Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen Rådhuset

Dato:

16.05.2013

Tidspunkt:

09:30

Til stede:
Navn
Ole-Henrik Hjartøy
Tom Cato Karlsen
Grethe Monica Fjærvoll
Ingrid Lien
Else-Marie Torp
Morten Melå
Adelheid Kristiansen
Trud Berg
Svein Eilif Olsen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem uten
møtegodtgjøring
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Medl. Varamedl. for
H
FRP
H
SP
KRF Terje Cruickshank
AP
AP
AP
RØDT

PS 13/77
Grethe Fjærvoll (H) inhabil- Øystein Wik (FRP)
Adelheid Kristiansen (AP) inhabil – Randolv Gryt (SV)
Tom Cato Karlsen – Hans Petter Horsgaard (H)
Permisjoner:
Adelheid Kristiansen (AP) før PS 13/75 – Randolv Gryt (SV) inn som varamedlem.
Else Marie Torp(Krf) permisjon fra 15:30 (før skjenkebevillingssakene)

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rolf Kåre Jensen
Arne Øvsthus
Ingunn L. Mosti
Stephan Skjelvan
Thor Arne Tobiassen
Kornelija Rasic
Linda Jensen

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør, oppvekst og kultur
Kommunaldirektør, helse og omsorg
Kommunaldirektør Økonomi
Eiendomssjef
Økonomisjef
Regnskapssjef

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 10.04.2013 ble godkjent.

Ettersendt:
PS 13/88 Langsiktig flyplassløsing for Bodø – status og muligheter

Orientering:


Medlemmer av formannskap og bystyret ble invitert til en orientering i forkant av møtet
angående årsresultat for 2012 og framtidskonsekvenser i Bodø kommune.



Kommuneplanens samfunnsdel v/ Kyrre Dahl og Tom Solli.

 Kl. 10.20 Generalforsamling Bodø Energi
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PS 13/72 Årsregnskap 2012 for Bodø kommune
Forslag til innstilling
(negative tall i parentes)

1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et regnskapsmerforbruk på kr
(2 535 110,39).
2. Det overføres netto kr 4 185 800 til budsjett 2013 som følge av reglement for
over/underskudd og brukes på følgende måte:
- Kr 2 535 000 brukes for å dekke opp merforbruk 2012
- Kr 1 550 800 settes av på flyktningefondet
- Kr 100 000 settes av til Jordfond
3. Det godkjennes omfordeling av bevilgningene til investeringsprosjekter jfr tabell
Omfordeling i saksframlegget.
4. Regnskapsmessig mindreforbruk fra tidligere kommunalt foretak Team Bodø foreslåes
overført Samfunnskontoret kr 959 944,74 for å løse deler av budsjettutfordring for 2013.
5. Det brukes kr 2 640 000 til å gjøre opp Bodø Glimts utlån vedrørende forskuttering av
spillemidler, finansiering ved bruk av disposisjonsfond
6. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2012 overføres budsjett
2013 for å fullfinansiere disse.
7. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer i hht ovennevnte vedtak.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Økonomisjefen rettet opp tallet fra saksfremlegget i punkt 5 der 2 480 000 skal være den korrekte
sum.
Fra Svein Olsen (Rødt)
Tilleggsforslag
Av regnskapsgjennomgang for 2012 fremgår at en svært stor del av merforbruket er knyttet opp til
tjenester innenfor HO, nærmere bestemt pleie og omsorg (22 mill.). og ringvirkninger av
samhandlingsreformen (økt press i hjemmetjenesten) samt HO øvrig (med 40 mill.) knyttet til
rus/ressurskrevende brukere, økte sosialhjelpeutbetalinger og medfinansiering av
sykehusinnleggelser. Formannskap/Bystyret ber administrasjonen legge fram ei egen vurdering av
disse områdene, med evaluering av behov, tjenestetilbud og finansiering, fortrinnsvis som egen sak.
Forslag fra Trud Berg (AP)
Tilleggsforslag A
Bodø bystyre understreker viktigheten av å holde de vedtatte budsjettene både på politisk og
administrativt nivå.
Tilleggsforslag B

Bodø bystyre ber om en nærmere analyse av bakgrunnen for avvikene fra budsjett til regnskap for
2012, fordelt på at de for lav budsjettering, overforbruk og politisk vedtak uten nødvendig
inndeling.

