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Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2013 ble godkjent.

Ettersendt:
PS 13/207 Stevning av arkitektfirma for økte kostnader på Hunstad kirke. Saken ble behandlet
unntatt offentlighet.

Orientering:
Kl 08.30 – 09.15 Orientering med fokus på politianalysen ved politimester i Bodø Geir Ove Heir.
Kl 09.15 – 09.30 Orientering fra Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS) ved Odd Emil
Ingebrigtsen.
Kl 11.00 – 12.00 Besøk på Bodø krigshistoriske museum med orientering fra Audun Spjell.

Inhabilitet:
Ved behandling av PS 13/189 Realistering av jektmuseum. Søknad fra Nordlandsmuseet om
150.000 kroner i støtte fratrådte Randolv Gryt, SV, og Ingrid Lien, SP, som inhabil.

Saksliste
Saksnr
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Odd Sandmo, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
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PS 13/207

Stevning av arkitektfirma for økte kostnader på Hunstad kirke. Saken ble
behandlet unntatt offentlighet

Bodø, 20. november 2013
Ole-Henrik Hjartøy
ordfører
Eli-Nann Stubberud
formannskapssekretær
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PS 13/189 Realisering av jektemuseum. Søknad fra Nordlandsmuseet
om 150.000 kroner i støtte.
Forslag til vedtak
1. Bodø formannskap vedtar å bevilge 150.000 kroner til Nordlandsmuseet i støtte til
forprosjekt for realisering av jektemuseum i Bodø. Beløpet foreslås dekket av gjenværende
planleggingsmidler for ishall.
2. Kommunens representant i styringsgruppen blir Hans-Henrik Nordhus, med vara Arne Vinje.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:
Randolv Gryt, SV, og Ingrid Lien, SP, fratrådte som inhabil ved behandling av saken.

Forslag
Terje Cruickshank, V, fremmet følgende forslag til nytt punkt 1b og tillegg i punkt 2:
1 b Bodø kommune anmoder om styringsgruppen utvides fra en til to representanter fra Bodø
kommune, slik at man fra oss både får administrativ og politisk representasjon.
2 Øystein G. Wik, FrP med vara Adelheid Kristiansen, AP.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Venstres forslag punkt 1b fikk enstemmig vedtatt.
Venstres forslag til endring i punkt 2 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.

A.
B.

Bodø formannskap vedtar å bevilge 150.000 kroner til Nordlandsmuseet i støtte til
forprosjekt for realisering av jektemuseum i Bodø. Beløpet foreslås dekket av
gjenværende planleggingsmidler for ishall.
Bodø kommune anmoder om styringsgruppen utvides fra en til to representanter fra
Bodø kommune, slik at man fra oss både får administrativ og politisk representasjon.

2. Kommunens representant i styringsgruppen blir:
Hans-Henrik Nordhus, med vara Arne Vinje og
Øystein G. Wik, FrP med vara Adelheid Kristiansen, AP.
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PS 13/190 Utvikling av sjørettet næringsareal i Bodø
Forslag til innstilling
1. Bodø kommune inngår samarbeidsavtale med Langstranda grunneierlag for
utvikling/utbygging av nytt næringsareal på Langstranda. Bodø kommunes disposisjonsrett
over det nye arealet skal være i forhold til finansieringsandel.
2. Samarbeidsavtalen skal beskrive både finansieringsandel, disposisjonsrett og organisering av
framtidig samarbeid. Samarbeidsavtalen skal behandles av formannskapet.
3. Bodø kommunes finansieringsandel skjer gjennom bruk av inntil 22 millioner kroner fra
DA-midler (maks 50 % av utbyggingskostnadene) samt låneopptak.
4. Det åpnes ikke for utbygging av Lille Hjartøy i denne omgang, men det etableres
administrativ prosjektgruppe som skal ha fokus på sjørettet næringsareal i tilknytning til
pilaren «Byen og Havna».

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling:
1. Bodø kommune inngår samarbeidsavtale med Langstranda grunneierlag for
utvikling/utbygging av nytt næringsareal på Langstranda. Bodø kommunes disposisjonsrett
over det nye arealet skal være i forhold til finansieringsandel.
2. Samarbeidsavtalen skal beskrive både finansieringsandel, disposisjonsrett og organisering av
framtidig samarbeid. Samarbeidsavtalen skal behandles av formannskapet.
3. Bodø kommunes finansieringsandel skjer gjennom bruk av inntil 22 millioner kroner fra
DA-midler (maks 50 % av utbyggingskostnadene) samt låneopptak.
4. Det åpnes ikke for utbygging av Lille Hjartøy i denne omgang, men det etableres
administrativ prosjektgruppe som skal ha fokus på sjørettet næringsareal i tilknytning til
pilaren «Byen og Havna».

