Møteprotokoll
Utvalg:

Bystyret

Møtested:

Bystyresalen, Rådhuset

Dato:

21.03.2013

Tidspunkt:

09:30 – 14:15

Til stede:
Navn
Ole-Henrik Hjartøy
Tom Cato Karlsen
Trud Berg
Morten Melå
Arild Nohr
Indra Grepp Kristoffersen
Ida Marie Pinnerød
Cecilie Lekang
Odd A. Lund
Lisbet Herring
Anne Mari Haugen
Arild Ørjar Mentzoni
Berit Anne Sennesvik
Kristin Hunstad
Øystein Mathisen
Andreas Madsen
Øystein Gudbrandsen Wik
Jonny Gulbrandsen
Janne Mari Ellingsen
Odd Paulsen
Allan Ellingsen
Robert Andre Sivertsen
Eugen Ludvigsen
Jan Einar Helgesen
Grethe Monica Fjærvoll
Stian Hiis Bergh
Hans Petter Horsgaard
Mona Lillehaug
Johan Bakke
Veronica Christiansen
Jan Kåre Moen

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Medl.
H
FRP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H

Varamedl. for

Til kl 11.15
Fra kl 11.15
Adelheid Kristiansen
Ingar Håkon Bråthen Steen
Ali Horori
Inga-Lill Sundset

Knut Hernes
Charlotte Rolandsen
Raymond Andreassen
Kari Holt Storstrand

Frøydis Grindstein
Joakim Sennesvik
Cato Henriksen

Ole Marius Svendsen
Synne Bjørbæk
Brigt Kristensen
Simon Gjerstad
Randolv Gryt
Kirsten Hasvoll
Rolf Arnt Sivertsen
Ingrid Lien
Terje Cruickshank
Ellen Belsom

Varamedlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem

H
Ole-Henrik Hjartøy
RØDT
RØDT
RØDT Svein Eilif Olsen
SV
SV
KRF
Else-Marie Torp
SP
V
UAVH

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stephan A. Skjelvan
Ingunn Lie Mosti
Arne Øvsthus
Annelise Bolland

Stilling
Fung. Rådmann/økonomisjef
Kommunaldirektør helse og omsorg
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
Byplansjef (deltok på deler av møtet)

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Til å godkjenne protokollen ble følgende valgt:
Trud Berg (AP), Randolv Gryt (SV), Grethe M. Fjærvoll (H).
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
FO 13/1, FO 13/2, skriftlig spørsmål fra Gryt (SV), PS 13/27, PS 13/28, PS 13/29, PS 13/30, PS
13/31, PS 13/33, PS 13/34, PS 13/35, PS 13/36, PS 13/37, PS 13/38, PS 13/39, PS 13/40, PS 13/41,
PS 13/42, RS 13/4, RS 13/5, RS 13/6, RS 13/7, RS 13/8, PS 13/43, PS 13/46, PS 13/32, skriftlig
spørsmål fra Brigt Kristensen, PS 13/47.
Permisjoner:
Ole-Henrik Hjartøy (H) fra kl 11.30 før sak PS 13/27 og til kl 13.15 før votering i sak PS 13/47.
Møtet ble da ledet av varaordfører Tom Cato Karlsen (FRP) med Ingrid Lien (SP) som
settevaraordfører – Ole Marius Svensen (H) til stede i Hjartøys permisjon.
Odd A. Lund (AP) fra kl 11.15 – Lisbet Herring (AP) tiltrådt før votering i sak PS 13/55.
Kirsten Hasvoll (SV) fra kl 13.30 – før votering i sak PS 13/47.

Ettersendt:
PS 13/46
PS13/47

Gro Alida Solvoll - søknad om fritak som meddommer Hålogaland lagmannsrett
Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre med saken?

Orientering fra ordfører:
 Bodø er en konferanseby med mange ulike konferanser som arrangeres;
Nordområdekonferanse, Sikkerhet/berdskapskonferanse, Maritime muligheter Nord,
Luftfartskonferansen, Rusforum i Nord, Norsk-russisk konferanse, nasjonal
industrikonferanse, Fylkesmannens kommunekonferanse.
 Bodø kommune har deltatt på Norskehavrådet.
 06 har hatt møte i Alta.
 Flere avdelingsbesøk er gjennomført: Mørkvedmarka barnehage og skole, Barnevernet,
Innstranda barnehage, Mørkved sykehjem (10 år).
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Møte med statssekretær Geir Pollestad vedr. Nasjonal transportplan.
Møte med Bjørnar Alteskjær vedr. differensiert arbeidsgiveravgift og kompensasjon.
Salten Regionråd hadde møte på Rognan 28.2.-01.03.13.
Møte i Politirådet
Møte i Studentrådet
Gunnvald Johansen AS har markert 50 års jubileum.
Møter med Nordland fylkeskommune om endelig plassering av hall ved Bankgata
Søknader til barnehageplasser – samme som i fjor og ser ut til at det blir full
barnehagedekning.
 Inngått samarbeidsavtale mellom universitetet mellom Bodø kommune og Universitetet i
Nordland

Annet
Kl. 09:00 Åpen halvtime.


