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Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 12.12.2013 ble godkjent.

Annet:
Formannskapet møtte på Rica hotell i Sjøgata kl 08.00 til frokost og orientering om det nye Rica
hotellet som er under bygging. Deretter omvisning på det nye hotellet som ventes ferdig i juli 2014.
Formannskapets møte startet kl 10.15.
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Ole-Henrik Hjartøy
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PS 13/219 Konkurranseutsetting av renovasjonstjenester for
kommunale bygg
Forslag til innstilling:
1.

Renovasjonstjenester (avfallsløsninger) for Bodø kommune som i dag leveres av Retura Iris
AS, konkurranseutsettes, og gjelder for alle bygninger eid og driftet av Bodø kommune.
Rådmannen beslutter omfang og fremdrift tilpasset kapasitet og prioriteringer.

2.

Framtidig nybygg/enheter som bygges i kommunal regi skal tiltre gjeldende ny kontrakt(er),
og inngå i porteføljen ut fra gjeldende betingelser og forutbestemt prismodell.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Trud Berg, AP, og Tom Cato Karlsen, FrP, fratrådte som inhabil ved
behandling av saken.
Forslag
Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag til alternativ innstilling:
Renovasjonstjenester (avfallsløsninger) for Bodø kommune konkurranseutsettes ikke. Dagens
avtale med Iris Salten IKS videreføres.

Votering
Rådmannens forslag tiltrådt mot to stemmer avgitt for Rødts forslag (1Rødt og 1SV).

Formannskapets innstilling
1.

Renovasjonstjenester (avfallsløsninger) for Bodø kommune som i dag leveres av Retura Iris
AS, konkurranseutsettes, og gjelder for alle bygninger eid og driftet av Bodø kommune.
Rådmannen beslutter omfang og fremdrift tilpasset kapasitet og prioriteringer.

2.

Framtidig nybygg/enheter som bygges i kommunal regi skal tiltre gjeldende ny kontrakt(er),
og inngå i porteføljen ut fra gjeldende betingelser og forutbestemt prismodell.

PS 13/220 Omfordeling av tilskudd til fysisk aktivitet
Forslag til vedtak
1. Resterende tilskuddsmidler fordeles med kr. 30.000,- til Bodø bryteklubb og kr. 40.000,- til
Bodø bordtennisklubb.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Votering
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Resterende tilskuddsmidler fordeles med kr. 30.000,- til Bodø bryteklubb og kr. 40.000,- til Bodø
bordtennisklubb.

PS 13/221 Søknad om støtte til barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn for 2014
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune søker om å igangsette 6 tiltak i prioritert rekkefølge
a. Familiekontakt /lys i Nord
b. Åpen hall
c. Sanse og aktivitetsområde
d. Ferie og fritidstilbud for barn med spesielle behov
e. Sandvolleyballbane i Mørkved
f. Ungdom uten grenser
2. Erfaringene av tiltakene legges årlig fram til politisk behandling
Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Votering
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune søker om å igangsette 6 tiltak i prioritert rekkefølge
a.
Familiekontakt /lys i Nord
b.
Åpen hall
c.
Sanse og aktivitetsområde
d.
Ferie og fritidstilbud for barn med spesielle behov
e.
Sandvolleyballbane i Mørkved
f.
Ungdom uten grenser
2. Erfaringene av tiltakene legges årlig fram til politisk behandling

PS 13/222 Eierskapsmelding
Forslag til innstilling
1. De overordnede prinsipper for eierstyring, som framgår av underpunkt «overordnede
eierprinsipper» i saksframlegget, legges til grunn i det framtidige arbeidet med eierskap i
kommunale foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper.
2. Eiermøter gjennomføres minst en gang pr. år for alle kommunale foretak og følgende andre
selskaper:
- Bodø Industri AS
- Salten kraftsamband AS
- Bodø Energi AS
- Saltens Bilruter AS
- Bopro AS
Ordfører og rådmann representerer Bodø kommune som eier.
3. Personer som skal inneha styreverv i heleide selskaper og selskaper hvor kommunen har en
betydelig eierandel, vurderes habilitetsmessig i forhold til forvaltningslovens regler. Ved
sammensetning av styrer legges relevant kompetanse til grunn som den viktigste faktoren.
4. I løpet av 2014 foretas en gjennomgang av Bodø Kulturhus KF, Bodø Spektrum KF og
aktuelle forvaltningsenheter i kommunen hvor siktemålet vil være å rendyrke de ulike
enhetene slik at man unngår dobbeltfunksjoner når det gjelder oppgaver og ansvar.
5. Bodø kommune gir rådmannen fullmakt til å selge kommunens aksjeposter i følgende
selskaper:
- Galvano Tia AS 0,46%
- Landegode handel AS (30%)
- Kunnskapsparken Bodø AS (2,53%)
6. Bystyret slutter seg for øvrig til de vurderinger som framkommer i saksframlegget.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Forslag
Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende tilleggsforslag:
Tilleggsforslag til «Eierstrategier for de enkelte selskapene», side 45, 2.avsnitt etter 1.setning:
For kommunen vil hensikten, også for disse selskapene være samfunnsmessig og lokal/regional
styring, innflytelse og kontroll over svært viktig offentlig infrastruktur.

