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Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rolf Kåre Jensen
Stephan A. Skjelvan
Ingunn Lie Mosti
Arne Øvsthus
Henrik Brækkan
Kornelija Rasic
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Rådmann
Kommunaldirektør, økonomi/finans
Kommunaldirektør, helse og omsorg
Kommunaldirektør, oppvekst og kultur
Kommunaldirektør, teknisk
Økonomisjef

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 12.12.2013 ble godkjent.
Merknader til innkallingen:
Ann Mari Haugen (AP) – Sakene kommer sent.
Til sakslisten:
Stian Hiis Bergh (H) – Ba om at sakene 14/3 og 14/10 behandles etter lunsj.
Til godkjenning av protokoll ble følgende valgt:
Aril Nohr (AP), Ingrid Lien (Sp) og Odd Paulsen
Annet
Møte i valgnemnda og formannskapet i lunsjpausen.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 14/1, PS 14/2, PS 14/4, PS 14/5, PS 14/6, PS 14/7, PS 14/8, PS 14/9, PS 14/3. PS 14/10, PS
14/11, PS 14/12, PS 14/13, PS 14/14, PS 14/5, PS 14/16, PS 14/18, PS 14/17, PS 14/19, PS 14/20,
PS 14/21, PS 14/22, PS 14/23.
Permisjoner
Else-Marie Torp (KRF) hadde permisjon fra kl. 12:30, i hennes sted møtte Bente Haukås (Krf)
Simon Gjerstad (Rødt) hadde permisjon fra kl. 15:00, Linn Stemland (Rødt), i hans sted møtte Linn
Stemland.
Johan Bakke (H) hadde permisjon fra kl. 17:00, ingen møtte i hans sted.
Inhabilitet
PS 14/7 – Tom Cato Karlsen(FRP) fratrådte som inhabil bed behandlingen av saken
PS 14/18 – Johan Bakke (H) fratrådte som inhabil bed behandlingen av saken

Ettersendt:
PS 14/20 AD sak: Formannskapssak 14/6 Petrostrategi og aktivitetsplan for Bodø 2014
PS 14/21 Uttalelse om Norges brannskole

PS 14/22 AD-sak 14/22 Opprettelse av kommunalt eiendomsselskap – valg av 3 medlemmer til
interimsstyret.
PS 14/23 Ad sak 2012/364-Undersøkelse for total opprensking av Bodø indre havn – PS 12/64
behandlet i Bystyret 14. mai 2012

Omdelt
Brev fra styrere i barnehagene

Orientering v/ordføreren:
12.12 – 13.02:
 Jul- og nyttår: Tradisjonelle arrangementet alternativ jul på Folkets hus.
 Nyttårsaften: Fakkeltog- og fyrverkeri i Rensåsen (Ca 7000 personer som deltok)
 14. januar – arkitektkonkurransen «nye Bodø rådhus», hvor vinner ble presentert
 Flyplass – sivil overtakelse av Bodø lufthavn. Møter i koordineringsforumet.
 Bodø regionens næringsselskap som har stifta et nytt selskap Bodø lufthavnutvikling .
 360 repr på stor konferanse i Bodø, hvo den nye flyplassen ble markedsført.
 Undertegning av intensjonsavtale, Salten brann, Politiet, Nordlanssykehuset og Bodø
kommune.
 Samisk kulturuke avviklet med stor aktivitet.
 Det jobbes med arbeidsgiveravgiftspørsmålet.
 Forberedelser til Byjubileet er godt i gang
 Arbeid med å få til en løsning med Tunellmassene er i gang,
 Møte i Oslo hvor ordføreren deltok sammen med fylkesråd for næring
for å promotere «biovitenskap og Aquakultur»,
 Besøk av generalkonsul fra Murmansk
 Gjort stas på Grand og Bodø Glimt i bystyresalen
 Møte med Nordlandsbenken (i regi av regionrådet)
 Eiermøte i NOSO
 Shirley Bottolfsen fylte 80 år i går, tilstelning og mye folk i glasshuset

Skriftlige spørsmål:
SPØRSMÅL: Avlysning av formelt innkalt møte i Eldrerådet. 27.01.2014.
SPØRSMÅLSSTILLER: Ali Horori, Ap.
1. Spørsmål
Eldrerådet er et lovpålagt samarbeids- og rådgivende organ som har rett til å avgi uttalelser til
bystyret, samt anmodninger og råd i alle saker som gjelder levekårene for eldre i kommunen.
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.
Kommunen har plikt til å oversende alle saker hvor eldre kan være berørt til eldrerådet for uttalelser
før avgjørelser blir tatt. Hvorfor ble den saken som har med boligpolitikk å gjøre ikke sendt til
eldrerådet for behandling? Angår ikke denne saken de eldre i vår kommune?

Der imot fikk Eldrerådet 16.januar mail fra kommunen der det stå at ”Møtet i det kommunale
eldrerådet utgår den 27.januar - kommunen har ikke saker til behandling til rådet”.
Videre stå det:
«Men medlemmer som ønsker å være med på møtet med leder Nils Bøe kan komme til fastsatt tid
som er kl.12:00. Møtet blir uten sekretær og det blir ikke utbetalt møtegodtgjørelse for dette møtet.»
Hva er meningen med kommunale eldrerådet hvis de ikke får uttale seg og hvis deres argumenter
ikke tas alvorlig? Hvorfor blir fastsatte møter avlyst på grunn av manglende saker akkurat nå?
Eldrerådet følte seg derfor overkjørt og neglisjert. Hvilken betydning har eldrerådet i Bodø
kommune? Er eldrerådet til pynt? Eller kommer kommunen til å legge fram de aktuelle sakene til
eldrerådet slik forutsetningen er?
Jeg ber ordføreren ta opp rutinene for saksgang i forhold til eldrerådet snarest.
2. Svar
Til møtet i Eldrerådet 27. januar kom det ikke gjennom kommunalt saksbehandlingssystem saker til
behandling. Møtet ble av denne grunn initiert avlyst av politisk sekretariat.
Dette viser seg å være en feil ettersom eldrerådet selv vil kunne ha saker som ønskes fremført.
Etter denne hendelsen og mottatt brev fra eldrerådets leder har rådmannen foretatt seg følgende:
1. Det er avholdt et møte mellom leder for eldrerådet og eder for politisk sekretariat hvor bl.a.
rutiner til møtevirksomhet til eldrerådet ble diskutert. Det ble gjensidig enighet om hva som
forventes av sekretærfunksjon som kommunen yter eldrerådet.
2. Rutinene er skrevet ned og oversendt eldrerådet.
3. Leder for politisk sekretariat vil møte opp i et av eldrerådets møter for spørsmål vedrørende
rutiner.
Rutinene blir lagt inn i kommunens kvalitetssystem Kvalitetslosen.
I Eldrerådets møte den 6. desember 2013 ble saken Høringsutkast – forslag til boligpolitikk
handlingsplan 2014-2017 behandlet. Det ble gitt følgende uttalelse: Saken tas til orientering.
Eldrerådet er et viktig rådgivende organ for Bodø kommune. Kommunen vil innskjerpe generell
praksis og sikre at rådet får behandlet og avgitt uttalelser i saker av relevans for rådet.
Det er imidlertid også viktig å påpeke at det har funnet sted tilfeller i andre råd og utvalg, hvor det
har blitt fremsatt negative bemerkninger ifbm. at møter uten saksliste ikke har blitt avlyst.
Derfor vil ordføreren avslutningsvis på generelt grunnlag understreke at det foreligger et gjensidig
ansvar for å melde inn saker. Dette gjelder alle råd og utvalg. Det påligger lederen av det aktuelle
utvalg å henstille sine medlemmer om å melde inn saker innen rimelig tid før et planlagt møte. Slike
innspill må lederen formidle videre til politisk sekretariat. Tilsvarende påligger det politisk
sekretariat meddele lederen av det aktuelle utvalg om status vedrørende saker til behandling fra
administrasjonen.
Hvis vi for fremtiden praktiseres det slik, vil det bidra til å spille alle parter gode og at vi for
fremtiden unngår misforståelser og uønskede avlysninger av møter i kommunes råd- og utvalg.
Med dette anser ordføreren spørsmålet besvart.

