Møteprotokoll
Utvalg:

Bystyret

Møtested:

Bystyresalen, Rådhuset

Dato:

21.06.2012

Tidspunkt:

20. juni fra kl.18:00-21:00, 21. juni fra kl. 10:00- 17:00

Til stede:
Navn
Ole-Henrik Hjartøy
Tom Cato Karlsen
Anne Mari Haugen
Trud Berg
Morten Melå
Arild Nohr
Adelheid Kristiansen
Kristin Hunstad
Ali Horori
Lars Børre Vangen
Indra G Kristoffersen

Kjersti Djupvik
Ida Marie Pinnerød
Inga-Lill Sundset
Arild Mentzoni
Odd A. Lund
Even Sjøvoll
Joakim Sennesvik
Grethe Monica Fjærvoll
Ellen Belsom
Stian Hiis Bergh
Hans Petter Horsgaard
Jan Kåre Moen
Cato Henriksen
Veronica Christiansen
Eva Leivseth
Mona Lillehaug
Øystein G Wik
Jonny Gulbrandsen
Knut Hernes

Funksjon
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Vara for
Hild Marit Olsen

Ingar H B Steen
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X
X
X
X
X
X
X
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Ali Horori

X
Indra G Kristoffersen

Cecilie Lekang
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X
X
X
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Hans Petter Horsgaard
Frøydis Grindstein
Frøydis Grindstein
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X
X
X
X

Robert Andre Sivertsen
Janne Mari Ellingsen
Odd Paulsen
Charlotte Rolandsen
Allan Ellingsen
Svein Eilif Olsen
Brigt Kristensen
Synne Bjørbæk
Randolv Gryt
Kirsten Hasvoll
Else-Marie Torp
Ingrid Lien
Terje Cruickshank

Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Knut Hernes
FRP
FRP
FRP
FRP
Raymond Andreassen
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SV
SV
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V
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Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rolf Kåre Jensen
Henrik Brækkan
Ingunn Lie Mosti
Arne Øvsthus
Kornelija Rasic

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør Teknisk avd
Kommunaldirektør HS avd
Kommunaldirektør OK avd
Konst. økonomisjef

Innkalling, saksliste inkl. tilleggsdokumenter ble godkjent.
Følgende ble valgt til å godkjenne protokollen:
Brigt Kristensen (Rødt), Ellen Belsom (H), Trud Berg (AP)
Permisjoner:
Permisjon: Jonny Gulbrandsen fra kl 15.30 før votering i sak PS 12/118 - Rolf Vik (FRP) tiltrådt.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
20.06.12:
PS 12/96, PS 12/95, PS 12/97, PS 12/98, PS 12/99, PS 12/101, PS 12/102, PS 12/105, PS 12/107,
PS 12/108, PS 12/109, PS 12/110, PS 12/111, PS 12/112, PS 12/113, PS 12/114, PS 12/115, PS
12/116,
21.06.12:
PS 12/89, PS 12/90, PS 12/91, PS 12/92, PS 12/93, PS 12/94, PS 12/133, PS 12/134, PS 12/135, PS
12/136, PS 12/125/PS 12/137, PS 12/100, PS 12/103, PS 12/104, PS 12/106, PS 12/117, PS 12/118
PS 12/119, PS 12/120, PS 12/121, PS 12/122, PS 12/123, PS 12/124, PS 12/126, PS 12/127, PS
12/128, PS 12/129, PS 12/130, PS 12/131, PS 12/132.

Omdelt:
Fylkestingssak: Bypakke Bodø – handlingsplaner og videre organisering.
Møteprotokoll fra komite for plan, næring og miljø 19. juni 2012.
Møteprotokoll fra komite for levekår 20. juni 2012.

Orienteringer fra ordføreren:
 Sykkelpoliti er etablert i Bodø.
 Kulturkvartalet har fått navnene Stormen bibliotek og litteraturhus og Stormen teater – og
konserthus.
 Nordisk vennskapsbytreff er avholdt i Bodø.
 Markering av at det er 50 år siden Nordlandsbanen kom til Bodø.
 Ambassadørmøte var planlagt, men ble avlyst pga. vekterstreiken.
 Norsk luftfart er 100 år, norsk militærmakt er 100 år, Bodø lufthavn og Bodø
hovedflystasjon er 60 år, 332 skvadron er 70 år, Saltens bilruter er 75 år
 Bodø Airshow 14.-16. juni 2012.
 14. juni 2012 ble det besluttet i Stortinget at Bodø hovedflystasjon avvikles.
Ny fase i historien nå for å se hvordan byen kan utvikles på en best mulig måte.
 Teater Nu, Anleggskonferansen, FLY; utstilling på flymuseet
 Feiring av 25 års jubilanter som ansatt i kommunen.
 Møte med direktøren i Brussel-kontoret.
 Møte i Salten Regionråd.
 Streiken i kommunesektoren.
 Sentrumsdagene avholdes nå.
 Nortura vurderer nå å legge ned arbeidsplassene i Bodø.

Skriftlig spørsmål:
Fra Kirsten Hasvoll (SV):
1. Spørsmål
Fylkestinget behandlet i møte 11. juni i år «Bypakke Bodø» og vedtok følgende tillegg til
innstillingen:
”Fylkestinget forutsetter at kollektivplanen i Bodø kan igangsettes når forutsetningen er
innfridd. Disse forutsetningene er innfasing av nye parkeringsreguleringer i sentrum”
Vedtaket ble fattet uten noen foregående utredning/saksbehandling og etter at samferdelskomiteen
hadde levert sin innstilling. Altså det vi i andre sammenhenger kaller et ”benkeforslag”.
Det er vanskelig å tolke vedtaket, bl.a. fordi det bygger på noen forutsetninger som ikke er gitt.
Fylkestinget definerer ”forutsetningen» for Bypakke Bodø til kun å handle om parkeringsforhold.
Dette er på ingen måte i samsvar med alle de sakene som har vært behandlet om RV 80,
kollektivplanen, bompengeforutsetinger etc. Bl.a. får vi i dagens bystyremøte lagt fram egen sak
12/103 om forskuttering av 50 millioner til investeringer som er en forutsetning for forventede
framdrift i arbeidet.
Hvis vedtaket betyr at fylkeskommunen ikke vil iverksette sin del av forpliktende vedtak om
Bypakke Bodø, har dette store konsekvenser for busstilbudet i Bodø, og for arbeidet med gang og
sykkelstier og framdriften for RV 80. I så fall må det forstås som et utsettelsesforslag av
gjennomføring av kollektivplanen. Jer håper imidlertid ikke at det er dette de har ment.
At fylkestinget sånn helt på sparket fatter et så vidtrekkende vedtak uten en grundig behandling, er
bekymringsfullt.
Ennå mer bekymret blir jeg når også formannskapet i Bodø fatter tilsvarende viktige vedtak uten
foregående utredning. Jeg tenker da på formuleringen i sak 12/94 – tertialrapport. "Gjennomføring

av utvidelse av parkering i sentrum utsettes, og sees i sammenheng med Bypakke Bodø». Og i
tallbudsjettet i samme sak har de redusert investeringene med 5 millioner.
Skaden er iallfall skjedd, for fylkeskommunen har tydeligvis oppfattet dette som om Bodø ikke vil
ta på alvor sin del av bypakke Bodø. Og det er dette vedtaket som synes å være den helt konkrete
årsak til fylkestingets vedtak.
Begge vedtakene er lite gjennomtenkte, og burde vært utredet og konsekvensvurdert. Nå står vi
med en alvorlig sak i fanget, nemlig en reell fare for at planarbeidet og et skikkelig løft for myke
trafikanter i Bodø, smuldres opp og utsettes.
Hva kan og vil ordføreren gjøre med denne situasjonen? Jeg forventer at han snarest mulig får et
møte med fylkesråden for samferdsel og løser opp den usikkerheten som nå er kommet. Og jeg ber
om at han under sak 12/94 – tertialrapport trekker forslaget fra formannskapet om utsettelse av
parkeringsplanen.
Det er mange merkverdigheter med denne saken, og det kan stilles spørsmål med
gjennomføringsviljen til både Bodø kommune og NFK. Jeg kjenner ikke noe annet saksområde,
hvor utsettelser og ansvarsfraskrivelse er så utbredt som når det gjelder tilrettelegging for buss og
tog. Ved den foreslåtte satsingen på over 400 millioner i sak 12/104, som vi altså skal behandle i
dag, var jeg så lettet for at vi endelig hadde kommet til et forpliktende nivå. Og hvor alle viktige
aktører var med - selv Jernbaneverket! Men den gang ei. Etter bare 2 uker, sår både Nfk og
flertallet i formannskapet ny tvil. I tillegg var togstopp på Tverlandet som vanlig «uteglemt» fra
forslag til NTP. Dette fikk heldigvis SV med i uttalelsen fra fylkestinget.
Bodø SV har vært vaktbikkje på dette området i over 20 år. Det burde vært unødvendig med en så
aktiv vaktbikkje. Men det ser dessverre ut som om behovet fortsatt er til stede. Vi kommer fortsatt
til å gnage om et bedre miljø og en bedre kollektivtrafikk.
Ordføreren svarte følgende:
Innledningsvis vil Ordføreren påpeke at dette spørsmålet strengt tatt, i.h.t. Bystyrets reglement,
burde vært avvist besvart innenfor spørsmålsinstituttet, og heller reist under behandling av sak
12/94 Tertial 1/2012. Dette er imidlertid en viktig sak som trenger en særlig avklaring. Ordføreren
velger derfor å besvare spørsmålet.
Ordføreren deler flere av spørsmålsstiller betraktninger, men går ikke i detalj på disse og nøyer meg
med noen korte bemerkninger i tilknytning til dem.
Konkret innebærer en ev. opprettholdelse av innstillingen fra Formannskapet at Bypakke
Bodø/Kollektivplanen stå i fare for å kunne bli utsatt. Dette vil være svært uheldig og bør derfor
unngås.
Når det er sagt bør noen prinsipielle sider av saken påpekes:
Fylkestinget vedtak kan tolkes som en direkte inngripen i kommunens budsjetter og
parkeringsvedtekter og derfor oppfattes som et forsøk på å overstyre Bystyret. Likevel er det
nødvendig å se vedtaket i sammenheng med at saken om soneutvidelsen ble vedtatt som et av flere
premiss for Bypakke Bodø og Kollektivplanen. Sakene henger sammen og utfyller hverandre, selv
om de ikke inngår i samme sak.
I etterkant av Formannskapets behandling av saken, og etter Fylkestingets vedtak, fikk Ordføreren
avklart hvilke konsekvenser dette kunne få. Det har vært konstruktiv dialog med Fylkeskommunene
både på politisk og administrativt nivå.

Det er en gjensidig forståelse for sakens innhold og Ordføreren har signalisert forslaget vil bli
trukket. Fylkesråden har bekreftet at dette vil medføre at planene for Bypakke Bodø og
Kollektivplanen vil gå som forutsatt av Bystyret og Fylkestinget.
Med dette anser Ordføreren spørsmålet som besvart.

Annet:
Åpen halvtime:
RAMSAR v/Gudrun Hagen

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 12/89

Tertialrapport 1 - 2012. Bodø Havn KF.

PS 12/90

Tertialrapport 1 - 2012. Bodø Spektrum KF.

PS 12/91

Tertialrapport 1. Team Bodø KF.

PS 12/92

Tertialrapport 1 - 2012. Bodø Kulturhus KF.

PS 12/93

Perspektivmelding 2013-2022. Føringer for utvikling og drift

PS 12/94

Tertialrapport 1/2012 med budsjettregulering

PS 12/95

Samarbeidsavtaler med kulturorganisasjoner

PS 12/96

Godtgjøringsreglement 2012-2015

PS 12/97

Uravstemning - Tariffrevisjonen 2012.

PS 12/98

Avtale om årlig særtilskudd for Studentbarnehagen

PS 12/99

Kommunebarometeret 2012

PS 12/100

Oversikt over kommunal bygningsmasse og eiendom som kan avhendes på lang
og/eller kort sikt

PS 12/101

Organisatorisk samling av plan, næring og samfunn

PS 12/102

Oppgradering av kai - Skjerstad

PS 12/103

Fremskynding av midler til prosjekt i Bypakke Bodø

PS 12/104

Bypakke Bodø. Handlingsplaner for Bypakke Bodø.1.Gang, sykkel,
trafikksikkerhet og miljø2.Kollektivtrafikk.

PS 12/105

Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan Tverlandet

PS 12/106

Prosjekt "Utredning av Lille Hjartøy"

PS 12/107

Havnepromenade - godkjenning av prinsippløsninger for hele promenaden og
detaljplan for strekningen Nedre torv - ny terminalkai

PS 12/108

Sluttbehandling detaljreguleringsplan for Fredensborgveien 1

PS 12/109

Sluttbehandling av detaljregulering for Børsingveien, Grønnåsen, gnr. 38/613

PS 12/110

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien Lyngveien. (Prærien Vest).

PS 12/111

Detaljregulering for Soløyvatnet, Arlia-Soløy

PS 12/112

Vedtak av Kommunal planstrategi 2012-2016

PS 12/113

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje vest, Bodø sentrum

PS 12/114

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje øst, Bodø sentrum

PS 12/115

Bodin 4H-gård - tilbud om HC-ridning

PS 12/116

Frivillighetspolitikk i Bodø

PS 12/117

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

PS 12/118

Alkoholpolitiske retningslinjer - bevillingspolitikk

PS 12/119

Fritt skolevalg - grunnlag

PS 12/120

Skolestrategi 2012-2015

PS 12/121

Tilstandsrapport for læremidler i skolene

PS 12/122

Tilstand og ressursbruk i skolen 2012-13

PS 12/123

Framtidig skolestruktur Sentrum-Rønvik 2012

PS 12/124

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Bodø kommune

PS 12/125

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

PS 12/126

Modellkommuneforsøket - status og framdrift

PS 12/127

Familiesentersatsingen - status og veien videre

PS 12/128

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

PS 12/129

Avtaler mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune

PS 12/130

Reviderte etiske retningslinjer. Innstilling fra kontrollutvalgets møte 04062102

PS 12/131

Oppfølging av forvaltningsplan - Reguleringsplan og reguleringsendring.
Kontrollutvalgets innstilling fra møte 04062012

PS 12/132

Plan forvaltningsrevisjon 2012-2015. Saksfremlegg med kontrollutvalgets
innstilling fra møte 04062012

PS 12/133

Valg av forliksråd 2013 - 2017

PS 12/134

Valg av meddommere til Salten tingrett 2013-2017

PS 12/135

Valg av jordskiftemeddommere til Salten jordskifterett

PS 12/136

Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett

PS 12/137

Ad PS 12/125 Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Bodø, 16. august 2012
Ole-Henrik Hjartøy (H)
Ordfører
Linda K. Storjord
formannskapssekretær

PS 12/89 Tertialrapport 1 - 2012. Bodø Havn KF.
Forslag til vedtak
Bystyret tar tertialrapport 1/2012 for Bodø Havn KF til orientering

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret tar tertialrapport 1/2012 for Bodø Havn KF til orientering

PS 12/90 Tertialrapport 1 - 2012. Bodø Spektrum KF.
Forslag til vedtak
Bystyret tar tertialrapport 1/2012 for Bodø Spektrum KF til orientering

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret tar tertialrapport 1/2012 for Bodø Spektrum KF til orientering

PS 12/91 Tertialrapport 1. Team Bodø KF.
Forslag til vedtak
Bystyret tar tertialrapport 1/2012 for Team Bodø KF til orientering.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret tar tertialrapport 1/2012 for Team Bodø KF til orientering.