Prosjektet Ren By v/Selveste Heieraas, Monica Nilsen, Kenneth Jakobsen



Earth Hour v/miljøvernsjef Jan Wasmuth

Skriftlige spørsmål:
Spørsmål til ordføreren fra Randolv Gryt (SV)
Romfolk i Bodø.
Sist sommer fikk vi i Bodø besøk av flere grupper av Romfolket, og sporadisk har Romfolk også
vært i Bodø i høst og i vinter.
Sommerens besøk medførte det mange av oss oppfattet som unødvendige konfrontasjoner og
uheldig medieoppmerksomhet. Nå står nå foran en ny sommersesong med fare for at tilsvarende
situasjoner oppstår.
I de diskusjonene som har vært rundt denne problematikken, har jeg oppfattet det slik at verken
politisk eller administrativ ledelse anser det nødvendig, eller ser det som sitt ansvar, å legge
forholdene til rette for disse gruppene.
Likevel spør derfor:
 På bakgrunn av de erfaringene vi hadde sist sommer: Vil kommuneledelsen ta initiativ for å
tilby egnede steder der grupper av Romfolk kan overnatte og ivareta grunnleggende behov
for personlig hygiene?
 Vil kommuneledelsen legge til rette for tiltak som kan bidra til å forebygge eller dempe
konfliktene.
 Sist sommer ble konfliktene dempet ved at private bodøværinger, og private organisasjoner,
tok ansvar for å løse den akutte situasjonen. Dette ble applaudert av den politiske ledelsen.
Hva er begrunnelsen for at situasjonen i det offentlige rom i Bodø vurderes som et privat, og
ikke offentlig, ansvar?
Ordføreren svarte:
I behandling av PS 12/156 fattet Formannskapet, 2.10.2012, følgende vedtak:
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1. Det vurderes innført registreringsplikt av personer som ønsker å tigge i Bodø. Det bes om at
dette vurderes ved at Politivedtektene i Bodø rulleres, og rådmannen bes også utrede en
lokal forskrift eller retningslinjer for regulering av pengeinnsamlingsvirksomhet, i form av
et tillatelse/løyvesystem hvor det anvises områder for den enkelte aktør.
2. Ved registrering utdeles fremmedspråklig, generell informasjon om Bodø, lover, regler og
overnattingsmuligheter.
3. Rådmannen bes bortvise alle som etablerer provisoriske leirplasser i kommunens parker og
friområder i innmark.
4. Midlertidige toalett- og sanitærløsninger er ikke aktuelt, men rådmannen bes utrede det
generelle behovet for etablering av ytterligere offentlige toaletter i Bodø.
5. Bodø kommune stiller seg positiv til ethvert privat initiativ for å hjelpe vanskeligstilte
personer som oppholder seg i Bodø over kortere eller lengre tid, herunder dialog- og
kontaktgrupper med språklig og kulturell kompetanse som kan skape basis for
kommunikasjon og avklaring også av de krav det norske samfunnet stiller til folk som
oppholder seg i vårt land.
Rådmannen er i gang med å følge opp vedtaket. Bl.a. har dette resultert i PS13/35, som Bystyret
skal ta stilling til i dag, om endring av politivedtektene, hvor meldeplikt foreslås innført.
I tillegg kan ordføreren orientere om at Byteknikk utreder spørsmålet om offentlige toaletter.
Status i dag er som følger:
- Bodøsjøen i pumpehus avløp
- Bystranda i pumpehus avløp
- Annas gatekjøkken i Sjøgata
- Sentrumsterminalen i Sjøgata
I tillegg til den pågående utredning er det under planlegging et toalett i tilknytning til Bodø havns
bygg på Sandkaia ved Storgata.
Etter hvert som sakene blir ferdig utredet vil disse bli lagt frem til politisk behandling.
Med dette anser ordføreren spørsmålet som besvart.
Spørsmål til ordføreren fra Brigt Kristensen (Rødt)
Opprydding i deponi
På grunn av omfattende byggeaktivitet er det i Bodø stort behov for å deponere masser på en
miljømessig forsvarlig måte. I desember 2012 vedtok bystyret retningslinjer for dette arbeidet.
Spørsmål: Er arbeidet med å legge til rette for hensiktsmessige deponering av ulike typer
masser i rute? Hva skjer for å forebygge, avdekke og rydde opp i ulovlige eller miljøskadelige
fyllinger? Hvordan er samarbeidet og arbeidsfordelinga mellom kommunen og Iris?
På Valle blei i 2005/2006 minst fire-fem meter djupe fyllinger som etter hvert har nådd et
omfang som tre fotballbaner vurdert som ikke søknadspliktig, men som ”mindre vesentlige
terrenginngrep”. En klage fra grunneiere i området blei ikke besvart av kommunen før etter ett
år og tre purringer fra Fylkesmannen. Da blei det for to år sia vedgått at deponiet burde vært
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gjort søknadspliktig etter plan og bygningsloven..
I en klage fra en av grunneierne fra 27.07.12 er det igjen – som i 2008 - vedlagt fotografisk
dokumentasjon av ureine masser i fyllinga, tilslamming og forurensing, noe som er bekrefta
av målinger.
Spørsmål: Har kommunen svart på dette brevet? Hva vil kommunen foreta seg for å få renska
opp i fyllinga på Valle?
Den 12.03.12 søkte tiltakshaver om tillatelse til et nytt deponi i området, men nå med mulig
avrenning til Nesielsva, som munner ut i Valosen.
Spørsmål: Hva er kommunens svar på denne søknaden?
Ordføreren svarte:
Ordføreren er svært tilfreds for at det er stor aktivitet i Bodø. Dette er et positivt tegn på at vi er en
kommune i vekst, noe vi alle burde kunne glede oss over.
Behandling av masser, både forurensede masser og rene masser har kommunen hatt fokus på lenge.
Det er utarbeidet en veileder for massebehandling med et mye strengere regime enn det som har
fungert til nå. Veilederen ble vedtatt av Bystyre ved behandling av PS 12/215, desember 2012.
IRIS er tiltenkt en sentral rolle i deponi og håndtering av masser. Generelt ønsker ordføreren å
påpeke at rene masser representerer en ressurs, mens derimot forurensede masser representerer et
problem. I dag kan kommunen kun deponere rene masser på lokasjoner utenfor IRIS sitt deponi på
Vikan. Administrasjonen er imidlertid anmodet om å få fortgang i å fremforhandle en avtale med
IRIS.
Ordfører ønsker også å gjøre Bystyret og spørsmålsstiller oppmerksom på at det er påbegynt et
arbeid med registrering og prøvetaking av sigevann fra massedeponi i kommunen. Tiltak i disse
gamle deponiene vil bli vurdert dersom det viser seg at deponiene på noen måte forurenser miljøet.
Vedrørende deponiet på Valle og klage av 27.7.12, så ligger saken til behandling hos Byteknikk.
Det er ikke svart på klagen. Byteknikk har i mellomtiden foretatt bekreftende undersøkelser av
deponiet og det vil bli foretatt ytterligere undersøkelser før tiltak iverksettes. Det er nå ansatt
miljøingeniør ved kontoret. Vedkommende er satt på saken og vil svare på klagen så snart dette lar
seg gjøre.
Spørsmålet vedrørende nytt deponi på Valle er behandlet ved byggesakskontoret 11.august 2012,
saksnummer 2012/2635.
Det er gitt en tillatelse etablering av jordbruksareal. Tiltakstype er nytt jordbruksareal og tiltaksart
er nytt anlegg - vesentlig terrenginngrep. Søknaden gjelder etablering av fylling/jordbruksareal og
godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k, på følgende vilkår:
1. Fyllingsfot med tiltak skal være innmålt og koordinatfestet i aksesystem for
kommunens kartverk og oversendes sammen med anmodning om ferdigattest i
medhold av plan- og bygningsloven § 2-1. Ferdigattest kan ikke gis før disse
opplysningene er gitt.
2. Tiltaket bør oppdeles og sluttføres etappevis med tilsåing for å hindre avrenningog
støvplager. Tilsåing skal skje innen tre måneder etter avsluttet fyllingsarbeider
eller innen 1. juli påfølgende år ved avslutning vinterstid.
Tiltakshaver plikter å undersøke om det er forurenset grunn i området, og om nødvendig
utarbeide tiltaksplan å få denne godkjent jfr vilkår gitt fra Fylkesmannen i Nordland etter
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forurensningsforskriften kapittel 2.
Det bør utarbeides driftsopplegg for kontrollert drift av massedeponeringen.
Tiltakshaver skal kunne dokumentere logg for leverte masser med angivelse av sted disse
kommer fra med kvalitetsvurdering og kontroll for at disse er rene masser og med håndtering
for avvik. Herunder krav om at disse stedene er undersøkt om det er forurenset grunn, og om
nødvendig har utarbeidet tiltaksplan som er godkjent etter forureningsforskriftens kapittel 2.
Forurensede masser skal avvises og leveres godkjent deponi, kvittering for slik leveranse skal
kunne fremvises.
Logg skal dokumentere vurdering av sigevann med tidsrom for drift av sandfang og prøvetaking og
analyseresultat. Dokumentasjon skal fremlegges forurensningsmyndigheten ved anmodning, tilsyn
eller kontroll.
Tiltakshaver er ansvarlig for at kun rene masser er fylt inn etter forurensningslovgivningen.
Det foreligger ikke naboprotester. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtaket. Det understrekes
viktigheten av at det kun deponeres masser som er godkjent i henhold til denne tillatelsen.
Med dette anser ordførere spørsmålet besvart.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 13/27