SPØRSMÅL: Etablering av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) i Bodø
SPØRSMÅLSSTILLER: Ida Maria Pinnerød, Ap.
1. Spørsmål
I forbindelse med behandlingen av Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid, vedtok Stortinget
at Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og
Luftforsvarets utdanningsinspektorat lokaliseres til Reitan i Bodø kommune. Etableringen må også
sees i sammenheng med etableringen av et luftoperasjonssenter (NAOC) samme sted.
Etablering av et robust luftmilitært fagmiljø ved Reitan med luftforsvarets staber, gir
fremtidsrettede utviklingsmuligheter for evnen til å styrkeprodusere luftkapasiteter og lede
luftoperasjoner i en fellesoperativ ramme. I dette ligger det at styrkeproduksjonsorganisasjonen i
større grad kan bidra i en operativ rolle, og at løsningen gir synergi mellom Luftforsvarets ledelse
og Forsvarets operative hovedkvarter. Den vedtatte løsningen vil ivareta de hensyn og mål som ble
trukket opp knyttet til lokalisering og organisering av ledelsesfunksjoner i St.prp. nr. 48 (2007–
2008), og er en naturlig oppfølging til flytting av generalinspektøren for Hæren til Troms og
generalinspektøren for sjøforsvaret til Bergen.
Flyttingen av Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og
Luftforsvarets utdanningsinspektorat samt etableringen av et luftoperasjonssenter (NAOC) samme
sted er av stor betydning for Bodø av flere grunner. Etableringen av disse viktige nasjonale
funksjonene innebærer det at det kommer mer enn 250 kunnskapsintensive arbeidsplasser til
kommunen. Videre vil etableringene befeste Bodø som Norges viktigste forsvarsby og sikkerhetsog beredskapshovedstad, noe som også er ett av tre hovedmål i den nye kommuneplanens Strategisk
Samfunnsdel 2014-2026 for Bodø.
I NRK Nordland mandag 10.februar fremgår det at Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil utsette
flyttingen av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) fra Rygge til Bodø. I Bodø Arbeiderparti
er vi bekymret for at dette i verste fall kan bety en omkamp om etableringen av GiL i Bodø, og ha
svært negative konsekvenser for Bodø både hva angår arbeidsplasser og strategisk utvikling av
byen. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) gir et svar til NRK hvor hun sier at
regjeringen vil gjøre en gjennomgang som vil vise om de må ”justere tidslinjer – eller i ytterste
konsekvens beslutninger”, noe som underbygger vår bekymring for at vi kan stå over for en
omkamp om GiL. Dette betyr i så fall at saken må tilbake til Stortinget for ny behandling.

Med bakgrunn i det som er fremkommet den siste tiden ønsker jeg å stille følgende spørsmål til
ordfører:
1.

Var ordfører kjent med innstillingen fra Forsvarssjefen knyttet til utsettelse / omkamp om
etableringen av Generalinspektøren for Luftforsvaret før dette ble gjort kjent gjennom NRK
mandag 10.februar?

2.

Vil ordfører ta initiativ til en prosess for å unngå utsettelse og i verste fall omkamp om
etableringen av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) i Bodø?

2. Svar
Stortinget har vedtatt at GIL med stab, Luftoperativt inspektorat (LOI) og Luftforsvarets
utdanningsinspektorat (LUI) skal flyttes fra Rygge og samlokaliseres med FOH på Reitan.
Dette er en av mange viktige saker for Bodø som kommune har jobbet mye med de to siste årene.
Stortingets vedtak ligger fast og kommunen jobber i tråd med det. Kommunen har hatt gjentatte
møter om saken og vært tydelig på at Bodøsamfunnet forventer at vedtaket gjennomføres.
Forsvarsministeren i regjeringen Solberg varslet tidlig etter sin tiltredelse, at departementet ville
foreta en gjennomgang av alle vedtak i Forsvarets Langtidsplan, herunder bl.a. flytting av GIL med
stab og inspektorater. Dette har ministeren gjentatt ved besøk i Bodø, i flere mediesaker samt i
møter mellom Bodø kommune og Forsvarsdepartementet.
Ministeren har også vært tydelig på at det ikke er mulig å forskuttere utfallet av gjennomgangen,
men at den kan medføre både endringer i vedtak og tidslinje, men også ingen endringer.
10. februar meldte NRK Nordland at de «erfarer» at Forsvarssjefen har avgitt en rekke anbefalinger
i den pågående prosessen med gjennomgang av vedtakene i LTP. Dette er ikke verifisert
informasjon og det foreligger ingen offentlige dokumenter som kan bekrefte innholdet i det NRK
melder at de erfarer. All korrespondanse som ordføreren kjenner til har funnet sted mellom
Forsvarssjefen og FD, er unntatt offentlighet, og hverken kommunen eller andre har innsyn i dette
materialet.
Da ordføreren ble gjort kjent med oppslaget i NRK ble det tatt kontakt med FD. FD meddelte at
arbeidet med gjennomgangen pågår fortsatt og at det har høy prioritert. FD tar sikte å sluttføre
prosessen og treffe en beslutning i nær fremtid. Dersom FD velger å foreslå eventuelle endringer
som forandrer realitetene i Stortingets vedtak av 14. juni 2012, må dette naturligvis forelegges
Stortinget til behandling.
Videre er det viktig å påpeke at kommunen har jobbet og jobber politisk og administrativt
fortløpende med saken. Dette pågått siden vedtaket ble fattet i 2012. Iverksettelsen av Stortingets
vedtak i LTP er imidlertid omfattende og krevende, og det har derfor tatt tid for de ansvarlige
statlige etater å utarbeide sine respektive gjennomføringsplaner.
Fra kommunens side har det hele veien vært jobbet aktivt og systematisk med saken, og kommune
har vært involvert på alle nivåer opp mot fagetater, departement og stortinget, for å følge
iverksettelsesprosessen. Kommune har bidratt, lagt til rette og presset på for at vedtaket følges opp.
31. januar tok ordføreren saken også opp under regionrådets møte med Nordlandsbenken, slik at vi
spiller våre stortingsrepresentanter gode og kan bidra til at de holder presset oppe i saken fra
Stortingets side.
Ordføreren har også den senere tid hatt gjentatte møter med Forsvarsdepartementet. I disse møtene
har det blitt påpekt at Bodøsamfunnet forventer en rask avklaring og at flyttingen av GIL med stab
og inspektorater gjennomføres som vedtatt.
Avslutningsvis ønsker ordføreren å påpeke at dersom den angivelige anbefalingen fra forsvarssjefen
viser seg å være riktig, og denne blir tatt til følge og foreslått vedtatt. Vil forslaget om en
videreføring av F-16 ut levetiden ha stor betydning for flere prosjekter og utviklingsplaner for
kommunen vår, i overskuelig fremtid.

Ordføreren forutsetter at en eventuell beslutning om videreføring av F-16, med de implikasjoner
dette vil medføre, også vil bli tillagt vesentlig politisk oppmerksomhet, og bli gjenstand for
drøftinger i bystyret.
Med dette anser ordføreren spørsmålet som besvart.
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PS 14/1 Vedtak av stategisk samfunnsdel - Bodø 2030.
Formannskapets behandling i møte den 29.01.2014:

Forslag fra Rødt
Hovedmål 1: «Antall innbyggere 70 000» med tekstdel, erstattes av tekstdel i satningsområde nr.
5, «Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår, livskvalitet og trygghet for liv og helse fra
fødsel til død».

Votering
Endringsforslaget fra Rødt falt med 1 stemme fra Rødt.
Forslag til innstilling ble tiltrådt mot 1 stemme fra Rødt.

Formannskapets innstilling
Bodø bystyre vedtar kommuneplan 2014 – 2026 tekstdelen «Strategisk samfunnsdel Bodø 2030»

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Forslag fra Rødt
Hovedmål 1: «Antall innbyggere 70 000» med tekstdel, erstattes av tekstdel i satningsområde nr.
5, «Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår, livskvalitet og trygghet for liv og helse fra
fødsel til død».
Fellesforslag fra FRP, SP, KRF, Høyre og Venstre
Side 6: 1.kolonne 2. avsnitt:
Bodø er omkranset av lys.Sola lurer bak Børvasstindene og gir oss flere timer dagslys ved juletider.
Fra mai til august er det lyst hele natta.Ved sin beliggenhet rett nord for polarsirkelen har Bodø mer
dagslys gjennom et år enn de aller fleste andre byer i verden.Ta med nordlyset som flakker over
himmelen i vinternatten og fullmånen som skinner over snødekt skog. Derfor kan Bodø kalles lysets
by.
Endringsforslag til andre avsnitt:
Siste linje « Derfor kan Bodø kalles lysets by.» strykes

Side 6: 1.kollonne 3.avsnitt
Fylkeshovedstaden Bodø er i sterk vekst og har i de senere årene utviklet seg til å bli en moderne
mellomstor by med de kvaliteter som en forventer å finne i større byer.
Tilleggsforslag følgende tekst tilføyes:
«Bodø er byen i vinden».
Side 6: 2.kolonne 4.avsnitt:
Barentssamarbeidet utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet i nord, og Bodø bør utvikle
samarbeidet med Rovaniemi, Luleå, Murmansk, Arkhangelsk og Tromsø som er sentrale byer i
Barentsregionen.
Endringsforslag til fjerde avsnitt:
tekst strykes og erstattes med
«Barentssamarbeidet utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet i nord, og Bodø bør utvikle
samarbeidet med Tromsø og Kirkenes som er sentrale byer i dette samarbeidet. Nordøstpassasjen
og veien over polhavet i nord åpner seg og som beredskapshovedstad skal Bodø inneha en viktig
rolle i utviklingen av beredskap, sikkerheten og logistikken rundt den aktivitet som påfølger nye
transportlinjer. Longyearbyen og byer i Nord-Kina vil være viktige samarbeidsaktører i dette
arbeidet.
Side 9: Hovedmål 2:
Frisk befolkning - lenge i jobb
Erstattes av satsingsområde 5 Byen det er godt å bo i
– mangfold, levekår og livskvalitet
Da blir endringene med tilhørende tekst:
Hovedmål 2:
Byen det er godt å bo i - mangfold, levekår og livskvalitet
Satsningsområde 5
Frisk befolkning - lengre i jobb.

