Bodøs kulturidentitet.
Den avtagende interessen kan nok skyldes mange faktorer og sammenslåinger isolert sett er ikke
nødvendigvis et onde, men likevel er det viktig å få kunnskap på bordet om status i bevegelsen, slik
at tiltak kan treffes, dersom dette viser seg nødvendig.
Bodø skal også i fremtiden ha en levende korpsbevegelse. Der Bystyret kan bidra til dette, mener
Ordføreren at vi bør gjøre det.
Det gleder meg derfor å orientere Bystyret om at Rådmannen holder på å forberede sak om korps og
rekruttering. Denne vil komme til behandling i komité for levekår 3. mai.
Kulturkontoret har jobbet svært grundig med saken, det har vært bl.a. vært gjennomført møter med
skolekorps, voksenkorps og kulturskole. Dette vil gi Bystyret god innsikt i utfordringene
korpsbevegelsen står overfor og innspill om mulig tiltak for å møte disse i fremtiden.

Annet:
Åpen halvtime:
Gro Bergrabb og Even Aursand:
Etablering av klokkespill i domkirketårnet
Kreftforeningen v/Fredrikke Myhre:
Brukermedvirkning
Agnethe Tjærandsen:
- Tusenhjemposten
- Frivillighetsarbeid
Orienteringer:
Iris Salten IKS v/Trud Berg:
“Interkommunal eierskapsstrategi – hva samarbeider vi om, og hva ønsker vi for fremtiden?”
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS v/Katalin Nagy
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RS 12/3 Høringssvar på forslag til revidert fastlegeforskrift
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PS 12/44 Ny organisering av kommunalteknisk område
PS 12/45 Årnesveien 4 - Alternativ lokalisering
PS 12/46 Ibtihal Zakout (AP) - søknad om fritak fra politiske verv
PS 12/47 Geoffrey Armstrong (AP) - søknad om fritak fra politiske verv
PS 12/48 Ellen Belsom (H) - søknad om fritak fra verv som medlem av styret for Bodø
Havn KF
PS 12/49 Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse - fortau Ripnes
PS 12/50 Felles flerbrukshall
PS 12/51 Kontrollrapport 2011
PS 12/52 Nytt medlem i Overskattetakstnemnda
PS 12/53 Nyvalg av styringsgruppe for Kulturkvartalet
PS 12/54 Vedtak om utlegging av Kommunal planstrategi til offentlig gjennomsyn
Bodø, 2. april 2012
Ole-Henrik Hjartøy (H)
ordfører
Linda K. Storjord
formannskapssekretær

PS 12/23 Trafikksikkerhetssentret i Bratten aktivitetspark,
fullfinansiering
Formannskapets innstilling
For å sikre framdriften av Trafikksikkerhetssentret i Bratten aktivitetspark velges følgende løsning
for fullfinansiering:
1. Det søkes om eksterne tilskudd gjennom ulike bidragsytere.
2. Gjenstående midler kr 800.000 finansieres gjennom omdisponering av følgende fond:
kr 288.824 fra “Uterom barnehage tiltakspakke”, kr 412.590 fra “Breivika bystrand” og kr
98.856 fra byutviklingsfond.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
For å sikre framdriften av Trafikksikkerhetssentret i Bratten aktivitetspark velges følgende løsning
for fullfinansiering:
1. Det søkes om eksterne tilskudd gjennom ulike bidragsytere.
2. Gjenstående midler kr 800.000 finansieres gjennom omdisponering av følgende fond:
kr 288.824 fra “Uterom barnehage tiltakspakke”, kr 412.590 fra “Breivika bystrand” og kr
98.856 fra byutviklingsfond.

PS 12/24 Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker
Formannskapets innstiling
Bystyret vedtar med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven) av 27.06.2008 § 33-1, lov om eigedomsregistrering (matrikkel1ova) av 17.06.2005
§ 32 og samme lovs forskrift til § 16, og lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) av
23.05.1997 § 7 betalingsregulativ for plan-, bygge, fradeling-, oppmålings- og
eierseksjoneringssaker slik det fremkommer av vedlegg datert 24.januar 2012.
Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidende.
Tillegg endringer i betalingsregulativ:
Fellesbestemmelser pkt. A13 A: 15% erstattes med 25%.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Tom Cato Karlsen (FRP):
Bystyret ber om at det utarbeides parametere som sikrer at prinsippet om kostpris ivaretas.
Herunder innhentes i første omgang pristilbud fra private aktører på de tjenester som kan
konkurranseutsettes.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Karlsen (FRP) ble vedtatt mot 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV)

Vedtak
Bystyret vedtar med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven) av 27.06.2008 § 33-1, lov om eigedomsregistrering (matrikkel1ova) av 17.06.2005
§ 32 og samme lovs forskrift til § 16, og lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) av
23.05.1997 § 7 betalingsregulativ for plan-, bygge, fradeling-, oppmålings- og
eierseksjoneringssaker slik det fremkommer av vedlegg datert 24.januar 2012.
Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidende.
Tillegg endringer i betalingsregulativ:
Fellesbestemmelser pkt. A13 A: 15% erstattes med 25%.
Bystyret ber om at det utarbeides parametere som sikrer at prinsippet om kostpris ivaretas.
Herunder innhentes i første omgang pristilbud fra private aktører på de tjenester som kan
konkurranseutsettes.

