Møteprotokoll
Utvalg:

Bystyret

Møtested:

Bystyresalen Rådhuset

Dato:

31.10.2013

Tidspunkt:

Kl 09.30 – 16.00

Til stede:
Navn
Trud Berg
Morten Melå
Arild Nohr
Adelheid Kristiansen
Ida Marie Pinnerød
Inga-Lill Sundset
Odd A. Lund
Anne Mari Haugen
Arild Ørjar Mentzoni
Berit Anne Sennesvik
Kristin Hunstad
Øystein Mathisen
Lisbet Herring
Tom Cato Karlsen
Øystein Gudbrandsen Wik
Jonny Gulbrandsen
Kari Holt Storstrand
Janne Mari Ellingsen
Rolf Arne Wiik
Odd Paulsen
Raymond Andreassen
Robert Andre Sivertsen
Eugen Ludvigsen
Ole-Henrik Hjartøy
Grethe Monica Fjærvoll
Stian Hiis Bergh
Hans Petter Horsgaard
Cato Henriksen
Joakim Sennesvik
Johan Bakke
Veronica Christiansen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Medl.
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FrP
FrP
FrP
FrP
FrP
FrP
FrP
FrP
FrP
FrP
H
H
H
H
H
H
H
H

Varamedl. for

Indra Grepp Kristoffersen
Cecilie Lekang
Even Sjøvoll
Ali Horori

Til kl 13.30
Fra kl 13.30
Knut Hernes
Charlotte Rolandsen

Frøydis Grindstein
Mona Lillehaug

Svein Eilif Olsen
Synne Bjørbæk
Jostein Greibrokk
Brigt Kristensen
Randolv Gryt
Kirsten Hasvoll
Else-Marie Torp
Ingrid Lien
Terje Cruickshank
Ellen Belsom

Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

RØDT
RØDT Til kl 13.30
RØDT Fra kl 13.30
RØDT
SV
SV
KRF
SP
V
UAVH

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rolf Kåre Jensen
Stephan A. Skjelvan
Ingunn Lie Mosti
Arne Øvsthus
Henrik Brekkan

Stilling
Rådmann
Kommunedirektør økonomi/finans
Kommunaldirektør helse og omsorg
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
Kommunaldirektør teknisk

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 12.09.2013 ble godkjent.
Merknader til innkalling:
Ingen merknader til innkallingen.
Til godkjenning av protokoll ble følgende valgt:
Trud Berg (AP), Ingrid Lien (SP) og Odd Paulsen (FrP)
Sakene behandlet i følgende rekkefølge:
PS 13/147, RS 13/15, PS 13/136, PS 13/137, PS 13/138, PS 13/139, PS 13/140, PS 13/141, PS
13/142, PS 13/143, PS 13/144, PS 13/145, PS 13/146, PS 13/148, PS 13/149, PS 13/150, PS 13/151,
PS 13/152, PS 13/153, PS 13/154, PS 13/156 og PS 13/155.
PS 13/145 – Høringsuttalelse – Endring i konsesjon for fjernvarme i Bodø kommune.
Trud Berg (AP), Anne Mari Haugen og Adelheid Kristiansen (AP) fratrådte som inhabil ved
behandling av saken, også Øystein G. Wik, FrP, og Hans Petter Horsgaard, H, fratrådte ved
behandlingen av saken.
PS 13/156 – Forslag til endring av reguleringsplan med bestemmelser for deponi i Jensvolldalen.
Kristin Hunstad (AP) fratrådte som inhabil ved behandling av saken, også Tom Cato Karlsen, FrP,
fratrådte ved behandling av saken.
Permisjoner:
Janne Mari Ellingsen, FrP, fra kl 13.30. Rolf Arne Wiik, FrP, tiltrådte kl 13.30.
Synne Bjørbæk, Rødt, fra kl 13.30. Jostein Greibrokk, Rødt, tiltrådte kl 13.30.
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Ettersendt:
PS 13/145 – Høringsuttalelse – Endring i konsesjon for fjernvarme i Bodø kommune – Endrede
vedlegg i saken.
PS 13/156 – Forslag til endring av reguleringsplan med bestemmelser for deponi i Jensvolldalen
RS 13/15 – AD – sak Tertialrapport 2/2013 med budsjettreguleringer – Formannskapssak PS
13/169 – Prosjekt «Framtida vårres» del 2 (PFV2) – presisering til T2

Orientering fra ordføreren:




















Ny regjering, ny regjeringsplattform
Forsvaret – utfasing av flystasjonen
Redningsdirektør – Bodø eller Stavanger
Politianalysen – hvor mange politidistrikt i Nord-Norge
Beredskapsbyen «Bodø» - samlokalisering nødetatene
Bypakken – gjennomføring av denne, bompengebetaling innenfor timeregelen
Massedeponi – Jensvolldalen, Langstranda
DA-midler, møte med departementet neste uke
Den nye regjeringsplattformen – fylkeskommunens framtid, nedlegging av helseforetakene i
Norge, utfordringer for Bodø Kommune
Nykirka på Hunstad ferdig, vigslet 20. oktober
Sølvsuper er overlevert og gradvis innflytting
Besøk av den tyske ambassadør i forbindelse med avduking av minneplate på Keiservarden
Besøk fra Bodøs vennskapsby Vyborg i Russland
TV-aksjonen «Ingen tid å miste» - veldig flott innsats av Jonny Gulbrandsen og Torill
Kristiansen
Nytt rådhus – to juriemøter avholdt, 100 forslag innkommet
Kontaktmøter med foretakene, Kirkelig fellesråd og Kommunedelsutvalgene
Lansering av del 2 i omdømmekampanjen (Bodø i vinden)
Møter med Avinor vedrørende sivilovertakelse av Bodø lufthavn
Trist melding intern medarbeider Dagfinn Krogh gikk bort 18.10.