PS 13/191 Sosialhjelp til flyktninger - endring av delegeringsreglement
Forslag til vedtak
Flyktningkontoret delegeres myndighet til å anvende Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4 § 1724, og fatte individuelle vedtak om ytelser hjemlet i samme lov i følgende konkrete tilfeller:
1. For nyankomne flyktninger i en etableringsperiode på inntil 4 måneder.
2. For nyankomne innvandrere gjenforent med herboende flyktning i en etableringsperiode på
inntil 4 måneder.
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3. Ved innfrielse av krav på husleiegarantier ved oppgjør etter utflytting.
4. For asylsøkere bosatt gjennom ordning med alternativ mottaksplassering, når det foreligger
særskilt avtale mellom kommunen og UDI
5. I særskilte tilfeller for nyankomne flyktninger med alvorlige kjente funksjonshemminger
og/eller atferdsvansker, i en kartleggingsfase inntil behov er avklart og ordinære ordninger
kan tre i kraft.
Med unntak av punkt 4 er det for samtlige tilfeller en forutsetning at mottaker av ytelsen tilhører
personkretsen som Bodø kommune mottar statlig integreringstilskudd for, dvs. flyktninger
bosatt etter avtale mellom stat og kommune eller familiegjenforente med bosatt flyktning.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Flyktningkontoret delegeres myndighet til å anvende Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4 § 1724, og fatte individuelle vedtak om ytelser hjemlet i samme lov i følgende konkrete tilfeller:
1. For nyankomne flyktninger i en etableringsperiode på inntil 4 måneder.
2. For nyankomne innvandrere gjenforent med herboende flyktning i en etableringsperiode på
inntil 4 måneder.
3. Ved innfrielse av krav på husleiegarantier ved oppgjør etter utflytting.
4. For asylsøkere bosatt gjennom ordning med alternativ mottaksplassering, når det foreligger
særskilt avtale mellom kommunen og UDI
5. I særskilte tilfeller for nyankomne flyktninger med alvorlige kjente funksjonshemminger
og/eller atferdsvansker, i en kartleggingsfase inntil behov er avklart og ordinære ordninger
kan tre i kraft.
Med unntak av punkt 4 er det for samtlige tilfeller en forutsetning at mottaker av ytelsen tilhører
personkretsen som Bodø kommune mottar statlig integreringstilskudd for, dvs. flyktninger
bosatt etter avtale mellom stat og kommune eller familiegjenforente med bosatt flyktning.

PS 13/192 Søknad om kjøp av eiendommen, Smålia 13 - Trollhula
barnehage SA.
Forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Trollhula barnehage SA tilbys å kjøpe eiendommen Smålia 13 til verdi av takst.
Smålia 13 legges ut for salg i et åpent marked hvis Trollhula barnehage SA ikke ønsker å
kjøpe eiendommen.
Utgifter med salg, tinglysing mv dekkes av kjøper.
Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet.
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Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
2.

Trollhula barnehage SA tilbys å kjøpe eiendommen Smålia 13 til verdi av takst.
Smålia 13 legges ut for salg i et åpent marked hvis Trollhula barnehage SA ikke ønsker å
kjøpe eiendommen.
Utgifter med salg, tinglysing mv dekkes av kjøper.
Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet.

3.
4.

PS 13/193 Avhending, eiendom brannstasjonen. Samarbeid med Tine
SA.
Forslag til vedtak
1.
2.

Bodø kommune samarbeider med Tine SA om felles salg meieri-eiendommen og
brannstasjon-eiendommen.
Det skal legges fram forslag til intensjonsavtale for formannskap før samarbeid om salg blir
endelig godkjent.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
2.