PS 12/25 Sosial eiendomsskatt
Formannskapets innstilling
Bystyret tar rådmannens redegjørelse om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt til
orientering.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Øystein Wik (FRP), H, V, SP, KRF:
Bystyret ønsker at man ved søknad om fritak fra eiendomsskatt på bakgrunn av svak betalingsevne
gis mulighet til å få innvilget dette ved inntekt lavere enn 2G. Ved inntekt utover 2G benyttes
skjønnsmessig vurdering i h.h.t. eiendomsskatteloven § 28. Det er viktig at det informeres om
denne muligheten.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra FRP m.fl. ble vedtatt mot 13 stemmer (AP).

Vedtak
Bystyret tar rådmannens redegjørelse om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt til
orientering.
Bystyret ønsker at man ved søknad om fritak fra eiendomsskatt på bakgrunn av svak betalingsevne
gis mulighet til å få innvilget dette ved inntekt lavere enn 2G. Ved inntekt utover 2G benyttes
skjønnsmessig vurdering i h.h.t. eiendomsskatteloven § 28. Det er viktig at det informeres om
denne muligheten.

PS 12/26 Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen
Formannskapets innstilling
1. Bodø bystyre vedtar nye retningslinjer for tilskudd fra idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen
til private anlegg og fysisk aktivitet.
2. Vedlagte retningslinjer for tilskudd – og søknads- og rapportskjema – legges til grunn for
behandlingen av søknader.
3. Vedlagte rutinebeskrivelser legges til grunn for Bodø kommunes saksbehandling når det
gjelder tilskuddssøknader.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:
Randolv Gryt (SV) ble erklært inhabil og fratrådte.

Forslag
Fra Svein E. Olsen (R):
Administrasjonens forslag til tildeling, innafor budsjettramme, legges årlig frem for
levekårskomiteen før endelig behandling. (Rutinebeskrivelse pkt. 10 justeres tilsvarende)
Fra Trud Berg (AP):
Nytt pkt.: alle søknader under 50 000 kroner behandles av administrasjonen.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Olsen (R) fikk 16 stemmer (3R, 13AP,1SV) og falt.
Forslag fra Berg (AP) fikk 13 stemmer (AP) og falt.

Vedtak
1. Bodø bystyre vedtar nye retningslinjer for tilskudd fra idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen
til private anlegg og fysisk aktivitet.
2. Vedlagte retningslinjer for tilskudd – og søknads- og rapportskjema – legges til grunn for
behandlingen av søknader.
3. Vedlagte rutinebeskrivelser legges til grunn for Bodø kommunes saksbehandling når det
gjelder tilskuddssøknader.

PS 12/27 Status for taksering av kommunale barnehager
Formannskapets innstilling
Det settes i gang taksering av kommunale barnehager og festetomter. Kostnad kr 270.000
finansieres gjennom omdisponering av midler fra fond “Uterom barnehager tiltakspakke”.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Haitham El-Noush (SV), Ida Pinnerød (AP):
Det settes ikke i gang taksering av kommunale barnehager og festetomter.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra El-Noush(SV) og Pinnerød (AP)
som fikk 18 stemmer (13AP, 2SV, 3R).

Vedtak
Det settes i gang taksering av kommunale barnehager og festetomter. Kostnad kr 270.000
finansieres gjennom omdisponering av midler fra fond “Uterom barnehager tiltakspakke”.

PS 12/28 Bodøsjøveien 50 - spørsmål om omdisponering av
næringsarealer
Formannskapets innstilling
Bystyret stiller seg positivt til at det igangsettes en reguleringsplanprosess med sikte på en ny
vurdering av arealbruken i Bodøsjøveien 50. I tilfelle det blir snakk om omdisponering av arealene
til annet enn næring, skal det gjennomføres en konsekvensutredning.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Svein E. Olsen (R):
Alternativ til innstilling
Med bakgrunn i Bodø kommunes mangel på næringsarealer i sentrum og sentrumsnære områder,
nedfelt i bystyrets vedtak i Strategisk næringsplan 2011- 2015, (“Eksisterende næringsarealer skal i
utgangspunktet ikke omdisponeres til andre formål”), avviser bystyret at det igangsettes en prosess
med sikte på omregulering av nevnte arealer i Bodøsjøveien.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Olsen (R) som fikk 5 stemmer (3R,
2SV)

Vedtak
Bystyret stiller seg positivt til at det igangsettes en reguleringsplanprosess med sikte på en ny
vurdering av arealbruken i Bodøsjøveien 50. I tilfelle det blir snakk om omdisponering av arealene
til annet enn næring, skal det gjennomføres en konsekvensutredning.

PS 12/29 Organisering av barnehagekontoret
Forslag til innstilling
1. Saken tas til orientering
2. Tilsyn med alle barnehagene praktiseres som beskrevet i saken
3. Endring i forhold til drift og forvaltning av barnehagene ses i sammenheng med oppfølging
av verbalforslagene om administrasjon barnehager og driftsoverføring av barnehagene.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Svein E. Olsen (R):
Saken utsettes.
Fra Hild Marit Olsen (AP):
Sak om tilsyn i barnehagen legges fram for levekårskomiteen.

Votering
Utsettelsesforslag fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt.
Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Olsen (R) som fikk 5
stemmer (3R, 2SV).
Innstillingens pkt. 3 ble vedtatt mot 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV).
Forslag fra Olsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Saken tas til orientering
2. Tilsyn med alle barnehagene praktiseres som beskrevet i saken
3. Endring i forhold til drift og forvaltning av barnehagene ses i sammenheng med oppfølging
av verbalforslagene om administrasjon barnehager og driftsoverføring av barnehagene.
4. Sak om tilsyn i barnehagen legges fram for levekårskomiteen.