side 10: første kolonne, første avsnitt:
Hverdagsrehabilitering er neste skritt i denne strategien – fra hjemmehjelp til hjemmetrener.
Utviklingen av morgendagens omsorgstjenester bør gjøres i samarbeid med kompetansemiljøene på
UiN.
suppleres med «velverdsteknologi»
Endres til Hverdagsrehabilitering og Velferdsteknologi
er neste skritt i denne strategien – fra hjemmehjelp til hjemmetrener og digitale hjelpemidler.
Utviklingen av morgendagens omsorgstjenester bør gjøres i samarbeid med kompetansemiljøene
på UiN.
Side 14, første kolonne, tredje avsnitt:
Det vil være avgjørende at næringslivet i Bodø er lønnsomt og omstillingsdyktig, og med stor grad
av innovasjons – og nyskapingsevne
Endres til Det vil være avgjørende at næringslivet og offentlig sektor i Bodø er produktiv og
omstillingsdyktig, og med stor grad av innovasjons – og nyskapingsevne

Side 16, femte mål
Systematisk jobbing med omdømmeprosjekt
Tillegg til setningen:
-et Bodø i Vinden.
Så pkt blir: Systematisk jobbing med omdømmeprosjektet "Bodø i vinden".
Side 20, overskrift
Det nasjonale kulturbygget Stormen – Bodøs framtidige kulturkvartal – skal være et kulturelt
bysymbol. Endres til: Det nasjonale kulturbygget Stormen – Bodøs framtidige kulturkvartal – skal
være en regional kulturell storstue.
Forslag fra SV
Hovedmål 1: Antall innbyggere 70 000, erstattes av «Vekst i Bodø – byen det er godt å bo i for
alle».
I forslag til visjon «Bodø 2030 – attraktiv hovedstad i Nord» erstattes ordet hovedstad med by, slik
at visjonen blir «Bodø 2030 – attraktiv by i Nord».

Votering
Forslaget fra Rødt falt med 3 stemmer fra Rødt.
Fellesforslag fra FrP, SP, KrF, Høyre og Venstre, med unntak av side 14, 1 kolonne, 3 avsnitt ble
vedtatt med 23 stemmer, 9 FrP, 8 H, 1 Sp, 1 KrF, 1V, 2 SV og1 UAVH
Fellesforslaget side 14,1 kolonne, 3 avsnitt ble vedtatt mot 13AP. 3 Rødt, 2 SV
Forslaget fra SV første setning falt med 5 stemmer, 2 SV og 3 Rødt
Forslaget fra SV andre setning falt 3 stemmer, 2 SV og 1 UAVH

Vedtak
Bodø bystyre vedtar kommuneplan 2014 – 2026 tekstdelen «Strategisk samfunnsdel Bodø 2030»
med følgende endringer:
Side 6: 1.kolonne 2. avsnitt:
Bodø er omkranset av lys.Sola lurer bak Børvasstindene og gir oss flere timer dagslys ved juletider.
Fra mai til august er det lyst hele natta.Ved sin beliggenhet rett nord for polarsirkelen har Bodø mer
dagslys gjennom et år enn de aller fleste andre byer i verden.Ta med nordlyset som flakker over
himmelen i vinternatten og fullmånen som skinner over snødekt skog. Derfor kan Bodø kalles lysets
by.
Endringsforslag til andre avsnitt:
Siste linje « Derfor kan Bodø kalles lysets by.» strykes
Side 6: 1.kollonne 3.avsnitt
Fylkeshovedstaden Bodø er i sterk vekst og har i de senere årene utviklet seg til å bli en moderne
mellomstor by med de kvaliteter som en forventer å finne i større byer.
Tilleggsforslag følgende tekst tilføyes:
«Bodø er byen i vinden».
Side 6: 2.kolonne 4.avsnitt:
Barentssamarbeidet utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet i nord, og Bodø bør utvikle
samarbeidet med Rovaniemi, Luleå, Murmansk, Arkhangelsk og Tromsø som er sentrale byer i
Barentsregionen.
Endringsforslag til fjerde avsnitt:
tekst strykes og erstattes med

«Barentssamarbeidet utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet i nord, og Bodø bør utvikle
samarbeidet med Tromsø og Kirkenes som er sentrale byer i dette samarbeidet. Nordøstpassasjen
og veien over polhavet i nord åpner seg og som beredskapshovedstad skal Bodø inneha en viktig
rolle i utviklingen av beredskap, sikkerheten og logistikken rundt den aktivitet som påfølger nye
transportlinjer. Longyearbyen og byer i Nord-Kina vil være viktige samarbeidsaktører i dette
arbeidet.
Side 9: Hovedmål 2:
Frisk befolkning - lenge i jobb
Erstattes av satsingsområde 5 Byen det er godt å bo i
– mangfold, levekår og livskvalitet
Da blir endringene med tilhørende tekst:
Hovedmål 2:
Byen det er godt å bo i - mangfold, levekår og livskvalitet
Satsningsområde 5
Frisk befolkning - lengre i jobb.
side 10: første kolonne, første avsnitt:
Hverdagsrehabilitering er neste skritt i denne strategien – fra hjemmehjelp til hjemmetrener.
Utviklingen av morgendagens omsorgstjenester bør gjøres i samarbeid med kompetansemiljøene på
UiN.
suppleres med «velverdsteknologi»
Endres til Hverdagsrehabilitering og Velferdsteknologi
er neste skritt i denne strategien – fra hjemmehjelp til hjemmetrener og digitale hjelpemidler.
Utviklingen av morgendagens omsorgstjenester bør gjøres i samarbeid med kompetansemiljøene
på UiN.
Side 14, første kolonne, tredje avsnitt:
Det vil være avgjørende at næringslivet i Bodø er lønnsomt og omstillingsdyktig, og med stor grad
av innovasjons – og nyskapingsevne
Endres til Det vil være avgjørende at næringslivet og offentlig sektor i Bodø er produktiv og
omstillingsdyktig, og med stor grad av innovasjons – og nyskapingsevne
Side 16, femte mål
Systematisk jobbing med omdømmeprosjekt
Tillegg til setningen:
-et Bodø i Vinden.
Så pkt blir: Systematisk jobbing med omdømmeprosjektet "Bodø i vinden".
Side 20, overskrift
Det nasjonale kulturbygget Stormen – Bodøs framtidige kulturkvartal – skal være et kulturelt
bysymbol. Endres til: Det nasjonale kulturbygget Stormen – Bodøs framtidige kulturkvartal – skal
være en regional kulturell storstue.

PS 14/2 AD-sak F. 14/7. Vedtak av strategisk samfunnsdel - Bodø
2030. Innspill fra Bodø havn KF.
Forslag til vedtak:
Bodø bystyre vedtar tilleggene fra Bodø havn KF til kommuneplanen 2014 – 2026 tekstdelen
«Strategisk samfunnsdel Bodø 2030» som foreslått av rådmannen.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Forslaget til vedtak med unntak av femte rubrikk i tabellen ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak femte rubrikk i tabellen ble vedtatt mot 3 stemmer fra Rødt

Vedtak
Bodø bystyre vedtar tilleggene fra Bodø havn KF til kommuneplanen 2014 – 2026 tekstdelen
«Strategisk samfunnsdel Bodø 2030» som foreslått av rådmannen.

PS 14/3 Elevtall, prognoser, kapasitet og tilstand på skoleanlegg
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.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
AP fremmet forslag til endring i rådmannens innstilling.
Pkt.1 strykes
Endringer punkt 2 og stryke siste del:
- eller så snart de økonomiske rammene tåler det.
Forslag fra FrP
Innstillingen fra levekårskomiteen pkt. 2 strykes.
Pkt. 1 og 3 står

Votering
Forslaget fra AP om å stryke pkt. 1 falt med 19 stemmer, 13AP, 2 SV, 3 Rødt, 1 UAVH
Forslaget fra AP om endring i pkt. 2 falt med 19 stemmer, 13AP, 2 SV, 3 Rødt, 1 UAVH
Forsalget fra FrP vedtatt mot 19 stemmer, 13AP, 2 SV, 3 Rødt, 1 UAVH

Vedtak
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.
aktuelle trinnet, under denne grensen er å anse som om skolen er full på dette trinnet.

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.