Votering
Rådmannens forslag enstemmig tiltrådt.
Rødts tilleggsforslag fikk 4 stemmer og falt (1Rødt, 1SV, 2AP).

Formannskapets innstilling
1. De overordnede prinsipper for eierstyring, som framgår av underpunkt «overordnede
eierprinsipper» i saksframlegget, legges til grunn i det framtidige arbeidet med eierskap i
kommunale foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper.
2. Eiermøter gjennomføres minst en gang pr. år for alle kommunale foretak og følgende andre
selskaper:
- Bodø Industri AS
- Salten kraftsamband AS
- Bodø Energi AS
- Saltens Bilruter AS
- Bopro AS
Ordfører og rådmann representerer Bodø kommune som eier.
3. Personer som skal inneha styreverv i heleide selskaper og selskaper hvor kommunen har en
betydelig eierandel, vurderes habilitetsmessig i forhold til forvaltningslovens regler. Ved
sammensetning av styrer legges relevant kompetanse til grunn som den viktigste faktoren.
4. I løpet av 2014 foretas en gjennomgang av Bodø Kulturhus KF, Bodø Spektrum KF og
aktuelle forvaltningsenheter i kommunen hvor siktemålet vil være å rendyrke de ulike
enhetene slik at man unngår dobbeltfunksjoner når det gjelder oppgaver og ansvar.
5. Bodø kommune gir rådmannen fullmakt til å selge kommunens aksjeposter i følgende
selskaper:
- Galvano Tia AS 0,46%
- Landegode handel AS (30%)
- Kunnskapsparken Bodø AS (2,53%)
6. Bystyret slutter seg for øvrig til de vurderinger som framkommer i saksframlegget.

PS 13/223 Mulig samordning av bomstasjonene i Salten
Forslag til innstilling
1) Bystyret tar saken til orientering
2) En eventuell samordning av bomstasjonene i Salten innenfor timesregelen må behandles av
Stortinget og vil i tillegg kreve at prosjektene tilføres nye statlige bevilgninger.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Forslag
Randolv Gryt, SV, fremmet følgende fellesforslag fra SV og Rødt:
Bodø kommune ber om at bomstasjonene på FV17 Godøystraumen og RV80 Strømsnes samordnes
med Tverlandsbrua og sentrumsbommene innenfor timesregelen.
Bodø kommune ber staten bevilge de ekstra midlene som er nødvendig for å hindre at denne
ordninga medfører lengre nedbetalingstid for bomstasjonene.

Votering
Rådmannens forslag tiltrådt mot 3 stemmer avgitt for fellesforslaget fra SV og Rødt (1SV, 1Rødt og
1SP).

Formannskapets innstilling
1) Bystyret tar saken til orientering
2) En eventuell samordning av bomstasjonene i Salten innenfor timesregelen må behandles av
Stortinget og vil i tillegg kreve at prosjektene tilføres nye statlige bevilgninger.

PS 13/224 Søknad om kjøp av areal i Sneveien - Verkstedbygg Bodø
AS
Forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Verkstedbygg Bodø AS får kjøpe et areal på totalt ca. 1400 m².
Prisen fastsettes i henhold til takst – arealet takseres som næringstomt.
Salget er betinget av at området tillates omregulert til næringsformål.
Kjøper må selv initierer / tilrettelegge for en sak om omregulering av arealet ihht. plan- og
bygningsloven
5. Kjøper dekker kostnader knyttet fradeling, dispensasjoner, oppmåling, tinglysing - herunder
dokumentavgift og regulering
6. Det forutsettes at det etableres skjerming mot bolig eiendom i nord.
7. Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Votering
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
2.
3.
4.