PS 12/30 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Nedre
Kvannåsen
Innstilling fra komite for plan, næring og miljø
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Nedre Kvannåsen, slik det er vist på plankart med planid. 930, datert 04.01.2012, samt
tilhørende reguleringsbestemmelser datert 06.12.2012 og planbeskrivelse datert 06.01.2012.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Cecilie Lekang (AP), R, SV:
Største tillatte bebygd areal skal være i samsvar med kommuneplanens bestemmelse 2009 (90
m2+30m2)

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Lekang (AP) m.fl. fikk 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV) og falt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Nedre Kvannåsen, slik det er vist på plankart med planid. 930, datert 04.01.2012, samt
tilhørende reguleringsbestemmelser datert 06.12.2012 og planbeskrivelse datert 06.01.2012.

PS 12/31 Planlegging av ny småbåthavn med molo samt
videreutvikling av bystranda i Breivika
Innstilling fra komite for plan, næring og miljø
Bystyret tar saken til orientering.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret tar saken til orientering.

PS 12/32 Smittevernplan 2012-2016
Innstilling fra komite for levekår
Forslag til Smittevernplan for perioden 2012 – 2016 vedtas.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Forslag til Smittevernplan for perioden 2012 – 2016 vedtas.

PS 12/33 Beredskapsplan for Kristeamet 2012-2016
Innstilling fra komite for levekår
1. Den oppdaterte Beredskapsplan for Kriseteamet vedtas for perioden 2012-2016.
2. Det utredes nærmere utvidet vaktordning for Kriseteamet.
3. Det tas kontakt med politiet og Den norske Kirke for å få oppnevnt representanter til et
utvidet kriseteam og få klarlagt konsekvenser for oppnevningen.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R):
I beredskapsplanen under punkt 1.5 sidestilles representanter fra andre religioner/livssyn med
prest/diakon.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Bjørbæk (R) falt med 18 mot 21 stemmer (9H, 9FRP, 1KRF, 1SP, 1V).

Vedtak
1. Den oppdaterte Beredskapsplan for Kriseteamet vedtas for perioden 2012-2016.
2. Det utredes nærmere utvidet vaktordning for Kriseteamet.
3. Det tas kontakt med politiet og Den norske Kirke for å få oppnevnt representanter til et
utvidet kriseteam og få klarlagt konsekvenser for oppnevningen.

PS 12/34 PPT - status
Innstilling fra komite for levekår:
1. Saken tas til orientering.
2. Den desentraliserte modellen for PP-tjenesten utvikles videre med sikte på å redusere
ventetiden og forbedre det faglige tilbudet.
3. Komiteen ønsker en ny orientering når tallene for 2011 foreligger. Orientering om hvordan
utfordringene i punkt 2 skal imøtekommes, ønskes fremlagt. Bystyret forventer at ventetiden
reduseres og at man når målsettingen om løpende inntak.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Saken tas til orientering.
2. Den desentraliserte modellen for PP-tjenesten utvikles videre med sikte på å redusere
ventetiden og forbedre det faglige tilbudet.
3. Komiteen ønsker en ny orientering når tallene for 2011 foreligger. Orientering om hvordan
utfordringene i punkt 2 skal imøtekommes, ønskes fremlagt. Bystyret forventer at ventetiden
reduseres og at man når målsettingen om løpende inntak.

PS 12/35 Utleiereglement for gymnastikksaler tilhørende skoler i Bodø
kommune
Innstilling fra komite for levekår
1. “Utleiereglement for gymnastikksaler tilhørende skoler i Bodø kommune” legges til grunn
for all bruk av de kommunale gymnastikksalene utover fastsatt tid til undervisning på
hverdager i skoleåret, sammen med de til en hver tid gjeldende ordensreglement for skolene.
2. Det utarbeides felles rutiner for alle skolene for utleie av skolenes lokaler i helgene og
skolens ferier.
3. Komiteen ber seg forelagt en tilbakemelding om hvordan det nye reglementet fungerer etter
et skoleår.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Else-Marie Torp (KRF):
Oversendelsesforslag:
Bystyret ber administrasjonen se på/vurdere om leietiden kan utvides fra kl 22 til kl 23, i likhet med
Nordlandshallen og andre haller. Herunder bør også økonomiske konsekvenser belyses.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. “Utleiereglement for gymnastikksaler tilhørende skoler i Bodø kommune” legges til grunn
for all bruk av de kommunale gymnastikksalene utover fastsatt tid til undervisning på
hverdager i skoleåret, sammen med de til en hver tid gjeldende ordensreglement for skolene.
2. Det utarbeides felles rutiner for alle skolene for utleie av skolenes lokaler i helgene og
skolens ferier.
3. Komiteen ber seg forelagt en tilbakemelding om hvordan det nye reglementet fungerer etter
et skoleår.
Oversendes:
Bystyret ber administrasjonen se på/vurdere om leietiden kan utvides fra kl 22 til kl 23, i likhet med
Nordlandshallen og andre haller. Herunder bør også økonomiske konsekvenser belyses.