Annet:
 Eldrerådets leder Nils Bøe benyttet taletiden i bystyret etter konstituering av møtet –
Frivillighetspolitikk.
 Ann-Kristin Rønning Nilsen, orientering om Visit Bodø.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 13/136

Tertialrapport 2/2013 med budsjettreguleringer

PS 13/137

Tertialrapport 2-2013. Bodø Kulturhus KF.

PS 13/138

Tertialrapport 2-2013. Bodø Spektrum KF

PS 13/139

Tertialrapport 2-2013. Bodø Havn KF.
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PS 13/140

Flerbrukshall Bankgataskole/ Bodø videregående skole - økte kostnader

PS 13/141

AD.sak 13/157 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

PS 13/142

Kommunal eiendomsforvaltning - opprettelse av kommunalt eiendomsforetak

PS 13/143

Strategisk samfunnsdel - Bodø 2030. Vedtak om utlegging for offentlig ettersyn.

PS 13/144

Vedtak om delegering av myndighet fra Bystyret til PNM - legging av
kommunedelplan for Tverlandet tettsted ut på 2. gangs høring

PS 13/145

Høringsuttalelse - Endring i konsesjon for fjernvarme i Bodø kommune

PS 13/146

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

PS 13/147

Bosetting av flyktninger 2014-2016 - anmodning fra IMDi

PS 13/148

Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan 2014 - 2017

PS 13/149

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del
av Haakon 7. gate, Sentrum

PS 13/150

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

PS 13/151

Frøydis Refsvik Grindstein (H) - Søknad om fritak fra politiske verv - Ny
behandling

PS 13/152

Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF 20142016

PS 13/153

Meddommer i Salten Tingrett

PS 13/154

Nye personlige varamedlemmer Kommunal valgnemnd

PS 13/155

Fastsetting av ny rådmannslønn

PS 13/156

Forslag til endring av reguleringsplan med bestemmelser for deponi i
Jensvolldalen

PS 13/157

Referatsak

RS 13/15

AD-sak Tertialrapport 2/2013 med budsjettreguleringer - Formannskapssak PS
13/169 - Prosjekt "Framtida vårres" del 2 (PFV2) - presisering til T2

Bodø, 13. november 2013
Ole-Henrik Hjartøy
ordfører
Eli-Nann Stubberud
formannskapssekretær
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PS 13/136 Tertialrapport 2/2013 med budsjettreguleringer
Formannskapets behandling i møte den 16.10.2013:
Svein E. Olsen, R, fremmet følgende forslag til tillegg i punkt 4:
Fokusering på og rendyrking av kjerneområdene i H & S skal inneholde nødvendige helsefaglige og
økonomiske konsekvenser for brukerne ved nedlegging av tilbud. Også økonomiske konsekvenser
over tid for andre tjenesteområder vurderes.

Votering
Rødts forlag til tillegg i punkt 4 enstemmig vedtatt.
Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling:
1.

Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2013 til orientering.

2.

Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes)
Drift:
Økte utgifter/reduserte inntekter
 Økt tilskudd til private barnehage
 Økte ramme barnehage
 Prosjekt Bjørnøy fyr
 Redusert inntektsutjevning
 Kvotekraft
 Oppreisningssaker barnevern
 Styrking egenkapital Stormen Drift AS
 Overført til investeringsregnskap
 Overformynderi
 Kontingent Komm IT 2013
 Folketannrøkta, oppfinansiering av budsjettgap
 Utsatt tiltak Effektivisering som følge av IKT investeringer
 Utsatt effektivisering av innkjøp
 Helhetlig analyse av Helse- og omsorgsavdeling
Reduserte utgifter/økte inntekter
 Bruk av fond Tilskudd ny barnehageplasser
 Bruk av fond Uterom tiltakspakke
 Økte skatteinntekter
 Aksjeutbytte IRIS
 Rente av lån, red utg
 Solgte tegningsretter Sparebank 1 Nord Norge
Investeringer
Økte utgifter/reduserte inntekter
 Misvær alpinanlegg, forskuttering av spillemidler

kr ( 2 700 000,-)
kr (1 400 000,-)
kr (300 000,-)
kr (13 000 000,-)
kr ( 5 000 000,-)
kr ( 4 000 000,-)
kr (200 000,-)
kr ( 864 800,-)
kr ( 800 000,-)
kr ( 50 000,-)
kr ( 260 000,-)
kr (3 000 000,-)
kr (2 500 000,-)
kr ( 500 000,-)
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 700 000,300 000,25 000 000,10 500 000,5 000 000,760 000,-

kr (2 360 000,-)
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 Salg av Årnesveien 4
 Egenkapital KLP
 Ekstraordinære avdrag
Reduserte utgifter/økte inntekter
 Bruk av kapitalfond
 Bruk av tomteutbyggingsfondet
 Overført fra drift
 Bruk av fond Ekstraordinære avdrag

kr ( 500 000,-)
kr ( 864 800,-)
kr ( 4 866 650,-)
kr
kr
kr
kr

2 360 000,500 000,864 800,4 866 650,-

3.

Det gis fullmakt til å avskrive gamle sosiale lån.

4.