Verkstedbygg Bodø AS får kjøpe et areal på totalt ca. 1400 m².
Prisen fastsettes i henhold til takst – arealet takseres som næringstomt.
Salget er betinget av at området tillates omregulert til næringsformål.
Kjøper må selv initierer / tilrettelegge for en sak om omregulering av arealet ihht. planog bygningsloven
5. Kjøper dekker kostnader knyttet fradeling, dispensasjoner, oppmåling, tinglysing herunder dokumentavgift og regulering
6. Det forutsettes at det etableres skjerming mot bolig eiendom i nord.
7. Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet.

PS 13/225 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23
på Kjerringøy
Forslag til vedtak
1. Einar K. Larsen får kjøpe ca. 100 m² kommunalt areal som tilleggsareal til eiendommen gnr.
124/23 på Kjerringøy.
2. Prisen settes til kr 200,- pr. m².
3. Kjøper må selv initiere/tilrettelegge for en sak om omdisponering av arealet iht. plan- og
bygningsloven.
4. Kjøper dekker kostnader forbundet med fradeling, dispensasjoner, regulering, oppmåling,
tinglysing og dokumentavgift mv.
5. Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

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

Votering
SPs utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes.

PS 13/226 Søknad om kjøp av tilleggsareal til parkering Gidsken
Jakobsensvei 41 - Plassmyra Eiendom AS
Forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Plassmyra Eiendom AS får kjøpe ca 320 m² regulert til offentlig parkering.
Arealet skal benyttes som tilleggsareal til 138/4346 Gidsken Jakobsensvei 41.
Pris fastsettes til kr 2.400,- pr m².
Kjøper må selv initiere / tilrettelegge for en sak om omdisponering av arealet ihht. plan- og
bygningsloven
5. Kjøper dekker kostnader knyttet fradeling, dispensasjoner/regulering, oppmåling,
tinglysingsgebyr og dokumentavgift.
6. Netto salgsinntekt avsettes til tomteutbyggingsfondet.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:
Saken trukket av ordføreren (kjøper ønsker ikke saken behandlet nå).

PS 13/227 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for
eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12
Forslag til vedtak
Søknad fra Steinar Nohr og Gisle Jakhelln om kjøp av kommunalt areal for bygging av garasje for
eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 avslås.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

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

Votering
SPs utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes.

PS 13/228 Søknad om oppgradering av sykkelområdet i Stordalen bruksrett
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune gir Bodø Freeride Team bruksrett til areal i Stordalen til
bygging/videreutvikle sykkelløyper område 1 og til bygging av sykkelløype opp mot
Jakelikollen. Bruksretten gis vederlagsfritt i 25 år fra vedtakdato.
2. Bodø Freeride Team gis rett til midlertidig bruk av areal i område 2 til bygging av
sykkelløype/sykkelhopp.
3. Bruksretten opphører dersom anlegget ikke etableres/brukes i samsvar med
forutsetningen. Forbud mot overdragelse av bruksrett uten samtykke fra Bodø
kommune.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå bruksrettsavtale.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Forslag
Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag til nytt punkt:
Anlegg og sykkelløype må ikke plasseres og anvendes på en slik måte at nåværende bruk av
området til friluftformål (turstier, skiløyper, bålplasser, utsiktspunkt mm) hindres.

Grethe Monica Fjærvoll, H, fremmet følgende:
Saken utsettes til formannskapets møte 29.01.2014.

Votering
Utsettelsesforslaget fra Høyre vedtatt mot 1 stemmer (1FrP).

Vedtak
Saken utsettes til formannskapets møte 29.01.2014.

PS 13/229 Maskinisten friluftsbarnehage - forlengelse av leieforholdet
for areal til parkering
Forslag til vedtak
1. Maskinisten Friluftsbarnehage AS tilbys fortsatt leie av parkeringsplass for 5 biler på
kommunens parkeringsplass i Maskinisten.
2. Leieforholdet gis en varighet fram til 01.11.2023.
3. For øvrig inngås leieforholdet på tilsvarende vilkår som tidligere.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Votering
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Maskinisten Friluftsbarnehage AS tilbys fortsatt leie av parkeringsplass for 5 biler på
kommunens parkeringsplass i Maskinisten.
2. Leieforholdet gis en varighet fram til 01.11.2023.
3. For øvrig inngås leieforholdet på tilsvarende vilkår som tidligere.