PS 14/4 Eierskapsmelding
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.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Forslag fra Rødt
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.
Forslag fra AP
Forslag til endring:
Ny tilleggssetning punkt 2
Målet med eiermøter er å følge med at de kommunale foretakene oppfyller Bodø kommunes
målsetninger for foretaket.
Tillegg under punkt 3
"legges relevant kompetanse og kjønnsbalanse til grunn som den viktigste faktoren"
Tillegg under punkt 4
Bodø havn
Nytt punkt 5
Det utarbeides standardiserte årsmeldinger for alle kommunens Kommunale foretak.
Regnskapsrapporteringen gjennomføres slik at revisjon og regnskapskontroll enkelt kan utføres.
Alle kommunale foretak, aksjeselskap og interkommunale selskaper skal utarbeide etiske
retningslinjer.
Forslag fra SV
Nytt pkt. 4 Forholdet mellom eierstyring og styreverv utredes særskilt, og fremmes for bystyret
som egen tilleggssak. Spesielt gjelder dette ordfører, varaordfører og formannskapets rolle når det
gjelder generalforsamlinger og representantskap på den ene siden, og styreverv i samme selskap på
den annen side.
Nytt pkt. 6
AS Industribygg vurderes nedlagt som eget selskap. Vurdering og gjennomgang av dette foretas i
forbindelse med utredning om nytt KF og ny organisering av eiendomsforvaltningen.

(Pkt 6 blir dermed pkt. 8)
Fellesforslag fra Frp, H, V, Krf, SP
6. Bystyret slutter seg forøvrig til de vurderinger som framkommer i saksframlegget.
Endringsforslag:
Bystyret tar til orientering de vurderinger som framkommer i saksframlegget.

Votering
Forslag fra Rødt falt med 18 stemmer, 3 fra Rødt, 2 SV og 13 AP
Ap sitt forslag om ny tilleggssetning punkt 2 ble enstemmig vedtatt
Ap sitt forslag om tillegg under punkt 3 falt med 19 stemmer, 13 AP, 3 Rødt, 2 SV og 1 UAVH
Ap sitt forslag om tillegg under punkt 4, og nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt
SV sitt forslag om nytt pkt. 4 falt med 18 stemmer, 2 SV, 13 AP og 3 Rødt..
SV sitt forsalg om nytt pkt. 6 falt med 15 stemmer, 13 AP og 2 SV.
Fellesforslaget fra Frp, H, V, Krf, SP om endring i pkt. 6 ble vedtatt mot 16 stemmer, 13 AP, 2 SV
og 1 UAVH
Formannskapets innstilling med justeringer som nevnt ovenfor ble enstemmig vedtatt

Vedtak
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.
Målet med eiermøter er å følge med at de kommunale foretakene oppfyller Bodø kommunes
målsetninger for foretaket.
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, Bodø havn
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. Det utarbeides standardiserte årsmeldinger for alle kommunens Kommunale foretak.
Regnskapsrapporteringen gjennomføres slik at revisjon og regnskapskontroll enkelt kan utføres.
Alle kommunale foretak, aksjeselskap og interkommunale selskaper skal utarbeide etiske
retningslinjer.
6. 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%).
7. Bystyret tar til orientering de vurderinger som framkommer i saksframlegget.

PS 14/5 Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt
eiendomsforetak
Formannskapets behandling i møte den 29.01.2014:

Endringsforslag fra H, FrP og V
1. Det opprettes et prosjekt, hvor bystyret er prosjekteier og rådmannen er sekretær for

interimsstyret, som skal utrede hvordan et kommunalt eiendomsforetak skal opprettes.
Prosjektoppstart settes til 13.02.2014. Interimsstyret skal bestå av 3 politikere.
2. Prosjektet skal sikre helhetlige vurderinger av sentrale innsatsfaktorer som bl.a.
styringslogikk, finansielle verktøy, organisering, rollefordeling, FDVU-systemer, ledelse og
husleieavtaler.
3. Prosjektet skal sørge for at alt nødvendig grunnlagsmateriale for opprettelse av foretaket er
til stede, herunder formulering av vedtektene.
4. Det kommunale eiendomsforetaket stiftes og etableres innen utgangen av juni 2014.
5. Prosjektet skal sikre en god oppstart og igangsettelse av foretaket, samt hensiktsmessig
kompetanseoverføring fra prosjekt til drift. Prosjektet sluttes innen februar 2015.
6. Administrasjonen søker å finne prosjektfinansiering innen driftsbudsjettet.
Ap fremmet følgende alternativt forslag:
Alt pkt 1:
1. Det opprettes et prosjekt hvor bystyret er prosjekteier og rådmannen prosjektansvarlig, som skal
utrede om kommunale eiendommer skal forvaltes gjennom etat eller kommunalt foretak.
Prosjektet skal utrede en samlet og enhetlig forvaltning av kommunens eiendommer.
Prosjektoppstart settes til 1.3.2014. Prosjektslutt settes til utgangen av 2015.
Nytt pkt: 7
1. De ansattes organisasjoner involveres i arbeidet, og saken skal drøftes etter gjeldende
bestemmelser.

Forslag fra Rødt
Prosjektet slik det nå foreligger er ikke finansiert (-5 mill). Det gjennomføres derfor ikke, og den
kommunale eiendomsforvaltningen forblir organisert som i dag, gjennom etatsordningen. Behov for
tydeligere synliggjøring av vedlikeholdsbehov dekkes gjennom forbedring av
rapporteringssystemer.

Votering
Forslaget fra Rødt falt med 1 stemme fra Rødt.
Rådmannens forslag til innstilling:
Pkt .1 fikk ingen stemmer og falt.

Pkt. 2 ble tiltrådt mot 1 stemme fra Rødt
Pkt. 3 fikk 1 stemme fra Rødt og falt.
Pkt. 4 fikk ingen stemmer og falt
Pkt. 5 fikk ingen stemmer og falt
Pkt. 6 falt med 3 stemmer 2 (Ap) 1 (Rødt)
Ap sitt alternative forslag til rådmannens forslag pkt. 1 falt med 3 stemmer, 2 (Ap) 1(Rødt)
Ap sitt forslag om nytt pkt. 7 ble enstemmig tiltrådt.
Forslag fra H, FrP og V:
Pkt. 1 ble tiltrådt mot 4 stemmer, 3 (Ap) 1 (Rødt)
Pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt.
Pkt. 3 ble tiltrådt mot 3 stemmer fra Ap
Pkt. 4 ble tiltrådt mot 4 stemmer, 3 (Ap) 1 (Rødt)
Pkt. 5 ble tiltrådt mot 4 stemmer, 3 (Ap) 1 (Rødt)
Pkt. 6 ble tiltrådt mot 4 stemmer, 3 (Ap) 1 (Rødt)

Formannskapets innstilling
1. Det opprettes et prosjekt, hvor bystyret er prosjekteier og rådmannen er sekretær for
interimsstyret, som skal utrede hvordan et kommunalt eiendomsforetak skal opprettes
Prosjektoppstart settes til 13.02.2014. Interimsstyret skal bestå av 3 politikere.
2. Prosjektet skal sikre helhetlige vurderinger av sentrale innsatsfaktorer som bl.a.
styringslogikk, finansielle verktøy, organisering, rollefordeling, FDVU-systemer, ledelse og
husleieavtaler.
3. Prosjektet skal sørge for at alt nødvendig grunnlagsmateriale for opprettelse av foretaket er
til stede, herunder formulering av vedtektene.
4. Det kommunale eiendomsforetaket stiftes og etableres innen utgangen av juni 2014.
5. Prosjektet skal sikre en god oppstart og igangsettelse av foretaket, samt hensiktsmessig
kompetanseoverføring fra prosjekt til drift. Prosjektet sluttes innen februar 2015.
6. Administrasjonen søker å finne prosjektfinansiering innen driftsbudsjettet.
7. De ansattes organisasjoner involveres i arbeidet, og saken skal drøftes etter gjeldende
bestemmelser.
Protokolltilførsel fra Ap og Rødt
Arbeiderpartiet og Rødt finner det svært uheldig at posisjonen, her ved Høyre, frp og Venstre,
fremskynder et så omfattende prosjekt som dette, da det vil gå ut over prosjektets kvalitet.
Posisjonen i Bodø har i sin periode så langt vedtatt en rekke verbale forslag som krever utredninger,
parallelt med kutt i stillinger i sentraladministrasjonen. Å gjennomføre prosjektet med denne
tidsramma er etter vår mening uansvarlig, og vil gå ut over prosjektets gjennomføring, samt at det
kan få negative konsekvenser for andre igangsatte prosjekter. Ap og Rødt registrerer
administrasjonens bekymring for prosjektets finansiering.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Forslag fra Rødt
Prosjektet slik det nå foreligger ikke finansiert (-5 mill). Det gjennomføres derfor ikke, og den
kommunale eiendomsforvaltningen forblir organisert som i dag, gjennom etatsordningen. Behov for
tydeligere synliggjøring av vedlikeholdsbehov dekkes gjennom forbedring av
rapporteringssystemer.
Ap fremmet følgende alternativt forslag:
Alt pkt 1:
1. Det opprettes et prosjekt hvor bystyret er prosjekteier og rådmannen prosjektansvarlig, som skal
utrede om kommunale eiendommer skal forvaltes gjennom etat eller kommunalt foretak.
Prosjektet skal utrede en samlet og enhetlig forvaltning av kommunens eiendommer.
Prosjektoppstart settes til 1.3.2014. Prosjektslutt settes til utgangen av 2015.