PS 12/92 Tertialrapport 1 - 2012. Bodø Kulturhus KF.
Forslag til vedtak
Bystyret tar tertialrapport 1/2012 for Bodø Kulturhus KF til orientering

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret tar tertialrapport 1/2012 for Bodø Kulturhus KF til orientering

PS 12/93 Perspektivmelding 2013-2022. Føringer for utvikling og drift
Formannskapets innstilling
1. Planramme for økonomiplan 2013 -2016:

IKT effektiviteten (besparelse) er lagt inn på R8 men må fordeles ut etter hvor IKT
investeringene legges inn.
2. Økonomiske målsetninger
 Bedre driftssituasjonen i 2012 – iverksette tiltak allerede i år som har positiv virkning
for kommende år.

 Gjennomføre og evaluere allerede vedtatte innsparingstiltak i perioden 2012-2014
 Dersom ny aktivitet skal innarbeides må annen aktivitet tas ut dersom det ikke
foreligger egen finansiering.
 Omfordele midler i økonomiplanen ved å styrke budsjettrammen for sektorer som
har forventet vekst samt redusere budsjettrammen for sektorer som har forventet
nedgang.
 Opprettholde målet om lavere gjeldsgrad, noe som hovedregel innebærer å redusere
det årlige låneopptaket til 135 mill kr pr år i perioden 2015-2022 til øvrige
investeringer eks. startlån og vann/avløp.
 Satse enda mer på kompetanseutvikling og teknologi for å sikre kvalitet på
tjenestene.
 Etterstrebe god dokumentasjon og rapportering av tjenestedata slik at kommunen
sikrer maksimale inntekter og overføringer/refusjoner.
 Premieavvik og ekstraordinær avkastning utover budsjettert skal settes av til fond for
å sikre langsiktig handlefrihet.
 Det skal ikke igangsettes prosjekter eller driftstiltak med midlertidig finansiering
dersom dette kan føre til varige driftskostnader.
3. Langsiktige føringer for kommende økonomiplaner
 Utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering av personell krever fokus på
kompetanseutvikling og optimal sammensetning av kompetanse i kommunens
tjenesteyting samt fortsatt høy prioritering av arbeidet med å redusere sykefraværet
 Realkapitalen skal opprettholdes ved at det prioriteres verdibevarende vedlikehold av
bygningen og veier. Kommunens eiendomsmasse skal til enhver tid vurderes i
forhold til kapasitet, hensiktsmessighet, funksjonalitet og lokalisering for å sikre god
tjenesteyting.
 For alle nye investeringsprosjekter skal det foreligge prosjektbeskrivelse med
driftskonsekvenser av nytt prosjekt, samt konsekvenser for andre prosjekter for
øvrig.
 For investeringsprosjekter innenfor IKT skal det foreligge prosjektbeskrivelse,
driftskonsekvenser, effekter av innført prosjekt samt hvor effektene kan tas ut. Hvis
formål med investeringen er av en annen karakter (heving av kvalitet) skal dette
opplyses
 Avhending av ubrukt bygningsmasse skal gjennomføres, og salgsinntekter skal som
hovedregel inngå som egenkapital og bidra til redusert låneopptak.
 Kommunen må ta høyde for nødvendig omprioritering mellom sektorer som følge av
befolkningsutvikling og alderssammensetning
 Det skal vurderes mer rasjonell skole- og barnehagestruktur blant annet ved hjelp av
mer fleksible skolegrenser og samordning av enheter.
 Boligbygging og kapasitet i grunnskolen skal samordnes
 Effektivisering medfører reduksjon av bemanningskostnader og vurdering av
bemanningsnormer og fordelingsmodeller. Dette omfatter variabel lønn/innleie,
vakanser, endringsoppsigelser og omstilling. Endringer skal drøftes med ansattes
organisasjoner.
 Kommunen skal jevnlig vurdere om tjenestene er hensiktsmessig organisert ut fra
brukerperspektiv og effektivitet.
4. Realøkningen som ble lagt inn til grunnskolen i budsjett 2012 basert på daværende
elevtallsprognoser, skal videreføres i økonomiplanen. De nye elevtallsprognosene medfører
at rammene for området må økes slik at ønsket kvalitetsøkning blir videreført.

5. Rådmannen legger frem en sak der man gjennomgår og avklarer hvilke oppgaver som skal
defineres som kjerneoppgaver i kommunens tjenesteproduksjon. Oppgaver som ikke blir
definert kjerneoppgaver vurderes i forhold til om det er kostnadseffektivt å kjøpe disse
tjenestene istedenfor at man produserer dette i egen regi.
6. Når rus/psykiatri-enheten på Stormyra er ferdigstilt skal dette komme som et supplement til
de tilbud vi har i dag innen for rus. Det er ikke aktuelt å avvikle de tilbud vi i dag har i J49
og Natthjemmet.
7.

Ved nybygg og utskifting av kommunale barnehager skal de nye plassene/erstatning
realiseres i privat regi.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Svein E. Olsen (R):
1. Fremmer forslag lik rådmannens innstilling.
2. Tillegg pkt. 3, 1. kulepunkt:
Intensivere arbeidet med å tilby alle arbeidstakere, som ønsker det, 100% stilling.

Votering
Innstillingens Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 2, 1.-4. kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens Pkt. 2, 5. kulepunkt ble vedtatt mot 13 stemmer (AP).
Innstillingens Pkt. 2, 6. og 7. kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens Pkt. 2, 8. og 9. kulepunkt ble vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2SV).
Innstillingens pkt. 3, 1,2,3, og 4. kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 3, 5. kulepunkt ble vedtatt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling
som fikk 18 stemmer (3R, 2SV, 13AP).
Innstillingens pkt. 3, 6. kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens Pkt. 3, 7. kulepunkt ble vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2SV).
Innstillingens pkt. 3, 8, 9. og 10. kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2 fra Olsen (R) – tillegg fikk 18 stemmer (3R, 2SV, 13AP).
Innstillingens pkt. 4 ble vedtatt mot 13 stemmer (AP).
Innstillingens pkt. 5, 6 og 7 ble vedtatt mot 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV).

Vedtak
1. Planramme for økonomiplan 2013 -2016:

IKT effektiviteten (besparelse) er lagt inn på R8 men må fordeles ut etter hvor IKT
investeringene legges inn.
2. Økonomiske målsetninger
 Bedre driftssituasjonen i 2012 – iverksette tiltak allerede i år som har positiv virkning
for kommende år.
 Gjennomføre og evaluere allerede vedtatte innsparingstiltak i perioden 2012-2014
 Dersom ny aktivitet skal innarbeides må annen aktivitet tas ut dersom det ikke
foreligger egen finansiering.
 Omfordele midler i økonomiplanen ved å styrke budsjettrammen for sektorer som
har forventet vekst samt redusere budsjettrammen for sektorer som har forventet
nedgang.
 Opprettholde målet om lavere gjeldsgrad, noe som hovedregel innebærer å redusere
det årlige låneopptaket til 135 mill kr pr år i perioden 2015-2022 til øvrige
investeringer eks. startlån og vann/avløp.
 Satse enda mer på kompetanseutvikling og teknologi for å sikre kvalitet på
tjenestene.
 Etterstrebe god dokumentasjon og rapportering av tjenestedata slik at kommunen
sikrer maksimale inntekter og overføringer/refusjoner.
 Premieavvik og ekstraordinær avkastning utover budsjettert skal settes av til fond for
å sikre langsiktig handlefrihet.

 Det skal ikke igangsettes prosjekter eller driftstiltak med midlertidig finansiering
dersom dette kan føre til varige driftskostnader.
3. Langsiktige føringer for kommende økonomiplaner
 Utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering av personell krever fokus på
kompetanseutvikling og optimal sammensetning av kompetanse i kommunens
tjenesteyting samt fortsatt høy prioritering av arbeidet med å redusere sykefraværet
 Realkapitalen skal opprettholdes ved at det prioriteres verdibevarende vedlikehold av
bygningen og veier. Kommunens eiendomsmasse skal til enhver tid vurderes i
forhold til kapasitet, hensiktsmessighet, funksjonalitet og lokalisering for å sikre god
tjenesteyting.
 For alle nye investeringsprosjekter skal det foreligge prosjektbeskrivelse med
driftskonsekvenser av nytt prosjekt, samt konsekvenser for andre prosjekter for
øvrig.
 For investeringsprosjekter innenfor IKT skal det foreligge prosjektbeskrivelse,
driftskonsekvenser, effekter av innført prosjekt samt hvor effektene kan tas ut. Hvis
formål med investeringen er av en annen karakter (heving av kvalitet) skal dette
opplyses
 Avhending av ubrukt bygningsmasse skal gjennomføres, og salgsinntekter skal som
hovedregel inngå som egenkapital og bidra til redusert låneopptak.
 Kommunen må ta høyde for nødvendig omprioritering mellom sektorer som følge av
befolkningsutvikling og alderssammensetning
 Det skal vurderes mer rasjonell skole- og barnehagestruktur blant annet ved hjelp av
mer fleksible skolegrenser og samordning av enheter.
 Boligbygging og kapasitet i grunnskolen skal samordnes
 Effektivisering medfører reduksjon av bemanningskostnader og vurdering av
bemanningsnormer og fordelingsmodeller. Dette omfatter variabel lønn/innleie,
vakanser, endringsoppsigelser og omstilling. Endringer skal drøftes med ansattes
organisasjoner.
 Kommunen skal jevnlig vurdere om tjenestene er hensiktsmessig organisert ut fra
brukerperspektiv og effektivitet.
4. Realøkningen som ble lagt inn til grunnskolen i budsjett 2012 basert på daværende
elevtallsprognoser, skal videreføres i økonomiplanen. De nye elevtallsprognosene medfører
at rammene for området må økes slik at ønsket kvalitetsøkning blir videreført.
5. Rådmannen legger frem en sak der man gjennomgår og avklarer hvilke oppgaver som skal
defineres som kjerneoppgaver i kommunens tjenesteproduksjon. Oppgaver som ikke blir
definert kjerneoppgaver vurderes i forhold til om det er kostnadseffektivt å kjøpe disse
tjenestene istedenfor at man produserer dette i egen regi.
6. Når rus/psykiatri-enheten på Stormyra er ferdigstilt skal dette komme som et supplement til
de tilbud vi har i dag innen for rus. Det er ikke aktuelt å avvikle de tilbud vi i dag har i J49
og Natthjemmet.
7.

Ved nybygg og utskifting av kommunale barnehager skal de nye plassene/erstatning
realiseres i privat regi.

PS 12/94 Tertialrapport 1/2012 med budsjettregulering
Formannskapets innstilling
1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2012 til etterretning
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer:
Drift:
Økte utgifter/reduserte inntekter
 Anskaffelse av IPad
 Vennskapsbymøte
 Ny arbeidsavtale undervisningspersonell
 Tlbf av opprinnelig innsp krav felles adm ok-avd
 Tlbf av opprinnelig innsp krav kulturktr
Reduserte utgifter/økte inntekter
 Bruk av disposisjonsfond
 Utsettelse av oppbem utekontakt
 Vakant still felles adm
 Vakant stilling idrettseksjon
 Vakant still kulturktr
 Vakant still barnehagekontoret
 Vakante still fritidssentrene
Investeringer:
Økte utgifter/reduserte inntekter
 9202 Kjerringøy barnehage
 9278 Vestbyen barnehage
 9552 Kunstgresspakke 2012
 9631 Fordelingsnett Fjell
 9636 Bodø havn avløp
 Kirkeveien- Rønvikleira
 Utvidelse av parkeringssoner
 Bodø Spektrum KF
 9522 Stimuli prosjekt
 Egenkapital BKP
Reduserte utgifter/økte inntekter
 9461 Bodøsjøen grendelekeplass
 9551 Kunstgresspakke 2011
 9390 Sølvsuper helse- og velferds senter
 9613 Hovedvannverket-klausulering
 9637 Hammervika avløp
 9448 Næringsareal Valen
 Spillemidler Bodø Hallen
 Tiltakspakke 2009
 Investerings moms

kr
kr
kr
kr
kr

300 000,150 000,830 000,600 000,600 000,-

kr 2 780 000,kr 350 000,kr 200 000,kr 200 000,kr 100 000,kr 50 000,kr 150 000,kr 50 000,kr 50 000,kr 7 100 000,kr 1 261 000,kr 1 000 000,kr 3 500 000,kr 5 000 000,kr 600 000,kr 8 200 000,kr 1 500 000,kr 100 000,kr 4 700 000,kr 2 400 000,kr 1 261 000,kr 1 000 000,kr 3 500 000,kr 5 000 000,kr 600 000,kr 8 200 000,-

3. Det godkjennes anvendelse av ny inntekt på til sammen 14,7 mill kr til tiltak som er nevnt i
kapitlene om sentraladministrasjon 0,7 mill kr og helse og sosial 14 mill kr.

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenesteområde som tilhører
samme rammeområde.
5. Bystyret vedtar avdragsutsettelse på 7 mill kr i 2012. For 2013 forlenges avdragstid i hht vedtatt
økonomiplan.
6. Budsjettet reguleres i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema.
Tillegg
VERBALFORSLAG:
Gjennomføring av utvidelse av parkering i sentrum utsettes, og sees i sammenheng med
Bypakke Bodø.
ØKT INNTEKT DRIFT
Innsparingskrav Kulturkontoret opprettholdes
600 000,Økt utbytte/eieruttak/kapitalinntekt
6 000 000,ØKT UTGIFT DRIFT
Gjennomføring av oppbemanning utekontakten
350 000,Barnehage, opprettholde dagens tilbud
(Bodø-garantien)
3 500 000,Avtaler Frelsesarmeen/Kirkens Bymisjon
1 750 000,Politisk aktivitet
1 000 000,ØKT UTGIFT INVESTERING
Flerbrukshall, kjeller
12 000 000,Bobilcamp sentrum
500 000,ØKT INNTEKT INVESTERING
Salg av kommunal eiendom
7 500 000,Utsette utvidelse parkering
5 000 000,-

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Svein E. Olsen (R):
Forslag 1:
Tilleggsforslag:
Drift: Økte skatteinntekter 11 mill. disponeres som følger:
Barnehager
3 500 000
Barnevern
2 500 000
Utekontakt
350 000
Pleie og omsorg (hjemmetjeneste, Vollen sykehjem)
4 650 000
Forslag 2:
På bakgrunn av overskridelsene ifm. byggeprosjektene Hunstad kirke og Sølvsuper helse- og
omsorgssenter, knyttet til konkurser i innleide rådgivningsfirma, og med tanke på kommende års
omfattende byggeprosjekter, ber bystyret rådmannen om å vurdere rekruttering og organisering av
egen kompetanse på området.
Fra Øystein Wik (FRP), H, SP, KRF, V:
ØKT INNTEKT DRIFT
Kundeutbytte forsikring 850.000,Disposisjonsfond200.000,ØKT UTGIFT DRIFT
Gjennomføring av oppbemanning utekontakten350 000,Kirkens Bymisjon Ren By-prosjektet 500 000,Kirkegårder vedlikehold 200 000,ØKT UTGIFT INVESTERING
Flerbrukshall, kjeller 12 000 000,Bobilcamp sentrum 500 000,ØKT INNTEKT INVESTERING
Fond for ekstraordinære avdrag startlån12 000 000,Salgsinntekter, eiendom500 000,Bodøgarantien
Bodøgarantien videreføres. Eventuell underdekning etter høstens opptak salderes i 2. tertial.

Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot formannskapets
innstilling.
Forslag 1 fra Olsen (R) fikk 3 stemmer (R) og falt.
Forslag 2 fra Olsen (R) fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt.
Forslag fra Wik (FRP), H, SP, KRF, V:

-

Økte inntekter og utgifter drift ble vedtatt mot13 stemmer (AP).

-

Økte utgifter/inntekter investering flerbrukshall ble vedtatt mot 15 stemmer (13AP, 3R).

-

Økte utgifter/inntekter investering bobilcamp i sentrum ble vedtatt mot 18 stemmer (13AP,
3R, 2SV).

-

Pkt. vedr. Bodøgarantien ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2012 til etterretning
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer:
Drift:
Økte utgifter/reduserte inntekter
 Anskaffelse av IPad
 Vennskapsbymøte
 Ny arbeidsavtale undervisningspersonell
 Tlbf av opprinnelig innsp krav felles adm ok-avd
 Tlbf av opprinnelig innsp krav kulturktr
Reduserte utgifter/økte inntekter
 Bruk av disposisjonsfond
 Utsettelse av oppbem utekontakt
 Vakant still felles adm
 Vakant stilling idrettseksjon
 Vakant still kulturktr
 Vakant still barnehagekontoret
 Vakante still fritidssentrene
Investeringer:
Økte utgifter/reduserte inntekter
 9202 Kjerringøy barnehage
 9278 Vestbyen barnehage
 9552 Kunstgresspakke 2012
 9631 Fordelingsnett Fjell
 9636 Bodø havn avløp
 Kirkeveien- Rønvikleira
 Utvidelse av parkeringssoner
 Bodø Spektrum KF
 9522 Stimuli prosjekt
 Egenkapital BKP
Reduserte utgifter/økte inntekter
 9461 Bodøsjøen grendelekeplass
 9551 Kunstgresspakke 2011
 9390 Sølvsuper helse- og velferds senter
 9613 Hovedvannverket-klausulering
 9637 Hammervika avløp
 9448 Næringsareal Valen
 Spillemidler Bodø Hallen
 Tiltakspakke 2009

kr
kr
kr
kr
kr

300 000,150 000,830 000,600 000,600 000,-

kr 2 780 000,kr 350 000,kr 200 000,kr 200 000,kr 100 000,kr 50 000,kr 150 000,kr 50 000,kr 50 000,kr 7 100 000,kr 1 261 000,kr 1 000 000,kr 3 500 000,kr 5 000 000,kr 600 000,kr 8 200 000,kr 1 500 000,kr 100 000,kr 4 700 000,kr 2 400 000,kr 1 261 000,kr 1 000 000,kr 3 500 000,kr 5 000 000,kr 600 000,-

 Investerings moms

kr 8 200 000,-

3. Det godkjennes anvendelse av ny inntekt på til sammen 14,7 mill kr til tiltak som er nevnt i
kapitlene om sentraladministrasjon 0,7 mill kr og helse og sosial 14 mill kr.
4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenesteområde som tilhører
samme rammeområde.
5. Bystyret vedtar avdragsutsettelse på 7 mill kr i 2012. For 2013 forlenges avdragstid i hht vedtatt
økonomiplan.
6. Budsjettet reguleres i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema.
Tillegg:
ØKT INNTEKT DRIFT
Kundeutbytte forsikring 850.000,Disposisjonsfond200.000,ØKT UTGIFT DRIFT
Gjennomføring av oppbemanning utekontakten350 000,Kirkens Bymisjon Ren By-prosjektet 500 000,Kirkegårder vedlikehold 200 000,ØKT UTGIFT INVESTERING
Flerbrukshall, kjeller 12 000 000,Bobilcamp sentrum 500 000,ØKT INNTEKT INVESTERING
Fond for ekstraordinære avdrag startlån12 000 000,Salgsinntekter, eiendom500 000,Bodøgarantien
Bodøgarantien videreføres. Eventuell underdekning etter høstens opptak salderes i 2. tertial.

PS 12/95 Samarbeidsavtaler med kulturorganisasjoner
Formannskapets innstilling
1. Bodø kommune viderefører avtale med Nordland Musikkfestuke, Bodø Internasjonale
Orgelfestival, Stiftelsen Ragnhilds drøm og Vocal ART i henhold til de vedlagte
avtaleutkast.
2. Bodø kommune oppretter samarbeidsavtale med Bodø Big Band, Bodø Orkesterforening og
Bodø Domkirkes Musikkråd i henhold til de vedlagte avtaleutkast.
3. Kommunaldirektøren gis fullmakt til å underskrive avtalene på vegne av Bodø kommune.

4. Inngåtte avtaler og avtaler med vertskapsforpliktelser vil bli framlagt til behandling når de
går ut eller er opp til reforhandling.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:
Randolv Gryt (SV) ble erklært inhabil og fratrådte.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune viderefører avtale med Nordland Musikkfestuke, Bodø Internasjonale
Orgelfestival, Stiftelsen Ragnhilds drøm og Vocal ART i henhold til de vedlagte
avtaleutkast.
2. Bodø kommune oppretter samarbeidsavtale med Bodø Big Band, Bodø Orkesterforening og
Bodø Domkirkes Musikkråd i henhold til de vedlagte avtaleutkast.
3. Kommunaldirektøren gis fullmakt til å underskrive avtalene på vegne av Bodø kommune.
4. Inngåtte avtaler og avtaler med vertskapsforpliktelser vil bli framlagt til behandling når de
går ut eller er opp til reforhandling.

PS 12/96 Godtgjøringsreglement 2012-2015
Godtgjøringsutvalgets innstilling
1. Forslag til nytt godtgjøringsreglement for politisk arbeid i Bodø kommune 2012-2015
vedtas.
2. Reglementet gjøres gjeldende fra 1.7.12.
3. Utgifter ut over budsjett 2012 inndekkes ved..

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Forslag fra Brigt Kristensen (R)
endringer til innstillinga
1.2 Politisk godtgjøring
Det gis en ressurs på 0,15 årsverk pr representant. Unntatt er de som mottar fastgodtgjøring i kraft
av posisjon (ordfører, varaordfører, komiteledere)
Ressursen tilhører representanten, ikke partiet eller samarbeidende partier. Dersom ressursen ikke
tas ut, går midlene tilbake til Bodø kommune.
1.3 Pensjon
Kravet til full opptjening settes lik ordning for kommunalt ansatte, jfr tilråding fra KS.
2.1.1 Ordfører
Årlig godtgjøring settes til 80 % av stortingsrepresentants lønn.

2.1.4 Godtgjøring for politisk arbeid
Godtgjøringa fastsettes til tilsvarende medianinntekten for kommunalt ansatte i 100 % stilling.
Politisk rådgivers godtgjøring fastsettes lik medianlønna for kommunalt ansatte.
Representanter kan velge mellom ressurs på 15 %, tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjøring. Etter
søknad kan det innvilges tapt arbeidsfortjeneste i tillegg til ressurs på 15 %, når dette (39 dager i
året) ikke er tilstrekkelig.
Subsidiært: Politisk godtgjøring med inntil 30 % stilling:
 Mottar ikke møtegodtgjøring
 Mottar møtegodtgjøring for obligatoriske møter. Formøter samme dag går ut.
2.2 Etterlønn
Etterlønn når vedkommende har en jobb eller næringsvirksomhet å gå tilbake til, går ut.
2.3.1 Fast ledergodtgjøring
De foreslåtte prosentene settes i forhold til medianinntekt i kommunen
3.2 Ulegitimerte tap strykes
Utsettelsesforslag fra Øystein Wik (FrP) på vegne av FrP, H, SP, KrF og V:
Saken utsettes. Godtgjøringsutvalget bearbeider saken og vurderer eventuelle endringer, også
varslede endringer i pensjonsreglene.

Votering
Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 15 stemmer (13 AP, 2 SV).
Forslag fra Kristensen (R) ble vedtatt vedlagt møteprotokollen, men ble ikke votert over.

Vedtak
Saken utsettes. Godtgjøringsutvalget bearbeider saken og vurderer eventuelle endringer, også
varslede endringer i pensjonsreglene.

PS 12/97 Uravstemning - Tariffrevisjonen 2012.
Forslag til vedtak
Bodø Bystyre stemmer ja til meklingsmannen forslag til tariffrevisjon 2012.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø Bystyre stemmer ja til meklingsmannen forslag til tariffrevisjon 2012.

PS 12/98 Avtale om årlig særtilskudd for Studentbarnehagen
Formannskapets innstilling
1. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide avtale med Studentbarnehagen om et årlig
særtilskudd basert på kapitalkostnader med 30 års avskrivning (modell 2 b)
2. Særtilskuddet gis som en begrenset underskuddsgaranti maksimalt opptil 1.320 mill kr pr år.
Særtilskuddet utbetales etterskuddsvis basert på revisorgodkjent regnskap.
3. Avtalen gjelder til og med regnskapsåret 2014 og reforhandles innen 01.05.2017

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Svein E. Olsen (R):
Alternativ til
Pkt. 1: Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide avtale med Studentbarnehagen om et årlig
særtilskudd basert på modell 1 (budsjett) eller 3b (økt kapasitet).
Pkt. 2: Særtilskuddet begrenses oppad til 2,080 mill pr år, og basert på revisorgodkjent regnskap.
Pkt. 3: Korrigering av innstilling fra formannskapet fra Terje Cruickshank (V)
…regnskapsåret 2016, og ref..

Votering
Forslag fra Rødt fikk 5 stemmer (3 R, 2 SV) og falt.
Innstillingens pkt. 1 vedtatt mot 5 stemmer (3 R, 2 SV).
Innstillingens pkt. 2 vedtatt mot 4 stemmer (3R, 1 SV).
Innstillingens pkt. 3 med endring enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide avtale med Studentbarnehagen om et årlig
særtilskudd basert på kapitalkostnader med 30 års avskrivning (modell 2 b)
2. Særtilskuddet gis som en begrenset underskuddsgaranti maksimalt opptil 1.320 mill kr pr år.
Særtilskuddet utbetales etterskuddsvis basert på revisorgodkjent regnskap.
3. Avtalen gjelder til og med regnskapsåret 2016 og reforhandles innen 01.05.2017

PS 12/99 Kommunebarometeret 2012
Formannskapets innstilling
Kommunebarometeret for 2012 for Bodø kommune tas til orientering.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunebarometeret for 2012 for Bodø kommune tas til orientering.

PS 12/100 Oversikt over kommunal bygningsmasse og eiendom som
kan avhendes på lang og/eller kort sikt
Formannskapets innstilling
1. Bodø kommune SKAL øke sin bevissthet rundt avhending av kommunal eiendom og i
større grad ta raskere avgjørelser på om eiendom skal avhendes.
2. Formannskapet ber om at det i første formannskapsmøte etter sommeren 2012
fremlegges en sak om hvilke eiendommer fra denne oversikten som kan legges ut for
salg umiddelbart

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune SKAL øke sin bevissthet rundt avhending av kommunal eiendom og
i større grad ta raskere avgjørelser på om eiendom skal avhendes.
2. Formannskapet ber om at det i første formannskapsmøte etter sommeren 2012
fremlegges en sak om hvilke eiendommer fra denne oversikten som kan legges ut for
salg umiddelbart

PS 12/101 Organisatorisk samling av plan, næring og samfunn
Organisasjonsutvalgets innstilling
1. Det opprettes et kontor i Sentraladministrasjonen med ansvar for områdene plan, næring og
samfunn (arbeidstittel «Samfunnskontoret») med virkning fra 1.9.2012.
2. Det tilsettes egen virksomhetsleder på 3.4.1-nivå (toppledere) for «Samfunnskontoret».
3. Koordineringsoppgavene knyttet til kommuneplanlegging, samferdsel/transport og næring
overføres fra Byplankontoret til «Samfunnskontoret» med virkning fra 1.9.2012.
Ressursspørsmålet løses av rådmannen.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Det opprettes et kontor i Sentraladministrasjonen med ansvar for områdene plan, næring og
samfunn (arbeidstittel «Samfunnskontoret») med virkning fra 1.9.2012.
2. Det tilsettes egen virksomhetsleder på 3.4.1-nivå (toppledere) for «Samfunnskontoret».

3. Koordineringsoppgavene knyttet til kommuneplanlegging, samferdsel/transport og næring
overføres fra Byplankontoret til «Samfunnskontoret» med virkning fra 1.9.2012.
Ressursspørsmålet løses av rådmannen.

PS 12/102 Oppgradering av kai - Skjerstad
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bystyret viser til vurderinger i saksfremlegg vedrørende oppgradering av kai i Skjerstad, og finner
ikke at kommunen kan gå inn med økonomisk engasjement.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Forslag fra R og SV:
Det er behov for oppgradering av kaia på Skjerstad for å kunne ha et butikktilbud, og av hensyn til
innbyggerne og båtfolket. Det arbeides derfor videre med å finne en løsning for oppgradering av
kaia på Skjerstad i regi av Bodø kommune.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra R og SV fikk 8 stemmer (3 R, 2 SV,
V, KRF, SP).

Vedtak
Bystyret viser til vurderinger i saksfremlegg vedrørende oppgradering av kai i Skjerstad, og finner
ikke at kommunen kan gå inn med økonomisk engasjement.