PS 13/230 Søknad om fri leie av område i Mørkvedlia idrettspark til
sandvolleyballbane
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune gir Bodø Volley bruksrett til et areal i Mørkvedlia Idrettspark på 28 x 32
meter vederlagsfritt i 35 år fra vedtakdato.
2. Arealet skal benyttes til sandvolleyballanlegg.
3. Bruksretten opphører dersom anlegget ikke etableres/brukes i samsvar med forutsetningen.
Forbud mot overdragelse av bruksrett uten samtykke fra Bodø kommune.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå bruksrettsavtale.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Votering
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune gir Bodø Volley bruksrett til et areal i Mørkvedlia Idrettspark på 28 x 32
meter vederlagsfritt i 35 år fra vedtakdato.
2. Arealet skal benyttes til sandvolleyballanlegg.
3. Bruksretten opphører dersom anlegget ikke etableres/brukes i samsvar med
forutsetningen. Forbud mot overdragelse av bruksrett uten samtykke fra Bodø kommune.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå bruksrettsavtale.

PS 13/231 Deltagelse i mulighetsstudie "Salten - Nordområdenes
Hovedstad"
Forslag til vedtak:
Bodø kommune ønsker å delta i mulighetsstudie «Salten – Nordområdenes Hovedstad» - En
mulighetsstudie med hovedfokus på næringsmessige utfordringer.
Som Bodø kommunes representant i styringsgruppen velges: _______________

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Forslag
Tom Cato Karlsen, FrP, fremmet følgende forslag på representant til styringsgruppen:
Knut Hernes, FrP

Votering
Rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemmer (1Rødt).
FrPs forslag på representant til styringsgruppen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø kommune ønsker å delta i mulighetsstudie «Salten – Nordområdenes Hovedstad» - En
mulighetsstudie med hovedfokus på næringsmessige utfordringer.
Som Bodø kommunes representant i styringsgruppen velges:

Knut Hernes, FrP

PS 13/232 Elevtall, prognoser, kapasitet og tilstand på skoleanlegg
Forslag til innstilling
1. I forbindelse med fritt skolevalg anbefales det at grunnskolen har to kapasitetsgrenser for å
unngå at skoler blir fulle og at elever i nærskolen må gå på nest nærmeste skole.
 Elever med fritt skolevalg kan prioriteres inn dersom det er over 2,5 m2 pr elev på det
aktuelle trinnet, under denne grensen er å anse som om skolen er full på dette trinnet.
 Elever som sokner til en nærskole kan prioriteres inn dersom det er opp til 2 m2 pr elev
på det aktuelle trinnet og kan også utløse en klassedeling på det aktuelle trinnet dersom
det er nok klasserom til dette. Er det ikke flere ledige klasserom, er skolen å anse som
full, og elever på dette trinnet må gå på nest nærmeste skole.
2. Aktuelle skoleinvesteringer på Tverlandet og Mørkvedbukta er det viktigste å gjennomføre i
økonomiplan 2015-18 eller så snart de økonomiske rammene tåler det.
3. Bystyret tar til etterretning at det i tillegg er et rehabiliteringsbehov på Kjerringøy skole,
Østbyen skole, Alstad ungdomsskole og Hunstad barneskole. Dette må søkes løst innenfor
de årlige midlene til rehabilitering av skolebygg, og behov utover dette må tallfestes til
økonomiplan 2015-18.
4. Skolene må, i større skala enn i dag, gjøre forsøk med aldersblanding, slik at man får en mer
jevn utnyttelse av elevarealet.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Forslag
Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag:
Saka utsettes og sendes tilbake til administrasjonen.
Før ny fremlegging gjøres også en grundig vurdering av de pedagogiske konsekvenser, for lærere
og elever, av de aktuelle alternativer skissert i innstillingen. Før ny fremlegging gjennomføres også
ei brei høring med deltakelse fra ansatteorganisasjoner, foreldre, skoleledelse og elever med samme
formål, der arbeidsmiljømessige konsekvenser for elver og lærere og læringsmål for Bodø-skolen er
sentrale spørsmål. Krav til uteareal må også vurderes.
Subsidiært:
2. …eller så snart de økonomiske rammene tåler det… strykes.
3. …
4. Hele punktet strykes.
Trud Berg, AP, fremmet følgende forslag til nytt punkt 5:
Saken sendes til komite for Levekår i forkant av bystyremøte i februar.