Som en forlengelse av prosjekt «Framtida vårres» iverksettes en helhetlig gjennomgående
analyse av Helse & Omsorgssektoren i Bodø kommune, også med ekstern bistand. Det settes
av inntil 0,5 mill til gjennomføring.
Fokusering på og rendyrking av kjerneområdene i H & S skal inneholde nødvendige
helsefaglige og økonomiske konsekvenser for brukerne ved nedlegging av tilbud. Også
økonomiske konsekvenser over tid for andre tjenesteområder vurderes.

5.

Rådmannen gis fullmakt til å bruke av premieavviksfondet hvis netto premieavvik for 2013
(summen av premieavvik 2013 fratrukket amortisering av tidligereårs avvik) blir negativt.
Beløpet avgjøres etter at endelige beregning foreligger i forbindelse med årsoppgjør 2013.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Forslag
Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende fellesforslag fra Rødt og SV:
Bystyret ber om at den helsefaglige kompetansen i Styringsgruppa styrkes med en representant
(f.eks virksomhetsleder).

Votering
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Rødt og SV fikk 19 stemmer og falt (2SV, 3R, 13AP og 1UAVH.).

Vedtak
1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2013 til orientering.
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes)






Drift:
Økte utgifter/reduserte inntekter
Økt tilskudd til private barnehage
Økte ramme barnehage
Prosjekt Bjørnøy fyr
Redusert inntektsutjevning

kr ( 2 700 000,-)
kr (1 400 000,-)
kr (300 000,-)
kr (13 000 000,-)
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Kvotekraft
Oppreisningssaker barnevern
Styrking egenkapital Stormen Drift AS
Overført til investeringsregnskap
Overformynderi
Kontingent Komm IT 2013
Folketannrøkta, oppfinansiering av budsjettgap
Utsatt tiltak Effektivisering som følge av IKT investeringer
Utsatt effektivisering av innkjøp
Helhetlig analyse av Helse- og omsorgsavdeling
Reduserte utgifter/økte inntekter
Bruk av fond Tilskudd ny barnehageplasser
Bruk av fond Uterom tiltakspakke
Økte skatteinntekter
Aksjeutbytte IRIS
Rente av lån, red utg
Solgte tegningsretter Sparebank 1 Nord Norge












Investeringer
Økte utgifter/reduserte inntekter
Misvær alpinanlegg, forskuttering av spillemidler
Salg av Årnesveien 4
Egenkapital KLP
Ekstraordinære avdrag
Reduserte utgifter/økte inntekter
Bruk av kapitalfond
Bruk av tomteutbyggingsfondet
Overført fra drift
Bruk av fond Ekstraordinære avdrag

kr ( 5 000 000,-)
kr ( 4 000 000,-)
kr (200 000,-)
kr ( 864 800,-)
kr ( 800 000,-)
kr ( 50 000,-)
kr ( 260 000,-)
kr (3 000 000,-)
kr (2 500 000,-)
kr ( 500 000,-)
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 700 000,300 000,25 000 000,10 500 000,5 000 000,760 000,-

kr (2 360 000,-)
kr ( 500 000,-)
kr ( 864 800,-)
kr ( 4 866 650,-)
kr
kr
kr
kr

2 360 000,500 000,864 800,4 866 650,-

3. Det gis fullmakt til å avskrive gamle sosiale lån.
4. Som en forlengelse av prosjekt «Framtida vårres» iverksettes en helhetlig gjennomgående
analyse av Helse & Omsorgssektoren i Bodø kommune, også med ekstern bistand. Det
settes av inntil 0,5 mill til gjennomføring.
Fokusering på og rendyrking av kjerneområdene i H & S skal inneholde nødvendige
helsefaglige og økonomiske konsekvenser for brukerne ved nedlegging av tilbud. Også
økonomiske konsekvenser over tid for andre tjenesteområder vurderes.
5. Rådmannen gis fullmakt til å bruke av premieavviksfondet hvis netto premieavvik for 2013
(summen av premieavvik 2013 fratrukket amortisering av tidligereårs avvik) blir negativt.
Beløpet avgjøres etter at endelige beregning foreligger i forbindelse med årsoppgjør 2013.
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PS 13/137 Tertialrapport 2-2013. Bodø Kulturhus KF.
Forslag til vedtak
1.
2.

Bystyret tar tertialrapport 2/2013 for Bodø Kulturhus KF til orientering,
Det forventes at budsjett og regnskap vil balansere ved årets slutt.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bystyret tar tertialrapport 2/2013 for Bodø Kulturhus KF til orientering,
2. Det forventes at budsjett og regnskap vil balansere ved årets slutt.

PS 13/138 Tertialrapport 2-2013. Bodø Spektrum KF
Forslag til vedtak
1.
2.

Bystyret tar tertialrapport 2/2013 fra Bodø Spektrum KF til orientering.
Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomiske situasjon forventes det at nødvendig
tiltak iverksettes for å sørge for at driftsregnskapet vil gå i balanse ved årets slutt.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
2.

Bystyret tar tertialrapport 2/2013 fra Bodø Spektrum KF til orientering.
Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomiske situasjon forventes det at nødvendig
tiltak iverksettes for å sørge for at driftsregnskapet vil gå i balanse ved årets slutt.

PS 13/139 Tertialrapport 2-2013. Bodø Havn KF.
Forslag til vedtak
1.

Bystyret tar tertialrapport 2/2013 fra Bodø Havn KF til orientering.
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2.
3.

Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomiske situasjon forventes det at nødvendig
tiltak iverksettes for å sørge for at driftsregnskapet og investeringsregnskapet vil gå i balanse
ved årets slutt.
Bodø bystyre godkjenner foreslåtte budsjettreguleringer.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
2.
3.

Bystyret tar tertialrapport 2/2013 fra Bodø Havn KF til orientering.
Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomiske situasjon forventes det at nødvendig
tiltak iverksettes for å sørge for at driftsregnskapet og investeringsregnskapet vil gå i balanse
ved årets slutt.
Bodø bystyre godkjenner foreslåtte budsjettreguleringer.

PS 13/140 Flerbrukshall Bankgataskole/ Bodø videregående skole økte kostnader
Formannskapets behandling i møte den 16.10.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling:
1.
2.
3.
4.
5.

Den økonomiske rammen som er satt av til bygging av flerbrukshall ved Bankgata skole/
Bodø videregående skole økes med kr 19 mill. til kr 81 mill.
Det forutsettes at Nordland fylkeskommune går inn med kr 30,6 mill. De resterende kr 50,4
mill. dekkes Bodø kommune.
Momskompensasjon og spillemidler tilfaller i sin helhet Bodø kommune.
Bodø kommune bærer risikoen alene i forhold total bygningskostnad, størrelsen på
spillemidler, samt størrelse og berettigelse i forhold til momskompensasjon.
Økte kostnader finansieres gjennom behandlingen av økonomiplanen for perioden 20142017

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak
1.
2.
3.
4.
5.

Den økonomiske rammen som er satt av til bygging av flerbrukshall ved Bankgata skole/
Bodø videregående skole økes med kr 19 mill. til kr 81 mill.
Det forutsettes at Nordland fylkeskommune går inn med kr 30,6 mill. De resterende kr 50,4
mill. dekkes Bodø kommune.
Momskompensasjon og spillemidler tilfaller i sin helhet Bodø kommune.
Bodø kommune bærer risikoen alene i forhold total bygningskostnad, størrelsen på
spillemidler, samt størrelse og berettigelse i forhold til momskompensasjon.
Økte kostnader finansieres gjennom behandlingen av økonomiplanen for perioden 20142017

PS 13/141 AD.sak 13/157 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status
framdrift
Formannskapets behandling i møte den 16.10.2013:
Grethe Monica Fjærvoll, H, fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, FrP, SP og V:
Saken går videre til Bodø bystyre om den blir vedtatt.
Da det ikke foreligger bindende avtaler med nødvendige samarbeidspartnere jobbes det ikke videre
med prosjektet i kommunal regi.
Prosjektet gjøres tilgjengelig for eventuelt andre aktuelle aktører som ønsker å realisere prosjektet.

Votering
Fellesforslaget fra H, FrP, SP og V vedtatt mot 3 stemmer avgitt for innstillingen (AP)

Formannskapets innstilling
Da det ikke foreligger bindende avtaler med nødvendige samarbeidspartnere jobbes det ikke videre
med prosjektet i kommunal regi.
Prosjektet gjøres tilgjengelig for eventuelt andre aktuelle aktører som ønsker å realisere prosjektet.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Forslag
Adelheid Kristiansen, AP, tok opp rådmannens forslag til vedtak:
Bodø kommunes medvirkning avklares når det foreligger nærmere opplysninger om finansieringsog driftsforutsetningene i prosjektet. Det igangsettes en egen utredning sammen med UIN, som
legges frem som egen sak i løpet av 1.halvår 2014.
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Votering
Rådmannens forslag til vedtak fikk 16 stemmer og falt (13AP, 2SV og 1UAVH).
Formannskapets innstilling første setning vedtatt mot16 stemmer (13AP, 2SV og 1UAVH).
Formannskapets innstilling andre setning vedtatt mot 5 stemmer (2SV og 3R).

Vedtak
Da det ikke foreligger bindende avtaler med nødvendige samarbeidspartnere jobbes det ikke videre
med prosjektet i kommunal regi.
Prosjektet gjøres tilgjengelig for eventuelt andre aktuelle aktører som ønsker å realisere prosjektet.

PS 13/142 Kommunal eiendomsforvaltning - opprettelse av
kommunalt eiendomsforetak
Formannskapets behandling i møte den 25.09.2013:

Forslag
Brigt Kristensen, Rødt, fremmet følgende forslag:
Dagens ordning med etatsordningen føres videre. Det utarbeides opplegg for bedre rapportering og
synliggjøring av behov for vedlikehold.

Votering
Innstillingen tiltrådt mot 2 stemmer (1R og 1SV) avgitt for Rødts forslag.

Formannskapets innstilling
1. Det opprettes et kommunalt eiendomsforetak (KF) med formål om å forvalte og utvikle hele
eller deler av kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper.
2. En organisatorisk endring av ansvarsforholdene rundt eiendomsforvaltningen gjennom
opprettelse av KF må ses i sammenheng med andre viktige rammevilkår for god
eiendomsforvaltning. Det opprettes et prosjekt, hvor bystyret er prosjekteier og rådmannen
er prosjektansvarlig, som skal utrede hvordan et kommunalt eiendomsforetak kan opprettes
under de beste forutsetninger.
3. Rådmannen utarbeider endelig prosjektmandat som fremlegges bystyret for avgjørelse innen
utgangen av 2013.
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Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Forslag
Brigt Kristensen, Rødt, fremmet følgende forslag til endring i formannskapets innstilling:
Dagens ordning med etatsorganisering føres videre. Det utarbeides opplegg for bedre rapportering
og synliggjøring av behov for vedlikehold.
Trud Berg, AP, fremmet følgende forslag:
1. Det opprettes et prosjekt som skal utrede om kommunal eiendommer skal forvaltes gjennom
etat eller kommunalt foretak. Prosjektet skal utrede en samlet og enhetlig forvaltning av
kommunens eiendomsressurser.
2. Bystyret er prosjekteier og rådmannen er prosjektansvarlig.
3. De ansattes organisasjoner involveres i arbeidet, og saken skal drøftes etter gjeldende
bestemmelser.