Vurdering av reguleringsplan for deler av Glasshuset

PS 13/28

Sluttbehandling Detaljregulering Tuva PlanID 5038

PS 13/29

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

PS 13/30

Sluttbehandling - endring av områderegulering for Kvalvikodden

PS 13/31

Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og
Lahaugen

PS 13/32

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus

PS 13/33

Revisjon av delegeringsreglementet - Eiendomsforvaltning

PS 13/34

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014 - 2025

PS 13/35

Endring av forskrift om politivedtekt - meldeplikt for gateaktiviteter

PS 13/36

Bodø Havn KF - Investeringsplan 2013

PS 13/37

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålings- og
eierseksjoneringssaker 2013.

PS 13/38

Status driftsplanlegging Sølvsuper helse- og velferdssenter

PS 13/39

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

PS 13/40

Kunst i offentlige rom: oppstart planprosess.

PS 13/41

Kvalitetsportal i skolen

PS 13/42

Boliger for unge med bistandsbehov
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PS 13/43

Vibeke Hernes - søknad om fritak som meddommer Salten tingrett

PS 13/44

Referatsaker

RS 13/4 Prosjekt: "Videreføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten"
RS 13/5 Årsmelding for 2012 - Skjerstad kommunedelsutvalg
RS 13/6 Årsmelding 2012 - Kjerringøy kommunedelsutvalg
RS 13/7 Årsmelding 2012 - Tverlandet kommunedelsutvalg
RS 13/8 Årsmelding 2012 - Saltstraumen kommunedelsutvalg
PS 13/45

Interpellasjon

FO 13/1 Interpellasjon - Spesialpedagogisk senter i Nordland og logopedisk senter i
Nordland, Synne Bjørbæk (R)
FO 13/2 Interpellasjon - Midler til Stiftelsen internasjonalt senter, Anne Mari Haugen
(AP).
Tilleggsaker:
PS 13/46

Gro Alida Solvoll - søknad om fritak som meddommer Hålogaland lagmannsrett

PS 13/47

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre med saken?

Bodø, 2. april 2013
Ole-Henrik Hjartøy (H)
ordfører
Linda K. Storjord
Formannskapssekretær

PS 13/27 Vurdering av reguleringsplan for deler av Glasshuset
Komite for plan, næring og miljøs innstilling
1. Bodø Bystyre avslutter planprosessen uten at det vedtas endringer i reguleringsplan for «Del
av Storgaten mellom Prof. Schyttes gt. og Torvgata».
2. Bodø Bystyre ber administrasjonen samarbeide med næringslivet om å finne løsninger på
ordensproblemene i de offentlige delene av Glasshuset.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:
Jonny Gulbrandsen (FRP) reiste spørsmål om egen habilitet. Han ble erklært habil.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak
1. Bodø Bystyre avslutter planprosessen uten at det vedtas endringer i reguleringsplan for «Del
av Storgaten mellom Prof. Schyttes gt. og Torvgata».
2. Bodø Bystyre ber administrasjonen samarbeide med næringslivet om å finne løsninger på
ordensproblemene i de offentlige delene av Glasshuset.

PS 13/28 Sluttbehandling Detaljregulering Tuva PlanID 5038
Komite for plan, næring og miljøs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre forslag til
detaljreguleringsplan for Tuva, planID 5038, med plankart, tilhørende bestemmelser og
planbeskrivelse datert 21. januar 2013.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Forslag
Fra Brigt Kristensen (R):
Saken utsettes slik at den kan sees i sammenheng med kommunedelplanen for Tverlandet:

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

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre forslag til
detaljreguleringsplan for Tuva, planID 5038, med plankart, tilhørende bestemmelser og
planbeskrivelse datert 21. januar 2013.

PS 13/29 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen
Sør Skjerstad
Komite for plan, næring og miljøs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Lysthushaugen Sør Skjerstad, plan ID 9016 med plankart revidert 08.02.13, bestemmelser
revidert 07.02.13 og tilhørende planbeskrivelse.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Forslag
Fra Brigt Kristensen (R):
Planen endres i tråd med kommunedelsutvalgets uttalelse

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Kristensen (R) som fikk 6 stemme
(3R, 2SV, 1SP).
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Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Lysthushaugen Sør Skjerstad, plan ID 9016 med plankart revidert 08.02.13, bestemmelser
revidert 07.02.13 og tilhørende planbeskrivelse.

PS 13/30 Sluttbehandling - endring av områderegulering for
Kvalvikodden
Komite for plan, næring og miljøs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 2. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for
Kvalvikodden, alternativ 1, slik det er vist på plankart med plan-ID 1296, sist datert 19.02.2012,
med tilhørende planbestemmelser datert 19.02.2013. Vedtaket innebærer at atkomst etter ytre trase
vedtas.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:
Tom Cato Karlsen (FRP) ble erklært inhabil og fratrådte under behandlingen.