PS 12/36 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften.
Innstilling fra komite for levekår:
1. Bodø kommune har alltid vært opptatt av å være i front når det gjelder folkehelsearbeid.
Bodø kommune mener det er positivt at helse – og omsorgsdepartementet fremmer forslag
til forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Forslaget er imidlertid for
lite konkret i forhold til å standardisere det tematiske innholdet og vil gjøre det vanskelig for
kommunene å sammenligne sin virksomhet innenfor dette området. Det er behov for en

tydeligere avklaring av ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune i forhold til
kunnskapsinnhenting.
2. Det er behov for å videreutvikle Kommunehelsa (www.fhi.no/kommunehelsa) da innholdet
er mangelfullt i forhold til en rekke sentrale folkehelsetema så som livsstil, egenopplevd
helse, og ikke minst faktorer som styrker helsen.
3. Det må være et statlig ansvar og skaffe til veie et nødvendig statistikkgrunnlag for det
langsiktige folkehelsearbeidet i Norge. Det bør vurderes om innrapporterte data fra
spesialisthelsetjenesten til staten i forbindelse med betalingsplikt fra 1.1.12 også kan brukes
i denne sammenheng. I forhold til sosioøkonomiske forhold er det også slik staten sitter på
viktige virkemidler der data kan rapporteres på kommunenivå.
4. Bodø kommune forutsetter at en slik styrking kompenseres økonomisk. Særlig små
kommuner vil ha utfordringer med å ha tilstrekkelig personell for å løse denne oppgaven.
Analyser, strategier og systematiske tiltak vil kreve en styrking av plan – og analyse delen i
kommunen. En økning i ressurser til kommunen må til hvis dette arbeidet skal
kvalitetssikres.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune har alltid vært opptatt av å være i front når det gjelder folkehelsearbeid.
Bodø kommune mener det er positivt at helse – og omsorgsdepartementet fremmer forslag
til forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Forslaget er imidlertid for
lite konkret i forhold til å standardisere det tematiske innholdet og vil gjøre det vanskelig for
kommunene å sammenligne sin virksomhet innenfor dette området. Det er behov for en
tydeligere avklaring av ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune i forhold til
kunnskapsinnhenting.
2. Det er behov for å videreutvikle Kommunehelsa (www.fhi.no/kommunehelsa) da innholdet
er mangelfullt i forhold til en rekke sentrale folkehelsetema så som livsstil, egenopplevd
helse, og ikke minst faktorer som styrker helsen.
3. Det må være et statlig ansvar og skaffe til veie et nødvendig statistikkgrunnlag for det
langsiktige folkehelsearbeidet i Norge. Det bør vurderes om innrapporterte data fra
spesialisthelsetjenesten til staten i forbindelse med betalingsplikt fra 1.1.12 også kan brukes
i denne sammenheng. I forhold til sosioøkonomiske forhold er det også slik staten sitter på
viktige virkemidler der data kan rapporteres på kommunenivå.
4. Bodø kommune forutsetter at en slik styrking kompenseres økonomisk. Særlig små
kommuner vil ha utfordringer med å ha tilstrekkelig personell for å løse denne oppgaven.
Analyser, strategier og systematiske tiltak vil kreve en styrking av plan – og analyse delen i
kommunen. En økning i ressurser til kommunen må til hvis dette arbeidet skal
kvalitetssikres.

PS 12/37 Prosjekt Ungdom i Sentrum - videreføring
Innstilling fra komite for levekår
1) Bodø kommune vil søke nye tilskuddsmidler for ”Ungdom i sentrum” når disse gjøres kjent.
2) Prosjektet vurderes som eventuelt permanent tiltak innenfor eget budsjett i forbindelse med
økonomiplan 2013-2016.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Inga Lill Sundset (AP):
2) Om det ikke oppnås eksterne midler, etableres prosjektet som tiltak i ordinær drift og sees i
sammenheng med den reviderte oppvekstplanen.

Votering
Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslaget fra Sundset (AP) som fikk 18
stemmer (13AP, 3R, 2SV)

Vedtak
1) Bodø kommune vil søke nye tilskuddsmidler for ”Ungdom i sentrum” når disse gjøres kjent.
2) Prosjektet vurderes som eventuelt permanent tiltak innenfor eget budsjett i forbindelse med
økonomiplan 2013-2016.

PS 12/38 NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø
kommune
Innstilling fra komite for levekår
1. Bystyret tar saken til orientering.
2. Gjennom en helhetlig og god oppfølging av NAV’s brukere søkes målet om arbeid og
aktivitet for den enkelte oppnådd.
3. NAV Bodø bes om å utrede aktuelle tiltak som kan representere en ytterligere forsterking og
målretting av tilbudet til spesielt gruppen av stønadsmottakere som har gått mer enn 31
måneder på økonomisk sosialhjelp. Administrasjonen bes komme tilbake med egen politisk
sak om dette.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R):
Bystyret mener at det trenges nye tiltak for gruppen som blir gående lenge på sosialstønad.
1) Vedtaket fra 17.11.2011 i levekårskomiteen følges opp, og det settes i gang en utredning av
ulike “borgerlønssmodeller”.
2) Sosialhjelpssatsene settes opp til SIFO-norm.
Fra Terje Cruickshank (V):
Oversendelsesforslag:
Oppfølging/understreking av tidligere bystyrevedtak.
 “Ulike modeller for organisering av ordningen utredes med særlig siktemål på mer
individuell oppfølging og kvalifisering.”
 Her under forstås “borgerlønn” modeller, ref. erfaringene fra Åmli kommune.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Bjørbæk (R) fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt.
Oversendelses forslag ble vedtatt mot 13 stemmer (AP).

Vedtak
1. Bystyret tar saken til orientering.
2. Gjennom en helhetlig og god oppfølging av NAV’s brukere søkes målet om arbeid og
aktivitet for den enkelte oppnådd.
3. NAV Bodø bes om å utrede aktuelle tiltak som kan representere en ytterligere forsterking og
målretting av tilbudet til spesielt gruppen av stønadsmottakere som har gått mer enn 31
måneder på økonomisk sosialhjelp. Administrasjonen bes komme tilbake med egen politisk
sak om dette.
Oversendes:
Oppfølging/understreking av tidligere bystyrevedtak.
 “Ulike modeller for organisering av ordningen utredes med særlig siktemål på mer
individuell oppfølging og kvalifisering.”
 Her under forstås “borgerlønn” modeller, ref. erfaringene fra Åmli kommune.