Votering
Forslag til innstilling i 7 punkt ble enstemmig tiltrådt.
Tilleggsforslag fra Svein Olsen (Rødt) falt med 4 stemmer (3AP, 1 Rødt)
Tilleggsforslag A fra Trud Berg (AP) falt med 4 stemmer (3AP, 1 Rødt)
Tilleggsforslag B fra Trud Berg (AP) falt med 4 stemmer (3AP, 1 Rødt)

Formannskapets innstilling
(negative tall i parentes)

1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et regnskapsmerforbruk på kr
(2 535 110,39).
2. Det overføres netto kr 4 185 800 til budsjett 2013 som følge av reglement for
over/underskudd og brukes på følgende måte:
- Kr 2 535 000 brukes for å dekke opp merforbruk 2012
- Kr 1 550 800 settes av på flyktningefondet
- Kr 100 000 settes av til Jordfond
3. Det godkjennes omfordeling av bevilgningene til investeringsprosjekter jfr tabell
Omfordeling i saksframlegget.
4. Regnskapsmessig mindreforbruk fra tidligere kommunalt foretak Team Bodø foreslåes
overført Samfunnskontoret kr 959 944,74 for å løse deler av budsjettutfordring for 2013.
5. Det brukes kr 2 480 000 til å gjøre opp Bodø Glimts utlån vedrørende forskuttering av
spillemidler, finansiering ved bruk av disposisjonsfond
6. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2012 overføres budsjett
2013 for å fullfinansiere disse.
7. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer i hht ovennevnte vedtak.

PS 13/73 Kansellering av Perspektivmelding
Forslag til vedtak
Bodø kommune utarbeider ikke Perspektivmelding 2014-2023.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø kommune utarbeider ikke Perspektivmelding 2014-2023.

PS 13/74 Kommunal garanti Bodø Industri AS
Forslag til innstilling
Bodø kommune gir Bodø Industri AS avslag på søknaden om en selvskyldnergaranti stor kr
27 770 000,-.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Saken foreslås utsatt til møte i juni 2013

Votering
Enstemmig tiltrådt

Formannskapets innstilling
Saken utsettes til formannskapsmøte i juni 2013

PS 13/75 Anke på vedtak om tilskudd til Bodø yogafestival
Forslag til vedtak
Bodø formannskap anbefaler overfor bystyret å gi avslag på anke, og opprettholder enstemmig
vedtak fattet i Formannskapet 06.03.13 i sak PS 13/36: Bodø kommune støtter Bodø yogafestival
med kr 5000.-.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Fra Svein Olsen (Rødt)
Bodø kommune imøtekommer anken, og innvilger Bodø Yogafestival et tilskudd på kr. 15.000.

Votering
Forslag fra Rødt falt med 1 stemme (Rødt)
Innstillingen enstemmig tiltrådt

Formannskapets innstilling
Bodø formannskap anbefaler overfor bystyret å gi avslag på anke, og opprettholder enstemmig
vedtak fattet i Formannskapet 06.03.13 i sak PS 13/36: Bodø kommune støtter Bodø yogafestival
med kr 5000.-.

PS 13/76 AD. sak 13/67 Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv
Forslag til vedtak
Administrasjonens forslag til vedtak i formannskapets PS 13/67 opprettholdes.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Alternativt forslag fra FRP, H, SP, KRF
1.Barnas Idrettsdag innvilges ytterligere 27.000 kroner for dekning av halleie for sitt arrangement.
Inndekning innenfor avsatt ramme.
2.Misvær Idrettslag innvilges 272.000 kroner i driftsstøtte for 2013. Inndekning 122.000 innenfor
avsatt ramme, samt 150.000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto.

Votering
Alternativt forslag fra FRP, H, SP, KRF enstemmig vedtatt.

