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Ingrid Lien
Terje Cruickshank
Ellen Belsom
Kristin Hunstad
Rolf Arne Wiik
Veronica Christiansen
Merete Eide
Odd Willy Hansen

Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

SP
V
UAVH
AP
FRP
H
SV
SV

Indra Grepp Kristoffersen
Charlotte Rolandsen
Cato Henriksen
Kirsten Hasvoll
Randolv Gryt

Permisjoner:
Synne Bjørbæk, Rødt fra kl 14.30. Simon Gjerstad møtte som vara.

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rolf Kåre Jensen
Ingunn Lie Mosti
Arne Øvsthus
Knut A. Hernes
Kornelija Rasic
Grete Kristoffersen

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør, helse- og omsorgsavd.
Kommunaldirektør, opplærings- og kulturavd.
Kommunaldirektør, teknisk avd.
Konst. økonomidirektør
Utviklingssjef

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 12.02.2015 ble godkjent.
Følgende ble valgt til å underskrive protokollen:
Odd Paulsen, FrP
Morten Melå, AP
Ingrid Lien, SP
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 15/26, RS 15/3, PS 15/15, RS 15/8, PS 15/16, PS 15/25, PS 15/17, PS 15/18, PS 15/19, PS
15/20, PS 15/21, PS 15/22, PS 15/23, PS 15/24, PS 15/27.
Inhabilitet:
PS 15/18:
PS 15/22:

Øystein Wik, Odd Willy Hansen
Jonny Gulbrandsen, Ida Marie Pinnerød, Ellen Belsom, Joakim Sennesvik, Janne
Ellingsen, Kristin Hunstad.

Orientering:
1. Fra ordføreren








6. mars 2015– historisk viktig beslutning om utredning av «Ny by - ny flyplass».
Besøk av Stortingets samferdselskomite
Deltakelse jernbaneforum – fokus på arbeidet med Nord-Norge linja.
Møte Norsk Olje- og Gass
Møte med riksantikvaren vedr fredning av Anlegg 96
Møte vedr Bodø Spaceport - et mulig bidrag til «Ny by». Bodø aktuell som testbase.
Dialogmøte Nordlandssykehuset.

 Statsminister og fiskeriminister på besøk: nytt byggetrinn ved UIN innvilget
 Oppstartmøte Avinor på ny flyplass.
 Oppstartmøte ny kommunestruktur med Steigen, Gildeskål og Fauske. Felles
formannskapsmøte med Fauske 11. mai. Avtalt møte med samtlige andre kommuner som er
invitert til dialog.
 Åpning av realsfagsrom ved Hunstad skole
 Besøk fra Jönköping – overrekkelse av gave vedr Stormen. Korkonsert.
 Samarbeidsavtale med Salten Politidistrikt
 Besøk hos islamsk kultursenter.
 Kommunekonferanse i regi av KS
 NNM på ski i Bodø
 Besøk av delegasjon fra EU – formidle kunnskap om nordlige landsdel
 Byjubileet – kåring av Bodøgenseren.
 Regionrådet – overtakelse partnerskap av Nord-Norges Europakontor i Brüssel
 Snuoperasjon for å håndtere store jumbojetfly ved flyplassen - fellesmøter
 Fiskeridirektoratet – usikkerhet vedr avdelingskontoret i Bodø og Nordland.
 Møte med forsvarssjefens eksterne ekspertutvalg vedr «Ny by - ny flyplass.»
 BHK sølvmedalje i eliteserien – historisk.
 NM-gull i cheerleading North Nova.
 Bodø søker om å bli europeisk kulturhovedstad
 Bodø er med i et storbynettverk knyttet til kultur – orientering fra møte i Marseille.
 Oppfordring om markering av Earth Hour førstkommende lørdag
2. Fra Bodø Havn KF:
Orientering ved styreleder Øystein Wik og direktør Ingvar Mathisen vedr sak RS 15/3 Bodø
Havn KF – Strategiplan 2014 – 2018
3. Fra HR-kontoret:
Orientering ved HR-sjef Per Gunnar Pedersen og rådgiver Marianne Bjørklund vedr sak 15/8:
Endringer i arbeidsreglementet – ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling.