Votering
Forslaget fra Rødt falt med 6 stemmer, 3 Rødt, 2 SV og 1 UAVH
Forslaget fra AP falt med 14 stemmer, 13 fra AP og 1 UAVH.
Formannskapets forslag til innstilling pkt.1 ble vedtatt mot 6 stemmer, 3 Rødt, 2 SV og 1 UAVH
Formannskapets forslag til innstilling pkt.2 ble vedtatt mot 5 stemmer, 3 Rødt og 2 SV
Formannskapets forslag til innstilling pkt.3. ble vedtatt mot 19 stemmer, 13 AP, 3 Rødt, 2 SV og 1
UAVH.
Formannskapets forslag til innstilling pkt.4. ble vedtatt mot 19 stemmer, 13 AP, 3 rødt, 2 SV og 1
UAVH.
Formannskapets forslag til innstilling pkt. 5. ble vedtatt mot 19 stemmer, 13 AP, 3 rødt, 2SV og 1
UAVH.
Formannskapets forslag til innstilling pkt. 6. ble vedtatt mot 19 stemmer, 13 AP, 3 rødt, 2 SV og 1
UAVH.
Formannskapets forslag til innstilling pkt. 7. ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Det opprettes et prosjekt, hvor bystyret er prosjekteier og rådmannen er sekretær for
interimsstyret, som skal utrede hvordan et kommunalt eiendomsforetak skal opprettes
Prosjektoppstart settes til 13.02.2014. Interimsstyret skal bestå av 3 politikere.
2. Prosjektet skal sikre helhetlige vurderinger av sentrale innsatsfaktorer som bl.a.
styringslogikk, finansielle verktøy, organisering, rollefordeling, FDVU-systemer, ledelse og
husleieavtaler.
3. Prosjektet skal sørge for at alt nødvendig grunnlagsmateriale for opprettelse av foretaket er
til stede, herunder formulering av vedtektene.
4. Det kommunale eiendomsforetaket stiftes og etableres innen utgangen av juni 2014.
5. Prosjektet skal sikre en god oppstart og igangsettelse av foretaket, samt hensiktsmessig
kompetanseoverføring fra prosjekt til drift. Prosjektet sluttes innen februar 2015.
6. Administrasjonen søker å finne prosjektfinansiering innen driftsbudsjettet.

7. De ansattes organisasjoner involveres i arbeidet, og saken skal drøftes etter gjeldende
bestemmelser.
Protokolltilførsel fra AP og Rødt
Arbeiderpartiet og Rødt finner det svært uheldig at posisjonen, her ved Høyre, frp og Venstre,
fremskynder et så omfattende prosjekt som dette, da det vil gå ut over prosjektets kvalitet.
Posisjonen i Bodø har i sin periode så langt vedtatt en rekke verbale forslag som krever utredninger,
parallelt med kutt i stillinger i sentraladministrasjonen. Å gjennomføre prosjektet med denne
tidsramma er etter vår mening uansvarlig, og vil gå ut over prosjektets gjennomføring, samt at det
kan få negative konsekvenser for andre igangsatte prosjekter. Ap og Rødt registrerer
administrasjonens bekymring for prosjektets finansiering

PS 14/6 Mulig samordning av bomstasjonene i Salten
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.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Fellesforslag fra FrP, H, Krf, V og SP
Nytt pkt.2
Bodø kommune retter en formell henvendelse til Samferdselsdepartementet og ber om at følgende
vurderes for bomprosjektene i Salten/Bodø:
-Muligheten for en eventuell samordning av bomstasjonene i Salten innenfor timesregelen på en
slik måte at kostnaden reduseres for samtlige brukere.
-Muligheten for å øke den statlige andelen, samt en gunstigere finansieringsløsning både for
eksisterende bomprosjekter og for Bypakke Bodø
-Muligheten for at belønningsordningen for kollektivtransport utvides til også å gjelde Bodø.
-Muligheten for en fremskynding av resterende veistrekningen (den delen som ikke ligger inne i
Bypakken) mellom Bodø havn og Naurstadhøgda, slik at man oppnår en helhetlig veiutbygging.

Der bør følgende prioriteres: Ny adkomst til Bodø Havn, ny adkomst til universitetet samt trase
utenom Tverlandet sentrum.
Bodø kommune ber om at det bevilges midler slik at prosjektering av resterende vei kan startes.
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
Formannskapets forslag til punkt .1 ble enstemmig vedtatt.
Første strekpunkt i fellesforslag fra FrP, H, Krf, V og SP ble votert over alternativt mot fellesforslag
fra SV og Rødt. Fellesforslag fra SV og Rødt falt med 5 stemmer, 2 SV og 3 Rødt
Fellesforslag fra FrP, H, Krf, V og SP ble vedtatt mot 13 stemmer fra AP

Vedtak
1. Bystyret tar saken til orientering.
2. Bodø kommune retter en formell henvendelse til Samferdselsdepartementet og ber om at
følgende vurderes for bomprosjektene i Salten/Bodø:
-Muligheten for en eventuell samordning av bomstasjonene i Salten innenfor timesregelen på en
slik måte at kostnaden reduseres for samtlige brukere.
-Muligheten for å øke den statlige andelen, samt en gunstigere finansieringsløsning både for
eksisterende bomprosjekter og for Bypakke Bodø
-Muligheten for at belønningsordningen for kollektivtransport utvides til også å gjelde Bodø.
-Muligheten for en fremskynding av resterende veistrekningen (den delen som ikke ligger inne i
Bypakken) mellom Bodø havn og Naurstadhøgda, slik at man oppnår en helhetlig veiutbygging.
Der bør følgende prioriteres: Ny adkomst til Bodø Havn, ny adkomst til universitetet samt trase
utenom Tverlandet sentrum.
Bodø kommune ber om at det bevilges midler slik at prosjektering av resterende vei kan startes.

PS 14/7 Konkurranseutsetting av renovasjonstjenester for kommunale
bygg
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.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Forslag fra Rødt
Renovasjonstjenester (avfallsløsninger) for Bodø kommune konkurranse utsettes ikke. Dagens
avtale med Iris Salten IKS videreføres.

Votering
Forslaget fra Rødt falt med 5 stemmer, 3 Rødt og 2 SV;
Formannskapets innstilling ble mot 5 stemmer, 3 Rødt og 2 SV

Vedtak
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 14/8 Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og
kunstgress på Saltstraumen
Formannskapets behandling i møte den 29.01.2014:

Forslag fra Rødt
Tilleggsforslag til pkt. 3: Før låneopptak fremlegges for kommunen nødvendig budsjett-dekning for
tilbakebetaling 2014. Videre fremlegges for kommunen, før hvert årsskifte, budsjett med nødvendig
tilbakebetalingsplan for påfølgende år. Ved mislighold av betalingsavtale opphører Bodø/Glimts
leieforhold av Aspmyra stadion.

Votering
Forslaget fra Rødt falt med 1 stemme fra Rødt.
Forslag til innstilling pkt. 1. - 5. ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling
1. Bodø kommune yter, som foreslått i økonomiplanen 2014-2017, kr 5 mill. i lån til Aspmyra
Stadion AS. Lånet nedbetales over 8 år, forrentes med 4 % og nedbetales i like store årlige
avdrag. Første nedbetaling forutsettes innen 1. oktober 2014. Årlig beløp avregnes dersom store
rentedifferanser oppstår. Forhold rundt mva-regler avklares nærmere.
2. Lånet benyttes til å innfri krav fra Norges fotballforbund om Aspmyra Stadion som
toppfotballarena; nytt kunstgress, lys-, lyd- og vanningsanlegg
3. Aspmyra Stadion AS inngår avtale med FK Bodø/Glimt om tilbakebetaling av lånet med renter
i løpet av åtte år, innen 2022.
4. Forventet låneopptak kr 3,05 mill. i 2015 tilknyttet Saltstraumen flyttes fram til 2014. Før
byggestart forutsettes det at øvrig ekstern finansiering er på plass.
5. Nåværende kunstgress på Aspmyra Stadion monteres på Saltstraumen i 2014.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:
Forslag fra Rødt
Tilleggsforslag til pkt. 3: Før låneopptak fremlegges for kommunen nødvendig budsjett-dekning for
tilbakebetaling 2014. Videre fremlegges for kommunen, før hvert årsskifte, budsjett med nødvendig
tilbakebetalingsplan for påfølgende år. Ved mislighold av betalingsavtale opphører Bodø/Glimts
leieforhold av Aspmyra stadion.

Votering
Forslaget til Rødt falt med 3 stemmer fra Rødt.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bodø kommune yter, som foreslått i økonomiplanen 2014-2017, kr 5 mill. i lån til Aspmyra
Stadion AS. Lånet nedbetales over 8 år, forrentes med 4 % og nedbetales i like store årlige
avdrag. Første nedbetaling forutsettes innen 1. oktober 2014. Årlig beløp avregnes dersom store
rentedifferanser oppstår. Forhold rundt mva-regler avklares nærmere.
2. Lånet benyttes til å innfri krav fra Norges fotballforbund om Aspmyra Stadion som
toppfotballarena; nytt kunstgress, lys-, lyd- og vanningsanlegg
3. Aspmyra Stadion AS inngår avtale med FK Bodø/Glimt om tilbakebetaling av lånet med renter
i løpet av åtte år, innen 2022.
4. Forventet låneopptak kr 3,05 mill. i 2015 tilknyttet Saltstraumen flyttes fram til 2014. Før
byggestart forutsettes det at øvrig ekstern finansiering er på plass.
5. Nåværende kunstgress på Aspmyra Stadion monteres på Saltstraumen i 2014.