Justering i tabell fra PS 13/67 medførte vedtatte punkter.
Vedtak
1.Barnas Idrettsdag innvilges ytterligere 27.000 kroner for dekning av halleie for sitt arrangement.
Inndekning innenfor avsatt ramme.
2.Misvær Idrettslag innvilges 272.000 kroner i driftsstøtte for 2013. Inndekning 122.000 innenfor
avsatt ramme, samt 150.000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto.

PS 13/77 Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle
prosjekt og arrangement
Forslag til vedtak
Bodø formannskap innvilger støtte til følgende tiltak:

#
1
2
3
4

Tilskudd til prosjekt og arrangement kulturelle formål
Søknad om støtte til
Søker
Søknad
Tilsagn
Bodø Youth Film Festival Salten kultursamarbeid
kr 100 000
kr 50 000
Hjertefred i Bodø
Hjertefred
kr 50 000
kr 5 000
Bodø Havn KF
Havnedagene 2013
kr 25 000
kr 10 000
Ane Vigdis Øverås
Kunst i Natur for barn
kr 24 000
kr 6 000

5
6
7
8
9
10

Tween Ferie
Fjære skole
Parkenfestivalen
Newton aviation camp
Scenetepper
Lunch-konserter 2013
Sum

Nordland KFUK-KFUM
Zahlfjøsen As
Parkenfestivalen
First scandinavia
Hammarn teater
Tusenhjemmet

kr 20 000
kr 4 000
kr 100 000
kr 50 000
kr 150 000 kr 100 000
kr 100 000
kr 25 000
kr 30 000
kr 15 000
Kr 30 000
Kr 8000
kr 629 000 kr 273 000

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Fra Else Marie Torp(KRF)
Støtte til Hjertefreds arrangement økes fra 5000,- til 10.000,Inndekning i tilgjengelige midler.

Votering
Punkt 1, Punkt 3-10 enstemmig vedtatt
Forslag fra Else Marie Torp (KRF) til økning i punkt 2, enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø formannskap innvilger støtte til følgende tiltak:

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tilskudd til prosjekt og arrangement kulturelle formål
Søknad om støtte til
Søker
Søknad
Tilsagn
Bodø Youth Film Festival Salten kultursamarbeid
kr 100 000
kr 50 000
Hjertefred i Bodø
Hjertefred
kr 50 000
kr 10 000
Bodø Havn KF
Havnedagene 2013
kr 25 000
kr 10 000
Ane Vigdis Øverås
Kunst i Natur for barn
kr 24 000
kr 6 000
Nordland KFUK-KFUM
Tween Ferie
kr 20 000
kr 4 000
Zahlfjøsen As
Fjære skole
kr 100 000
kr 50 000
Parkenfestivalen
Parkenfestivalen
kr 150 000 kr 100 000
Newton aviation camp
First scandinavia
kr 100 000
kr 25 000
Scenetepper
Hammarn teater
kr 30 000
kr 15 000
Lunch-konserter 2013
Tusenhjemmet
Kr 30 000
Kr 8000
Sum
kr 629 000 kr 273 000

PS 13/78 Søknad om innvilgelse av underskuddsgaranti
Forslag til vedtak
1. Bodø formannskap innvilger underskuddsgaranti på kr. 100.000,- til Nordland Fotballkrets.
Midlene tas fra formannskapets disposisjonskonto 2013.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Fra Trud Berg (AP)
Rådmannnen bes følge opp saken i tertial I for å søke innarbeide dette beløpet.
Fra FRP, H SP, KRF
Underskuddsgarantien innvilges ikke

Votering
Forslag til innstilling falt enstemmig
Forslag fra Trud Berg (AP)falt med 3 stemmer (AP)
Forslag fra FRP, H, SP, KRF ble vedtatt mot 3 stemmer (AP)

Vedtak
Underskuddsgarantien innvilges ikke

PS 13/79 Retninglinjer for anskaffelser i Bodø kommune
Forslag til vedtak:
1.
2.
3.