Votering
Rødts forslag fikk 3 stemmer og falt (3R).
APs forslag fikk 16 stemmer og falt (13AP, 2SV og 1UAVH).
Formannskapets innstilling vedtatt mot 19 stemmer (3R, 13AP, 2SV og 1UAVH).

Vedtak
1. Det opprettes et kommunalt eiendomsforetak (KF) med formål om å forvalte og utvikle hele
eller deler av kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper.
2. En organisatorisk endring av ansvarsforholdene rundt eiendomsforvaltningen gjennom
opprettelse av KF må ses i sammenheng med andre viktige rammevilkår for god
eiendomsforvaltning. Det opprettes et prosjekt, hvor bystyret er prosjekteier og rådmannen
er prosjektansvarlig, som skal utrede hvordan et kommunalt eiendomsforetak kan opprettes
under de beste forutsetninger.
3. Rådmannen utarbeider endelig prosjektmandat som fremlegges bystyret for avgjørelse innen
utgangen av 2013.

PS 13/143 Strategisk samfunnsdel - Bodø 2030. Vedtak om utlegging
for offentlig ettersyn.
Formannskapets behandling i møte den 16.10.2013:
Svein E. Olsen, Rødt, fremmet følgende oversendelsesforslag:
Hovedmål 1. «Antall innbyggere 70 000» med tekstdel erstattes av saksområde 6, «Byen det er godt
å bo i – mangfold, levekår, livskvalitet og trygghet for liv og helse fra fødsel til død».

Votering
Innstillingen enstemmig tiltrådt.
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Oversendelsesforslaget vedtatt oversendt.

Formannskapets innstilling
Bodø bystyre vedtar at vedlagte strategisk samfunnsdel legges ut til offentlig gjennomsyn med
høringsfrist 6 uker fra mandag 4. november 2013.
Oversendelsesforslag:
Hovedmål 1. «Antall innbyggere 70 000» med tekstdel erstattes av saksområde 6, «Byen det er godt
å bo i – mangfold, levekår, livskvalitet og trygghet for liv og helse fra fødsel til død».

Komitè for levekårs behandling i møte den 17.10.2013:
Tas til orientering

Komitè for plan, næring og miljøs behandling i møte den 17.10.2013:
Tas til orientering

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:
Svein E. Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag (endret fra oversendelsesforslag i
formannskapet til forslag i bystyret), endringer i teksten fra formannskapet i fet skrift:
Hovedmål 1. «Antall innbyggere 70 000» med tekstdel erstattes av satsingsområde nr 5, «Byen
det er godt å bo i – mangfold, levekår, livskvalitet og trygghet for liv og helse fra fødsel til død».

Votering
Rødts forslag fikk 18 stemmer og falt (13AP, 2SV og 3R)
Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer (3R).

Vedtak
Bodø bystyre vedtar at vedlagte strategisk samfunnsdel legges ut til offentlig gjennomsyn med
høringsfrist 6 uker fra mandag 4. november 2013.
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PS 13/144 Vedtak om delegering av myndighet fra Bystyret til PNM legging av kommunedelplan for Tverlandet tettsted ut på 2. gangs
høring
Forslag til vedtak
Bystyret vedtar at PNM gis delegasjonsmyndighet til å legge forslag til kommunedelplan for
Tverlandet sentrum, ut på ny høring. Nytt høringsforslag vil innebære forslag til endringer
beskrevet under kapittel Saksopplysninger.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret vedtar at PNM gis delegasjonsmyndighet til å legge forslag til kommunedelplan for
Tverlandet sentrum, ut på ny høring. Nytt høringsforslag vil innebære forslag til endringer
beskrevet under kapittel Saksopplysninger.

PS 13/145 Høringsuttalelse - Endring i konsesjon for fjernvarme i
Bodø kommune
Formannskapets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Rådmannens innstilling ble tiltrådt mot 4 stemmer (Rødt, V, SV)

Formannskapets innstilling
Bodø bystyre vedtar dette saksfremlegg som høringsuttalelse om endring i konsesjon for fjernvarme
i Bodø kommune.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:
Trud Berg, AP, Adelheid Kristiansen, AP og Anne Marie Haugen, AP, fratrådte som inhabil ved
behandling av saken, også Øystein G. Wik, FrP, og Hans Petter Horsgaard, H, fratrådte ved
behandlingen av saken.
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Forslag
Terje Cruickshank, Venstre fremmet følgende forslag:
Bodø kommune anbefaler ikke endring av konsesjonsvilkårene.

Votering
Formannskapets innstilling vedtatt mot 6 stemmer avgitt for Venstres forslag (3R, 1V og 2 SV).

Vedtak
Bodø bystyre vedtar dette saksfremlegg som høringsuttalelse om endring i konsesjon for fjernvarme
i Bodø kommune.