PS 12/103 Fremskynding av midler til prosjekt i Bypakke Bodø
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bystyret vedtar en fremskynding av prosjekt 2012/2013 på til sammen 50 mill. fordelt på
følgende tiltak:
a. Kollektivtiltak
41,5 mill.
b. Trafikksikkerhetstiltak
2,1 mill.
c. Gang og sykkelveinett
3,9 mill.
d. Trygge soner rundt skolene 2,5 mill.
2. Bystyret ber rådmannen innarbeide i økonomiplanen foreslåtte ramme for 2013

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bystyret vedtar en fremskynding av prosjekt 2012/2013 på til sammen 50 mill. fordelt på
følgende tiltak:
a. Kollektivtiltak
41,5 mill.
b. Trafikksikkerhetstiltak
2,1 mill.
c. Gang og sykkelveinett
3,9 mill.
d. Trygge soner rundt skolene 2,5 mill.
2. Bystyret ber rådmannen innarbeide i økonomiplanen foreslåtte ramme for 2013

PS 12/104 Bypakke Bodø. Handlingsplaner for Bypakke Bodø.1.Gang,
sykkel, trafikksikkerhet og miljø2.Kollektivtrafikk.
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bystyret tar til orientering vedlagt handlingsplan for 2012- 2021 for gang, sykkel,
trafikksikkerhet og miljø i Bypakke Bodø
2. Bystyret tar til orientering vedlagt handlingsplan for 2012- 2021 for kollektivtrafikk i
Bypakke Bodø
3. Dagens samarbeid og organisering av Bypakke Bodø opprettholdes også etter at Stortinget
har behandlet Bypakke Bodø.
4. Bystyret gir ordfører og rådmann fullmakt gjennom arbeidet i styringsgruppa til og:
 samordne planlegging og utbygging av Bypakke Bodø.
 foreta eventuelle endringer eller omprioriteringer innenfor de ulike porteføljene i
Bypakken. I dette inngår også arbeid med langsiktig løsning for Rv80 Snippen-Havna.
 til å inngå forpliktende avtaler med andre parter om planlegging, byggherreansvar og
bygging.
 utarbeide og gjennomføre en informasjonsstrategi for Bypakken.
5 Styringsgruppa fremmer sak til bystyret og fylkestinget om evaluering og korrigering av
prosjektlister første gang innen 2017.
6 Mål 6 i Bypakke Bodø endres til «andelen som sykler eller bruker kollektivtransport på
arbeids- og skolereiser skal være minst 21 %»
7 Bystyret ber rådmannen innarbeide de økonomiske rammer som foreslås her inn i forslaget
til økonomiplanene frem til og med 2020.
PNM orienteres om gjennomføring av kollektivtransportplanen og en evalueringsordning
fremlegges i septembermøtet.
Komitèen ber om en gjennomgang av de nye bussrutene i førstkommende komitèmøte.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Oversendelsesforslag Fra Robert Sivertsen (FrP) på vegne av FrP, H, SP og KrF:
Side 263:
Trafikksikker by: punkt 4, hele dette punktet er dårlig formulert og bør endres til:

Tiltak for å gjøre skoleveiene tryggere skal være gjennomført, slik at ikke mer enn 5 prosent av
barna trenger å bli kjørt til skolen.
Mer miljøvennlig transport: punkt 5, 6 og 7 endres fra skal til bør.
Side 273: Forslag til innstilling punkt 6 endres fra skal til bør.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag vedtatt oversendt.

Vedtak
1. Bystyret tar til orientering vedlagt handlingsplan for 2012- 2021 for gang, sykkel,
trafikksikkerhet og miljø i Bypakke Bodø
2. Bystyret tar til orientering vedlagt handlingsplan for 2012- 2021 for kollektivtrafikk i
Bypakke Bodø
3. Dagens samarbeid og organisering av Bypakke Bodø opprettholdes også etter at Stortinget
har behandlet Bypakke Bodø.
4. Bystyret gir ordfører og rådmann fullmakt gjennom arbeidet i styringsgruppa til og:
 samordne planlegging og utbygging av Bypakke Bodø.
 foreta eventuelle endringer eller omprioriteringer innenfor de ulike porteføljene i
Bypakken. I dette inngår også arbeid med langsiktig løsning for Rv80 Snippen-Havna.
 til å inngå forpliktende avtaler med andre parter om planlegging, byggherreansvar og
bygging.
 utarbeide og gjennomføre en informasjonsstrategi for Bypakken.
5 Styringsgruppa fremmer sak til bystyret og fylkestinget om evaluering og korrigering av
prosjektlister første gang innen 2017.
6 Mål 6 i Bypakke Bodø endres til «andelen som sykler eller bruker kollektivtransport på
arbeids- og skolereiser skal være minst 21 %»
7 Bystyret ber rådmannen innarbeide de økonomiske rammer som foreslås her inn i forslaget
til økonomiplanene frem til og med 2020.
PNM orienteres om gjennomføring av kollektivtransportplanen og en evalueringsordning
fremlegges i septembermøtet.
Komitèen ber om en gjennomgang av de nye bussrutene i førstkommende komitèmøte.
Oversendelsesforslag:
Side 263:
Trafikksikker by: punkt 4, hele dette punktet er dårlig formulert og bør endres til:
Tiltak for å gjøre skoleveiene tryggere skal være gjennomført, slik at ikke mer enn 5 prosent av
barna trenger å bli kjørt til skolen.
Mer miljøvennlig transport: punkt 5, 6 og 7 endres fra skal til bør.
Side 273: Forslag til innstilling punkt 6 endres fra skal til bør.

PS 12/105 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan
Tverlandet
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bystyret fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11.13 planprogram for
kommunedelplan Tverlandet som grunnlag for det videre planarbeidet.
I målsettingen i planen (pkt. 1.3) endres første kulepunkt til:
1. Legge til rette for framtidsrettet utvikling av bydelen/tettstedet med utgangspunkt i forventet
vekst i folketallet, tettstedets knutepunktfunksjon, og Tverlandets sentrale beliggenhet i
Salten.
-

Ersvika skal være en del av kommunedelplanen.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen med unntak av pkt. vedr. Ersvika ble enstemmig vedtatt.
Strekpkt. vedr. Ersvika ble vedtatt mot 5 stemmer (3 R, 2 SV).

Vedtak
2. Bystyret fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11.13 planprogram for
kommunedelplan Tverlandet som grunnlag for det videre planarbeidet.
I målsettingen i planen (pkt. 1.3) endres første kulepunkt til:
1. Legge til rette for framtidsrettet utvikling av bydelen/tettstedet med utgangspunkt i forventet
vekst i folketallet, tettstedets knutepunktfunksjon, og Tverlandets sentrale beliggenhet i
Salten.
-

Ersvika skal være en del av kommunedelplanen.

PS 12/106 Prosjekt "Utredning av Lille Hjartøy"
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
a) Bystyret vedtar at prosjektet “Utredning av Lille Hjartøy” videreføres med begge to
adkomstløsningene 1)Via Langskjæret og 2) Via Valen til Kvalvikodden og til Lille Hjartøy.
b) Utredninger som skal gjennomføres vil være prosjektering av adkomstløsninger,
utarbeidelse av prosjektplan II “Utbygging”, utarbeide driftsplan for steinuttak, utarbeide
mulighetsanalyse av ny “indre havn”, samt de utredninger som er beskrevet i planprogram
for områderegulering av Ytre havn med konsekvensutredning.
c) I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1, godkjenner bystyret utsendelse med offentlig
høring av planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for Ytre havn, slik
det foreligger i vedlegg til saken. Planprogrammet er datert 10. april 2012.
d) Bystyret vedtar at det på nåværende tidspunkt ikke opprettes et OPP-samarbeid i form av
eget drifts- og utviklingsselskap for Lille Hjartøy. Beslutning om opprettelse av OPP i form
av et eget drifts- og utviklingsselskap for Lille Hjartøy avventes til det er foretatt valg av
adkomstløsning.

e) Prosjektet tilføres inntil kr 800 000,- eks mva og beløpet innarbeides i budsjett 2012 andre
tertial. Prosjektets økonomiske ramme settes til 4 millioner kroner eks mva.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Brigt Kristensen (R):
Prosjektet ”Utredning av Lille Hjartøy” avsluttes.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Kristensen (R) som fikk 6 stemmer
(3R, 2SV, 1V).

Vedtak
a) Bystyret vedtar at prosjektet “Utredning av Lille Hjartøy” videreføres med begge to
adkomstløsningene 1)Via Langskjæret og 2) Via Valen til Kvalvikodden og til Lille Hjartøy.
b) Utredninger som skal gjennomføres vil være prosjektering av adkomstløsninger,
utarbeidelse av prosjektplan II “Utbygging”, utarbeide driftsplan for steinuttak, utarbeide
mulighetsanalyse av ny “indre havn”, samt de utredninger som er beskrevet i planprogram
for områderegulering av Ytre havn med konsekvensutredning.
c) I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1, godkjenner bystyret utsendelse med offentlig
høring av planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for Ytre havn, slik
det foreligger i vedlegg til saken. Planprogrammet er datert 10. april 2012.
d) Bystyret vedtar at det på nåværende tidspunkt ikke opprettes et OPP-samarbeid i form av
eget drifts- og utviklingsselskap for Lille Hjartøy. Beslutning om opprettelse av OPP i form
av et eget drifts- og utviklingsselskap for Lille Hjartøy avventes til det er foretatt valg av
adkomstløsning.
e) Prosjektet tilføres inntil kr 800 000,- eks mva og beløpet innarbeides i budsjett 2012 andre
tertial. Prosjektets økonomiske ramme settes til 4 millioner kroner eks mva.

PS 12/107 Havnepromenade - godkjenning av prinsippløsninger for
hele promenaden og detaljplan for strekningen Nedre torv - ny
terminalkai
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bystyret godkjenner med grunnlag i reguleringsplanen for Nerbyen, planbestemmelsenes § 2.1.6,
prinsippløsninger for havnepromenade og detaljplan etappe A-B mellom Nedre torv og ny
terminalkai, slik det er vist i rapport Bodø havnepromenade – prinsippløsninger, datert 22.05.2012
og plankart Detaljplan etappe A-B, datert 22.05.2012.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Knut Hernes (FRP), H, SP, KRF, V:
For å sikre havnas funksjon skal videre utvikling av havnepromenaden skje i nært samarbeid med
Bodø Havn.

Bodø Havns faglige vurderinger skal vektlegges både i forhold til havnefunksjon, adkomst og
parkering.
Fra Brigt Kristensen (R):
Tillegg: Det legges fram en framdriftsplan for utvikling av havnepromenaden, med oversikt over og
tidfesting av planlagte private utbygginger og samarbeidsavtaler med kommunen som må til for å
ferdigstille promenaden. Det er et mål å kunne åpne den østlige delen av promenaden inn til
sentrum når hurtigruta flyttes vestover.

Votering
Forslag fra Hernes (FRP), H, SP, KRF, V ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Kristensen (R) ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret godkjenner med grunnlag i reguleringsplanen for Nerbyen, planbestemmelsenes § 2.1.6,
prinsippløsninger for havnepromenade og detaljplan etappe A-B mellom Nedre torv og ny
terminalkai, slik det er vist i rapport Bodø havnepromenade – prinsippløsninger, datert 22.05.2012
og plankart Detaljplan etappe A-B, datert 22.05.2012.
For å sikre havnas funksjon skal videre utvikling av havnepromenaden skje i nært samarbeid med
Bodø Havn. Bodø Havns faglige vurderinger skal vektlegges både i forhold til havnefunksjon,
adkomst og parkering.
Det legges fram en framdriftsplan for utvikling av havnepromenaden, med oversikt over og
tidfesting av planlagte private utbygginger og samarbeidsavtaler med kommunen som må til for å
ferdigstille promenaden. Det er et mål å kunne åpne den østlige delen av promenaden inn til
sentrum når hurtigruta flyttes vestover.

PS 12/108 Sluttbehandling detaljreguleringsplan for
Fredensborgveien 1
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Fredensborgveien 1 med plankart datert 19.03.12, tilhørende bestemmelser revidert 05.06.12 og
med tilhørende planbeskrivelse.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Fredensborgveien 1 med plankart datert 19.03.12, tilhørende bestemmelser revidert 05.06.12 og
med tilhørende planbeskrivelse.

PS 12/109 Sluttbehandling av detaljregulering for Børsingveien,
Grønnåsen, gnr. 38/613
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens |§12-12,1. ledd vedtar Bodø bystyre Detaljreguleringsplan
for Børsingveien, Grønnåsen med plankart, PlanID 2203, datert 7.11.2011, rev. 10.05.2012 og
tilhørende planbeskrivelse datert 7.11.2011, rev. 30.4.2012 og planbestemmelser datert 7.11.2011,
rev. 16. mai 2012.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Tilleggsforslag fra Brigt Kristensen (R)
Det innreguleres sykkelfelt langs Børsingveien fra Prestmarkveien til undergangen under rv 80.
Det lages ny passeringsløsning av bussbom for syklister.

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

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens |§12-12,1. ledd vedtar Bodø bystyre Detaljreguleringsplan
for Børsingveien, Grønnåsen med plankart, PlanID 2203, datert 7.11.2011, rev. 10.05.2012 og
tilhørende planbeskrivelse datert 7.11.2011, rev. 30.4.2012 og planbestemmelser datert 7.11.2011,
rev. 16. mai 2012.

PS 12/110 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom
Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for ny vei mellom
Lyngveien og Hestehovveien (Prærien vest) med plan ID 1276 og med tilhørende planbeskrivelse
og bestemmelser sist revidert 3.1.2012.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for ny vei mellom
Lyngveien og Hestehovveien (Prærien vest) med plan ID 1276 og med tilhørende planbeskrivelse
og bestemmelser sist revidert 3.1.2012.

PS 12/111 Detaljregulering for Soløyvatnet, Arlia-Soløy
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre
Detaljreguleringsplan for Soløyvatnet, Arlia-Soløy, med plankart, PlanID 2514_01, datert
24.01.2012 og tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser datert henholdsvis 24.03.2012 og
planbestemmelser datert 20.03.2012.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre
Detaljreguleringsplan for Soløyvatnet, Arlia-Soløy, med plankart, PlanID 2514_01, datert
24.01.2012 og tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser datert henholdsvis 24.03.2012 og
planbestemmelser datert 20.03.2012.

PS 12/112 Vedtak av Kommunal planstrategi 2012-2016
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Med hjemmel i plan og bygningslovens § 10-1 vedtar bystyret «Kommunal planstrategi
2012-2016, Langsiktige utfordringer og planbehov i valgperioden» datert 11.06.12 som
rammeverk for kommunens videre planleggingsoppgaver.
Pkt. 2.2.3 i kommunal planstrategi - nytt kulepunkt side 16 (foran de andre kulepunktene):
 Antallet asylsøkere som kommer til Bodø bør reflekteres i dimensjoneringen av
tjenestetiltakene i kommunen, herunder barnevern, helsesøster, psykiatritjenesten, politi osv.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Svein Olsen (R):
I boligpolitisk handlingsplan eller i egen plan vurderes også å etablere prisregulerte boliger,
eventuelt på kommunal grunn, som redskap for å utjamne forskjellene i folks mulighet for å slippe
inn på boligmarkedet.

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

Vedtak
1. Med hjemmel i plan og bygningslovens § 10-1 vedtar bystyret «Kommunal planstrategi
2012-2016, Langsiktige utfordringer og planbehov i valgperioden» datert 11.06.12 som
rammeverk for kommunens videre planleggingsoppgaver.
Pkt. 2.2.3 i kommunal planstrategi - nytt kulepunkt side 16 (foran de andre kulepunktene):
 Antallet asylsøkere som kommer til Bodø bør reflekteres i dimensjoneringen av
tjenestetiltakene i kommunen, herunder barnevern, helsesøster, psykiatritjenesten, politi osv.

PS 12/113 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje
vest, Bodø sentrum
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Gågategarasje vest med plankart datert 06.03.2012, bestemmelser datert 04.06.2012 og
tilhørende planbeskrivelse.
1. Det etableres adkomst til Gågategarasje Vest og fra Hålogalandsgata. Dette utredes i egen
sak og legges frem til politisk behandling.
2. Anlegget prosjekteres slik at en sikrer forbindelse mellom øst og vest i begge retninger. (Det
skal være mulig å kjøre fra Hålogalandsgata i vest til Bankgata i øst.)
3. I prosjekteringen tas det hensyn til en fremtidig utvidelse av Glasshuset.
4. Det utarbeides en ny trafikkanalyse med tanke på optimal trafikkavvikling i sentrum. Det
vurderes også venstresvingefelt i Sjøgata inn i garasjeanlegget.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Forslag fra Knut Hernes (FRP):
Følgende punkter i tillegg til vedtatt reguleringsplan foreslås utredet og lagt fram til ny politisk behandling:
1.
2.
3.
4.