Bodø Bystyre vedtar nye retningslinjer for anskaffelser i Bodø kommune, og gelder alle
innkjøpsområder med virkning fra 1. juni 2013.
Ansatte i Bodø kommune med ansvar for innkjøp/anskaffelser plikter å følge gjeldende
retningslinjer.
Administrasjonen gis fullmakt til å justere retningslinjene i tråd ved endringer i Lov om
offentlige anskaffelser.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Fra Svein Olsen (Rødt) til oversendelse:
Tillegg til punkt 1 i innstillingen:
Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer og tjenester som leveres skal være fremstilt under forhold
som er forenlige med disse kravene, og bygge på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og
nasjonal arbeidslovgivning.

Votering
Forslag fra Svein Olsen (Rødt)til oversendelse enstemmig tiltrådt

Formannskapets innstilling:
1.
2.
3.

Bodø Bystyre vedtar nye retningslinjer for anskaffelser i Bodø kommune, og gelder alle
innkjøpsområder med virkning fra 1. juni 2013.
Ansatte i Bodø kommune med ansvar for innkjøp/anskaffelser plikter å følge gjeldende
retningslinjer.
Administrasjonen gis fullmakt til å justere retningslinjene i tråd ved endringer i Lov om
offentlige anskaffelser.

Oversendelsesforslag:
Tillegg til punkt 1 i innstillingen:
Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer og tjenester som leveres skal være fremstilt under forhold
som er forenlige med disse kravene, og bygge på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og
nasjonal arbeidslovgivning.

PS 13/80 Høring - petrostrategi
Forslag til vedtak
Bodø kommune slutter seg til det utarbeidede forslag til petrostrategier for Bodøregionen samt
aktivitetsplan for 2013.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Tilleggsforslag fra FrP, H, Krf og Sp:

Videre bes det om at man allerede innen utgangen av oktober 2013 legger frem en ny aktivitetsplan og
petrostrategier for 2014 til politisk behandling i Bodø kommune, og man oppfordrer de øvrige
Saltenkommunene og Salten regionråd til å legge opp til en liknende politisk behandling for aktivitetsplan
og petrostrategiene for 2014.

Tilleggsforslag fra Rødt:
Det utarbeides et nytt plandokument om muligheter og konsekvenser av olje- og gassindustrien for
alle deler av Saltenregionen. Dette kan sees i sammenheng med forslag fra Fauske kommune om
gjennomgang i regionrådet av organiseringen av dette arbeidet.
Subsidiært (tillegg til innstillingen):
Bodø kommune slutter seg til vedtak i Fauske kommune om at navnet Bodøregionen endres i
Saltenregionen i hele dokumentet.

Votering
Tilleggsforslaget fra Rødt falt mot to stemmer (Rødt + SV)
Rødt’s subsidiære forslag falt mot en stemme (Rødt)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra FrP, H, Krf og Sp ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø kommune slutter seg til det utarbeidede forslag til petrostrategier for Bodøregionen samt
aktivitetsplan for 2013.
Videre bes det om at man allerede innen utgangen av oktober 2013 legger frem en ny
aktivitetsplan og petrostrategier for 2014 til politisk behandling i Bodø kommune, og man
oppfordrer de øvrige Saltenkommunene og Salten regionråd til å legge opp til en liknende politisk
behandling for aktivitetsplan og petrostrategiene for 2014.

PS 13/81 Midlertidig utleie av offentlig gategrunn
Under henvisning til ovenstående tilrår rådmannen at formannskapet legger saken fram for bystyret
med forslag til innstilling som ovenfor.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Votering
Forslag til innstilling enstemmig tiltrådt

Formannskapets innstilling
Bodø bystyre vedtar regelverk for utleie av offentlig gategrunn i tilknytning til midlertidige byggeog anleggsarbeider, i samsvar med framlagte utkast. For leie fra 0 til 500 m² er leiepris kr 2,- pr m²
pr dag. For leie av overskytende areal over 500 m² er leiepris kr 1,- pr m² pr dag. Det skilles ikke
mellom ulike soner. Det beregnes ikke mva på utleie av offentlig gategrunn.