Forslag
Fra Arild Nohr (AP):
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 2. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for
Kvalvikodden, alternativ 2, slik det er vist på plankart med plan-ID 1296, sist datert 19.02.2012,
med tilhørende planbestemmelser datert 19.02.2013. Vedtaket innebærer at atkomst etter indre trase
med T-kryssløsning vedtas.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Nohr (AP) som fikk 13 stemmer
(AP).

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 2. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for
Kvalvikodden, alternativ 1, slik det er vist på plankart med plan-ID 1296, sist datert 19.02.2012,
med tilhørende planbestemmelser datert 19.02.2013. Vedtaket innebærer at atkomst etter ytre trase
vedtas.

PS 13/31 Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for bussveg mellom
Bjørnhaugen og Lahaugen
Komite for plan, næring og miljøs innstilling
Bystyret finner ikke grunn å ta til følge klage fra Leif Nikolaisen på vedtak 13.12.12, sak PS
12/208, detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Bystyret finner ikke grunn å ta til følge klage fra Leif Nikolaisen på vedtak 13.12.12, sak PS
12/208, detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen.

PS 13/32 Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus
Komite for plan, næring og miljøs innstilling
1. Arkitektkonkurransen for Nytt rådhus gjennomføres som åpen konkurranse i samarbeid med
NAL og med arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling som foreslått i saksframlegget.
2. Jury:
Ordfører. Formann
En repr. fra posisjonen
En repr. fra opposisjonen
En repr. fra de tillitsvalgte
Eiendomssjef
2. stk. arkitekter oppnevnt av NAL
1. stk. arkitekt fra Bodø miljøet oppnevnt av arkitektmiljøet i Bodø.
Juryen etableres så tidlig at den deltar i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget.
3. Formannskapet gis myndighet til godkjenning av konkurransegrunnlaget.
Oversendes valgnemnda:
Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus.
Repr. Fra opposisjonen:
Kirsten Hasvoll (SV)

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Innstillingen med tillegg fra valgnemnda ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Arkitektkonkurransen for Nytt rådhus gjennomføres som åpen konkurranse i samarbeid med
NAL og med arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling som foreslått i saksframlegget.
2. Jury:
Ordfører. Formann
En repr. fra posisjonen: Knut A. Hernes (FRP)
En repr. fra opposisjonen: Kirsten Hasvoll (SV)
En repr. fra de tillitsvalgte
Eiendomssjef
2. stk. arkitekter oppnevnt av NAL
1. stk. arkitekt fra Bodø miljøet oppnevnt av arkitektmiljøet i Bodø.
Juryen etableres så tidlig at den deltar i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget.
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3. Formannskapet gis myndighet til godkjenning av konkurransegrunnlaget.
Oversendes valgnemnda:
Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus.
Repr. Fra opposisjonen:
Kirsten Hasvoll (SV)

PS 13/33 Revisjon av delegeringsreglementet - Eiendomsforvaltning
Formannskapets innstilling
1. Eiendomssjefen gis fullmakt til å fatte beslutning om salg tilleggsareal, samt inngå avtale om
leie av grunn med en varighet på inntil 2 år.
2. Fullmakten innarbeides i Delegeringsreglement Bodø kommune.
3. Klager på administrative vedtak behandles av formannskapet.
4. Ordningen gjelder fra vedtaksdato.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Forslag
Fra Brigt Kristensen (R):
Tillegg til innstillinga:
…tilleggsareal, begrenset oppad til 150 m2..

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

Vedtak
1. Eiendomssjefen gis fullmakt til å fatte beslutning om salg tilleggsareal, samt inngå avtale
om leie av grunn med en varighet på inntil 2 år.
2. Fullmakten innarbeides i Delegeringsreglement Bodø kommune.
3. Klager på administrative vedtak behandles av formannskapet.
4. Ordningen gjelder fra vedtaksdato.

PS 13/34 Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014 - 2025
Formannskapets innstilling
Bystyret fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven §11.13 planprogram for revisjon av
kommuneplanens arealdel, samt utarbeiding av ny samfunnsdel, som grunnlag for det videre
planarbeidet.
Tillegg
Hovedutfordringer samfunnsdel
- Universell utforming i hele kommunen
- Miljø, klima og naturutfordringer
- Langsiktige arealstrategier:
Offentlig infrastruktur (skoler, barnehager, sykehus, sykehjem/institusjoner, boliger for
innbyggere med spesielle behov, familiesenter/helsestasjoner, bydelssentra mm).
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Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven §11.13 planprogram for revisjon av
kommuneplanens arealdel, samt utarbeiding av ny samfunnsdel, som grunnlag for det videre
planarbeidet.
Tillegg
Hovedutfordringer samfunnsdel
- Universell utforming i hele kommunen
- Miljø, klima og naturutfordringer
- Langsiktige arealstrategier:
Offentlig infrastruktur (skoler, barnehager, sykehus, sykehjem/institusjoner, boliger for
innbyggere med spesielle behov, familiesenter/helsestasjoner, bydelssentra mm).

PS 13/35 Endring av forskrift om politivedtekt - meldeplikt for
gateaktiviteter
Formannskapets innstilling
Politivedtektene § 4 endres til følgende ordlyd: «Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre
sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende
melding til politiet. Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta
innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.»

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Innstillingen vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2SV).

Vedtak
Politivedtektene § 4 endres til følgende ordlyd: «Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre
sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende
melding til politiet. Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta
innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.»

PS 13/36 Bodø Havn KF - Investeringsplan 2013
Formannskapets innstilling
Bodø Havn KF sin investeringsplan 2013 tilknyttet prosjektene «Flerbrukshavn, Terminalbygg og
Torgkaia» godkjennes med bakgrunn i utdypende forklaringer. Det tas stilling til formell
godkjenning av prosjekt «Bygg Sandkaia» når man er kommet lenger i prosjektplanleggingen og
flere detaljer rundt dette prosjektet foreligger.
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Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø Havn KF sin investeringsplan 2013 tilknyttet prosjektene «Flerbrukshavn, Terminalbygg og
Torgkaia» godkjennes med bakgrunn i utdypende forklaringer. Det tas stilling til formell
godkjenning av prosjekt «Bygg Sandkaia» når man er kommet lenger i prosjektplanleggingen og
flere detaljer rundt dette prosjektet foreligger.