Votering
Rødts utsettelsesforslag fikk 1 stemme og falt (1Rødt).

Rådmannens forslag til punkt 1 tiltrådt mot 4 stemmer (2AP, 1Rødt og 1SV).
Rådmannens forslag til punkt 2 fikk 0 stemmer og falt.
Rødts forslag til endring i punkt 2 fikk 4 stemmer og falt (2AP, 1Rødt og 1SV)..
Rådmannens forslag til punkt 3 (punkt 2 i formannskapets innstilling) enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til punkt 4 (punkt 3 i formannskapets innstilling) tiltrådt mot 2 stemme avgitt
for Rødts forslag (1Rødt og 1V).
APs forslag til nytt punkt 5 (punkt 4 i formannskapets innstilling) enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling
1. I forbindelse med fritt skolevalg anbefales det at grunnskolen har to kapasitetsgrenser for å
unngå at skoler blir fulle og at elever i nærskolen må gå på nest nærmeste skole.
 Elever med fritt skolevalg kan prioriteres inn dersom det er over 2,5 m2 pr elev på det
aktuelle trinnet, under denne grensen er å anse som om skolen er full på dette trinnet.
 Elever som sokner til en nærskole kan prioriteres inn dersom det er opp til 2 m2 pr elev
på det aktuelle trinnet og kan også utløse en klassedeling på det aktuelle trinnet dersom
det er nok klasserom til dette. Er det ikke flere ledige klasserom, er skolen å anse som
full, og elever på dette trinnet må gå på nest nærmeste skole.
2. Bystyret tar til etterretning at det i tillegg er et rehabiliteringsbehov på Kjerringøy skole,
Østbyen skole, Alstad ungdomsskole og Hunstad barneskole. Dette må søkes løst innenfor
de årlige midlene til rehabilitering av skolebygg, og behov utover dette må tallfestes til
økonomiplan 2015-18.
3. Skolene må, i større skala enn i dag, gjøre forsøk med aldersblanding, slik at man får en mer
jevn utnyttelse av elevarealet.
4. Saken sendes til komite for Levekår i forkant av bystyremøte i februar.

PS 13/233 Bruk av garderober i Mørkvedhallen
Forslag til vedtak
Bodø kommune inngår ikke avtale med Mørkvedhallen SA om bruk av garderober, tidligere kr.
64.000,-, i Mørkvedhallen for 2014.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Forslag
Tom Cato Karlsen, FrP, fremmet på vegne av FrP, H, SP og V følgende forslag:
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Tiden brukes til å få på plass et forslag til ordning
mellom Bodø kommune og Mørkvedhallen som tilrettelegger for minimum adgang til bruk av
toalettfasiliteter for brukerne av idrettsanleggene i og ved Mørkvedhallen.

Votering
Utsettelsesforslaget fra FrP, H, SP og V enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Tiden brukes til å få på plass et forslag til ordning
mellom Bodø kommune og Mørkvedhallen som tilrettelegger for minimum adgang til bruk av
toalettfasiliteter for brukerne av idrettsanleggene i og ved Mørkvedhallen.

PS 13/234 Innspill til Jernbaneverkets handlingsprogram
Forslag til vedtak
Bodø kommune sender innspill til Jernbaneverkets handlingsprogram i tråd med vedlagte brev.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Votering
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø kommune sender innspill til Jernbaneverkets handlingsprogram i tråd med vedlagte brev.

PS 13/235 Politisk møteplan for 2014 - Ny behandling
Forslag til vedtak
Ny møteplan for 2014 vedtas.

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Forslag
Endring:
Komitemøter 23. januar endres til 30. januar.
Formannskapsmøte 24. april endres til 23. april.
Komitemøter 25. april endres til 24. april.
Bystyremøte i juni starter 18. juni kl 16.00 og i desember starter møtet 10. desember kl 16.00

Votering
Rådmannens forslag med endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ny møteplan for 2014 vedtatt med endringer.

PS 13/236 Referatsaker
Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

RS 13/21 Kommunalt tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn 2013

Formannskapets behandling i møte den 18.12.2013:

Vedtak
Saken tas til orientering.