PS 13/82 Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS
og Nordland Betong Holding AS
Forslag til vedtak
1. Søknad om kjøp av ca 1795 m² leid areal til Nordland Betong Holding AS av 138/4545
innvilges.
2. Søknad om kjøp av ca 1220 m² til Seabird eiendom AS av 138/4545 innvilges.
3. Pris pr m² settes til kr 850,- pr m².
4. Kjøperne dekker kostnader knyttet til fradeling, oppmåling, tinglysing mv.
5. Netto salgsinntekt avsettes til tomteutbyggingsfondet.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Fra Svein Olsen (Rødt)

Saken utsettes. Formannskapet ber om at det lages en helhetlig plan for utnytting av Langstrandaområdet som industriområde. Et ev salg av omsøkte område vurderes i sammenheng med dette.
Saken legges fram for komite og bystyret i løpet av 2013.

Votering
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (SV, Rødt) ved alternativ votering mot utsettelsesforslag fra
Svein Olsen (Rødt)

Vedtak
1. Søknad om kjøp av ca 1795 m² leid areal til Nordland Betong Holding AS av 138/4545
innvilges.
2. Søknad om kjøp av ca 1220 m² til Seabird eiendom AS av 138/4545 innvilges.
3. Pris pr m² settes til kr 850,- pr m².
4. Kjøperne dekker kostnader knyttet til fradeling, oppmåling, tinglysing mv.
5. Netto salgsinntekt avsettes til tomteutbyggingsfondet.

PS 13/83 Bygging av gang-/sykkelvei og skiløype SørstrupenHestdalen - avtale om erverv av areal fra eiendommen gnr. 41/9
Forslag til vedtak
1. Det inngås avtale med eier av eiendommen gnr. 41/9 om erverv av ca. 8.100 m² for
gjennomføring av vedtatt detaljreguleringsplan for Sørstrupen-Hestdalen.
2. Prisen for det areal som erverves settes til kr 10,- pr. m². I tillegg får eier av gnr. 41/9 overta
ca. 2.600 m² kommunalt areal som vist på vedlagte kartkopi.
3. Eier av gnr. 41/9 gis rett til eventuelt senere å kunne anlegge atkomstvei over kommunal
grunn som vist på vedlagte kartkopi.
4. Bodø kommune dekker kostnadene forbundet med fradeling og overdragelse av de arealer
som omhandles i vedtakets pkt. 1 og 2.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Votering
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Det inngås avtale med eier av eiendommen gnr. 41/9 om erverv av ca. 8.100 m² for
gjennomføring av vedtatt detaljreguleringsplan for Sørstrupen-Hestdalen.
2. Prisen for det areal som erverves settes til kr 10,- pr. m². I tillegg får eier av gnr. 41/9 overta
ca. 2.600 m² kommunalt areal som vist på vedlagte kartkopi.
3. Eier av gnr. 41/9 gis rett til eventuelt senere å kunne anlegge atkomstvei over kommunal
grunn som vist på vedlagte kartkopi.
4. Bodø kommune dekker kostnadene forbundet med fradeling og overdragelse av de arealer
som omhandles i vedtakets pkt. 1 og 2.

PS 13/84 Tildeling av kulturstipend 2013
Forslag til vedtak
Bodø kommunes kulturstipend for 2013 tildeles:
Joar Klæbo Henriken
Viktoria Henriksen
Emilie Eide Nyheim

klarinett
design
gullsmed

Komitè for levekårs behandling i møte den 11.04.2013:

Forslag
På ovennevnte bakgrunn fremmes det forslag om at følgende 3 søkere får tildelt kulturstipend:
Joar Klæbo Henriken
Viktoria Henriksen
Emilie Eide Nyheim

klarinett
design
gullsmed

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
På ovennevnte bakgrunn fremmes det forslag om at følgende 3 søkere får tildelt kulturstipend:
Joar Klæbo Henriken
Viktoria Henriksen
Emilie Eide Nyheim

klarinett
design
gullsmed

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø kommunes kulturstipend 2013 tildeles:
Joar Klæbo Henriksen
klarinett
Vikoria Henriksen
design
Emilie Eide Nyheim
gullsmed

PS 13/85 Bodø bys kulturpris 2013
Forslag til vedtak
Bjørn Andor Drage tildeles Bodø bys kulturpris 2013.