PS 13/37 Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013.
Formannskapets innstilling
Bystyret vedtar med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven) av 27.06.2008 § 33-1, lov om eigedomsregistrering (matrikkel1ova) av 17.06.2005
§ 32 og samme lovs forskrift til § 16, og lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) av
23.05.1997 § 7 følgende:
Forslag til betalingsregulativ for plan-, bygge, fradeling-, oppmålings- og eierseksjoneringssaker av
14. februar 2013 slik det fremkommer av vedlegg til denne sak.
Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidende.
Rådmannen bes foreta en gjennomgang av profilen i regulativet som fremlegges for bystyret i løpet
av 2013.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret vedtar med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven) av 27.06.2008 § 33-1, lov om eigedomsregistrering (matrikkel1ova) av 17.06.2005
§ 32 og samme lovs forskrift til § 16, og lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) av
23.05.1997 § 7 følgende:
Forslag til betalingsregulativ for plan-, bygge, fradeling-, oppmålings- og eierseksjoneringssaker av
14. februar 2013 slik det fremkommer av vedlegg til denne sak.
Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidende.
Rådmannen bes foreta en gjennomgang av profilen i regulativet som fremlegges for bystyret i løpet
av 2013.
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PS 13/38 Status driftsplanlegging Sølvsuper helse- og velferdssenter
Innstilling fra komite for levekår
Sølvsuper helse- og velferdssenter etableres med i hovedsak korttidsplasser inkludert lindrende
enhet, enhet for barn unge og dagsenterfunksjon. En etg settes av til langtidsplasser.
Ved oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter høst 2013 etableres 42 korttidsplasser, 13
langtidsplasser og 3 plasser for barn og unge.
Fram til 2016 trappes antall plasser opp med 8 langtidsplasser, 11 plasser i lindrende enhet og 3
plasser i avdeling for multifunksjonshemmede barn
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold igangsettes når tilskudd fra Helsedirektoratet og
Nordlandssykehuset foreligger.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R):
alternativt forslag til avsnitt 2 og 3.
For å bidra til at Sølvsuper får den kvaliteten med tverrfaglighet som var tiltenkt og at ledige plasser
kan tas i bruk tidlligere, omdisponeres fire millioner i budsjettet for 2013 fra politikergodtgjøringer
til drift av Sølvsuper. Rådmannen får fullmakt til å justere talla for plasser i avsnitt to og tre i
innstillinga fra komiteen i tråd med denne omdisponeringa.

Votering
Innstillingens 1. og 4. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens 2. og 3. avsnitt ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Bjørbæk (R) som
fikk 5 stemmer (3R, 2SV).

Vedtak
Sølvsuper helse- og velferdssenter etableres med i hovedsak korttidsplasser inkludert lindrende
enhet, enhet for barn unge og dagsenterfunksjon. En etg settes av til langtidsplasser.
Ved oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter høst 2013 etableres 42 korttidsplasser, 13
langtidsplasser og 3 plasser for barn og unge.
Fram til 2016 trappes antall plasser opp med 8 langtidsplasser, 11 plasser i lindrende enhet og 3
plasser i avdeling for multifunksjonshemmede barn
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold igangsettes når tilskudd fra Helsedirektoratet og
Nordlandssykehuset foreligger.
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PS 13/39 Startlån - Tilpasning av retningslinjer
Innstilling fra komite for levekår
1. Lånerammen fordeles 50/50 mellom gruppene «økonomisk vanskeligstilte» og de
«vanskeligstilte» som trenger 15 % egenkapital. Dette kan tilpasses ved skjønn.
2. Prioriterte grupper:






Funksjonshemmede, uføre og trygdede med varig lav inntekt.
Søkere som per i dag bor i kommunal bolig.
Enslige forsørgere med varig lav inntekt.
Barnefamilier med varig lav inntekt.
Flyktninger med varig lav inntekt.

3. Inntektstak innføres for mottakere av Startlån
Husstand
Enslig
Enslige med et barn
Enslige med to eller flere barn
Par
Par med et barn
Par med et eller flere barn

Inntektsgrense
4,5 G *
5G *
5,5 G *
8G*
8,5 G *
9 G*

*Brutto inntekt.
Grunnbeløpet (G) i folketrygden = 82 122 pr. 01.05.2012. Denne beregnes årlig.
Inntektsgrensene er veiledende. Det kan etter individuell vurdering gjøres unntak fra
inntektsgrensene.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Lånerammen fordeles 50/50 mellom gruppene «økonomisk vanskeligstilte» og de
«vanskeligstilte» som trenger 15 % egenkapital. Dette kan tilpasses ved skjønn.
2. Prioriterte grupper:






Funksjonshemmede, uføre og trygdede med varig lav inntekt.
Søkere som per i dag bor i kommunal bolig.
Enslige forsørgere med varig lav inntekt.
Barnefamilier med varig lav inntekt.
Flyktninger med varig lav inntekt.
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3. Inntektstak innføres for mottakere av Startlån
Husstand
Enslig
Enslige med et barn
Enslige med to eller flere barn
Par
Par med et barn
Par med et eller flere barn

Inntektsgrense
4,5 G *
5G *
5,5 G *
8G*
8,5 G *
9 G*

*Brutto inntekt.
Grunnbeløpet (G) i folketrygden = 82 122 pr. 01.05.2012. Denne beregnes årlig.
Inntektsgrensene er veiledende. Det kan etter individuell vurdering gjøres unntak fra
inntektsgrensene.