Utredning av innkjøring til Gågategarasje vest fra Hålogalandsgata.
Utredning av at anlegget prosjekteres slik at en sikrer forbindelse mellom øst og vest i begge
retninger (det skal være mulig å kjøre fra Hålogalandsgata i vest til Bankgata i øst).
Prosjekteringen utreder at det tas hensyn til en fremtidig utvidelse av Glasshuset.
Det utarbeides en ny trafikkanalyse med tanke på optimal trafikkavvikling i sentrum. Det
vurderes også venstresvingefelt i Sjøgata inn i garasjeanlegget.

Forslag fra Brigt Kristensen (R):
Parkeringsplasser som blir vekk på grunn av kulturkvartalet erstattes under bakken nedfor
fylkeshuset.

Votering
Rådmannens innstilling ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Kristensen (R) som fikk 5
stemmer (3R, 2SV).
Forslag fra FRP ble vedtatt mot 18 stemmer (13 AP, 3 R, 2 SV). Innstilling fra komite for plan,
næring og miljø er dermed falt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Gågategarasje vest med plankart datert 06.03.2012, bestemmelser datert 04.06.2012 og
tilhørende planbeskrivelse.
Følgende punkter i tillegg til vedtatt reguleringsplan foreslås utredet og lagt fram til ny politisk behandling:
1.
2.
3.
4.

Utredning av innkjøring til Gågategarasje vest fra Hålogalandsgata.
Utredning av at anlegget prosjekteres slik at en sikrer forbindelse mellom øst og vest i begge
retninger (det skal være mulig å kjøre fra Hålogalandsgata i vest til Bankgata i øst).
Prosjekteringen utreder at det tas hensyn til en fremtidig utvidelse av Glasshuset.
Det utarbeides en ny trafikkanalyse med tanke på optimal trafikkavvikling i sentrum. Det
vurderes også venstresvingefelt i Sjøgata inn i garasjeanlegget.

PS 12/114 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gågategarasje
øst, Bodø sentrum
Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Gågategarasje øst med plankart datert 16.04.2012, tilhørende bestemmelser datert 04.06.2012 og
tilhørende planbeskrivelse.
Det etableres både inn- og utkjøring i Storgata. Dette utredes i egen sak og legges frem til politisk
behandling.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Arild Nohr (AP):
Tar opp rådmannens innstilling.
Fra Knut Hernes (FRP)
Følgende punkt i tillegg til vedtatt reguleringsplan foreslås utredet og lagt fram til ny politisk
behandling:
Utredning av etablering av både inn- og utkjøring i Storgata.

Votering
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer (3 R, 2 SV)
Innstilling fra komite for plan, næring og miljø samt forslag fra Knut Hernes ble vedtatt mot 18
stemmer (13 AP, 3 R, 2 SV)

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Gågategarasje øst med plankart datert 16.04.2012, tilhørende bestemmelser datert 04.06.2012 og
tilhørende planbeskrivelse.
Det etableres både inn- og utkjøring i Storgata. Dette utredes i egen sak og legges frem til politisk
behandling.

Følgende punkt i tillegg til vedtatt reguleringsplan foreslås utredet og lagt fram til ny politisk
behandling:
Utredning av etablering av både inn- og utkjøring i Storgata.

PS 12/115 Bodin 4H-gård - tilbud om HC-ridning
Innstilling fra komite for levekår
1. Tilskuddet til Bodin 4H gård videreføres slik det er forutsatt i økonomiplanen
2. Det opprettes en avtale som regulerer samarbeidet mellom Bodin 4H gård,
grunnskolekontoret og barnehagekontoret.
3. Bodin 4H gård raporterer årlig tilbake til Bodø kommune om bruken av tilskuddet.
4. Administrasjonen bes legge frem en egen sak som omhandler HC ridning i Bodø kommune.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Tilskuddet til Bodin 4H gård videreføres slik det er forutsatt i økonomiplanen
2. Det opprettes en avtale som regulerer samarbeidet mellom Bodin 4H gård,
grunnskolekontoret og barnehagekontoret.
3. Bodin 4H gård raporterer årlig tilbake til Bodø kommune om bruken av tilskuddet.
4. Administrasjonen bes legge frem en egen sak som omhandler HC ridning i Bodø kommune.

PS 12/116 Frivillighetspolitikk i Bodø
Innstilling fra komite for levekår
Bodø kommune inviterer frivillig sektor til en dialog for å utvikle frivillighetspolitikken i
kommunen. Hvis frivillig sektor ønsker å delta i en prosjektgruppe/referansegruppe kan
arbeidsoppgavene være:
 Verdiplattform for samhandling
 Kartlegging/situasjonsbeskrivelse av frivilligheten i Bodø
 Rollen til Bodø Frivillig Sentral
 Kommunens samhandling med frivilligheten i dag (også pårørendeomsorgen)
 Informasjon og kommunikasjon gjennom egne nettsider.
 Skal det utarbeides en temaplan for frivillighetspolitikk basert på kommuneplanens mål og
strategier?
 Mål for frivillighetspolitikken
 Strategier for å nå målene
 Møteplasser, skal Freskt Bodø nettverket rendyrkes og utvikles til å bli kommunens
møteplass for frivillig sektor?

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Else-Marie Torp (KRF), FRP, H, SP,V

Endring i første del:
Bodø kommune inviterer frivillig sektor til en dialog med målsetting å sette sammen ei
prosjektgruppe. Mulige samhandlingsoppgaver kan være.....

Votering
Forslag fra Torp (KRF) m.fl. ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen.
Innstillingens kulepunkter enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø kommune inviterer frivillig sektor til en dialog med målsetting å sette sammen ei
prosjektgruppe. Mulige samhandlingsoppgaver kan være:
 Verdiplattform for samhandling
 Kartlegging/situasjonsbeskrivelse av frivilligheten i Bodø
 Rollen til Bodø Frivillig Sentral
 Kommunens samhandling med frivilligheten i dag (også pårørendeomsorgen)
 Informasjon og kommunikasjon gjennom egne nettsider.
 Skal det utarbeides en temaplan for frivillighetspolitikk basert på kommuneplanens mål og
strategier?
 Mål for frivillighetspolitikken
 Strategier for å nå målene
 Møteplasser, skal Freskt Bodø nettverket rendyrkes og utvikles til å bli kommunens
møteplass for frivillig sektor?

PS 12/117 Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse
Innstilling fra komite for levekår
1. Bodø kommune ser behovet og stiller seg i utgangspunktet positiv til etablering av et
brukerstyrt rusfritt treffsted.
2. Forslaget om etablering vurderes i forbindelse med utarbeidelse av budsjett/økonomiplan
2013-2016.
3. Administrasjonen avventer videre arbeid inntil det er bevilget midler for realisering av
tiltaket.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R), SV
Alternativ til innstillingens pkt 3
Vi ber om at administrasjonen utarbeider en prosjektskisse med kostnadsoverslag; som skal legges
til grunn i budsjettbehandlingen.

Votering
Innstillingens pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 3 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Bjørbæk (R) og SV som fikk
5 stemmer (3R, 2SV).

Vedtak
1. Bodø kommune ser behovet og stiller seg i utgangspunktet positiv til etablering av et
brukerstyrt rusfritt treffsted.
2. Forslaget om etablering vurderes i forbindelse med utarbeidelse av budsjett/økonomiplan
2013-2016.
3. Administrasjonen avventer videre arbeid inntil det er bevilget midler for realisering av
tiltaket.

PS 12/118 Alkoholpolitiske retningslinjer - bevillingspolitikk
Innstilling fra komite for levekår
A.

Det vedtas slik målsetting:
 Bevillingspolitikken i Bodø kommune skal være i samsvar med alkohollovens formål, og
skal lokalt innrettes slik at den bidrar til at formålet realiseres.
 Målet med bevillingspolitikken er ellers å bidra til at salgs- og skjenkestedene gis stabile og
forutsigbare rammevilkår og å hindre illojal konkurranse.
 Folkehelseperspektivet skal vektlegges ved behandlingen av bevillingssaker.
 Kontrolltiltak med et adekvat reaksjonsmønster skal være et sentralt virkemiddel for å sikre
at salg og skjenking av bevillingspliktig alkohol skjer i samsvar med gjeldende lov- og
regelverk og skal dessuten bidra til ryddige bransjeforhold.
 Gjennom programmet Ansvarlig Alkoholhåndtering skal kommune, politi og skjenkenæring
samarbeide for å skape en tryggere by og et tryggere uteliv ved å unngå overskjenking og
skjenking til mindreårige, og dermed minske rusrelatert vold gjennom å fremme ansvarsfull
servering av alkohol.
Bodø kommune vil gjennom deltakelse i programmet bidra til




strukturert samarbeid mellom kommune, politi og skjenkenæring
kvalitetssikring og videreutvikling av skjenkekontrollen
å avholde kurs for bevillingsinnehavere og ansatte i næringen

Det vedtas slike retningslinjer for alkoholomsetning i bevillingsperioden 1.7.2012 –
30.6.2016:

B. Salg av alkoholholdig drikk
1. Salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
fastsettes til kl 09:00 – 20:00 på hverdager, og til kl 18:00 på lørdager og dager før
helligdag. På søn- og helligdager, 1. og 17. mai, samt valgdager kan salg av øl og rusbrus
ikke finne sted.
2. Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i dagligvarebutikkene.
3. Kontrollen med salgsstedene skal økes.
4. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er brakt i
orden, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen
overholdes.
5. Det forutsettes at virksomheten har tilfredsstillende internkontrollrutiner, og at
bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
Før bevillingen tas i bruk skal bevillingshaver sende inn
a. kopi av innmelding av alle ansatte i arbeidsgiverregistret
b. kopi av arbeidskontrakter for alle ansatte

c. kopi av yrkesskadeforsikring for alle ansatte.

C.

Skjenking
1. Skjenking av øl, vin og brennevin kan skje til kl.03.00 alle dager. Skjenkestedene skal
stenge en halvtime etter at skjenkingen har opphørt.
2. Skjenketiden for øl/ vin (gruppe 1 og 2) er fra kl.09.00.
Skjenketiden for brennevin (gruppe 3) er fra kl. 13.00.
3. Det innføres ikke tak på antall bevillinger.
4. Det gis tillatelse til utendørs skjenking av brennevin.
5. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin i skjenkesteder som retter seg mot
ungdom, og der aldersgrensen er 18 år. For de steder som har bevilling for gruppe 1,2 og 3
skal brennevin fjernes fra hyllene ved 18 års arrangement.
6. Dersom det ikke foreligger særlige grunner for det skal det ikke gis skjenkebevilling til
spisesteder som kombinerer driften med gatekjøkkenvirksomhet, på publikumsarealer under
idrettsarrangementer og på virksomheter som er lokalisert i områder for barn og unges
fritidsaktiviteter.
7. Det kan gis ambulerende skjenkebevilling i kombinerte anlegg for skole/idrett/kultur.
8. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er bragt i
orden, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen
overholdes.
9. Det forutsettes at virksomheten har tilfredsstillende internkontrollrutiner, og at
bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
Før bevillingen kan tas i bruk skal bevillingshaver sende inn
a. kopi av innmelding av alle ansatte i arbeidstakerregisteret
b. kopi av arbeidskontrakter for alle ansatte
c. kopi av yrkesskadeforsikring for alle ansatte.

10. Alle virksomheter som får bevilling plikter å bedrive opplæring av egne ansatte om
skjenkebestemmelser og alkoholloven. I tillegg er det en forutsetning for
skjenkebevillingen at personalet som skjenker alkohol gjennomgår program for Ansvarlig
alkoholhåndtering. Alle styrere og stedfortredere på utesteder med nattåpent må
gjennomgå kursopplegg for Ansvarlig alkoholhåndtering innen utgangen av 2012, og alle
som serverer alkohol må ha gjennomgått kursopplegget i løpet av 2013. Nyansatte må etter
2013 gjennomgå kursopplegget i løpet av de første 6 mnd. etter ansettelse.
11. Arrangementer som får bevilling til skjenking på store områder (f.eks konserter og
festivaler) vil bli underlagt særskilt skjerpet kontroll.

D.
Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av bestemmelser i alkohollovgivningen
Prikkbelastning
Brudd på alkoholloven eller dens forskrifter inndeles i 3 grupper. Listen er ikke uttømmende.

1

Mindre alvorlige brudd – 1 prikk, f.eks.
a)
b)
c)
d)
e)

2

Manglende alkoholfrie og/eller alkoholsvake alternativer
Mangler ved skjenkekart
Brudd på reklamebestemmelsene
Brudd på bestemmelsene om internkontroll
Salg av alkoholholdig drikk med rabatt

Alvorlige brudd – 2 til 4 prikker, f.eks.
a) Medbrakt alkoholholdig drikk nytes i salgs- eller skjenkelokalet
b) Alkoholholdig drikk tas med utenfor godkjent skjenkeareal
c) Åpenbart beruset person oppholder seg på skjenkestedet og vises ikke ut før kontrollør
har gjort oppmerksom på forholdet
d) Fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart beruset person ikke er vist ut
e) Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
f) Omsetning i andre lokaler enn de bevillingen gjelder for
g) Manglende søknad om endring av styrer/stedfortreder ved utskifting
h) Brudd på de generelle regler om opplæring av vakter og ansatte som arbeider med
servering av alkohol
i) Manglende eller utilstrekkelig vakthold der dette er påkrevd

3

Svært alvorlige brudd – 5 til 8 prikker, f.eks.
a)
b)
c)
d)
e)

Skjenking/salg utover tillatt skjenketid/salgstid
Skjenking/salg til åpenbart beruset person
Skjenking/salg til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene
Kontrollørene blir forsøkt hindret under utøvelse av kontrollvirksomheten
Narkotikaomsetning i salgs- eller skjenkelokalet

Prikkbelastning og eventuell inndragning av bevillingen
Tildeling av inntil 7 prikker kan medføre at det gis administrativ advarsel. Prikkbelastning kan også
gjøres på grunnlag av politiets avviksrapporter.
Ved tildeling av 8 prikker eller mer skal bevillingen inndras.
-

Første gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 2 uker.
Andre gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 1 måned.
Tredje gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 3 måneder.

Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredelser i løpet av 12 måneder forut for den
siste hendelsen som legges til grunn. Etter en inndragningsperiode starter bevillingshaver på nytt
uten prikkbelastning. Bevillingshavers tidligere praktisering av bevillingen kan imidlertid få
betydning ved søknad om fornyelse av bevillingen.
Dersom én gjest/kunde forårsaker brudd på flere bestemmelser i alkohollovgivningen samtidig,
belastes alle overtredelsene med prikker, men likevel slik at den mest alvorlige overtredelsen
tillegges størst vekt ved vurderingen av sanksjonsnivå.
En bevilling kan inndras for resten av bevillingsperioden ved gjentatte, svært alvorlige brudd på
alkoholloven med tilhørende forskrifter.