PS 12/39 Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel
Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv
Forslag til vedtak
Bodø bystyre fastholder sitt vedtak i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) – søknad
om fritak fra politiske verv.

Formannskapets behandling i møte den 28.03.2012:

Vedtak
Saken oversendes bystyret uten behandling i formannskapet. Jfr. godkjenning av saksliste.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Brigt Kristensen (R):
Da vilkårene for fritak fra politiske verv ikke kan sees å være til stede, jfr. kommunelovens § 15.2
og lovens forarbeider i Ot.prp 42 (1991-92) side 271, innvilges ikke Daniel Bjarmann-Simonsen
(H) fritak fra sine verv.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Kristensen (R) som fikk 3 stemmer
(R).

Vedtak
Bodø bystyre fastholder sitt vedtak i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) – søknad
om fritak fra politiske verv.

PS 12/40 Mulig flytting av Norturas produksjonen fra Bodø til
Sarpsborg
Formannskapets innstilling:
1)

2)
3)

4)

5)

Bystyret i Bodø har et klart ønske om at Nortura Bodø fortsatt skal være til stede med
sin produksjon i Bodø. Fabrikken har 30 ansatte og ivaretar en viktig
merkevareproduksjon med Thulefjordproduktene.
Bystyret ønsker en nærmere dialog med Norturas konsernledelse i forbindelse med
vurdering av fremtiden for aktiviteten i Bodø.
Kjøttproduksjonen i Nordland har økt 30 % i perioden 2000-2010. Den regionale
verdiskapingen bør kunne ta utgangspunkt i de lokale råvarer som produseres i regionen.
Dersom produksjonen i Bodø flyttes, vil det ikke være noen videreforedlingsvirksomhet
i Nortura-regi i fylket, kun slakting og skjæring. Dette er en svært uheldig situasjon.
Spesielt med tanke på at videreforedlingen i utgangspunktet kun utgjør en liten andel av
de råvarer som produseres i fylket. Formannskapet ber Nortura inkludere hensynet til et
helhetlig perspektiv i de næringsmessige fremtidsvurderinger som skal foretas for
Nortura Bodø.
Thulefjords nisjeproduksjon er helt i tråd med de politiske signaler som er gitt gjennom
bla landbruksmeldingen, St.meld 9 (2011-12) hvor satsing på regional
merkevarebygging og lokale fortrinn er vektlagt. Formannskapet mener det vil gi svært
uheldige signaler dersom bøndenes sameie Nortura velger å legge ned produksjonen i
Bodø som samsvarer så godt med de ambisjoner Stortinget har for landbruks- og
matpolitikken.
Merkevaren Thulefjord er utviklet i og har sitt største marked i Nord-Norge. Å flytte
Thulefjordproduksjonen sørover vil bryte den identiteten som møysommelig er bygd
opp om produktene. Potensialet for Thulefjord synes stort. Formannskapet mener at
fabrikken i Bodø bør kunne ta ut disse mulighetene og ytterligere få anledning til å
utvikles videre. Det faktum at virksomheten har opparbeidet spesialkompetanse på
høykvalitetsprodukter med nordnorsk forankring bør veie tungt.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret i Bodø har et klart ønske om at Nortura Bodø fortsatt skal være til stede med
sin produksjon i Bodø. Fabrikken har 30 ansatte og ivaretar en viktig
merkevareproduksjon med Thulefjordproduktene.
2) Bystyret ønsker en nærmere dialog med Norturas konsernledelse i forbindelse med
vurdering av fremtiden for aktiviteten i Bodø.
3) Kjøttproduksjonen i Nordland har økt 30 % i perioden 2000-2010. Den regionale
verdiskapingen bør kunne ta utgangspunkt i de lokale råvarer som produseres i regionen.
Dersom produksjonen i Bodø flyttes, vil det ikke være noen videreforedlingsvirksomhet
1)

i Nortura-regi i fylket, kun slakting og skjæring. Dette er en svært uheldig situasjon.
Spesielt med tanke på at videreforedlingen i utgangspunktet kun utgjør en liten andel av
de råvarer som produseres i fylket. Formannskapet ber Nortura inkludere hensynet til et
helhetlig perspektiv i de næringsmessige fremtidsvurderinger som skal foretas for
Nortura Bodø.
4) Thulefjords nisjeproduksjon er helt i tråd med de politiske signaler som er gitt gjennom
bla landbruksmeldingen, St.meld 9 (2011-12) hvor satsing på regional
merkevarebygging og lokale fortrinn er vektlagt. Formannskapet mener det vil gi svært
uheldige signaler dersom bøndenes sameie Nortura velger å legge ned produksjonen i
Bodø som samsvarer så godt med de ambisjoner Stortinget har for landbruks- og
matpolitikken.
5) Merkevaren Thulefjord er utviklet i og har sitt største marked i Nord-Norge. Å flytte
Thulefjordproduksjonen sørover vil bryte den identiteten som møysommelig er bygd
opp om produktene. Potensialet for Thulefjord synes stort. Formannskapet mener at
fabrikken i Bodø bør kunne ta ut disse mulighetene og ytterligere få anledning til å
utvikles videre. Det faktum at virksomheten har opparbeidet spesialkompetanse på
høykvalitetsprodukter med nordnorsk forankring bør veie tungt.