PS 13/40 Kunst i offentlige rom: oppstart planprosess.
Innstilling fra komite for levekår
1. Bystyret samtykker i iverksettelsen av en prosess med henblikk på utarbeiding av en
utsmykningsplan for det offentlige rom - herunder finansieringsalternativer, med
utgangspunkt i Kulturstrategisk plan for Bodø 2016 og tilpasset Formveileder for Bodø
sentrum
2. Finansiering av planprosessen dekkes av involverte avdelingers rammer og eksterne midler.
3. Planen fremlegges for bystyret ultimo 2013
Oversendelsesforslag
Kunst som Bodø kommune allerede er i besittelse av innarbeides i planen.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bystyret samtykker i iverksettelsen av en prosess med henblikk på utarbeiding av en
utsmykningsplan for det offentlige rom - herunder finansieringsalternativer, med
utgangspunkt i Kulturstrategisk plan for Bodø 2016 og tilpasset Formveileder for Bodø
sentrum
2. Finansiering av planprosessen dekkes av involverte avdelingers rammer og eksterne midler.
3. Planen fremlegges for bystyret ultimo 2013
Oversendelsesforslag
Kunst som Bodø kommune allerede er i besittelse av innarbeides i planen.
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PS 13/41 Kvalitetsportal i skolen
Innstilling fra komite for levekår
Rådmannen foreslår at offentliggjøring av informasjon om skolen, resultater og øvrig beskrivelse av
skolenes kvalitet legges inn i Bodø kommunes nye portal, på hver av skolenes hjemmesider som
fast punkt på menyen.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Forslag
Fra AP v/Ida Pinnerød
"Bystyret imøteser en styrking av kvalitetsarbeidet i Bodøskolene. Målet med arbeidet må være å
ytterligere forbedre læringsmiljøet og styrke elevers muligheter for læring i Bodøskolene. Arbeidet
ledes av skolesjefen, og skal gjennomføres i nært samarbeid mellom skoleledelsen, foreldre og
tillitsvalgte. Det legges til grunn et nært samarbeid mellom skolene i dette arbeidet. Resultatene skal
ikke presenteres i en offentlig portal som gir en rangering av skolene."

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

Vedtak
Rådmannen foreslår at offentliggjøring av informasjon om skolen, resultater og øvrig beskrivelse av
skolenes kvalitet legges inn i Bodø kommunes nye portal, på hver av skolenes hjemmesider som
fast punkt på menyen.

PS 13/42 Boliger for unge med bistandsbehov
Innstilling fra komite for levekår
1. Bodø kommune arbeider videre i samarbeid med foreldregruppene for å få realisert et privat
samlokalisert prosjekt for inntil 10 (6+inntil 4) tjenestemottakere på kommunal tomt i
Ragnar Schjølbergsvei 5 i samarbeid med BBL. Det utredes mulige finansieringsløsninger
som beskrevet innledningsvis i denne sak. Øvrige alternativ ut fra tjenestelig og økonomisk
hensyn vil også vurderes. Administrasjonen kommer tilbake med hvilke muligheter dette vil
ha for den enkelte tjenestemottaker og økonomiske konsekvenser for kommunen.
2. Det utredes ikke videre eget prosjekt for 2 tjenestemottakere med boligprosjekt på egen
tomt i nærheten til egen privat bolig.
3. Det utarbeides kostnader knyttet til tjenesteproduksjon for begge enhetene (6 + inntil 4) som
må innarbeides i budsjett og økonomiplanarbeidet 2014-2017.
4. Boligkontoret får ansvar for å koordinere arbeidet med foreldregruppene og intern
oppfølgning mellom ulike virksomheter i Bodø kommune.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:
Øystein Wik (FRP) ble erklært inhabil og fratrådte.
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Forslag
Fra Synne Bjørbæk ( R )
Alternativ til nytt pkt 2:
Det utredes videre prosjekt for 2 tjenestemottakere med boligprosjekt på egen tomt i nærheten til
egen privat bolig.
Alternativ til nytt pkt 3:
Det utarbeides kostnader knyttet til tjenesteproduksjon for enhetene som må innarbeides i budsjett
og økonomiplanarbeidet 2014-2017.
Fra Ida Pinnerød (AP):
Alternativ til nytt pkt 1:
Bodø kommune står som utbygger av omsorgsboliger på kommunal tomt. Dette kan gjennomføres i
kommunal regi på f.eks Vollsletta eller i et samarbeidsprosjekt med BBL i Ragnar Schjølbergsvei.
Kommunene står som eiere av omsorgsboligene og er utleier av kommunale omsorgsboliger.
Boligtiltakene må prioriteres i tilknytting til bystyrets budsjett/økonomiplan 2014-2017. Det søkes
også finansiert med «Investeringstilskudd for omsorgsboliger».
For Vollsletta-prosjektet er det avsatt 1,5 mill til planmidler i budsjett 2013, som kan brukes til
oppstart av planlegging av omsorgsboliger på Vollsletta.
Det etableres en prosjektorganisasjon som ivaretar dette arbeidet.
Alternativ til nytt pkt 3
Det utarbeides kostnader til tjenesteproduksjon for begge enhetene (6+4) som søkes innarbeidet i
budsjett og økonomiplanarbeidet 2014-2017.

Votering
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Pinnerød (AP) pkt. 1 som
fikk 14 stemmer (13AP, 1UAVH).
Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Bjørbæk (R) som fikk 5
stemmer (3R, 2SV).
Forslag fra Bjørbæk (R) pkt. 3 fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt.
Forslag fra Pinnerød (AP) pkt. 3 fikk 14 stemmer (13AP, 1UAVH) og falt.
Innstillingens pkt. 3 ble vedtatt mot 14 stemmer (13AP, 1UAVH).
Innstillingens pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune arbeider videre i samarbeid med foreldregruppene for å få realisert et privat
samlokalisert prosjekt for inntil 10 (6+inntil 4) tjenestemottakere på kommunal tomt i
Ragnar Schjølbergsvei 5 i samarbeid med BBL. Det utredes mulige finansieringsløsninger
som beskrevet innledningsvis i denne sak. Øvrige alternativ ut fra tjenestelig og økonomisk
hensyn vil også vurderes. Administrasjonen kommer tilbake med hvilke muligheter dette vil
ha for den enkelte tjenestemottaker og økonomiske konsekvenser for kommunen.
2. Det utredes ikke videre eget prosjekt for 2 tjenestemottakere med boligprosjekt på egen
tomt i nærheten til egen privat bolig.
3. Det utarbeides kostnader knyttet til tjenesteproduksjon for begge enhetene (6 + inntil 4) som
må innarbeides i budsjett og økonomiplanarbeidet 2014-2017.
4. Boligkontoret får ansvar for å koordinere arbeidet med foreldregruppene og intern
oppfølgning mellom ulike virksomheter i Bodø kommune.
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PS 13/43 Vibeke Hernes - søknad om fritak som meddommer Salten
tingrett
Innstilling fra valgnemnda
1. Vibeke Hernes innvilges fritak fra vervet som meddommer i Salten tingrett for inneværende
valgperiode.
2. Som ny meddommer til Salten tingrett frem til 31.12.16 velges: Ingrid Berg

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Vibeke Hernes innvilges fritak fra vervet som meddommer i Salten tingrett for inneværende
valgperiode.
2. Som ny meddommer til Salten tingrett frem til 31.12.16 velges: Ingrid Berg.