Skriftlige spørsmål:
Fra Else Marie Torp, KrF:
De siste dagene er det flere som i Avisa Nordland har etterlyst benker for å hvile seg på når de er
ute og går. I et folkehelseperspektiv er det bra at folk kommer seg ut, det er bra både for kropp og
sjel. For noen kan det være det kan være anstrengende å gå lange strekninger uten hvile, da kan det
være godt å hvile seg på en benk før en går videre.
Mitt spørsmål til ordfører: Vil ordføreren ta initiativ til at det blir satt opp benker på egnede steder i
byen. Eksempelvis fra City Nord og til sentrum.
Svar fra ordfører:

Bodø kommune setter hvert år ut mange benker i parker og på torg. Dette vil vi også gjøre i år. I
tillegg vil vi i år gjøre et forsøk på å plassere benker (gamle benker som er oppusset) på strekningen
Snippen- City Nord -Bodin kirkegård. Dette må gjøres etter tillatelse fra grunneiere/huseiere.
Her tar Byteknikk gjerne innspill fra publikum om ønskede plasseringer.
Fra Anne Mari Haugen, AP:
Søknadstallene til barnehager i Bodø kommune viser at vi er heldig å ha stabilt høyt fødselstall i
kommunen. Da er det viktig å sikre nok barnehageplasser og at dette tilbudet er nært der folk bor
slik at man unngår unødig barnehagependling. Ikke bare er det frustrerende for de det gjelder, men
også lite miljøvennlig. Tilbakemelding fra foreldre er at de er bekymret for barnehagedekningen i
de enkelte bydelene og dette må vi ta på alvor, spesielt foreldre på Tverlandet uroer seg med tanke
på at brakkebygget på Tverlandet er tenkt lagt ned. Jeg har derfor følgende spørsmål:
- Hvor mange som har søkt plass, som pr nå ikke har fått tildelt plass?
- Hvor mange som ikke får tildelt plass i den bydelen de har som første prioritet?
- Vil ordfører ta initiativ til å opprettholde avdelingene på Tverlandet dersom det er behov for det?
Svar fra ordfører:
Det ble født 606 barn i Bodø i 2014. Alle barn født før 1. september 2014 har rett på plass i årets
hovedopptak, jf. den nasjonale garantien.
1. august 2014 la Bodø kommune ned to kommunale barnehager, én avdeling ved Innstranda og to
avdelinger ved Bodøsjøen barnehage, samt én avdeling ved Engmark barnehage på Tverlandet.
Trollhula private barnehage ble også lagt ned fra samme dato. 1.august 2015 legges Hestehoven
private barnehage ned. I tillegg legges en avdeling ved Rensåsen og to avdelinger ved Engmark
barnehage ned på samme tidspunkt. For Engmark barnehage er det brakkebygget som legges ned.
Leieavtalen går ut 1. august 2015. Brakkebygget har en årlig leie på 2,7 millioner ekskl. moms.
Når Fus-barnehagen i Trålveien åpner ytterligere en avdeling fra nytt barnehageår august 2015 er
det god kapasitet på Alstad.
Nye Rønvik barnehage vil ivareta allerede eksisterende barnetall, 3 avdelinger i Årnesveien og 3
avdelinger i Kirkhaugen barnehage. Det er god kapasitet i Rønvik også i år.
I budsjettvedtaket for 2014 ble Bodøgarantien formelt avviklet. I 2014 klarte Bodø kommune
likevel å tilby plass til 90 barn som ikke oppfylte den nasjonale garantien. Ved inntak av nye barn
1.1.2015 ble i praksis Bodøgarantien oppfylt i 2014.
Barnekullet som går fra barnehage til skole er stor i år. 671 barn født i 2009 går over til skole. Det
er 465 barnehagesøknader til årets opptak. Mange av søkerne er under 3 år og regnes med to plasser
ved opptak. Mange barn som allerede har plass i barnehage blir 3 år fra høsten og regnes som en
plass. Sammenlignet med fjorårets opptak er det større avgang til skolen og mindre søknader.
Vi er i starten av hovedopptaket for høstens ledige plasser. Søknadsfristen gikk ut 15.3. Det jobbes
med søknader og innstillingslistene fra barnehagene er under utarbeidelse. Selve opptaket skjer fra
8. april med ferdigstillelse og utsendelse av svarbrev 20. april. Opptaket må sees i sammenheng for
hele kommunen, for å kunne frigjøre plasser der det er mest trykk. Barnehagenes muligheter og
begrensninger er avgjørende for om førsteprioriteten innfris. Med det menes hvor mange små/stor
barnsplasser det er hensiktsmessig å ta inn i den enkelte barnehage. Søsken og barn med særskilte