PS 12/41 Sykefravær 2011
Organisasjonsutvalgets innstilling
Organisasjonsutvalget tar saken til orientering.
Saken sendes til bystyret som orienteringssak.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret tar saken til orientering.

PS 12/42 Rune Madland - søknad om fritak fra vervet som
meddommer i Hålogaland lagmannsrett
Valgnemndas innstilling
1. Rune Madland f. 240456 innvilges fritak fra vervet som meddommer i Hålogaland
lagmannsrett for inneværende periode.
2. Som ny meddommer frem til 01.01.13 velges: Geir Helge Hansen f. 17.10.63.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Rune Madland f. 240456 innvilges fritak fra vervet som meddommer i Hålogaland
lagmannsrett for inneværende periode.

2. Som ny meddommer frem til 01.01.13 velges: Geir Helge Hansen f. 17.10.63.

PS 12/43 Referatsaker
Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:
RS 12/2 Innspill/høring til Regional Transportplan (RTP)

Forslag
Fv 812 (Beiarn F813)/Saltstraumen (Fv 17 – Saltdal E6)
Under pkt. om infrastruktur bes det føyd til følgende punkt:
Utbedring av vegparsell Sandkollura (fjerning av flaskehals)

Votering
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak
Fv 812 (Beiarn F813)/Saltstraumen (Fv 17 – Saltdal E6)
Under pkt. om infrastruktur bes det føyd til følgende punkt:
Utbedring av vegparsell Sandkollura (fjerning av flaskehals)

RS 12/3 Høringssvar på forslag til revidert fastlegeforskrift

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R):
Oversendelsesforslag fra Synne Bjørbæk (Rødt)
Bodø kommune har målsetninger om styrket kvalitet, effektive tjenester, økt samhandling og god
geografisk legefordeling og rekruttering. Dette kan best oppnås ved å øke antallet fast ansatte
kommunale leger / kommunale legetjenester. Ei styrking av de kommunale tjenester vil være det
beste tiltaket for å sikre ei prioritering av pasientene ut fra deres medisinske behov, uavhengig av
legenes inntjeningsbehov. Det vil også legge til rette for at kommunale kan ivareta ent overordna
faglig ansvar, og redusere ressursbruken til byråkrati og kontroll. Økte ressurser må kanaliseres til
pasientretta tiltak. Telefonresponstid og rett til time innenfor tidsfrist er viktige spørsmål, men
forskrifter her bær være retningsgivende. Avgjørende her er antall pasienter pr. legeårsverk og ei
tilstrekkelig offentlig finansiering. Det betyr ei økning av kommunalt ansatte fastleger.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Bjørbæk (R) falt med 18 mot 19 stemmer (9H, 7FRP, 1SP, 1KRF, 1V).

Vedtak
Vedlagt høringssvar til forslag om revidert fastlegeforskrift oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
RS 12/4 Bodø studentråd - årsmelding 2011
Tatt til orientering.

RS 12/5 Internasjonalt senter - Årsregnskap-og beretning 2011
Tatt til orientering.
RS 12/6 Kjerringøy kommunedelsutvalgs årsmelding 2011
Tatt til orientering.
RS 12/7 Tverlandet kommunedelsutvalgs årsmelding for 2011
Tatt til orientering.
RS 12/8 Skjerstad kommunedelsutvalgs årsmelding for 2011.
Tatt til orientering.
RS 12/9 Saltstraumen kommunedelsutvalg - Årsmelding 2011
Tatt til orientering.
RS 12/10 Kontrollutvalgets protokoll fra møte 12.03.12

Forslag
Fra Brigt Kristensen (R):
Bystyret ber rådmannen følge opp kontrollutvalgets anmodning om å få satt i system at rapporter fra
statlige tilsyn legges fram for folkevalgte organ. Bystyret får tilbakemelding.

Votering
Forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tatt til orientering.
Bystyret ber rådmannen følge opp kontrollutvalgets anmodning om å få satt i system at rapporter fra
statlige tilsyn legges fram for folkevalgte organ. Bystyret får tilbakemelding.
RS 12/11 Sølvsuper helse- og velferdssenter - driftsplanlegging
Tatt til orientering.

PS 12/44 Ny organisering av kommunalteknisk område
Organisasjonsutvalgets innstilling
Bystyret vedtar at bestiller-/utførermodellen avvikles som styringsprinsipp i kommunalteknisk
sektor og at sektoren organiseres i samsvar med hovedstruktur som fremgår av alternativ 1 i denne
saken.
Detaljorganisering av modellen utredes og forelegges organisasjonsutvalget til godkjenning før
etablering av ny organisasjon.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret vedtar at bestiller-/utførermodellen avvikles som styringsprinsipp i kommunalteknisk
sektor og at sektoren organiseres i samsvar med hovedstruktur som fremgår av alternativ 1 i denne
saken.
Detaljorganisering av modellen utredes og forelegges organisasjonsutvalget til godkjenning før
etablering av ny organisasjon.

PS 12/45 Årnesveien 4 - Alternativ lokalisering
Formannskapets innstilling
1.
2.
3.
4.

Treningsfeltet på Stormyra velges som lokalisering for prosjektet “Årnesveien 4”
Rådmannen igangsetter de prosesser som må til for å etablere botilbudet og sonebasen
Prosjektet fullfinansieres ved behandling av kommunens budsjett- og økonomiplan
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal hele treningsfeltet vurderes avsatt til offentlig
formål.
5. Utvikling/avhending av Årnesveien 4 sees i sammenheng med administrasjonens
gjennomgang av overflødig areal jfr. PS 11/156 i bystyret 8.12.2011 verbalforslag 20)”Salg
av eiendom”.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Trud Berg (AP):
Hensynet til det store behovet for botilbudet og av hensyn til brukerne, og med bakgrunn i allerede
oppståtte forsinkelser – og for å unngå ytterligere forsinkelser i prosjektet, opprettholdes bystyrets
vedtak om etablering av botilbudet i Årnesveien 4.