PS 13/146 Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering
Komitè for levekårs behandling i møte den 17.10.2013:

Votering
Enstemmig tiltrådt

Innstilling fra komite for levekår
1. Ny barnehage i Rønvik realiseres i kommunal regi.
2. På område til Årnesveien barnehage og Rønvik skole fradeles en tomt på 3,2 mål
3. Investeringskostnader til ny barnehage i Rønvik innarbeides i økonomiplan.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Komite for levekårs innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Ny barnehage i Rønvik realiseres i kommunal regi.
2. På område til Årnesveien barnehage og Rønvik skole fradeles en tomt på 3,2 mål.
3. Investeringskostnader til ny barnehage i Rønvik innarbeides i økonomiplan.
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PS 13/147 Bosetting av flyktninger 2014-2016 - anmodning fra IMDi
Komitè for levekårs behandling i møte den 17.10.2013:
Forslag fra Else Marie Torp (Krf)
Alternativ til pkt 2 i forslag til innstilling:
Bodø kommune påtar seg ansvar for årlig bosetting 70 flyktninger + familiegjenforeninger for årene
2014.
Tillegg til pkt. 4:
Hvis betingelsene i SB 2014 for å motta flyktninger viser seg å bli bedre kan Bodø Kommune
vurdere økt antall senere i 2014. Hvis ingen vesentlig endring, bør en økning fra Bodø sin side
knyttes opp mot en evt.bedring av boligsituasjonen i kommunen.
Forslag fra AP, SV og Rødt
Nytt pkt 1:
Bodø kommune imøtekommer IMDis anmodning om bosetting av 90 flyktninger for 2014.
Nytt pkt 2:
Bodø kommune påtar seg ansvar for årlig bosetting 90 flyktninger + familiegjenforeninger for årene
2014, 2015 og 2016.
Protokolltilførsel fra Ida Johnsen (V):
Venstre Bodø ønsker sterkt at Bodø kommune skal imøtekomme IMDIs anmodning om økt
bosetting av flyktninger. Boligsituasjonen i kommunen tilsier imidlertid at det ikke er forsvarlig av
kommunen å forplikte seg til å bosette 90 flyktninger i 2014. Venstre velger derfor å støtte forslaget
fra Krf, Høyre og Frp som forplikter kommunen til å ta imot 70 flyktninger + gjenforening i 2014.
Venstre understreker at dette er et minimumstall for bosetting, og vi forutsetter at kommunen jobber
aktivt gjennom 2014 for å bosette flere enn det antallet vi er forpliktet til.

Votering
Ved alternativ votering mellom pkt 1 i rådmannens innstilling og forslaget fra AP, SV og Rødt ble
rådmanns forslag tiltrådt mot 5 stemmer (3 AP, Rødt, SV)
Rådmannens forslag til pkt 2 falt enstemmig
Ved alternativ votering mellom forslaget til pkt 2 fra AP, SV, Rødt og forslaget fra Krf ble forslag
fra Krf tiltrådt mot 5 stemmer (3AP, Rødt, SV)
Pkt 3 i rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Pkt 4 i rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Tilleggspunkt i pkt 4 fra Krf ble tiltrådt mot 5 stemmer (3 AP, Rødt, SV)

Innstilling fra komite for levekår
1. Bodø kommune imøtekommer ikke IMDis anmodning om bosetting av 90 flyktninger for 2014.
Hovedårsaken er vedvarende mangel på boliger og usikker boligtilgang på kort sikt.
2. Bodø kommune påtar seg ansvar for bosetting 70 flyktninger + familiegjenforeninger for året
2014.
3. Bodø kommune vil fortløpende vurdere muligheten for å øke bosettingen av flyktninger over
kommende 3-års periode, og stiller seg åpen for fremtidige forhandlinger med direktoratet om dette.
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4. Det arbeides løpende og aktivt med utarbeidelse av strategier for å bedre boligtilgangen til 1.
gangs bosetting av flyktninger.
Hvis betingelsene i SB 2014 for å motta flyktninger viser seg å bli bedre kan Bodø Kommune
vurdere økt antall senere i 2014. Hvis ingen vesentlig endring, bør en økning fra Bodø sin side
knyttes opp mot en evt.bedring av boligsituasjonen i kommunen
Protokolltilførsel fra Ida Johnsen (V):
Venstre Bodø ønsker sterkt at Bodø kommune skal imøtekomme IMDIs anmodning om økt
bosetting av flyktninger. Boligsituasjonen i kommunen tilsier imidlertid at det ikke er forsvarlig av
kommunen å forplikte seg til å bosette 90 flyktninger i 2014. Venstre velger derfor å støtte forslaget
fra Krf, Høyre og Frp som forplikter kommunen til å ta imot 70 flyktninger + gjenforening i 2014.
Venstre understreker at dette er et minimumstall for bosetting, og vi forutsetter at kommunen jobber
aktivt gjennom 2014 for å bosette flere enn det antallet vi er forpliktet til.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Forslag
Synne Bjørbæk, Rødt, fremmet fellesforslaget fra Rødt, SV og APs fra komiteen:
punkt 1:
Bodø kommune imøtekommer IMDis anmodning om bosetting av 90 flyktninger for 2014.
punkt 2:
Bodø kommune påtar seg ansvar for årlig bosetting 90 flyktninger + familiegjenforeninger for årene
2014, 2015 og 2016.
Terje Cruickshank, Venstre opprettholder Venstres protokolltilførsel fra komiteen.

Votering
Fellesforslaget fra Rødt, SV og AP til nye pkt 1 og 2 fikk 19 stemmer og falt (3R, 2SV, 13AP og
1UAVH).
Komiteens forslag til punkt 3 enstemmig vedtatt.
Komiteens forslag til punkt 4 første setning enstemmig vedtatt.
Komiteens forslag til punkt 4, to siste setninger vedtatt mot 19 stemmer (3R, 2SV, 13AP og
1UAVH).
Protokolltilførsel fra Venstre følger saken.