PS 14/9 ROS analyse
Formannskapets behandling i møte den 29.01.2014:

Votering
Forslaget til innstilling ble enstemmig tiltrådt

Formannskapets innstilling
Bodø Bystyre vedtar ROS- analysen for Bodø kommune

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø Bystyre vedtar ROS- analysen for Bodø kommune

PS 14/10 Boligpolitisk handlingsplan 2014 - 2017
Komitè for levekårs behandling i møte den 30.01.2014:

Forslag
Endringsforslag fra Randolv Gryt (SV)
1.
Sandnesmodellen utredes konkret for Bodø i egen sak i løpet av 2014. Dette innebærer vurdering av
gjeldende kjøp- og salgpolicy, jfr. 1.1.1,1.1.2 og 1.1.3.
2.
I forbindelse med prosjekt eiendomsforvaltning/ etablering av KF, må det avklares grensesnitt
mellom samfunnskontorets ansvar, boligkontorets ansvar og salg av eiendom.
3.
Volden prioriteres for snarlig utbygging, og vurderes i økonomiplanen desember 2014.
4.
Oversikt over iverksatte tiltak i 2014, og prioritering av nye tiltak, legges fram i forbindelse med
budsjett/øk. plan.

Votering
Pkt.1
Forslaget falt med 5 stemmer, 4 AP.1 SV mot 4 FRP, 2 H. 1 SP.
Pkt.2
Forslaget falt med 5 stemmer, 4 AP.1 SV mot 4 FRP, 2 H. 1 SP.
Pkt.3
Forslaget falt med 1 stemme, 1 SV mot 4 AP, 4 FRP, 2 H, 1 SP.
Pkt.4
Forslaget falt med 5 stemmer, 1 SV 4 AP mot 4 FRP, 2H, 1 SP.
Forslag fra Janne Mari Ellingsen (FRP)
Pkt. 1.1.2 utgår
Pkt. 1.2.1 utgår
Pkt. 2.2.1 skrivefeil – økonomiplan 2015 -2018
Pkt. 2.4.1 en representant fra ruspolitiskråd deltar i arbeidsgruppen.
Pkt. 2.4.3 siste linje strykes
Pkt. 2.7.1 siste linje strykes
Det stemmes over hele forslaget.

Votering
Endringsforslaget fra FRP ble tiltrådt med 1 SP, 4 FRP, 2 H mot 5 stemmer (4 AP 1 SV)

Innstilling fra komite for levekår.
Boligpolitisk handlingsplan vedtas med følgende endringer
Pkt. 1.1.2 utgår
Pkt. 1.2.1 utgår
Pkt. 2.2.1 skrivefeil – økonomiplan 2015 -2018
Pkt. 2.4.1 en representant fra ruspolitiskråd deltar i arbeidsgruppen.
Pkt. 2.4.3 siste linje strykes
Pkt. 2.7.1 siste linje strykes

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Forslag fra SV
1.Sandnesmodellen utredes konkret for Bodø i egen sak i løpet av 2014. Dette innebærer vurdering
av gjeldende kjøp-og salgspolicy, jfr. pkt. 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3.
2. I forbindelse med prosjekt eiendomsforvaltning/etablering av KF, må det avklares grensesnitt
mellom samfunnskontorets ansvar, boligkontorets ansvar og salg av eiendom.
3. Vollen prioriteres for snarlig utbygging, og vurderes i økonomiplanen som skal behandles i
desember 2014.
4. Oversikt over iverksatte tiltak i 2014, og prioritering av nye tiltak, legges fram i forbindelse med
budsjett/økonomiplan i desember.
Og ett nytt forslag:
5.Koordineringsrollen og pådriverrollen for å drive en aktiv boligpolitikk er lagt til
samfunnskontoret. Det må sørges for tilstrekkelig ressurser ved kontoret for å ivareta oppgaven.
Boligbygging og boligutvikling er en av de aller viktigste oppgavene for Bodø kommune hvis
folketallet skal økes.
Forslag fra Rødt
Tilleggsforslag 3, Målområde 1 – generell boligutvikling
Bidra til stabilisering og reduksjon av boligprisene.
I samarbeid med andre (boligkooperasjon og Husbank), eller i egen regi, gjennomføre
byggeprosjekter med prisregulerte boliger, både for eie og leie.
Forslag til ekstern uttalelse
Bodø kommune ber om at staten bruker utvygget fra DNB på 1,5 milliarder til boligbygging for
førstegangsetablerere. DNB har vedtatt å betale eierne nær 4,5 milliarder i utbytte (kr 2.70 aksje).
Staten eier 34% av DNB, Folketrygdfondet 5,89%. En svært stor del av dette er inntekter fra
boliglånkunder.
Bodø kommune foreslår at statens andel av utbyttet tilføres Husbanken. Pengene skal særlig brukes
til å etablere en finansieringsordning for borettslag for førstegangsetablerere. Kjøpspris skal være
godt under markedspris. Videresalg kan skje, men prisøkning er kun gjennomsnittlig
konsumprisøkning.

Forslag fra H
Pkt. 1.1.2 tas ikke ut av planen
Nytt forslag:
Pkt. 1.2.1 utgår
Pkt. 2.2.1 skrivefeil – økonomiplan 2015 -2018
Pkt. 2.4.1 en representant fra ruspolitiskråd deltar i arbeidsgruppen.
Pkt. 2.4.3 siste linje strykes
Pkt. 2.7.1 siste linje strykes

Forslag fra AP
Boligpolitisk handlingsplan 2014 – 2017 for Bodø kommune vedtas
1. Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 vurderes som en god første generasjons plan for
ivaretakelse av helheten i boligpolitikken og de boligpolitiske utfordringene Bodø konkret
står overfor.
2. Bodø kommune skal gjennom Boligpolitisk handlingsplan styrke sin rolle som premissgiver
og tilrettelegger for boligutviklingen i Bodø. Det er behov for en aktiv tilrettelegging for å
sikre at boligbyggingen skjer i takt med den øvrige utviklingen i kommunen.
3. Det legges til rette for langsiktige og helhetlige planer for arealanvendelse, boligbygging og
utvikling av infrastruktur i hele kommunen.
4. Bodø kommune skal være en aktiv pådriver i en mer aktiv boligtomtepolitikk gjennom
strategiske tomtekjøp.

Votering
Forslaget fra AP falt med 19 stemmer, 13 AP, 2 SV, 3 Rødt og 1 UAVH
Innstillingen fra komite for levekår foruten første line ble vedtatt mot 19 stemmer, 13 AP, 2 SV, 3
Rødt og 1 UAVH
Forslag fra H om at «Pkt. 1.1.2 tas ikke ut av planen» ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra SV pkt. 1 falt med 19 stemmer, 13 AP, 2 SV, 3 Rødt og 1 UAVH
Forslaget fra SV pkt. 2 falt med 19 stemmer, 13 AP, 2 SV, 3 Rødt og 1 UAVH
Forslaget fra SV pkt. 3 falt med 5 stemmer 2 SV og 1 Rødt
Forslaget fra SV pkt. 4 falt med 19 stemmer, 13 AP, 2 SV, 3 Rødt og 1 UAVH
Forslaget fra SV pkt. 5 falt med 18 stemmer, 13 AP, 2 SV, 3 Rødt
Tilleggsforslaget fra Rødt falt med 5 stemmer, 3 Rødt og 2 SV
Forslag fra Rødt om ekstern uttalelse falt med 3 stemmer fra Rødt

Vedtak
Boligpolitisk handlingsplan vedtas med følgende endringer
Pkt. 1.2.1 utgår
Pkt. 2.2.1 skrivefeil – økonomiplan 2015 -2018
Pkt. 2.4.1 en representant fra ruspolitiskråd deltar i arbeidsgruppen.
Pkt. 2.4.3 siste linje strykes
Pkt. 2.7.1 siste linje strykes

PS 14/11 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for del av Bratten,
gnr. 32 bnr. 42 ,76, 372, 874, 892, 893 og 89
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 30.01.2014:

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 detaljreguleringsplan
for del av Bratten, slik det er vist på kart med plan ID 3036, sist datert 11.11.2013,
planbestemmelser sist datert 14.01.2014 og planbeskrivelse sist datert 13.01.2014.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for del av Bratten, slik det er vist på kart med plan ID 3036, sist datert 11.11.2013,
planbestemmelser sist datert 14.01.2014 og planbeskrivelse sist datert 13.01.2014.

PS 14/12 Forslag til reguleringsplan for hovedvannledning og
høydebasseng, Skaug
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 30.01.2014:

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 for
hovedvannledning og høydebasseng, Skaug med plankart datert 30.09.2013, tilhørende
bestemmelser revidert 08.01.2014 og planbeskrivelse.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for
hovedvannledning og høydebasseng, Skaug med plankart datert 30.09.2013, tilhørende
bestemmelser revidert 08.01.2014 og planbeskrivelse.