Votering
Forslag fra Berg (AP) fikk 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV) og falt.
Innstillingen enstemmig vedatt.

Vedtak
1.
2.
3.
4.

Treningsfeltet på Stormyra velges som lokalisering for prosjektet “Årnesveien 4”
Rådmannen igangsetter de prosesser som må til for å etablere botilbudet og sonebasen
Prosjektet fullfinansieres ved behandling av kommunens budsjett- og økonomiplan
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal hele treningsfeltet vurderes avsatt til offentlig
formål.
5. Utvikling/avhending av Årnesveien 4 sees i sammenheng med administrasjonens
gjennomgang av overflødig areal jfr. PS 11/156 i bystyret 8.12.2011 verbalforslag 20)”Salg
av eiendom”.

PS 12/46 Ibtihal Zakout (AP) - søknad om fritak fra politiske verv
Valgnemndas innstilling
1. Ibtihal Zakout (AP) innvilges fritak fra politiske verv i Bodø kommune:
- Varamedlem til bystyret
- Varamedlem til komite for levekår

2. Valgstyret foretar opprykk av Helle Eriksen Bygdevoll (AP) som nytt 15. varamedlem til
bystyret.
3. Even Sjøvoll (AP) kan pga. sitt verv som medlem av kontrollutvalget ikke inneha vervet
som varamedlem til komite for levekår og fritas derfor dette.
4. Følgende oppnevnes som varamedlemmer til komite for levekår for Arbeiderpartiet:
5. Helle Eriksen Bygdevoll
6. Tor Erikstad

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Ibtihal Zakout (AP) innvilges fritak fra politiske verv i Bodø kommune:
- Varamedlem til bystyret
- Varamedlem til komite for levekår
2. Valgstyret foretar opprykk av Helle Eriksen Bygdevoll (AP) som nytt 15. varamedlem til
bystyret.
3. Even Sjøvoll (AP) kan pga. sitt verv som medlem av kontrollutvalget ikke inneha vervet
som varamedlem til komite for levekår og fritas derfor dette.
4. Følgende oppnevnes som varamedlemmer til komite for levekår for Arbeiderpartiet:
5. Helle Eriksen Bygdevoll
6. Tor Erikstad

PS 12/47 Geoffrey Armstrong (AP) - søknad om fritak fra politiske
verv
Valgnemndas innstilling
1. Geoffrey Armstrong (AP) innvilges fritak fra vervet som varamedlem til bystyret.
2. Valgstyret foretar opprykk av Tor Erikstad (AP) som nytt 16. varamedlem til bystyret.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Geoffrey Armstrong (AP) innvilges fritak fra vervet som varamedlem til bystyret.
2. Valgstyret foretar opprykk av Tor Erikstad (AP) som nytt 16. varamedlem til bystyret.

PS 12/48 Ellen Belsom (H) - søknad om fritak fra verv som medlem av
styret for Bodø Havn KF
Valgnemndas innstilling
1. Saken avvises da det ikke foreligger grunnlag for fritak.

2. Det foretas nyvalg av hele styret i Bodø Havn KF med følgende medlemmer:
Medlemmer:
Tom Cato Karlsen, leder (FRP)
Cato Henriksen (H)
Ingrid Lien (SP)
Arild Nohr (AP)
Hild Marit Olsen (AP)

Varamedlemmer:
Bernt Aanonsen (KRF)
Johan Bakke (H)
Ida Johnsen (V)
Odd Willy Hansen (SV)
Adelheid Kristiansen (AP)

Valgt av Nordland fylkeskommune:
Øivind Mathisen (AP)
Daniel Bjarmann-Simonsen (H)
Fra de ansatte: Truls Mortensen

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingens enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Saken avvises da det ikke foreligger grunnlag for fritak.
2. Det foretas nyvalg av hele styret i Bodø Havn KF med følgende medlemmer:
Medlemmer:
Tom Cato Karlsen, leder (FRP)
Cato Henriksen (H)
Ingrid Lien (SP)
Arild Nohr (AP)
Hild Marit Olsen (AP)

Varamedlemmer:
Bernt Aanonsen (KRF)
Johan Bakke (H)
Ida Johnsen (V)
Odd Willy Hansen (SV)
Adelheid Kristiansen (AP)

Valgt av Nordland fylkeskommune:
Øivind Mathisen (AP)
Daniel Bjarmann-Simonsen (H)
Fra de ansatte: Truls Mortensen

PS 12/49 Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse - fortau Ripnes
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune eksproprierer areal til fortau i reguleringsplan for deler av Ripnesveien
vedtatt av Bodø bystyre 10.08.2010. Ekspropriasjonen gjelder 86 m² av gnr 77 bnr 51, eier
Janny Bertine Sletten, i henhold til Plan- og bygningsloven § 16-2.
2. Det søkes om tillatelse til forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25.
3. Erstatning fastsettes ved rettslig skjønn.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune eksproprierer areal til fortau i reguleringsplan for deler av Ripnesveien
vedtatt av Bodø bystyre 10.08.2010. Ekspropriasjonen gjelder 86 m² av gnr 77 bnr 51, eier
Janny Bertine Sletten, i henhold til Plan- og bygningsloven § 16-2.
2. Det søkes om tillatelse til forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25.
3. Erstatning fastsettes ved rettslig skjønn.