behov har prioritet. Det er derfor ikke mulig nå å svare hvor mange som ikke får sin første prioritert
oppfylt på Tverlandet.
Før 20. april er det ingen som får tildelt plass. De tildelte plassene vil i hovedsak være fra nytt
barnehageår, noen av plassene fylles fortløpende fra ca. 1. mai. Det er 23 kommunale barnehager
inkludert 3 oppvekstsentre, Skjerstad, Skaug og Kjerringøy. Pr 25.3.15 er det 1766 barn i private
barnehager. Det er 38 private barnehager inkludert 4 familiebarnehager. Pr 25.3.15 er det 1237 barn
i private barnehager.

Spontane spørsmål:
 Fra Anne Mari Haugen, AP om varslet sak til formannskapet vedr barnehagedekning
 Fra Odd Willy Hansen, SV om finansiering av gang- og sykkelvei mellom Skålbones og
Saltstraumen
 Fra Svein Olsen, Rødt om sak til bystyret vedr arbeidsmiljølovens bestemmelser
 Fra Ingrid Lien, SP om Lakselv bru i Misvær
 Fra Hans Petter Horsgaard, H om parkering i takstsone 2 i sentrum og innkjøring til private
eiendommer
 Fra Hans Petter Horsgaard, H om publisering av møteprotokoller fra kommunale foretak
(KF)
 Fra Morten Melå, AP om status utbygging Tverlandet skole

Annet:
Åpen halvtime:
 Gründercampene «Verdens smarteste by» - presentasjon og premiering av vinneroppgaver
 Vågønes Venner – presentasjon av Visjon Vågønes
 Foreldregruppa ved Engmark barnehage, Tverlandet
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PS 15/15 Bodø Havn KF - Investeringsbudsjett 2015-2018.
Styret i Bodø Havn KF foreslår følgende forslag til vedtak
1. Bodø Bystyre godkjenner Bodø Havn KF sitt investeringsbudsjett for 2015 på kr 106 580 000,-.
Investeringene finansieres med ny låneramme på kr 55 766 031,- og overførte lånemidler fra 2014
på kr 50 813 696,-.
2. Bodø Bystyre godkjenner investerings-/driftstilskudd på kr 3 800 000,- per år til Bodø Havn KF.
3. Bodø Bystyre godkjenner Bodø Havn sitt langtidsbudsjett for 2015-2018 på kr 80 000 000,- i
2016, kr 34 500 000,- i 2017 og kr 32 000 000,- i 2018.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

Forslag
Fra Morten Melå, AP:
Tilleggsforslag nytt punkt 4:
Bodø bystyre vedtar at Bodø kommune ved Bodø Havn KF skal ha forkjøpsretten i
forbindelse med salg av «Zahl-bygget.»

Fra Brigt Kristensen, Rødt:
1. Torgkaia trekkes ut av investeringsbudsjettet for 2015 som settes til 66 580 000. Ny
låneramme kr. 15 766 031, og overførte lånemidler fra 2014 kr 50 813 696.
2. Bystyret forutsetter at Bodø Havn KF fortsatt driver uten tilskudd fra Bodø Kommune, i tråd
med den vedtatte strategiplanen.
3. Som står.
4. Bystyret ber om egen sak om Torgkaia, der det også redegjøres for kommunens og eventuelt
andre aktørers planer for området.