Bodø kommune samarbeider med Tine SA om felles salg meieri-eiendommen og
brannstasjon-eiendommen.
Det skal legges fram forslag til intensjonsavtale for formannskap før samarbeid om salg blir
endelig godkjent.
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PS 13/194 Klage på markedsverdi salg av areal ved Gammelveien 2
Forslag til vedtak
1. Klage vedrørende pris fra Den Læstadianske Forsamling i Bodø avslås.
2. Prisen fastsettes til markedspris etter takst kr 350,- pr m²

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Klage vedrørende pris fra Den Læstadianske Forsamling i Bodø avslås.
2. Prisen fastsettes til markedspris etter takst kr 350,- pr m²

PS 13/195 Søknader om fritak for eiendomsskatt
Forslag til innstilling
Bystyret vedtar at følgende eiendommer innvilges fritak fra eiendomsskatt med virkning fra 2014:
1. Tusenhjemmet – Bodø AS
2. Bodø Boligbyggelags Boligstiftelse vedr. Garntunet utleieleiligheter

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling
Bystyret vedtar at følgende eiendommer innvilges fritak fra eiendomsskatt med virkning fra 2014:
1. Tusenhjemmet – Bodø AS
2. Bodø Boligbyggelags Boligstiftelse vedr. Garntunet utleieleiligheter
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PS 13/196 Søknad om kjøp av kommunal tomt - Drivhuset Sanfo AS.
Forslag til vedtak
Drivhuset Sanfo AS får kjøpe kommunal tomt, ca 780 m2.
Tomten selges til takst, kr 1798 pr m2.
Utgifter til tinglysing, fradeling av tomt, oppmåling dekkes av kjøper.
Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet.

1.
2.
3.
4.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Forslag:
Ingrid Lien, SP, fremmet følgende fellesforslag fra SP, H og V til nytt punkt 5:
En eventuell endret bruk av arealet skal skje ved en reguleringsprosess.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak
Drivhuset Sanfo AS får kjøpe kommunal tomt, ca 780 m2.
Tomten selges til takst, kr 1798 pr m2.
Utgifter til tinglysing, fradeling av tomt, oppmåling dekkes av kjøper.
Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet.
En eventuell endret bruk av arealet skal skje ved en reguleringsprosess.

1.
2.
3.
4.
5.

PS 13/197 Rønvikveien 66 A og B - søknad om kjøp av tilleggsareal
Forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laila Ingeborg Angell får kjøpe et areal på totalt ca. 150 m² langs Skoleveien.
Prisen settes til kr 468,- pr. m²
Kostnader forbundet med fradeling, oppmåling og tinglysing m.v. dekkes av kjøper.
Arealet skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen 31/1327 Rønvikveien 66 A.
Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet.
Søknad fra Laila Ingeborg Angell om kjøp av ytterligere ca 140 m² langs Rønvikveien 66 A
avslås.
7. Søknad fra Christina og Torgeir Aas Øines om kjøp av ca 95 m² langs Rønvikveien 66 B
avslås.
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Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laila Ingeborg Angell får kjøpe et areal på totalt ca. 150 m² langs Skoleveien.
Prisen settes til kr 468,- pr. m²
Kostnader forbundet med fradeling, oppmåling og tinglysing m.v. dekkes av kjøper.
Arealet skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen 31/1327 Rønvikveien 66 A.
Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet.
Søknad fra Laila Ingeborg Angell om kjøp av ytterligere ca 140 m² langs Rønvikveien 66 A
avslås.
7. Søknad fra Christina og Torgeir Aas Øines om kjøp av ca 95 m² langs Rønvikveien 66 B
avslås.

PS 13/198 Søknad fra Bodø Skiklubb Alpinor om leie av areal til
heisbasert skiaktivitet i Skarmoen alpinbakke
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune leier / fester bort ca 110 daa til heisbasert skiaktivitet til Bodø Skiklubb
Alpinor vederlagsfritt i 35 år.
2. Kostnader til fradeling, målebrev, tinglysing og dokumentavgift ved evt tinglysing
festekontrakt dekkes av leietaker.
3. Arealet skal benyttes til heisbasert skiaktivitet.
4. Bodø kommune kan ta eiendommen tilbake dersom den ikke brukes i samsvar med
forutsetninger for utleie. Forbud mot overdragelse av leie / festerett uten samtykke fra Bodø
kommune.
5. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå leieavtale / festekontrakt.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune leier / fester bort ca 110 daa til heisbasert skiaktivitet til Bodø Skiklubb
Alpinor vederlagsfritt i 35 år.
2. Kostnader til fradeling, målebrev, tinglysing og dokumentavgift ved evt tinglysing
festekontrakt dekkes av leietaker.
3. Arealet skal benyttes til heisbasert skiaktivitet.
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4. Bodø kommune kan ta eiendommen tilbake dersom den ikke brukes i samsvar med
forutsetninger for utleie. Forbud mot overdragelse av leie / festerett uten samtykke fra Bodø
kommune.
5. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå leieavtale / festekontrakt.