PS 14/13 Prosjekt "Organisering reiselivet i Salten"
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 30.01.2014:

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø kommune slutter seg til prosjektet «organisering av reiselivet i Salten» som gjennomføres i
regi av Salten regionråd.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø kommune slutter seg til prosjektet «organisering av reiselivet i Salten» som gjennomføres i regi av
Salten regionråd.

PS 14/14 Forliksrådet - valg av møtefullmektig
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tor-Arne Strand
Knut Harberg
Arild Mentzoni.
Kristin Hunstad.
Bjørnar Karlsen.
Per Ravna
Anna Karin Steiro Hansen.

Votering
Forslag ble enstemmig tiltrådt

Kommunal valgnemnds innstilling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tor-Arne Strand
Knut Harberg
Arild Mentzoni.
Kristin Hunstad.
Bjørnar Karlsen.
Per Ravna
Anna Karin Steiro Hansen

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Kommunal valgnemnds innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tor-Arne Strand
Knut Harberg
Arild Mentzoni.
Kristin Hunstad.
Bjørnar Karlsen.
Per Ravna
Anna Karin Steiro Hansen

PS 14/15 Helse Nord RHF - Oppnevning av nye styrer for
helseforetakene
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Bodø bystyre foreslår personer til styret i:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Odd-Tore Fygle
Tom Cato Karlsen
Nordlandssykehuset HF:
Tom Cato Karlsen.
Sykehusapoteket Nord HF:
Tom Cato Karlsen

Votering
Enstemmig tiltrådt

Kommunal valgnemnds innstilling
Bodø bystyre foreslår personer til styret i:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Odd-Tore Fygle
Tom Cato Karlsen
Nordlandssykehuset HF:
Tom Cato Karlsen.
Sykehusapoteket Nord HF:
Tom Cato Karlsen

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Kommunal valgnemnds innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø bystyre foreslår personer til styret i:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Odd-Tore Fygle
Tom Cato Karlsen

Nordlandssykehuset HF:
Tom Cato Karlsen.
Sykehusapoteket Nord HF:
Tom Cato Karlsen

PS 14/16 Nytt varamedlem til komite for plan, næring og miljø
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Som nytt varamedlem i komite for plan, næring og miljø velges:
Harald Jakobsen (H)

Votering
Enstemmig tiltrådt

Kommunal valgnemnds innstilling
Som nytt varamedlem i komite for plan, næring og miljø velges:
Harald Jakobsen (H)

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Kommunal valgnemnds innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Som nytt varamedlem i komite for plan, næring og miljø velges:
Harald Jakobsen (H)

PS 14/17 Lovlighetskontroll - områdeledelse
Formannskapets behandling i møte den 29.01.2014:

Forslag fra Rødt
Klagen tas til følge, og vedtak vedr. områdeledelse/styrerressurs i sak 13/162 (innsparing 7 i tabell
5,3,2,3 i Strukturendringer) oppheves.

Votering
Rødt sitt alternative forslag til innstillingen falt med 1 stemme fra Rødt.

Formannskapets innstilling
Vedtak om områdeledelse fastholdes med følgende presisering
- Gjæran, Løding og Sentrum får ikke endret sin styrer ressurs som konsekvens av
områdeledelse
- Rensåsen og Engmark barnehage beholder 100 % styrerressurs.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Forslag fra Rødt

Klagen tas til følge, og vedtak vedr. områdeledelse/styrerressurs i sak 13/162 (innsparing 7 i tabell 5,3,2,3 i
Strukturendringer) oppheves.

Votering
Forslaget fra Rødt falt med 5 stemmer, 3 Rødt og 2 SV
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Vedtak om områdeledelse fastholdes med følgende presisering
- Gjæran, Løding og Sentrum får ikke endret sin styrer ressurs som konsekvens av
områdeledelse
- Rensåsen og Engmark barnehage beholder 100 % styrerressurs.

PS 14/18 Lovlighetskontroll - nedlegging av mottaksbarnehagen i
Barnas Hus
Forslag til vedtak:
1. Vedtaket om nedlegging opprettholdes. Lovlighetskontroll gjennomføres.
2. Nedlegging av Regnbuen gjennomføres ikke dersom en analyse av barnehagekapasiteten
tilsier behov for disse barnehageplassene.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag fra SV og UAVH
Alternativ til pkt. 1: Klagen tas til følge. Falt mot 13 Ap. 2 sv, 3 rødt, 1 uavh.
Alternativ til pkt. 2 – hvis pkt. 1 faller. Barnas Hus barnehage videreføres med 3 avdelinger, som også
inneholder et pedagogisk tilbud for flyktningebarn. Kostnadene innarbeides i neste tertial.

Forslag fra V
1. Vedtaket om nedlegging opprettholdes. Lovlighetskontroll gjennomføres.
2. Nedlegging av Regnbuen gjennomføres ikke dersom en analyse av barnehagekapasiteten
tilsier behov for disse barnehageplassene.
Tilleggsforslag fra V, SP, H, Krf og Frp
1. Vedtaket om nedlegging opprettholdes. Lovlighetskontroll gjennomføres.
2. Nedlegging av Regnbuen gjennomføres ikke dersom en analyse av barnehagekapasiteten
tilsier behov for disse barnehageplassene, eller dersom man i 1. tertial 2014 finner rom
for å sikre videre drift av barnehagen.

Votering
Forslag fra SV og UAVH pkt 1 falt med 19 stemmer, 2 SV, 1 UAVH, 3 Rødt og 13 Ap
Rådmannens forslag pkt 1 ble vedtatt mot 19 stemmer, 2 SV, 1 UAVH, 3 Rødt og 13 Ap
Forslag fra SV og UAVH pkt. 2 votert alternativt mot rådmannens forslag pkt 2 med
tilleggsforslaget fra V, SP, H, Krf og Frp falt med 19 stemmer, 2 SV, 1 UAVH, 3 Rødt og 13 Ap

Vedtak
1. Vedtaket om nedlegging opprettholdes. Lovlighetskontroll gjennomføres.
2. Nedlegging av Regnbuen gjennomføres ikke dersom en analyse av barnehagekapasiteten
tilsier behov for disse barnehageplassene, eller dersom man i 1. tertial 2014 finner rom
for å sikre videre drift av barnehagen.

PS 14/19 Petrostrategi og aktivitetsplan for Bodø 2014
Formannskapets behandling i møte den 29.01.2014:

Forslag fra Rødt:
Petrostrategi for Bodø 2014.
1. Bodø og Saltenregionen skal ha….. osv. som innstillingen.
2. Bodø skal arbeide for at det opprettes aktuelle utdanningsløp som gir kunnskap om negative
konsekvenser for miljø, fiskeri, reiseliv og andre deler av næringslivet pga leiting og
utvinning av petro-ressurser. Det skal og satses på forskning og utdanning for satsing på
alternative utviklingsveier for fremtidas næringsliv i Nord.
3. … punktet utgår…
4. som innstillingen.
5. …punktet utgår…
6. Bodø og Saltenregionens….osv. som innstillingen.
Strategier med tiltak.
1. Bodø skal osv.
1. og 2. kulepunkt som innst.
3. kulep.: Etablere Bodø og salten som «Fokusområde som sikkerhet og beredskap i Nord».
4. kulep.: Samhandling med kommunene i salten, …osv. som innst.
2. Bodø og Salten-regionens osv…..som innst….til
3. kulep.:…»salg og»…strykes.

Forslag fra Ap, H, FrP og V.
Formannskap innstiller til bystyre Petrostrategi og aktivitetsplan i henhold til vedlagte nye plansjer
presentert i arbeidsmøte 29/1 2014

Votering
Forslag fra Rødt falt med 1 stemmer fra Rødt.
Rådmannens forslag til innstilling fikk ingen stemmer og falt.
Forslaget fra Ap, H, FrP og V ble tiltrådt mot 1 stemme fra Rødt.

Formannskapets innstilling
Formannskap innstiller til bystyre Petrostrategi og aktivitetsplan i henhold til vedlagte nye plansjer
presentert i arbeidsmøte 29/1 2014

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Votering foretatt i PS 14/20 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

PS 14/20 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og
aktivitetsplan 2014
Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Forslag fra Rødt:

Petrostrategi for Bodø 2014.
1. Bodø og Saltenregionen skal ha….. osv. som innstillingen.
2. Bodø skal arbeide for at det opprettes aktuelle utdanningsløp som gir kunnskap om
negative konsekvenser for miljø, fiskeri, reiseliv og andre deler av næringslivet pga
leiting og utvinning av petro-ressurser. Det skal og satses på forskning og utdanning
for satsing på alternative utviklingsveier for fremtidas næringsliv i Nord.
3. … punktet utgår…
4. som innstillingen.
5. …punktet utgår…
6. Bodø og Saltenregionens….osv. som innstillingen.
Strategier med tiltak.
1. Bodø skal osv.
1. og 2. kulepunkt som innst.
3. kulep.: Etablere Bodø og salten som «Fokusområde som sikkerhet og beredskap i
Nord».
4. kulep.: Samhandling med kommunene i salten, …osv. som innst.