PS 13/44 Referatsaker
RS 13/4 Prosjekt: "Videreføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten"
RS 13/5 Årsmelding for 2012 - Skjerstad kommunedelsutvalg
RS 13/6 Årsmelding 2012 - Kjerringøy kommunedelsutvalg
RS 13/7 Årsmelding 2012 - Tverlandet kommunedelsutvalg
RS 13/8 Årsmelding 2012 - Saltstraumen kommunedelsutvalg

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Vedtak
Tatt til orientering.

PS 13/45 Interpellasjon
FO 13/1 Interpellasjon - Spesialpedagogisk senter i Nordland og logopedisk senter i Nordland,
Synne Bjørbæk (R)

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk (R):
Rødt ber om at følgende forslag oversendes saken som skal til behandling :
Bystyret ber om at legges fram en egen sak som utreder hvilke konsekvenser nedleggelsene av
Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland vil få for brukere bosatt i
Bodø.
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Votering
Det ble enstemmig vedtatt at forslag fra Bjørbæk (R) oversendes og vurderes i den kommende
saken til bystyret.

Vedtak
Ordføreren svarte:
Spørsmål 1:
SSN hadde i 2012 kontakt med 119 barn og unge hjemmehørende i Bodø kommune.
35 av disse er barn med omfattende språkvansker. Barna har oftest en utviklingshemming (Down
syndrom, andre syndromer, generell forsinkelse), spesifikke språkvansker, barn med CP eller andre
funksjonsnedsettelser. De fleste av disse barna har behov for systematisk språklæring, samt
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) særlig i form av Tegn-til-tale,
bildekommunikasjon og/eller datateknisk tilrettelegging.
SSN har bidratt med utredning og kartlegging, samt kursing og veiledning av foresatte og
kommunalt ansatte. SSN har arrangert Nettverkssamlinger/kurs for fagfolk og foresatte der Bodø
kommune har deltatt på 6 nettverkssamlinger om språklæring gjennom Karlstadmodellen, 2 kurs
for spesialpedagoger, 1 samling om supplerende kommunikasjon og en omfattende kursing i Tegntil-tale for personalene i boliger for ungdom/voksne med psykisk utviklingshemming.
27 barn og unge har fått tjenester vedrørende moderate eller lettere hørselsvansker. SSN har bidratt
med utredning og kartlegging, samt kursing og veiledning av foresatte og kommunalt ansatte.
Fagpersoner i Bodø kommune har deltatt på 6 kurs/samlinger for elever med hørselsvansker og
voksne som har fått plantat.
57 barn og unge har fått tjenester vedrørende synsvansker. Dette er ofte gjennom et samarbeid med
øyespesialisttjenesten ved Nordlandssykehuset.
LSN hadde inntaksstopp i 2012 grunnet lang venteliste, i 2011 fikk 3 barn bistand fra LSN, i 2010
fikk 5 barn bistand. LSN har i hovedsak bidratt i forbindelse med logopediske utfordringer som
PPT ikke har hatt kompetanse til å ivareta.
PPT har ansvaret for å utrede, anbefale tilrettelegginger og tilpassede opplæringstilbud i barnehage
og skole, samt gi veiledning til skole og barnehage. Bodø kommune mister nå tilgangen på den
spesialkompetansen som SSN og LSN har bidratt med.
Det er forventet at Bodø PPT skal ivareta de fleste av oppgavene SSN og LSN har bidratt med. PPT
har en del kompetanse innen språkvansker, men har ingen mulighet til å videreføre det breddetilbudet SSN har gitt. PPT har pr i dag ikke samme mulighet til å videreføre det tverrfaglige
utredningstilbudet, ei heller det utstrakte samarbeidet SSN har hatt med andre kommunale,
fylkeskommunale eller statlige organ.
Alle barna som er i SSN og LSN sine systemer mottar også tjenester fra PPT. De er viderehenvist til
SSN og LSN på grunn av at Bodø kommunes PPT ikke har tilstrekkelig spisskompetanse til å gi
samme tilbud.
Spørsmål 2:
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Bodø kommune har i dag ingen ferdig utarbeidet plan for å sikre barn og unge videreføring av
tjenester de har fått gjennom SSN og LSN. Samhandlingsprosjektet for barn og unge med særlige
behov vil innlemme denne problemstillingen i forslaget som skal legge frem senere i vår.
Forslagene vil bli framlagt som sak for politisk behandling og behandling av interpellantens forslag
til vedtak vurderes derfor ikke som nødvendig.
Ordføreren anser med dette interpellasjonen som besvart.
Oversendes:
Bystyret ber om at legges fram en egen sak som utreder hvilke konsekvenser nedleggelsene av
Spesialpedagogisk senter i Nordland og Logopedisk senter i Nordland vil få for brukere bosatt i
Bodø.
FO 13/2 Interpellasjon - Midler til Stiftelsen internasjonalt senter, Anne Mari Haugen (AP).
Ordføreren svarte følgende:
I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2012-2015, PS 11/156, ble det foreslått fra
administrasjonen at “Som følge av effektiviseringskravet og fremveksten av nye integreringsarenaer
anbefales det at driftsstøtten til Internasjonalt Senter reduseres med 0,5 mill. for 2012 og avvikles i
sin helhet fra 2014. Husleiestøtten på 1 mill. foreslås opprettholdt.” Bystyret fulgte rådmannens
anbefaling under sin behandling av saken 8.12.2011.
Vedtaket innebar en halvering av tilskudd i 2012 pålydende 500.000.- med tilsvarende virkning i
2013.
Ved behandling av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016, PS 12/193, valgte
Bystyret å halvere tilskuddet for 2013, og videreføre utfasingen av tilskuddet i sin helhet med
helårsvirkning f.o.m. 2014. Dette innebar et tilskudd på 250.000.- for 2013 og 0.- for 2014.
Bystyret vedtok også at husleieavtalen skulle avsluttes 1.7.2015, ved dens utløp. Dette ga en
innsparing pålydende 500.000,- for 2015 og 1. mill. for 2016, men fordi avtalen også omfatter
Bedriftshelsetjenestens kontorer, ble det bedt om en vurdering for alternativ bruk av lokalene og da
en ev. forlengelse av leiekontrakten.
De overstående vedtakene innebærer i realiteten en avvikling av Internasjonalt Senter, etter
ordførerens vurdering. Ordføreren vurderer dette begrunnet av Bystyret i rådmannens vurdering av
verdien av “fremveksten av nye integreringsarenaer.” Men tilleggsverbalen hvor rådmannen bes
innlede forhandlinger med Internasjonalt Senter, stiller saken i et annet lys og gjør ordføreren
slutning kan synes drastisk.
Sosialistisk Venstreparti foreslo verbalen interpellanten referer innledningsvis i sin interpellasjon.
Denne ble enstemmig vedtatt av Bystyret. Interpellanten tilsluttet seg med andre ord også til
verbalen, slik den er gjengitt. Interpellanten bør derfor kunne bidra, vel så godt som ordføreren, til å
fylle denne med meningsinnhold.
Slik ordføreren tolker verbalen, innebærer den i realiteten at bystyret ber rådmannen gjennomføre
forhandlinger med Internasjonalt Senter, for å søke å finne oppgaver senteret kan løse på vegne av
kommunen, men riktignok uten den direkte tilknytning senteret har til kommunen i dag. Dette vil i
så tilfelle medføre en endring i stiftelsesvedtektene, bl.a. i §2, som interpellanten viser til.
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Resultatet av disse forhandlingene forutsetter ordføreren at vil bli fremlagt til politisk behandling.
Eventuelle økonomiske konsekvenser av en slik behandling må Bystyret ta stilling til i saken og ved
behandling av budsjett og økonomiplan.
Ordføreren anser med dette interpellasjonen som besvart.