PS 13/199 Odd Sandmo, søknad om dispensasjon for bruk av
motorkjøretøy i ytmark og på islagte vassdrag § 6
Forslag til vedtak
Odd Sandmo innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Sørvik til kommunegrensa til Beiarn.
Dispensasjonen gjelder for 5 år fra 2014

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Odd Sandmo innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Sørvik til kommunegrensa til Beiarn.
Dispensasjonen gjelder for 5 år fra 2014

PS 13/200 Leie av areal på Valen - Nordasfalt AS - Amundsen
Eiendom AS
Forslag til vedtak
1. Nordasfalt AS får leie ca 4000 m² på Valen til lagring av stein og grusmasser.
Plassering/lokalisering av arealet fremgår av vedlagte kartskisse. Leien fastsettes til kr 105.per m² per år.
2. Amundsen Maskin AS får leie ca 800 m² på Valen til lagring av utstyr.
Plassering/lokalisering av arealet fremgår av vedlagte kartskisse. Leien fastsettes til kr105.per m² per år.
3. Når tidligere inngåtte leieavtale med Amundsen Maskin AS utløper tilbys de å forlenge
avtalen på de vilkår som er skissert i denne sak.
4. Leieavtalene kan sies opp med 3 mnd. varsel.
5. Etter at leieforholdet er avviklet skal området ryddes.
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Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Nordasfalt AS får leie ca 4000 m² på Valen til lagring av stein og grusmasser.
Plassering/lokalisering av arealet fremgår av vedlagte kartskisse. Leien fastsettes til kr 105.per m² per år.
2. Amundsen Maskin AS får leie ca 800 m² på Valen til lagring av utstyr.
Plassering/lokalisering av arealet fremgår av vedlagte kartskisse. Leien fastsettes til kr105.per m² per år.
3. Når tidligere inngåtte leieavtale med Amundsen Maskin AS utløper tilbys de å forlenge
avtalen på de vilkår som er skissert i denne sak.
4. Leieavtalene kan sies opp med 3 mnd. varsel.
5. Etter at leieforholdet er avviklet skal området ryddes.

PS 13/201 Leiekontrakt Sjøgata 37 - muligheter for framleie
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune går ut av leieforholdet ved kontraktens utløp 01.07.15
2. Bodø kommune vil avslutte leieforholdet før 01.07.15 dersom utleier finner nye leietakere
3. Ut fra kort tidsperspektiv og behov for handlingsrom går Bodø kommune ikke inn i
framleieforhold med eksterne leietakere.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune går ut av leieforholdet ved kontraktens utløp 01.07.15
2. Bodø kommune vil avslutte leieforholdet før 01.07.15 dersom utleier finner nye leietakere
3. Ut fra kort tidsperspektiv og behov for handlingsrom går Bodø kommune ikke inn i
framleieforhold med eksterne leietakere.
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PS 13/202 Søknad om langtidsleie av lærerbolig på Landegode Landego velforening.
Forslag til vedtak
1.
2.
3.

Landego velforening får leie lærerbolig fram til 31. august 2014 med mulighet til forlengelse
i inntil 2 år.
Landego velforening betaler ikke for leie av lærerboligen. Ny vurdering av betingelser ved
eventuell forlengelse av leiekontrakt.
Landego velforening dekker utgifter til forsikring, strøm, kommunale avgifter og nødvendig
vedlikehold.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
2.
3.

Landego velforening får leie lærerbolig fram til 31. august 2014 med mulighet til forlengelse
i inntil 2 år.
Landego velforening betaler ikke for leie av lærerboligen. Ny vurdering av betingelser ved
eventuell forlengelse av leiekontrakt.
Landego velforening dekker utgifter til forsikring, strøm, kommunale avgifter og nødvendig
vedlikehold.