PS 12/50 Felles flerbrukshall
Formannskapets innstilling
1.
2.
3.
4.

Kommunens andel på kr. 25 mill., inkl. spillemidler, opprettholdes.
Felles flerbrukshall forutsettes ferdigstilt innen 1. januar 2015.
Arbeidet med skisseprosjekt og reguleringsplan starter opp i løpet av mars 2012.
I forbindelse med skisseprosjektet vurderes en kjeller med flerbruksarealer under hallen.
Dette forelegges politisk behandling før man beslutter om dette skal innarbeides i prosjektet.
5. Ved vesentlige endringer i forutsetningene i finansiering forelegges saken til politisk
behandling.
6. Bystyret forutsetter at driftsformen blir slik at det utløyser full momskompensasjon til Bodø
kommune.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingens pkt. 1-5 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 6 falt med 18 mot 19 stemmer (7FRP, 9H, 1SP, 1KRF, 1V).

Vedtak
1.
2.
3.
4.

Kommunens andel på kr. 25 mill., inkl. spillemidler, opprettholdes.
Felles flerbrukshall forutsettes ferdigstilt innen 1. januar 2015.
Arbeidet med skisseprosjekt og reguleringsplan starter opp i løpet av mars 2012.
I forbindelse med skisseprosjektet vurderes en kjeller med flerbruksarealer under hallen.
Dette forelegges politisk behandling før man beslutter om dette skal innarbeides i prosjektet.
5. Ved vesentlige endringer i forutsetningene i finansiering forelegges saken til politisk
behandling.

PS 12/51 Kontrollrapport 2011
Formannskapets innstilling
Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø kommune tas til etterretning.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø kommune tas til etterretning.

PS 12/52 Nytt medlem i Overskattetakstnemnda
Valgnemndas innstilling
1. Lisa Marshall (SP) trer ut av vervet som medlem av overskattetakstnemnda.
2. Som nytt medlem i overskattetakstnemnda for inneværende periode velges: Lodve Lakså.
3. Som nestleder for skattetakstnemnda velges: Kristin Hunstad (AP).

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Lisa Marshall (SP) trer ut av vervet som medlem av overskattetakstnemnda.
2. Som nytt medlem i overskattetakstnemnda for inneværende periode velges: Lodve Laxaa.
3. Som nestleder for skattetakstnemnda velges: Kristin Hunstad (AP).

PS 12/53 Nyvalg av styringsgruppe for Kulturkvartalet
Valgnemndas innstilling
Styringsgruppen til Kulturkvartalet skal bestå av:
Styreleder Bodø Kulturhus KF
Rådmann
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
7 politisk valgte representanter:
Medlemmer:
Ole-Henrik Hjartøy (H)
Terje Cruickshank (V)
Ingrid Lien (SP)
Else-Marie Torp (KRF)
Trud Berg (AP)
Arild Nohr (AP)
Randolv Gryt (SV)

Varamedlemmer:
1. Ellen Belsom (H)
2. Grethe Fjærvoll (H)

1. Hild Marit Olsen (AP)
2. Morten Melå (AP)
3. Jostein Greibrokk (R)

De politisk valgte medlemmene i styringsgruppen har stemmerett. De øvrige har møte- forslags- og
talerett.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Hild Marit Olsen (AP):
Bystyret ber om å få seg forelagt en sak som beskriver sammensetning, roller og ansvaret i
styringsgruppa for Kulturkvartalet.

Votering
Innstillingen ble vedtatt mot 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV).
Forslag fra Olsen (AP) fikk 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV) og falt.

Vedtak
Styringsgruppen til Kulturkvartalet skal bestå av:
Styreleder Bodø Kulturhus KF
Rådmann
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
7 politisk valgte representanter:
Medlemmer:
Ole-Henrik Hjartøy (H)
Terje Cruickshank (V)
Ingrid Lien (SP)
Else-Marie Torp (KRF)
Trud Berg (AP)
Arild Nohr (AP)
Randolv Gryt (SV)

Varamedlemmer:
1. Ellen Belsom (H)
2. Grethe Fjærvoll (H)

1. Hild Marit Olsen (AP)
2. Morten Melå (AP)
3. Jostein Greibrokk (R)

De politisk valgte medlemmene i styringsgruppen har stemmerett. De øvrige har møte- forslags- og
talerett.

PS 12/54 Vedtak om utlegging av Kommunal planstrategi til offetnlig
gjennomsyn
Innstilling fra komite for plan, næring og miljø
Bystyret vedtar vedlagte utfordringsdokument som tilfredsstillende for utlegging til offentlig
gjennomsyn.

Bystyrets behandling i møte den 29.03.2012:

Forslag
Fra Brigt Kristensen (R):
Endring 2.2.4 Helse og omsorgstjenestene
s 16

Planlegging og rett dimensjonering av tjenestetilbud i omsorgstrappen, siste strekpunkt, siste
setning formuleres slik:
Fordeling av behovsveksten for heldøgnstilbud mellom sykehjem, bokollektiv og andre boformer
avklares i planprosessen.
Side 19, 2.4 Næringsliv og rekruttering
I andre avsnitt endres de tre siste linjene slik:
Det er viktig med investering, nyskaping og nye arbeidsplasser i produktiv virksomhet, transport og
IKT/kommunikasjon, som ofte er i privat sektor. Det er derfor en utfordring i større grad å legge til
rette for en økning av denne typen arbeidsplasser i Bodø.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Kristensen (R) fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt.

Vedtak
Bystyret vedtar vedlagte utfordringsdokument som tilfredsstillende for utlegging til offentlig
gjennomsyn.