Andre forhold som kan medføre inndragning av bevillingen
Vesentlige brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen fører til inndragning av bevillingen i
en periode på minimum 3 måneder allerede ved første gangs overtredelse.
Ved manglende oppfyllelse av vandelskravets innhold kan bevillingen inndras. Det samme gjelder
for gjentatt diskriminering ved salgs- eller skjenkestedet.
Manglende innsendelse av omsetningsoppgave eller manglende betaling av bevillingsgebyr, kan
medføre at bevillingen inndras til oppgave er mottatt eller gebyr betalt.
Listen er ikke uttømmende da ethvert brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter kan være
grunnlag for inndragning. Det er også adgang til å inndra bevillingen ved overtredelse av
bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med
alkohollovens formål.
Klageadgang
Bodø bystyre gir rådmannen fullmakt til å ilegge administrative advarsler i form av inntil 7
prikkbelastninger. Slike administrative avgjørelser er ikke å anse som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og er dermed ikke underlagt klageadgang.
Det delegeres til Bodø formannskap å fatte vedtak om tildeling av 8 prikker eller mer og
inndragning av bevilling. Vedtak om inndragning av bevilling utgjør et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven, og kan følgelig påklages til Fylkesmannen.
Ordningen med prikkbelastning skal evalueres innen to år, dvs. juni 2014.

Oversendelsesforslag fra FRP, Høyre og Venstre
Serveringssteder som har bevilling til uteservering skal holde uteserveringen lukket i perioden
02.00-08.00. Det ønskes at administrasjonen kommer tilbake med en orientering om sentrale lover
og forskrifter ang. uteservering for behandling i bystyret 21.06.12.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R)
Opprinnelig innstilling fra administrasjonen opprettholdes i sin helhet.
Subsidiært:
Bodø kommune gjennomfører et prøveprosjekt på ett års varighet, med skjenkestans kl. 02:00 alle
ukedager. Prosjektet evalueres i etterkant, med hensyn til nedgang i voldsepisoder og konsekvenser
for utelivsnæringen.
Fra Janne Ellingsen (FRP)
B1: tidspunktene endres til 06.00-20.00 og 06.00-18.00. (som gitt i alkoholloven)
C2: skjenketidene for øl/vin (gruppe 1 og 2) er fra 06.00
Nytt punkt: Uteservering utvides i henhold til gjeldende lovverk.
Fra Else-Marie Torp (KRF):
Tar opp rådmannens innstilling.
Fra Trud Berg (AP):

Tillegg:
1. Det er viktig å holde på den gode praksisen med nært samarbeid mellom politi, kommune og
bransje. Prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering er viktig i den sammenheng, og bystyret ber
administrasjonen sikre at vedtaksoppfølgingen i ruspolitisk plan følges og evalueres nøye.
2. Bystyret ber kommunen gå i dialog med drosjenæringen om vakthold i forbindelse med
køavvikling i helgene.

Votering
Forslag fra Bjørbæk (R)
fikk 6 stemmer (3R, 2SV, 1KRF) og falt.
Subsidiært forslag - fikk 6 stemmer (3R, 2SV, 1KRF) og falt.
Forslag fra Ellingsen (FRP)
B1: ble vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen som fikk 18 stemmer (13AP, 2SV, 3R,
1KRF)
C2: ble vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen som fikk 18 stemmer (13AP, 2SV, 3R,
1KRF)
Tilleggspunkt ble vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2SV).
Forslag fra Berg (AP) ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen med vedtatte endringer ble vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2SV).

Vedtak
A.

Det vedtas slik målsetting:
 Bevillingspolitikken i Bodø kommune skal være i samsvar med alkohollovens formål, og
skal lokalt innrettes slik at den bidrar til at formålet realiseres.
 Målet med bevillingspolitikken er ellers å bidra til at salgs- og skjenkestedene gis stabile og
forutsigbare rammevilkår og å hindre illojal konkurranse.
 Folkehelseperspektivet skal vektlegges ved behandlingen av bevillingssaker.
 Kontrolltiltak med et adekvat reaksjonsmønster skal være et sentralt virkemiddel for å sikre
at salg og skjenking av bevillingspliktig alkohol skjer i samsvar med gjeldende lov- og
regelverk og skal dessuten bidra til ryddige bransjeforhold.
 Gjennom programmet Ansvarlig Alkoholhåndtering skal kommune, politi og skjenkenæring
samarbeide for å skape en tryggere by og et tryggere uteliv ved å unngå overskjenking og
skjenking til mindreårige, og dermed minske rusrelatert vold gjennom å fremme ansvarsfull
servering av alkohol.
 Bodø kommune vil gjennom deltakelse i programmet bidra til




strukturert samarbeid mellom kommune, politi og skjenkenæring
kvalitetssikring og videreutvikling av skjenkekontrollen
å avholde kurs for bevillingsinnehavere og ansatte i næringen

 Det vedtas slike retningslinjer for alkoholomsetning i bevillingsperioden 1.7.2012 –
30.6.2016:
B. Salg av alkoholholdig drikk
1. Salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
fastsettes til kl 06:00 – 20:00 på hverdager, og kl 06.00 til kl 18:00 på lørdager og dager før

helligdag. På søn- og helligdager, 1. og 17. mai, samt valgdager kan salg av øl og rusbrus
ikke finne sted.
2. Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i dagligvarebutikkene.
3. Kontrollen med salgsstedene skal økes.
4. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er brakt i
orden, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen
overholdes.
5. Det forutsettes at virksomheten har tilfredsstillende internkontrollrutiner, og at
bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
Før bevillingen tas i bruk skal bevillingshaver sende inn
a. kopi av innmelding av alle ansatte i arbeidsgiverregistret
b. kopi av arbeidskontrakter for alle ansatte
c. kopi av yrkesskadeforsikring for alle ansatte.
C.

Skjenking
1. Skjenking av øl, vin og brennevin kan skje til kl.03.00 alle dager. Skjenkestedene skal
stenge en halvtime etter at skjenkingen har opphørt.
2. Skjenketiden for øl/ vin (gruppe 1 og 2) er fra kl.06.00.
Skjenketiden for brennevin (gruppe 3) er fra kl. 13.00.
Skjenketidene for øl/vin (gruppe 1 og 2) er fra 06.00
Uteservering utvides i henhold til gjeldende lovverk.
3. Det innføres ikke tak på antall bevillinger.
4. Det gis tillatelse til utendørs skjenking av brennevin.
5. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin i skjenkesteder som retter seg mot
ungdom, og der aldersgrensen er 18 år. For de steder som har bevilling for gruppe 1,2 og 3
skal brennevin fjernes fra hyllene ved 18 års arrangement.
6. Dersom det ikke foreligger særlige grunner for det skal det ikke gis skjenkebevilling til
spisesteder som kombinerer driften med gatekjøkkenvirksomhet, på publikumsarealer under
idrettsarrangementer og på virksomheter som er lokalisert i områder for barn og unges
fritidsaktiviteter.
7. Det kan gis ambulerende skjenkebevilling i kombinerte anlegg for skole/idrett/kultur.
8. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er bragt i
orden, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen
overholdes.
9. Det forutsettes at virksomheten har tilfredsstillende internkontrollrutiner, og at
bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
Før bevillingen kan tas i bruk skal bevillingshaver sende inn
a. kopi av innmelding av alle ansatte i arbeidstakerregisteret
b. kopi av arbeidskontrakter for alle ansatte
c. kopi av yrkesskadeforsikring for alle ansatte.
10. Alle virksomheter som får bevilling plikter å bedrive opplæring av egne ansatte om
skjenkebestemmelser og alkoholloven. I tillegg er det en forutsetning for
skjenkebevillingen at personalet som skjenker alkohol gjennomgår program for Ansvarlig
alkoholhåndtering. Alle styrere og stedfortredere på utesteder med nattåpent må gjennomgå
kursopplegg for Ansvarlig alkoholhåndtering innen utgangen av 2012, og alle som serverer
alkohol må ha gjennomgått kursopplegget i løpet av 2013. Nyansatte må etter 2013
gjennomgå kursopplegget i løpet av de første 6 mnd. etter ansettelse.

11. Arrangementer som får bevilling til skjenking på store områder (f.eks konserter og
festivaler) vil bli underlagt særskilt skjerpet kontroll.

D.

Retningslinjer for reaksjonsformer ved overtredelse av bestemmelser i alkohol- lovgivningen

Prikkbelastning

Brudd på alkoholloven eller dens forskrifter inndeles i 3 grupper. Listen er ikke uttømmende.

1

Mindre alvorlige brudd – 1 prikk, f.eks.
a)
b)
c)
d)
e)

2

Manglende alkoholfrie og/eller alkoholsvake alternativer
Mangler ved skjenkekart
Brudd på reklamebestemmelsene
Brudd på bestemmelsene om internkontroll
Salg av alkoholholdig drikk med rabatt

Alvorlige brudd – 2 til 4 prikker, f.eks.
a) Medbrakt alkoholholdig drikk nytes i salgs- eller skjenkelokalet
b) Alkoholholdig drikk tas med utenfor godkjent skjenkeareal
c) Åpenbart beruset person oppholder seg på skjenkestedet og vises ikke ut før kontrollør
har gjort oppmerksom på forholdet
d) Fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart beruset person ikke er vist ut
e) Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
f) Omsetning i andre lokaler enn de bevillingen gjelder for
g) Manglende søknad om endring av styrer/stedfortreder ved utskifting
h) Brudd på de generelle regler om opplæring av vakter og ansatte som arbeider med
servering av alkohol
i) Manglende eller utilstrekkelig vakthold der dette er påkrevd

3

Svært alvorlige brudd – 5 til 8 prikker, f.eks.
a)
b)
c)
d)
e)

Skjenking/salg utover tillatt skjenketid/salgstid
Skjenking/salg til åpenbart beruset person
Skjenking/salg til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene
Kontrollørene blir forsøkt hindret under utøvelse av kontrollvirksomheten
Narkotikaomsetning i salgs- eller skjenkelokalet

Prikkbelastning og eventuell inndragning av bevillingen

Tildeling av inntil 7 prikker kan medføre at det gis administrativ advarsel. Prikkbelastning kan også
gjøres på grunnlag av politiets avviksrapporter.
Ved tildeling av 8 prikker eller mer skal bevillingen inndras.
-

Første gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 2 uker.
Andre gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 1 måned.
Tredje gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 3 måneder.

Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredelser i løpet av 12 måneder forut for den
siste hendelsen som legges til grunn. Etter en inndragningsperiode starter bevillingshaver på nytt
uten prikkbelastning. Bevillingshavers tidligere praktisering av bevillingen kan imidlertid få
betydning ved søknad om fornyelse av bevillingen.
Dersom én gjest/kunde forårsaker brudd på flere bestemmelser i alkohollovgivningen samtidig,
belastes alle overtredelsene med prikker, men likevel slik at den mest alvorlige overtredelsen
tillegges størst vekt ved vurderingen av sanksjonsnivå.
En bevilling kan inndras for resten av bevillingsperioden ved gjentatte, svært alvorlige brudd på
alkoholloven med tilhørende forskrifter.
Andre forhold som kan medføre inndragning av bevillingen

Vesentlige brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen fører til inndragning av bevillingen i
en periode på minimum 3 måneder allerede ved første gangs overtredelse.
Ved manglende oppfyllelse av vandelskravets innhold kan bevillingen inndras. Det samme gjelder
for gjentatt diskriminering ved salgs- eller skjenkestedet.
Manglende innsendelse av omsetningsoppgave eller manglende betaling av bevillingsgebyr, kan
medføre at bevillingen inndras til oppgave er mottatt eller gebyr betalt.
Listen er ikke uttømmende da ethvert brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter kan være
grunnlag for inndragning. Det er også adgang til å inndra bevillingen ved overtredelse av
bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med
alkohollovens formål.
Klageadgang
Bodø bystyre gir rådmannen fullmakt til å ilegge administrative advarsler i form av inntil 7
prikkbelastninger. Slike administrative avgjørelser er ikke å anse som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og er dermed ikke underlagt klageadgang.
Det delegeres til Bodø formannskap å fatte vedtak om tildeling av 8 prikker eller mer og
inndragning av bevilling. Vedtak om inndragning av bevilling utgjør et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven, og kan følgelig påklages til Fylkesmannen.
Ordningen med prikkbelastning skal evalueres innen to år, dvs. juni 2014.
Tillegg:
1. Det er viktig å holde på den gode praksisen med nært samarbeid mellom politi, kommune og
bransje. Prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering er viktig i den sammenheng, og bystyret ber
administrasjonen sikre at vedtaksoppfølgingen i ruspolitisk plan følges og evalueres nøye.
2. Bystyret ber kommunen gå i dialog med drosjenæringen om vakthold i forbindelse med
køavvikling i helgene.

PS 12/119 Fritt skolevalg - grunnlag
Innstilling fra komite for levekår
1. Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber ut fra den presenterte fremdriftsplan. Målet er å
presentere en politisk sak vedr. muligheten for fritt skolevalg i Bodø Kommune
2. Følgende kriterier undersøkes:


Økonomiske konsekvenser, herunder bør det bl.a. ses på:
 Vil det få betydning i forhold til tildeling av resursene til skolene?

 Vil det få betydning for skyss og evt. investeringer?


Skolekretser, herunder bør det bl.a. ses på:
 Stiller fritt skolevalg krav til den eksisterende inndeling i skolekretser



Eventuelle begrensning i fritt skolevalg, herunder bør det bl.a. ses på:
 Er det fysisk plass på skolene – hvem vurderer dette?
 Klassedeling
 Forgangsrett til nye elever som flytter inn. Det skal være plass til disse
elever
 Skyss



Forskrifter og lover, herunder bør det bl.a. ses på:
 At det vurderes evt. i samarbeide med Fylkesmannen om de lokale rutiner
lever opp til lover og forskrifter



Prosessen for søknad fra foresatte, herunder bør det bl.a. ses på:
 Hvem innvilger søknad? Og klagerett
 Informasjon til foreldre

3. I utredningen om fritt skolevalg, skal også forskningsresultater på feltet inngå.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Forslag fra Randolv Gryt (SV), AP og R:
Muligheten for fritt skolevalg i Bodø utredes ikke.

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

Vedtak
1. Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber ut fra den presenterte fremdriftsplan. Målet er å
presentere en politisk sak vedr. muligheten for fritt skolevalg i Bodø Kommune
2. Følgende kriterier undersøkes:


Økonomiske konsekvenser, herunder bør det bl.a. ses på:
 Vil det få betydning i forhold til tildeling av resursene til skolene?
 Vil det få betydning for skyss og evt. investeringer?