2. Bodø og Salten-regionens osv…..som innst….til
3. kulep.:…»salg og»…strykes.

Forslag fra Ap

Nytt pkt. 3
Bodø kommune skal aktivt bidra på de nødvendige arenaer for å arbeide frem en felles petrostrategi for
Nord-Norge.

Votering
Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Rødt og
formannskapets innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer, 3 Rødt 1 SV og 1 V
Forslaget fra AP ble vedtatt mot 5 stemmer, 3 Rødt 1 SV og 1 V

Vedtak
1. Bystyret vedtar petrostrategi for Bodø 2014 slik den foreligger.
2. Bystyret vedtar aktivitetsplan 2014 slik den foreligger med følgende tillegg/endringer:
«Bodø skal ha ledende rolle nasjonalt og internasjonalt innenfor oljevern, beredskap,
overvåking og redning»
 Bodø skal ta posisjon som miljøbase, kompetanse- og logistikksenter; jfr politisk
plattform fra regjeringen
«Langsiktig tilrettelegging av areal og transport»
 Planleggings og utviklingsarbeid knyttet til havn og lufthavn
 Bodø deltar i prosjektet «Fly Arctic II» fra 2014. det er inngått avtale for to års
prosjektperiode.
«Bodø vil være det naturlige lokaliseringssted for driftsorganisasjon ved funn på
Nordlandssokkelen»
 Arbeide politisk for åpning av nye felt og områder
3. Bodø kommune skal aktivt bidra på de nødvendige arenaer for å arbeide frem en felles
petrostrategi for Nord-Norge.

PS 14/21 Uttalelse om Norges brannskole
Forslag til uttalelse
Forslagstiller: Ordfører
Utvikle Norges brannskole i Tjeldsund
NOU 2012: 8 «Ny utdanning for nye utfordringer – Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig
personell i brannvesenet» konkluderer med at det er behov for omfattende endringer av utdanningen
for brann- og redningspersonell. Norges brannskole (NBSK) vil ha en sentral rolle i fremtidens
utdanningssystem.

Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Nordland har siden 1993, fungert som nasjonal
utdanningsinstitusjon for brann- og redningspersonell.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslo 16. oktober 2013, at Trondheim
skal utgjøre knutepunktet i det fremtidige utdanningssystemet for brann og redningspersonell.
Brannskolen i Tjeldsund foreslås redusert til et av fire øvingssenter.
NOU 2012:8 konkluderer med at en grunnutdanning på fagskolenivå er best egnet for å sikre en
helhetlig grunnutdanning som tilfredsstiller kompetansebehovet for fremtidens brannvesen.
Utvalget peker videre på at brannlederutdanning bør finne sted på høgskolenivå for å sikre
tilstrekkelig lederkompetanse.
NBSK samarbeider i dag med regionale ressurssentre i hele landet. Brannskolen har også et
velfungerende samarbeid med høyskolene i både Harstad og Narvik, hvor de har utviklet en
bachelor i Internasjonal beredskap. NBSK har også etablert samarbeid med Universitetet i Tromsø
og Universitetet i Nordland. Universitetet i Nordland tilbyr bl.a. en master i samfunnssikkerhet og
kriseledelse.
Høyskolene og Universitetene er viktig leverandør av kompetanse i forbindelse med fagemner som
inngår i dagens utdanning på brannskolen, og vil i fremtiden kunne utvikle gode plattformer for
kompetanseutvikling for brann- og redningsmannskaper.
Utdanningen av brannkonstabler er en operativ utdanning som krever tilgang til øvingsfelt og
realistiske øvingssituasjoner. Øvingsfeltet ved NBSK er landets fremste og dekker de fleste
behovene for praktisk trening. En flytting av utdanningen vil i et praktiske og operative perspektiv
kunne bidra til en kvalitativ svekkelse av utdanning.
Bodø bystyre mener at de eksisterende samarbeidene mellom NBKS og de nordnorske
utdanningsinstitusjonene, og andre aktører regionalt og nasjonalt, har et betydelig potensial for å
utvikle en komplementerende utdanning for fremtidens brann- redningspersonell på alle nivåer, med
utgangspunkt i dagens lokalisering ved Brannskolen i Tjeldsund.
Bodø bystyre 13. februar 2014.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Ordførerens forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Uttalelse:
Utvikle Norges brannskole i Tjeldsund
NOU 2012: 8 «Ny utdanning for nye utfordringer – Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig
personell i brannvesenet» konkluderer med at det er behov for omfattende endringer av utdanningen
for brann- og redningspersonell. Norges brannskole (NBSK) vil ha en sentral rolle i fremtidens
utdanningssystem.

Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Nordland har siden 1993, fungert som nasjonal
utdanningsinstitusjon for brann- og redningspersonell.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslo 16. oktober 2013, at Trondheim
skal utgjøre knutepunktet i det fremtidige utdanningssystemet for brann og redningspersonell.
Brannskolen i Tjeldsund foreslås redusert til et av fire øvingssenter.
NOU 2012:8 konkluderer med at en grunnutdanning på fagskolenivå er best egnet for å sikre en
helhetlig grunnutdanning som tilfredsstiller kompetansebehovet for fremtidens brannvesen.
Utvalget peker videre på at brannlederutdanning bør finne sted på høgskolenivå for å sikre
tilstrekkelig lederkompetanse.
NBSK samarbeider i dag med regionale ressurssentre i hele landet. Brannskolen har også et
velfungerende samarbeid med høyskolene i både Harstad og Narvik, hvor de har utviklet en
bachelor i Internasjonal beredskap. NBSK har også etablert samarbeid med Universitetet i Tromsø
og Universitetet i Nordland. Universitetet i Nordland tilbyr bl.a. en master i samfunnssikkerhet og
kriseledelse.
Høyskolene og Universitetene er viktig leverandør av kompetanse i forbindelse med fagemner som
inngår i dagens utdanning på brannskolen, og vil i fremtiden kunne utvikle gode plattformer for
kompetanseutvikling for brann- og redningsmannskaper.
Utdanningen av brannkonstabler er en operativ utdanning som krever tilgang til øvingsfelt og
realistiske øvingssituasjoner. Øvingsfeltet ved NBSK er landets fremste og dekker de fleste
behovene for praktisk trening. En flytting av utdanningen vil i et praktiske og operative perspektiv
kunne bidra til en kvalitativ svekkelse av utdanning.
Bodø bystyre mener at de eksisterende samarbeidene mellom NBKS og de nordnorske
utdanningsinstitusjonene, og andre aktører regionalt og nasjonalt, har et betydelig potensial for å
utvikle en komplementerende utdanning for fremtidens brann- redningspersonell på alle nivåer, med
utgangspunkt i dagens lokalisering ved Brannskolen i Tjeldsund.
Bodø bystyre 13. februar 2014.

PS 14/22 AD-sak 14/22 Opprettelse av kommunalt eiendomsselskap valg av 3 medlemmer til interimsstyret
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 13.02.2014:

Forslag
Bystyret velger følgende medlemmer til interimsstyret for kommunalt eiendomsforetak:
Kirsten Hasvoll (SV)
Hans Petter Horsgaard (H)
Knut Hernes (FrP)

Votering
Forslaget ble enstemmig tiltrådt

Kommunal valgnemnds innstilling
Bystyret velger følgende medlemmer til interimsstyret for kommunalt eiendomsforetak:
Kirsten Hasvoll (SV)
Hans Petter Horsgaard (H)
Knut Hernes (FrP)

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Kommunal valgnemnds innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bystyret velger følgende medlemmer til interimsstyret for kommunalt eiendomsforetak:
Kirsten Hasvoll (SV)
Hans Petter Horsgaard (H)
Knut Hernes (FrP)

PS 14/23 Ad sak 2012/364, Politisk sak 12/64 behandlet i Bystyret
24.mai 2012 - undersøkelse for total opprensking av Bodø indre havn
Forslag til vedtak
1. Bystyret godkjenner at det gjennomføres geoteknisk- og supplerende miljøundersøkelse i
forbindelse med Kystverkets farledsutdypingsprosjekt i Bodø indre havn.
2. Brutto kostnader for å gjennomføre geoteknisk- og supplerende miljøundersøkelser vil
maksimalt utgjøre 1,4 million kroner som dekkes over avløpsfondet. Bodø kommune søker
Miljødirektoratet om tilskudd til å dekke 75% av kostnadene. Resterende kostnader
finansieres endelig ved å benytte avløpsfondet.

Bystyrets behandling i møte den 13.02.2014:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bystyret godkjenner at det gjennomføres geoteknisk- og supplerende miljøundersøkelse i
forbindelse med Kystverkets farledsutdypingsprosjekt i Bodø indre havn.
2. Brutto kostnader for å gjennomføre geoteknisk- og supplerende miljøundersøkelser vil
maksimalt utgjøre 1,4 million kroner som dekkes over avløpsfondet. Bodø kommune søker
Miljødirektoratet om tilskudd til å dekke 75% av kostnadene. Resterende kostnader
finansieres endelig ved å benytte avløpsfondet.