PS 13/203 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune
Forslag til vedtak
1
2
3
4

5

Bodø kommune setter søknadsfrister for når søknader etter motorferdselloven skal behandles.
Søknadsfristene annonseres tydelig og skal ligge på nett. Forslag på fire frister i året.
Saker som skal behandles administrativt etter motorferdselloven, behandles av
samfunnskontoret, landbruk.
Saker som skal politisk behandles etter motorferdselloven, legges fram til behandling i
formannskapet.
Det lages retningslinjer for behandling av motorferdsels søknader som er like for hele
kommunen.
Se vedlagte forslag fra Rana kommune.
Det bør vurderes om motorferdsel i utmark skal inn i arealdelen til kommuneplanen når den
rulleres.

Det bør vurderes om motorferdsel i utmark skal inn i noen av våre reguleringsplaner.
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Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Forslag
Ingsrid Lien, SP, fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering
Utsettelsesforslaget fra SP enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes.

PS 13/204 Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Great Gandhi
Forslag til vedtak
Serveringsbevilling:
1. Great Gandhi Balvir Kaur, org.nr. 886 052 502, tildeles serveringsbevilling i
restaurantlokaler i Storgata 4 B.
2. Balvir Kaur godkjennes som daglig leder.
Skjenkebevilling:
1. Great Gandhi Balvir Kaur, org.nr. 886 052 502 tildeles for perioden frem til 30.6.2016
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokaler i Storgata
4 B.
2. Balvir Kaur godkjennes som styrer.
3. Gurdeep Singh godkjennes som stedfortreder.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Serveringsbevilling:
1. Great Gandhi Balvir Kaur, org.nr. 886 052 502, tildeles serveringsbevilling i
restaurantlokaler i Storgata 4 B.
2. Balvir Kaur godkjennes som daglig leder.
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Skjenkebevilling:
1. Great Gandhi Balvir Kaur, org.nr. 886 052 502 tildeles for perioden frem til 30.6.2016
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokaler i Storgata
4 B.
2. Balvir Kaur godkjennes som styrer.
3. Gurdeep Singh godkjennes som stedfortreder.

PS 13/205 Søknad om salgsbevilling i Rema 1000 Sentrumsgården
Forslag til vedtak
1. Marielle Kårvand AS, org.nr.993 743 739, tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling
for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rema 1000 Sentrumsgården, Sjøgata 6.
2. Marielle Kårvand godkjennes som styrer.
3. Barbro Agersborg godkjennes som stedfortreder.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Marielle Kårvand AS, org.nr.993 743 739, tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling
for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Rema 1000 Sentrumsgården, Sjøgata 6.
2. Marielle Kårvand godkjennes som styrer.
3. Barbro Agersborg godkjennes som stedfortreder.

PS 13/206 Politisk møteplan for 2014
Forslag til vedtak
Møteplan for 2014 vedtas.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Forslag
Formannskapet ønsket følgende endring:
bystyret 27.03., formannskap 05.03 og komitemøter 06.03.
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Votering
Innstillingen med formannskapets endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak
Møteplan for 2014 med endringer fra formannskapet vedtatt.

PS 13/207 Stevning av arkitektfirma for økte kostnader på Hunstad
kirke
Forslag til vedtak
1. Rådmannen gis fullmakt til å ta ut stevning mot arkitektfirmaet U2 Arkitekter AS med krav
om erstatning for økte kostnader som skyldes feil og mangler i det prosjekterte underlaget
fra arkitektfirmaet.
2. Foreldelsesfristen for å ta ut stevning er 10.12.2013. Denne fristen har kommunen anmodet
motparten om å endre til 01.04.2014, uten at det er avklart. Hvis det ikke lykkes partene å
komme til minnelig ordning innen foreldelsesfristen, så tar kommunen ut stevning mot
arkitektfirmaet.

Formannskapets behandling i møte den 20.11.2013:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Rådmannen gis fullmakt til å ta ut stevning mot arkitektfirmaet U2 Arkitekter AS med krav
om erstatning for økte kostnader som skyldes feil og mangler i det prosjekterte underlaget
fra arkitektfirmaet.
2. Foreldelsesfristen for å ta ut stevning er 10.12.2013. Denne fristen har kommunen anmodet
motparten om å endre til 01.04.2014, uten at det er avklart. Hvis det ikke lykkes partene å
komme til minnelig ordning innen foreldelsesfristen, så tar kommunen ut stevning mot
arkitektfirmaet.
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