Vedtak
1.

Bodø kommune imøtekommer ikke IMDis anmodning om bosetting av 90 flyktninger for
2014. Hovedårsaken er vedvarende mangel på boliger og usikker boligtilgang på kort sikt.

2.

Bodø kommune påtar seg ansvar for bosetting 70 flyktninger + familiegjenforeninger for
året 2014.

3.

Bodø kommune vil fortløpende vurdere muligheten for å øke bosettingen av flyktninger over
kommende 3-års periode, og stiller seg åpen for fremtidige forhandlinger med direktoratet
om dette.
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4.

Det arbeides løpende og aktivt med utarbeidelse av strategier for å bedre boligtilgangen til 1.
gangs bosetting av flyktninger.
Hvis betingelsene i SB 2014 for å motta flyktninger viser seg å bli bedre kan Bodø
Kommune vurdere økt antall senere i 2014. Hvis ingen vesentlig endring, bør en økning fra
Bodø sin side knyttes opp mot en evt.bedring av boligsituasjonen i kommunen

Protokolltilførsel fra Venstre:
Venstre Bodø ønsker sterkt at Bodø kommune skal imøtekomme IMDIs anmodning om økt
bosetting av flyktninger. Boligsituasjonen i kommunen tilsier imidlertid at det ikke er forsvarlig av
kommunen å forplikte seg til å bosette 90 flyktninger i 2014. Venstre velger derfor å støtte forslaget
fra Krf, Høyre og Frp som forplikter kommunen til å ta imot 70 flyktninger + gjenforening i 2014.
Venstre understreker at dette er et minimumstall for bosetting, og vi forutsetter at kommunen jobber
aktivt gjennom 2014 for å bosette flere enn det antallet vi er forpliktet til.

PS 13/148 Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan 2014 - 2017
Komitè for levekårs behandling i møte den 17.10.2013:
Tas til orientering

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Komite for plan, næring og miljøs innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre godkjenner Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan 2014 – 2017.
-

Bodø kommune ber Nordland fylkeskommune vurdere sikkerheten ved kryssing FV 834 ved
golfbanen på Myklebostad og eventuelt iverksette nødvendige tiltak.
Tiltaksplan for kommunale, fylkes- og statlige veier rulleres årlig og behandles av bystyret.
Endring trafikkmønster:
Som en konsekvens av at enkelte veier blir stengt pga. Bypakke Bodø, vil dette føre til
endret trafikkmønster på Reinsletta/Rønvika.
Det må snarest iverksettes en trafikk-kartlegging og planlegging av nye kryssløsninger.
Dette for å sikre en trygg trafikkavvikling og sikker skolevei. Det må være en overordnet
målsetning at man, der det er mulig, skiller myke og harde trafikkanter.
Det er en målsetning at alle fotgjengerfelt langs skolevei skiltes.
Vintervedlikehold:
Det skal være et høyt vedlikehold på fortau og ved kryss slik at universell utforming og
tilgjengelighet ivaretas, med spesiell fokus på skolevei.
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PS 13/149 Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton
Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 17.10.2013:

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for Plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for
Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum, slik det er vist på plankart med plan
ID 1218, datert 09.07.2013, med tilhørende planbestemmelser sist endret 25.09.2013 og
planbeskrivelse sist endret 04.07.2013.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Komite for plan, næring og miljøs innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for
Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum, slik det er vist på plankart med plan
ID 1218, datert 09.07.2013, med tilhørende planbestemmelser sist endret 25.09.2013 og
planbeskrivelse sist endret 04.07.2013.

PS 13/150 Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset,
Festvåg
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 17.10.2013:

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for Plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for deler av Finnkonneset, Festvåg, plan ID 3039 med plankart datert 19.8.2013, bestemmelser
revidert 11.9.2013 og tilhørende planbeskrivelse.
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Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Komite for plan, næring og miljøs innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for deler av Finnkonneset, Festvåg, plan ID 3039 med plankart datert 19.8.2013, bestemmelser
revidert 11.9.2013 og tilhørende planbeskrivelse.

PS 13/151 Frøydis Refsvik Grindstein (H) - Søknad om fritak fra
politiske verv - Ny behandling
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 31.10.2013:

Forslag
Grethe Monica Fjærvoll, H, fremmet følgende forslag:
1. Frøydis Refsvik Grindstein (H) innvilges fritak fra sine politiske verv i Bodø kommune.
2. Som nytt medlem velges:
 Bystyret – medlem: Johan Bakke
 Komite for plan, næring og miljø – medlem: Johan Bakke
 Organisasjonsutvalget – varamedlem: Joakim Sennesvik
 Formannskapet – varamedlem: Cato Henriksen
 Eldrerådet – varamedlem: Joakim Sennesvik
 Heimevernsnemnd – varamedlem: Joakim Sennesvik
 Stiftelsen Adelsten Normann – nytt medlem: Joakim Sennesvik
 Styringsgruppe for folkehelse – varamedlem: Joakim Sennesvik
 Sykehjem brukerråd, Bodø dagsenter – medlem: Joakim Sennesvik
3. Valgstyret foretar opprykk av Johan Bakke (H) som nytt 8. medlem for Høyre i bystyret.

Votering
Høyres forslag enstemmig tiltrådt.

Valgnemndas innstilling
1.
2.