Komitè for levekårs behandling i møte den 11.04.2013:

Forslag
Bodø bys kulturpris for 2013 tildeles Bjørn Andor Drage for hans seriøse arbeid med
musikkformidling på profesjonelt nivå, han har bidratt til å utvikle en masterutdanning i
musikkvitenskap på Universitetet i Nordland, han er en pådriver for viktige lokale løft for
musikkfeltet og med sitt brennende engasjement og entusiasme spiller han en sentral rolle i en rekke
produksjoner på mange scener i Bodø.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling fra komite for levekår
Bodø bys kulturpris for 2013 tildeles Bjørn Andor Drage for hans seriøse arbeid med
musikkformidling på profesjonelt nivå, han har bidratt til å utvikle en masterutdanning i
musikkvitenskap på Universitetet i Nordland, han er en pådriver for viktige lokale løft for
musikkfeltet og med sitt brennende engasjement og entusiasme spiller han en sentral rolle i en rekke
produksjoner på mange scener i Bodø.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Bjørn Andor Drage tildeles Bodø bys kulturpris 2013

PS 13/86 Søknad om skjenke- og tilvirkningsbevilling i Ysteriet Kro og
Scene, Misvær
Forslag til vedtak
1. Ysteriet Kro og Scene, org.nr. 911 594 641 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling
for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Ysterigården i
Misvær:
a. Kro og kafelokale, scener, studio- og publikumsarealer og personalrom i 1.etasje.
b. Uteareal på terrasse.
c. Backstageområde i kjelleretasjen.
2. Ysteriet Kro og Scene tildeles bevilling for produksjon av øl for skjenking i egen virksomhet
i lokale i kjelleretasjen i Ysterigården.
3. Rune Henrik Paulsen godkjennes som styrer.
4. Det gis dispensasjon fra krav om stedfortreder frem til 1.5.2014, jfr. alkoholloven § 1-7c.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Tilleggsforslag fra FrP, H, Sp:
Nytt pkt 5:
Før bevilling gis forutsettes at Øyvind Alstad betaler det kommunale kravet, eller kommer fram
til en betalingsavtale med kemneren.

Votering
Forslag med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Ysteriet Kro og Scene, org.nr. 911 594 641 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling
for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Ysterigården i Misvær:
a. Kro og kafelokale, scener, studio- og publikumsarealer og personalrom i 1.etasje.
b. Uteareal på terrasse.
c. Backstageområde i kjelleretasjen.
2.Ysteriet Kro og Scene tildeles bevilling for produksjon av øl for skjenking i egen virksomhet i
lokale i kjelleretasjen i Ysterigården.
3.Rune Henrik Paulsen godkjennes som styrer.
4.Det gis dispensasjon fra krav om stedfortreder frem til 1.5.2014, jfr. alkoholloven § 1-7c.
5. Før bevilling gis forutsettes at Øyvind Alstad betaler det kommunale kravet, eller kommer
fram til en betalingsavtale med kemneren.

PS 13/87 Søknad om skjenkebevilling i Bloom Folkbar
Forslag til vedtak
1. Bodø Live Bar AS, org.nr. 996 507 955, tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Bloom Folkbar, Hålogalandsgata 5.
2. Sture Andersson godkjennes som styrer.
3. Mia Sofie Gjelseth godkjennes som stedfortreder.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bodø Live Bar AS, org.nr. 996 507 955, tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Bloom Folkbar, Hålogalandsgata 5.
2. Sture Andersson godkjennes som styrer.
3. Mia Sofie Gjelseth godkjennes som stedfortreder.