Skolekretser, herunder bør det bl.a. ses på:
 Stiller fritt skolevalg krav til den eksisterende inndeling i skolekretser



Eventuelle begrensning i fritt skolevalg, herunder bør det bl.a. ses på:
 Er det fysisk plass på skolene – hvem vurderer dette?
 Klassedeling
 Forgangsrett til nye elever som flytter inn. Det skal være plass til disse
elever
 Skyss



Forskrifter og lover, herunder bør det bl.a. ses på:
 At det vurderes evt. i samarbeide med Fylkesmannen om de lokale rutiner
lever opp til lover og forskrifter



Prosessen for søknad fra foresatte, herunder bør det bl.a. ses på:
 Hvem innvilger søknad? Og klagerett
 Informasjon til foreldre

3. I utredningen om fritt skolevalg, skal også forskningsresultater på feltet inngå.

PS 12/120 Skolestrategi 2012-2015
Innstilling fra komite for levekår
Saksfremlegg og strategiplan for perioden 2012-2015 godkjennes.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R):
Et fjerde satsingsområde om plan for kompetanseutvikling av lærerne, legges inn i skolestrategien.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Bjørbæk (R) fikk 5 stemmer (3R, 1H, 1FRP) og falt.

Vedtak
Saksfremlegg og strategiplan for perioden 2012-2015 godkjennes.

PS 12/121 Tilstandsrapport for læremidler i skolene
Innstilling fra komite for levekår
1. Mål og tiltak i forbindelse med arbeid med læremidler de neste fire år vedtas.
2. IKT budsjettet økes fra 2,5 mill. kr. til 2,9 mill. kr. innenfor skoleområdets egne rammer,
slik at programpakkene kan tas i bruk slik som anbefalt.
3. Det vurderes opprettet en 50 % prosesskonsulentstilling i 4 år, som skal støtte skolene i å
utnytte og utvikle bruken av elevaktive og entreprenørielle arbeidsmåter i læringsarbeidet og
støtte opp om arbeidet med utvidet kompetanse om og bruk av læremidler.
4. Det vurderes avsatt av et beløp på 1.5 mill. kr. per år i 4 år, der skolene kan søke om
medfinansiering (50%) av læremidler slik at skolene kan få oppgradert prioriterte
læremidler.
5. Eventuell realisering av pkt. 3 og 4 vurderes på vanlig måte i forbindelse med utarbeidelse
av ØP 2013-2016 og B 2013.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R)
Forslag nytt punkt 5:

Det forutsettes at satsingen ikke går på bekostning av undervisningsstillinger/lærertetthet.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Bjørbæk (R) ble vedtatt mot 1 stemme (V).

Vedtak
1. Mål og tiltak i forbindelse med arbeid med læremidler de neste fire år vedtas.
2. IKT budsjettet økes fra 2,5 mill. kr. til 2,9 mill. kr. innenfor skoleområdets egne rammer,
slik at programpakkene kan tas i bruk slik som anbefalt.
3. Det vurderes opprettet en 50 % prosesskonsulentstilling i 4 år, som skal støtte skolene i å
utnytte og utvikle bruken av elevaktive og entreprenørielle arbeidsmåter i læringsarbeidet og
støtte opp om arbeidet med utvidet kompetanse om og bruk av læremidler.
4. Det vurderes avsatt av et beløp på 1.5 mill. kr. per år i 4 år, der skolene kan søke om
medfinansiering (50%) av læremidler slik at skolene kan få oppgradert prioriterte
læremidler.
5. Eventuell realisering av pkt. 3 og 4 vurderes på vanlig måte i forbindelse med utarbeidelse
av ØP 2013-2016 og B 2013.
6. Det forutsettes at satsingen ikke går på bekostning av undervisningsstillinger/lærertetthet.

PS 12/122 Tilstand og ressursbruk i skolen 2012-13
Innstilling fra komite for levekår
Bystyret tar orienteringen om tilstand og ressursbruk i skolene til etterretning med følgende
presiseringer:
1. Bystyret ønsker en grunnskole som leverer gode resultater. At det overordnet i høstens
tilsyn tas utgangspunkt i de 3 overordnede satsningsområder (Livslang læring, ledelse og
foreldresamarbeid) fra den kommende skolestrategi 2012-2015 og at det gås i dybden
innenfor målene (under satsningsområdene).
2. Bystyret er tilfreds med det regnskapsmessige resultatet i grunnskolene, men understreker
at den intensive oppfølgingen av rektorene i forhold til å oppnå balanse mellom budsjett
og regnskap innenfor +/- 2% fortsetter.
3. Med utgangspunkt i skolestrategien legges det fram sak om tilstand og ressursbruk i
skolene våren 2013. Dette ses i sammenheng med tilsyn høsten 2012, Tilsynsrapport
vinteren 2012, regnskap og økonomiplan.
4. Bystyret forelegges en egen sak angående mobbing i skolen der en ser på tiltak og
ansvarsfordeling.
5. At orienteringen om oppfølgingen av verbalforslaget «Innsats mot vold og mobbing i
skolen» tas til etterretning
6. Bystyret forelegges en egen sak om innsatsteamet for en evt. styrking av teamet.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R):
Tillegg:
Bystyret forelegges i egen sak en opptrappingsplan for nivået på faglig etter- og videreutdanning av
lærere i årene 2012 -2015.

Votering
Forslag fra Bjørbæk (R) fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt.
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret tar orienteringen om tilstand og ressursbruk i skolene til etterretning med følgende
presiseringer:
1. Bystyret ønsker en grunnskole som leverer gode resultater. At det overordnet i høstens tilsyn tas
utgangspunkt i de 3 overordnede satsningsområder (Livslang læring, ledelse og
foreldresamarbeid) fra den kommende skolestrategi 2012-2015 og at det gås i dybden innenfor
målene (under satsningsområdene).
2. Bystyret er tilfreds med det regnskapsmessige resultatet i grunnskolene, men understreker at den
intensive oppfølgingen av rektorene i forhold til å oppnå balanse mellom budsjett og regnskap
innenfor +/- 2% fortsetter.
3. Med utgangspunkt i skolestrategien legges det fram sak om tilstand og ressursbruk i skolene
våren 2013. Dette ses i sammenheng med tilsyn høsten 2012, Tilsynsrapport vinteren 2012,
regnskap og økonomiplan.
4. Bystyret forelegges en egen sak angående mobbing i skolen der en ser på tiltak og
ansvarsfordeling.
5. At orienteringen om oppfølgingen av verbalforslaget «Innsats mot vold og mobbing i skolen»
tas til etterretning
6. Bystyret forelegges en egen sak om innsatsteamet for en evt. styrking av teamet.

PS 12/123 Framtidig skolestruktur Sentrum-Rønvik 2012
Innstilling fra komite for levekår
1. SENTRUM: Det tas utgangspunkt i alternativ 0 med de investeringer som ligger som forslag
i investeringsoversikten.
2. NORD: Det tas utgangspunkt i Alternativ 2 med de investeringer som ligger som forslag i
investeringsoversikten. Det innebærer en kapasitet på Rønvik for opp til 600 elever. Behov
for ny skole vurderes igjen i 2014.

a) I vurdering av behovet for ny skole i Rønvik, skal både 1-10 skole og 8-10 skole vurderes.
3. Investeringsbehovene fra «Investeringsoversikten for 2012-2016» vurderes i budsjettprosessen høsten 2012.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. SENTRUM: Det tas utgangspunkt i alternativ 0 med de investeringer som ligger som forslag
i investeringsoversikten.
2. NORD: Det tas utgangspunkt i Alternativ 2 med de investeringer som ligger som forslag i
investeringsoversikten. Det innebærer en kapasitet på Rønvik for opp til 600 elever. Behov
for ny skole vurderes igjen i 2014.
a) I vurdering av behovet for ny skole i Rønvik, skal både 1-10 skole og 8-10 skole vurderes.
3. Investeringsbehovene fra «Investeringsoversikten for 2012-2016» vurderes i budsjettprosessen høsten 2012.

PS 12/124 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Bodø
kommune
Innstilling fra komite for levekår
«Forskrift om felles ordensreglement for grunnskolene i Bodø Kommune» vedtas.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
«Forskrift om felles ordensreglement for grunnskolene i Bodø Kommune» vedtas.

PS 12/125 Endret administrativ struktur i kommunale barnehager
PS 12/125 og PS 12/137 ble behandlet under ett.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Vedtak
Se votering i sak PS 12/137.

PS 12/126 Modellkommuneforsøket - status og framdrift
Innstilling fra komite for levekår
1. Bodø kommune vektlegger overgang fra prosjekt til drift i de to siste årene av satsingen.
2. Det gjennomføres en årlig kartlegging i de berørte tjenestene som legges fram som politisk
sak, med forslag til tiltak.
3. Eventuelle økonomiske konsekvenser av prosjektet legges fram til vanlig budsjettbehandling
høsten 2013.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune vektlegger overgang fra prosjekt til drift i de to siste årene av satsingen.
2. Det gjennomføres en årlig kartlegging i de berørte tjenestene som legges fram som politisk
sak, med forslag til tiltak.
3. Eventuelle økonomiske konsekvenser av prosjektet legges fram til vanlig budsjettbehandling
høsten 2013.

PS 12/127 Familiesentersatsingen - status og veien videre
Innstilling fra komite for levekår
1.Familiesentersatsingen fortsetter i tråd med tidligere vedtak.
2.De budsjettmessige konsekvensene vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Familiesentersatsingen fortsetter i tråd med tidligere vedtak.
2. De budsjettmessige konsekvensene vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013.

PS 12/128 Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"
Innstilling

fra komite for levekår

1. ”Bra Ungdom” vurderes videreført som et permanent tiltak under ”Oppvekstparaplyen” i
Bratten aktivitetspark.
2. Med forbehold om finansiering opprettes det en 100 % fast stilling for å ivareta dette feltet.

3. Finansieringen avklares gjennom dialog med NAV, de videregående skolene i Bodø og
Bodø kommune. Endelig forslag til finansiering legges fram og vurderes i forbindelse med
behandlingen av Bodø kommunes økonomiplan / budsjett for 2013

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. ”Bra Ungdom” vurderes videreført som et permanent tiltak under ”Oppvekstparaplyen” i
Bratten aktivitetspark.
2. Med forbehold om finansiering opprettes det en 100 % fast stilling for å ivareta dette feltet.
3. Finansieringen avklares gjennom dialog med NAV, de videregående skolene i Bodø og
Bodø kommune. Endelig forslag til finansiering legges fram og vurderes i forbindelse med
behandlingen av Bodø kommunes økonomiplan / budsjett for 2013

PS 12/129 Avtaler mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune
Innstilling fra komite for levekår
Tjenesteavtalene som her legges fram er en del av Samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og
Nordlandssykehuset HF








Tjenesteavtale 2
Tjenesteavtale 4
Tjenesteavtale 6
Tjenesteavtale 7
Tjenesteavtale 8
Tjenesteavtale 9
Tjenesteavtale 10

Tjenesteavtalene ivaretar de kravene til avtaler som skal være på plass innen 01.07.2012.
Tjenesteavtalene vedtas.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tjenesteavtalene som her legges fram er en del av Samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og
Nordlandssykehuset HF


Tjenesteavtale 2








Tjenesteavtale 4
Tjenesteavtale 6
Tjenesteavtale 7
Tjenesteavtale 8
Tjenesteavtale 9
Tjenesteavtale 10

Tjenesteavtalene ivaretar de kravene til avtaler som skal være på plass innen 01.07.2012.
Tjenesteavtalene vedtas.

PS 12/130 Reviderte etiske retningslinjer. Innstilling fra
kontrollutvalgets møte 04.06.2012
Innstilling fra kontrollutvalget
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.
Kontrollutvalget er orientert om kommunens reviderte etiske retningslinjer, og at etikk skal være
tema på hver enhet minst en gang per år. Det er igangsatt et prosjekt i kommunen i forhold til
yrkesetikk, særlig innen helse og sosial. Målsettingen er å øke den etiske bevisstheten i
organisasjonen.
Når det gjelder likestilling er utvalget orientert om status og tiltak på området.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Brigt Kristensen (R):
Bystyret tar til orientering at kontrollutvalget er orientert om administrasjonens oppfølging av
reviderte etiske retningslinjer.

Votering
Forslag fra Kristensen (R) ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen.

Vedtak
Bystyret tar til orientering at kontrollutvalget er orientert om administrasjonens oppfølging av
reviderte etiske retningslinjer.

PS 12/131 Oppfølging av forvaltningsplan - Reguleringsplan og
reguleringsendring. Kontrollutvalgets innstilling fra møte 04062012
Innstilling fra kontrollutvalget
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en
oppfølgning av bystyrets vedtak i sak PS 80/10 Saksbehandling reguleringsplan og
reguleringsendring.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at det er gjort endringer for å bedre kommunens rutiner og
for å kvalitetssikre saksbehandlingen vedrørende reguleringsplaner. Videre er det gjort
endringer i delegasjonsreglement. Etter kontrollutvalgets vurdering er bystyrets vedtak
på dette punktet fulgt opp.
3. Bystyrets anmodning til kontrollutvalget om å foreta en grundigere vurdering av bruken
av delegert myndighet og mindre vesentlig reguleringsendring av Sjøgata 45-47, er fulgt
opp og lagt frem for bystyret i RS-sak 25/10. Bystyrets vedtak på dette punktet er fulgt
opp.
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Brigt Kristensen (R):
Bystyret tar orienteringa fra kontrollutvalget til orientering

Votering
Innstillingen ble vedtatt mot forslag fra Kristensen (R) som fikk 19 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1V).