Frøydis Refsvik Grindstein (H) innvilges fritak fra sine politiske verv i Bodø kommune.
Som nytt medlem velges:
 Bystyret – medlem: Johan Bakke
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 Komite for plan, næring og miljø – medlem: Johan Bakke
 Organisasjonsutvalget – varamedlem: Joakim Sennesvik
 Formannskapet – varamedlem: Cato Henriksen
 Eldrerådet – varamedlem: Joakim Sennesvik
 Heimevernsnemnd – varamedlem: Joakim Sennesvik
 Stiftelsen Adelsten Normann – nytt medlem: Joakim Sennesvik
 Styringsgruppe for folkehelse – varamedlem: Joakim Sennesvik
 Sykehjem brukerråd, Bodø dagsenter – medlem: Joakim Sennesvik
3. Valgstyret foretar opprykk av Johan Bakke (H) som nytt 8. medlem for Høyre i bystyret.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
2.

3.

Frøydis Refsvik Grindstein (H) innvilges fritak fra sine politiske verv i
Bodø kommune.
Som nytt medlem velges:

Bystyret – medlem: Johan Bakke

Komite for plan, næring og miljø – medlem: Johan Bakke

Organisasjonsutvalget – varamedlem: Cato Henriksen

Formannskapet – varamedlem: Cato Henriksen

Eldrerådet – varamedlem: Joakim Sennesvik

Heimevernsnemnd – varamedlem: Joakim Sennesvik

Stiftelsen Adelsten Normann – nytt medlem: Joakim Sennesvik

Styringsgruppe for folkehelse – varamedlem: Joakim Sennesvik

Sykehjem brukerråd, Bodø dagsenter – medlem: Joakim Sennesvik
Valgstyret foretar opprykk av Johan Bakke (H) som nytt 8. medlem for Høyre i bystyret.

PS 13/152 Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for
Sykehusapotek Nord HF 2014-2016
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 31.10.2013:

Forslag
Grete Monica Fjærvoll, H, fremmet følgende forslag:
Tom Cato Karlsen
Randolv Gryt, SV, fremmet følgende forslag:
Kirsti Jørgensen

Votering
Forslagene enstemmig tiltrådt.
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Valgnemndas innstilling
Bodø bystyre foreslår følgende kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF for perioden
2014 – 2016:
Tom Cato Karlsen
Kirsti Jørgensen

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre foreslår følgende kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF for perioden
2014 – 2016:
Tom Cato Karlsen
Kirsti Jørgensen

PS 13/153 Meddommer i Salten Tingrett
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 31.10.2013:

Forslag
Trud Berg, AP, fremmet følgende forslag:
Ida Hevrøy

Votering
Forslaget enstemmig tiltrådt.

Valgnemndas innstilling
Som ny meddommer til Salten tingrett frem til 31.12.2016 velges:
Ida Hevrøy

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Som ny meddommer til Salten tingrett frem til 31.12.2016 velges:
Ida Hevrøy

PS 13/154 Nye personlige varamedlemmer Kommunal valgnemnd
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 31.10.2013:

Forslag
Grethe Monica Fjærvoll, H, fremmet følgende forslag:
Hans Petter Horsgaard som vara for Grethe Monica Fjærvoll.

Votering
Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Valgnemndas innstilling
Som ny personlig varamedlem for Grethe Monica Fjærvoll, H, velges:
Hans Petter Horsgaard, H.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:

Votering
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som ny personlig varamedlem for Grethe Monica Fjærvoll, H, velges:
Hans Petter Horsgaard, H.

PS 13/155 Fastsetting av ny rådmannslønn
Organisasjonsutvalgets behandling i møte den 22.10.2013:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt
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Organisasjonsutvalgets innstilling
Rådmannens lønn settes til 1 025 000 kroner fra og med 1. mai 2013.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:
Saken ble behandlet i lukket møte.

Forslag
Brigt Kristensen, Rødt, fremmet følgende forslag:
Rådmannens lønn økes ikke.

Votering
Organisasjonsutvalgets innstilling vedtatt mot 13 stemmer avgitt for Rødts forslag.

Vedtak
Rådmannens lønn settes til 1 025 000 kroner fra og med 1. mai 2013.

PS 13/156 Forslag til endring av reguleringsplan med bestemmelser
for deponi i Jensvolldalen
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 17.10.2013:

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for Plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre reguleringsplan med
konsekvensvurdering for deponi i Jensvolldalen med plankart datert 06.09.2013, tilhørende
bestemmelser revidert 20.09.13, ROS analyse og planbeskrivelse. Nyplan erstatter plan vedtatt
17.02.2011.

Bystyrets behandling i møte den 31.10.2013:
Kristin Hunstad, AP, fratrådte som inhabil ved behandling av saken, også Tom Cato Karlsen, FrP,
fratrådte ved behandling av saken.
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Votering
Komite for plan, næring og miljøs innstilling vedtatt mot 6 stemmer (2SV, 1V og 3R) .

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre reguleringsplan med
konsekvensvurdering for deponi i Jensvolldalen med plankart datert 06.09.2013, tilhørende
bestemmelser revidert 20.09.13, ROS analyse og planbeskrivelse. Nyplan erstatter plan vedtatt
17.02.2011.

PS 13/157 Referatsak
RS 13/15 AD-sak Tertialrapport 2/2013 med budsjettreguleringer Formannskapssak PS 13/169 - Prosjekt "Framtida vårres" del 2
(PFV2) - presisering til T2
Tas til orientering.
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