PS 13/88 Langsiktig flyplassløsning for Bodø - status og muligheter
Forslag til vedtak
Bodø Bystyre vil:
1. I samarbeid med nasjonale myndigheter løse de fremtidige utfordringene for Bodø
Lufthavn og få på plass en langsiktig flyplassløsning for sivil luftfart i Bodø. Løsningen må
sikre Bodøs funksjon som luftfarts- sikkerhet og beredskapsby, og tilrettelegge for en
utvikling av disse funksjonene på kort og lengre sikt.
2. Et av Bodøs fremste fortrinn er dagens rullebanelengde. Bodø har i dag kodeklasse E som
tillater at Bodø kan ta ned noen av de største flytypene i verden. En rekke sikkerhets- og
beredskapsfunksjoner Bodø har, og jobber med å etablere, forutsetter min. kodeklasse E.
Bodø Bystyret stiller det, uavhengig av fremtidig løsning, som en absolutt forutsetning at
det sikres en rullebane som tilfredsstiller kravene til kodeklasse E eller F, og er utstyrt med
instrumentlandingssystemer i minimum kategori II.
3. Ved regulering av frigitt flyplassområde, avsettes sørvestre del av området til fremtidig
flyplassutvikling for å muliggjøre en etablering av S2-løsningen.
4. Ved en ev. løsning med 60 meters forflytning, er det ønskelig det utredes en plassering så
langt vest som mulig, slik at størst mulig arealer frigjøres og får redusert hinderflate.
5. Ved utvikling av Bodø Lufthavn på dagens plassering, i et kort eller lengre tidsperspektiv, er
det ønskelig at det velges en robust og kvalitativ god løsning som forlenger levetiden
vesentlig og som gir forutsigbarhet.
6. Sikre Bodøs status som én av Nord-Norges to nasjonale lufthavner.

Formannskapets behandling i møte den 16.05.2013:

Forslag
Endringsforslag fra Tom Cato Karlsen, Frp og Trud Berg, Ap
 Punkt 3. endres til : Ved regulering av frigitt flyplassområde, avsettes sørvestre del av
området til fremtidig flyplassløsning.
 Punkt 4. endres til: Ved en evt. løsning med forflytning av rullebane og/ eller taxi-bane, er
det ønskelig at det utredes en plassering så langt vest som mulig, slik at størst mulig arealer
frigjøres og får redusert hinderflate.

Votering
Forlag, med de foreslåtte endringer i pkt 3 og 4, ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling
Bodø Bystyre vil:
1. I samarbeid med nasjonale myndigheter løse de fremtidige utfordringene for Bodø
Lufthavn og få på plass en langsiktig flyplassløsning for sivil luftfart i Bodø. Løsningen må
sikre Bodøs funksjon som luftfarts- sikkerhet og beredskapsby, og tilrettelegge for en
utvikling av disse funksjonene på kort og lengre sikt.
2. Et av Bodøs fremste fortrinn er dagens rullebanelengde. Bodø har i dag kodeklasse E som
tillater at Bodø kan ta ned noen av de største flytypene i verden. En rekke sikkerhets- og
beredskapsfunksjoner Bodø har, og jobber med å etablere, forutsetter min. kodeklasse E.
Bodø Bystyret stiller det, uavhengig av fremtidig løsning, som en absolutt forutsetning at
det sikres en rullebane som tilfredsstiller kravene til kodeklasse E eller F, og er utstyrt med
instrumentlandingssystemer i minimum kategori II.
3. Ved regulering av frigitt flyplassområde, avsettes sørvestre del av området til fremtidig
flyplassløsning.
4. Ved en evt. løsning med forflytning av rullebane og/ eller taxi-bane, er det ønskelig at det
utredes en plassering så langt vest som mulig, slik at størst mulig arealer frigjøres og får
redusert hinderflate.
5. Ved utvikling av Bodø Lufthavn på dagens plassering, i et kort eller lengre tidsperspektiv, er
det ønskelig at det velges en robust og kvalitativ god løsning som forlenger levetiden
vesentlig og som gir forutsigbarhet.
6. Sikre Bodøs status som én av Nord-Norges to nasjonale lufthavner.