Vedtak
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en
oppfølgning av bystyrets vedtak i sak PS 80/10 Saksbehandling reguleringsplan og
reguleringsendring.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at det er gjort endringer for å bedre kommunens rutiner og
for å kvalitetssikre saksbehandlingen vedrørende reguleringsplaner. Videre er det gjort
endringer i delegasjonsreglement. Etter kontrollutvalgets vurdering er bystyrets vedtak
på dette punktet fulgt opp.
3. Bystyrets anmodning til kontrollutvalget om å foreta en grundigere vurdering av bruken
av delegert myndighet og mindre vesentlig reguleringsendring av Sjøgata 45-47, er fulgt
opp og lagt frem for bystyret i RS-sak 25/10. Bystyrets vedtak på dette punktet er fulgt
opp.
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

PS 12/132 Plan forvaltningsrevisjon 2012-2015. Saksfremlegg med
kontrollutvalgets innstilling fra møte 04062012
Kontrollutvalgets innstilling
Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 med
følgende prioriterte fokusområder:
1. Kvalitet, bemanning og ressursbruk i barnevernet

2. Innkjøp og offentlige anskaffelser
3. Produktivitet innen Pedagogisk psykologisk tjeneste
4. Sykefravær i barnehager
5. Kvalitet innen pleie og omsorgstjenester.
6. Styring og foretaksledelse Bodø havn KF
7. Helsesøstertjenesten
8. Kommuneplanlegging
9. Tilsyn, oppfølgning og kontroll ved fosterhjemsplasseringer
10. Samhandlingsreformen
Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der
kontrollutvalget finner det nødvendig

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Forslag
Fra Svein E. Olsen (R)
Pkt. 7. ”Helsesøstertjenesten” flyttes opp som pkt. 2 og bytter plass med ”innkjøp og offentlige
anskaffelser”
Pkt. 3. ”Produktivitet” erstattes med ”kvalitet”

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Olsen (R) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 med
følgende prioriterte fokusområder:
1. Kvalitet, bemanning og ressursbruk i barnevernet
2. Helsesøstertjenesten
3. Kvalitet innen Pedagogisk psykologisk tjeneste
4. Sykefravær i barnehager
5. Kvalitet innen pleie og omsorgstjenester.
6. Styring og foretaksledelse Bodø havn KF
7. Innkjøp og offentlige anskaffelser
8. Kommuneplanlegging
9. Tilsyn, oppfølgning og kontroll ved fosterhjemsplasseringer
10. Samhandlingsreformen
Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der
kontrollutvalget finner det nødvendig

PS 12/133 Valg av forliksråd 2013 - 2017
Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som medlemmer og varamedlemmer i Forliksrådet for perioden 2013-2017 velges:
Medlemmer:
1. Solfrid Oldereid Hansen
2. Marianne Lundeker
3. Jan Kåre Moen
Varamedlemmer:
1. Per Ravna
2. Tore Jeremiassen
3. Rita Hustad
Som formann velges: Solfrid Oldereid Hansen

PS 12/134 Valg av meddommere til Salten tingrett 2013-2017
Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende kvinner og menn velges som meddommere til Salten tingrett for perioden 1.1.201331.12.2016:
Albrigtsen
Aleksandersen
Alvenes
Amundsen
Andersen
Andersen
Andersen
Andersen
Andreassen
Andreassen
Andreassen
Andreassen-Knutssøn
Angelsen
Angelsen

Sølvi Iren Åmo
Katrine
Wenche
Wenche Alvilde
Kim Gregard
Kjell Ove
Ole Johan
Reidar
Ivar Steinar
Kjell
Marion Alice
Erling
Randi
Thor Arne

Antonsen
Antonsen
Arntsen
Arntsen
Askvik
Asphaug
Baglo
Bakke
Bay-Larsen
Beiermann
Belsheim
Benjaminsen
Benonisen
Berg
Berg
Berg
Bjørgeengen
Bjørklund
Bjørkmo
Bjørkås
Bliksvær
Borch
Brenna-Mortensen
Broekhuizen
Bruvoll
Brækkan
Bugge
Busterud
Baade
Carlsen
Clarke
Dalaker
Dalhaug
Didriksen
Dreiås
Dybli
Dybli
Dølvik
Dørum
Eggen
Eggen
Einvik
Eliassen
Enge
Engen
Engen
Enger
Evjen

Hallgerd
Solveig Karoline
Kenn Charles
Margareth
Ørjan Rabben
Cathrine
Camilla
Erik
Ingrid Agathe
Remi
Kåre
Thorbjørn
Marianne
Eva Elisabeth
Kristin
Nina
Anne Marie
Marianne
Jan Åge
Tor Fridtjof
Trond
Odd Jarl
Gaute
Elin S Aune
Svein Arne
Bård
Marte
Frode
Roger Asbjørn
Arnhild Ubostad
Ricardo Raul
Knut Cato
Per Oluf
Kyrre Per Idar
Trine
Mari Krane
Per Ole
Inger-Louise
Solveig Kim
Bjarne
Bjørnar
Børge Albertsen
Christer A
Geir Inge
Anita
Hans-Jacob
Tron Espen
Ann Kristin

Evjen
Fagermo
Frantzen
Furuhatt
Greibrokk
Gundersen
Hangaas
Hansen
Hansen
Hansen
Helgesen
Hellesø
Hernes
Hippe
Hjartøy
Hjermind
Hjermind
Hole
Horori
Horori
Horsdal
Horsgaard
Hutchinson
Hveding
Høyer
Høyforslett
Ilstad
Ingebrigtsen
Isaksen
Iversen
Iversen
Jacobsen
Jarnæs
Jensen
Jensen
Johansen
Johansen
Johnsen
Johnsen
Johnsen
Johnston
Jønsberg
Karlsen
Karlsen
Karlsen
Kaspersen
Knutson
Kristensen

Thorbjørn
Dagfin Tor
Roger Andre
Ernst Kristoffer
Jostein
Ludvik
Ingrid Bredesen
Alf Erik
Anne-Mette Fygle
Lars Røed
Jan Einar
Gro Marit
Vibeke
Lena Brunes
Wenche Merethe
Arne Erling Olsen
Dorthe Leise
Morten
Jazia
Mahmod Selman
Sissel Heidi
Hans Petter
Alan Rose Maclean
Birger
Per Arne
Sølvi
Knut
Grete Bang
Hanne Christine
Gunn Mary
Ivar Christian
Brite
Joakim
Hilde Mari
Ninni Marlen
Kathrin
Ronny
Diana Kristine
Eli Irene
Gunnar
Elisabeth Lund
Jørn
Arve Erik
Dani Andre
Marita Cathrin
Camilla
Geir Lasse Granum
Ann M Larsos

Kristiansen
Kristoffersen
Kvarsnes
Kvarsnes
Lamark
Larsen
Larsen
Larsen
Larsen
Lauritsen
Leding
Lemstad
Lien
Lillegaard
Lillehaug
Lyngmo
Lyngstad
Løkås
Madsen
Magnussen
Malandrino
Marshall
Mathisen
Mellemvik
Moen
Moland
Moldjord
Mosti
Myrbakk
Møllersen
Mølstre
Mørkved
Naurstad
Nilsen
Nilsen
Nilsen
Nilsen
Nilsen
Nitter
Nohr
Nordahl
Nordland
Nordland
Nyheim
Nyheim
Nystad
Nystad
Olafsen

Bjørn Ole
Kimmy A L
Signy
Torgeir
Hege
Berit Karin Bjarmann
Hans Tore
Svenn
Trond-Ivar
Ann-Rigmor
Jan-Arne
Mona
Marianne
Annette Lund
Mona Elisabeth Doyle
Iris-Karine
Anne Kirsten
Rita Jorun
Andreas
Arne
Salvatore Riccardo
Lisa Marie
Karoline H
Irene Margrete
Tore
Marianne
Ann-Kristin
Svein-Arne
Tove-Ann
Svein
Ole Johan
Marit
Rolf Alfred
Erling Magnus
Hilde Johnsdatter
Kristian Johan
Rune
Svein Alfred
Tove Marie
Rita Iren Andersen
Astrid
Kari Viker
Roger
Benthe Kristin
Hanne
Jim Tommy
Øystein
Håvard

Olavsen
Olsen
Olsen
Olsen
Olsen
Opdalshei
Opøyen
Orø
Osnes
Ossletten
Ossletten
Paulke
Paulsen
Pedersen
Pedersen
Persson
Pettersen
Pettersen
Rasch
Rasic
Ravn
Rekkedal
Resulbegovic
Ribe
Rist
Rongved
Rusti
Røkenes
Røsten
Rånes
Saksenvik
Sandersen
Sandåker
Saxrud
Saxrud
Seljeseth
Selnes
Selstad
Setvik
Singh
Sivertsen
Sivertsen
Sjøvoll
Skogen
Skårn
Smeplass
Solli
Solaas

Tove Hovde
Bjørn Roald
Ida Lill
Oddbjørn Inge
Terje
Eva
Åshild
Bjørn Aage
Sonja
Kai Remi
Magne Georg Eide
Karin Emmy Liska
Rune Henrik
Lisbeth
Nina Elisabeth
Fredric Martinsen
Anne-Grethe
Tommy
Sverre
Kornelija
Odd Arne
Per Sigmund
Azra
Hilde
Julie
Kjersti Johanne
Lillian Elisabeth
Bjørn Petter
Ole-Marius Dyping
Lise Henriette
Aina
Håkan Torleif
Erlend Sigurd
Aina Elisabeth
Anne Lise
Hedda Vikan
Guri
John Åge
Ole Emil
Jagdish Pal
Robert André
Rolf Arnt
Even
Stine
Trond Einar
Ola
Tom Berger
Laila

Sperstad
Stamnes
Stein
Steinro
Strand
Strand
Strandheim
Strige
Sundfær
Sælø
Sæthre
Tangeraas
Teigland
Tenggren
Thue-Nilsen
Tjeldnes
Torrissen
Troli
Vanvik
Vassbotn
Veiåker
Vikan
Wasmuth
Wensell
Willumsen
Wisth
Wisth
Øines
Østensen
Østensen
Øverland
Øverås
Øvsthus
Aarvik
Åseng
Åsheim

Rosita Jannie
Bjørn Håvard
Anne
Anna Karin Hansen
Ellen Randi Olsen
Terje
Nina Helen
Siri
Marylen
Øystein
Lene Mari
Ingeborg
Jan-Harry
Ann Karin
Elise
Anne Kathrine
Liv-Erna
Merete
Mariann
Monica
Tove
Thorvald Inge
Øystein Alstad
Vibeke
Kirsten
Annette
Tommy
Christina Aas
Daniel Eggesvik
Roger
Elsa Lovise Erichsen
Hilma Irene
Irene Larsen
Christine
Ann Kristin
Tutti

PS 12/135 Valg av jordskiftemeddommere til Salten jordskifterett
Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende velges som jordskiftemeddommer for Bodø kommune i perioden 2013-2016:

Alstad
Aurstad
Bakken
Bendiksen
Bergquist
Blom
Brodersen
Hansen
Henriksen
Herstad
Ivarrud
Jakobsen
Jentoft
Johansen
Johnsen
Jordbru
Karlsen
Kristiansen
Lund
Moen
Nagy
Nikolaisen
Nordvik
Olsen
Olsen
Pedersen
Rekkedal
Revhaug
Robertsen
Sivertsen
Sivertsen
Skagen
Stordal
Totland
Vik
Wasmuth
Wickstrøm
Willumsen

Jon Albert Roald
Eilev
Jan Nils
Per Martin
Ingolf Andreas
Roar
Kari Margrethe Taraldsvik
Odd Willy
Kari
Laila
Henning Frithjov
Bjørnar
Olav Martin
Oddbjørg Helene
Eilif Egil
Asgeir Johan
Iris-Marie
Knut Peder
Odd Andreas
Jan Kåre
Katalin
Trond Arve
Signe-Lise Alfhild
Astrid Tove
Oddbjørn Inge
Torill
Per Sigmund
Jorunn Laila Marie
Heidi Nilsine
Rolf Arnt
Unny Nome
Finn Erik
Hermod
Magne
Helga
Jan Erling
Jan Hugo
Jan Trygve

PS 12/136 Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland
lagmannsrett
Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:

Votering
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende kvinner og menn velges som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland
lagmannsrett fra Bodø kommune for perioden 1.1.2013-31.12.2016:
Almås
Alsos
Anvik
Bjørgo
Breivik
Eide
Hangaas
Hansen
Hansen
Hansen
Hansen
Hansen
Hanssen
Holmedal
Hongset
Hunstad
Håkestad
Isaksen
Ivarrud
Jakobsen
Kirkesæther
Lemstad
Lind
Lindal
Lundestad
Melå
Moen
Mækelæ
Rørvik
Skaldehaug
Skaug
Stein
Stephansen
Strøm

Finn Arne
May-Elin
Pernille Høj
Frode
Fritz-Leo
Merete
Stian
Geir Hareide
Geir Helge Leif
Odd Willy
Solfrid Oldereid
Wenche
Geir Steinar
Torild Eline
Tore
Kristin
Leif Fridtjof
Trine Skogvold
Henning Frithjov
Jostein
Espen
Wenche
Per Harald
Mona
Svein Olav
Anne-Lise Halstensen
Jan Kåre
Jonny
Anne Oddveig
Liv Angvik
Berit
Gunnar
Sissel With
Asbjørn Sigvart

Svedhaug
Sælø
Tenggren
Torvik
Aalstad

Torill Kristin
Liv Bente
Svein
Hege Benedikte
Jan-Robert

PS 12/137 Ad PS 12/125 Endret administrativ struktur i kommunale
barnehager
PS 12/125 og PS 12/137 ble behandlet under ett.
PS 12/125

Innstilling fra Organisasjonsutvalget
Utvalget ber administrasjonen vurdere saken på nytt, med unntak av modell 3. Nye alternativer
for organisering skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgtes organisasjoner. Ny
barnehagelov og andre juridiske føringer må hensynstas.

Innstilling fra komite for levekår 07.06.2012
1. Modell 3 (4 – 7 barnehager samles til en virksomhet) – innføres i Bodø Kommune fra
01.01.2013.
2. Videre oppfølgning av sak ses i sammenheng med oppfølgning av verbalforslag 21 (budsjett
2012) om driftsoverføring av barnehager.
3. De øvrige økonomiske tilpasningsutfordringene for barnehage sektoren behandles på vanlig
måte i forbindelse med tertial rapportering og utarbeidelse av økonomiplan 2013-2016.
PS 12/137

Innstilling fra komite for levekår 20.06.2012
1. For å sikre analyse og gjennomføring av aktuelle tiltak nevnt i saken for økonomisk
tilpasning i kommunale barnehager, etableres en arbeidsgruppe med følgende
sammensetning:
2 representanter fra bystyret
2 representanter fra ansattes organisasjoner
1 barnehagestyrer
1 øvrig ansatt i kommunale barnehager
2 representanter fra administrasjonen
2. Arbeidet utgjør grunnlag for utarbeidelse av ØP 2013 – 2016, og ferdigstilles innen
01.10.12.

Bystyrets behandling i møte den 21.06.2012:
Even Sjøvoll ble erklært inhabil og fratrådte under behandlingen.

Forslag
Fra Randolv Gryt (SV):
Arbeidet med endring av den administrative strukturen i barnehagene ble satt i gang på bakgrunn av
omfattende krav om nedbemanning i barnehagene. Regnskapstallene for 2011 viser at det ikke var
reelt behov for denne nedskjæringen. På den bakgrunn beholdes dagens administrative struktur.
Fra Else-Marie Torp (KRF) fremmer komiteen for levekårs innstilling:
1. For å sikre analyse og gjennomføring av aktuelle tiltak nevnt i saken for økonomisk
tilpasning i kommunale barnehager, etableres en arbeidsgruppe med følgende
sammensetning:
2 representanter fra bystyret
2 representanter fra ansattes organisasjoner
1 barnehagestyrer
1 øvrig ansatt i kommunale barnehager
2 representanter fra administrasjonen
2. Arbeidet utgjør grunnlag for utarbeidelse av ØP 2013 – 2016, og ferdigstilles innen
01.10.12.
Fra Ida Pinnerød (AP):
3.Utvalget ber administrasjonen vurdere saken på nytt, med unntak av modell 3. Nye
alternativer for organisering skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgtes organisasjoner.
Ny barnehagelov og andre juridiske føringer må hensynstas.

Votering
Organisasjonsutvalgets innstilling/forslag fra Pinnerød (AP) fikk 12 stemmer (AP) og falt.
Innstilling fra komite for levekår 07.06.2012 pkt. 1-3 falt enstemmig.
Innstilling fra Komite for levekår 20.06.12 ble vedtatt mot 17 stemmer (12 AP, 3R, 2SV).
Tillegg fra Pinnerød (AP) fikk 12 stemmer (AP) og falt.
Forslag fra Gryt (SV) fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt.

Vedtak
1. For å sikre analyse og gjennomføring av aktuelle tiltak nevnt i saken for økonomisk
tilpasning i kommunale barnehager, etableres en arbeidsgruppe med følgende
sammensetning:
2 representanter fra bystyret
2 representanter fra ansattes organisasjoner
1 barnehagestyrer
1 øvrig ansatt i kommunale barnehager
2 representanter fra administrasjonen
2. Arbeidet utgjør grunnlag for utarbeidelse av ØP 2013 – 2016, og ferdigstilles innen
01.10.12.