PS 13/46 Gro Alida Solvoll - søknad om fritak som meddommer
Hålogaland lagmannsrett
Valgnemndas innstilling
1. Gro Alida Solvoll innvilges fritak for vervet som meddommer i Hålogaland lagmannsrett for
inneværende valgperiode.
2. Som ny meddommer til Hålogaland lagmannsrett frem til 31.12.16 velges:

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Votering
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Gro Alida Solvoll innvilges fritak for vervet som meddommer i Hålogaland lagmannsrett for
inneværende valgperiode.
2. Som ny meddommer til Hålogaland lagmannsrett frem til 31.12.16 velges: Hanne Mari
Myrvik.

PS 13/47 Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre med saken?
Forslag til innstilling
1. Bodø kommune støtter Salten politidistrikt/ Bodø politi i saken vedr. økt bemanning allerede i
2013. Konkret rettes en henvendelse fra Bodø kommune v/ ordføreren til Justisdepartementet i
saken, samt at spørsmålet tas opp politisk med partiene på Stortinget.
2. Det tas initiativ til en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide tiltak for å unngå
voldtekter i Bodø. Foreslåtte tiltak fra gruppen ut over vedtatt budsjett vurderes i forbindelse
med budsjett 2014, evt. i årets tertialrapporter.
3. Følgende konkrete tiltak iverksettes (innenfor vedtatt budsjett):
a. Bedre belysning – utskifting av pærer og armatur, samt ny/ styrket belysning i utsatte
områder
b. Beskjæring av busker i utsatte områder.
c. I samarbeid med politi og bransjen skaffes oversikt over steder med videoovervåkning i
dag. Det vurderes også muligheten for økt videoovervåkning av utsatte steder; eks
drosjeholdeplass/ Hundholmen plass.
d. Dialog med gårdeiere/ huseiere om å vurdere sine bakgårder ol med hensyn til
belysning, avstenging mv
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e. Det gås i en dialog med drosjenæringen for å etablere tiltak rundt drosjeholdeplassen for
å hindre bråk og at plassen blir et sted for å finne offer. Slike tiltak kan være køordning
for drosjekø, belysning, videoovervåkning mv.
f. Buss – etablere en ordning der bussene mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 stopper på signal
utenom busstopp; for å gjøre veien kortes mulig fra/ til buss.
g. I samarbeid med politiet å sørge for mer politi i gatene om natten i helgene (jfr. punkt
vedr. Glasshuset)
h. Stimulere til økt innsats fra frivillige – Natteravner, Røde kors, bymisjon mfl
i. Videreutvikle samarbeidet med skjenkestedene
i. I opplæring av skjenkebestyrerne
ii. Opplæring av vakter
j. Videreutvikle kontroll og tilsyn av skjenkesteder; herunder målretting av kontroller
k. Videreutvikle samarbeidet med politi, legevakt, overgrepsmottak mv
l. Videreutvikle samarbeidet med videregående skoler oa; med fokus på den enkeltes
ansvar for å unngå overstadig beruselse, bekledning mv.
m. Videreutvikle den opplæring i kulturforståelse som drives av
politiet/asylmottakene/flyktningkontoret/ voksenopplæringer overfor «ikkenordeuropeere»
4. Vurdere tilgjengelighet i Glasshuset. Det legges fram tre alternative forslag:
a. I kraft av lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) §15 fastsetter kommunen
åpningstidene for serveringsstedene. Ut fra de spesielle utfordringene som ligger i
Glasshuset fastsettes åpningstiden til Burger King til 06.00 – 24.00 (dvs. stenging 00.00
– 06.00). Dette er i tråd med tilrådning fra Politiet.
b. Formannskapet slutter seg til enstemmig innstilling fra PNM fra 7.3.2013:
i. Bodø bystyre avslutter planprosessen uten at det vedtas endringer i
reguleringsplanen for «Del av Storgaten mellom Prod.Schyttes gt. og Torvgata.
ii. Bodø bystyre ber administrasjonen samarbeide med næringslivet om å finne
løsninger på ordensproblemene i de offentlige delene av Glasshuset.
c. Formannskapet slutter seg til det forslaget som i møte 6.3.2013 ble fremsatt og vedtatt
oversendt til rådmannen: «Formannskapet i Bodø vedtar å stenge Glasshuset i Bodø fra
midnatt hver ukedag, og frem til 07.00 påfølgende dag, med umiddelbar virkning. I
første omgang gjøres dette som en forsøksordning fram til 10 april 2013, og tiden fram
til da benyttes til en nær dialog med politiet vedr. den videre løsningen».
Rådmannen anbefaler alternativ b; der alternativ a kan være en del av den løsningen som
etableres.
5. Bodø kommune endrer skjenketidene i tråd med politiets anbefaling, til at skjenkestopp settes til
kl. 02.00 for alle alkoholgrupper.

Bystyrets behandling i møte den 21.03.2013:

Forslag
Fra Øystein Wik (FRP)
Det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hvert parti som skal foreta en videre
vurdering av de forslag som er fremsatt i PS 13/47.
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Anbefalinger fra gruppen forelegges politisk behandling.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hvert parti som skal foreta en videre
vurdering av de forslag som er fremsatt i PS 13/47.
Anbefalinger fra gruppen forelegges politisk behandling.
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