Votering
Forslaget fra AP fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1 uavh)
Forslaget fra Rødt fikk 3 stemmer og falt (3R)

Vedtak
1. Bodø Bystyre godkjenner Bodø Havn KF sitt investeringsbudsjett for 2015 på kr 106 580
000,-. Investeringene finansieres med ny låneramme på kr 55 766 031,- og overførte
lånemidler fra 2014 på kr 50 813 696,-.
2. Bodø Bystyre godkjenner investerings-/driftstilskudd på kr 3 800 000,- per år til Bodø Havn
KF.
3. Bodø Bystyre godkjenner Bodø Havn sitt langtidsbudsjett for 2015-2018 på kr 80 000 000,i 2016, kr 34 500 000,- i 2017 og kr 32 000 000,- i 2018.

PS 15/16 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for vestre del av
kvartal 55 a, Sentrum
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 03.03.2015:

Forslag fra Rødt:
Endring : Maks byggehøgde settes som i kommunens arealplan, 14 m mot Prinsensgt. Og
Nyholmsgt., 11 m mot Bakkevn./Rensåsgt. + 1 tilbaketrukket etasje i deler av kvartalet som
foreslått i planbeskrivelsen.

Votering:
Forslaget fra Rødt fikk 1 stemme (Rødt) og falt.
Innstillingen ble tiltrådt med 12 mot 1 stemme (Rødt).

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for vestre del av kvartal 55a, Sentrum, slik det er vist på
plankart med plan ID 2014008 på grunnen/under grunnen, datert 07.10.2014, med planbestemmelser sist datert 10.02.2015 og planbeskrivelse sist datert 29.10.2014.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

Forslag
Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Endring:
Maks byggehøgde settes som i kommunens arealplan, 14 m mot Prinsensgt. Og Nyholmsgt., 11 m
mot Bakkevn./Rensåsgt. + 1 tilbaketrukket etasje i deler av kvartalet som foreslått i
planbeskrivelsen.

Votering
Innstillingen ble vedtatt mot tre stemmer avgitt for forslag fra Rødt (3R).

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for vestre del av kvartal 55a, Sentrum, slik det er vist på
plankart med plan ID 2014008 på grunnen/under grunnen, datert 07.10.2014, med planbestemmelser sist datert 10.02.2015 og planbeskrivelse sist datert 29.10.2014.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

PS 15/17 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Jensvolldalen
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 03.03.2015:
Merknader fra Jernbaneverket, datert 02.03.15, ble omdelt i møtet.

Forslag:
Rødt – endring i rekkefølgebestemmelsene §7.6 i planbestemmelser:
«Undergang med ny vei mot tilstøtende veisystem skal være utbygd og overlevert offentlig
myndighet» flyttes til «Før ferdigattest gis for 1. etappe skal følgende foreligge».
SV – Endring §7 - Rekkefølgebestemmelser:
Byggetillatelse for 2. etappe gis ikke før utbygging av ny jernbaneu7ndergang er kommet i gang.
Høyre – tillegg til innstillingen:
Jernbaneverkets merknader til detaljreguleringsplanen innarbeides i planbestemmelsene.

Votering:
Rødts forslag fikk 2 stemmer (Rødt og SV) og falt.
SVs forslag fikk 2 stemmer (SV og Rødt) og falt.
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig

Høyres forslag ble vedtatt enstemmig som tillegg til innstillingen.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bodø Bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Jensvolldalen slik det er vist på kart merket
plan-ID 2014015 og planbeskrivelse datert 17.2.2015, og planbestemmelser datert
19.2.2015.
Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.
2. Bystyret anbefaler at etablering av ny jernbaneundergang tas inn i Bypakke Bodø som et
prioritert trafikksikkerhetsprosjekt.
3. Jernbaneverkets merknader til detaljreguleringsplanen innarbeides i planbestemmelsene.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

Forslag
Fra leder av PNM-komiteen Hans Petter Horsgaard, H:
Nødvendige presiseringer som følge av endringer i dokumentene til saken etter behandlingen i
PNM-komiteen:
1. Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan slik det er vist på kart merket plan-ID 2014015,
planbeskrivelse og planbestemmelser dater 5.3.2015
Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd
2. Bystyret anbefaler at etablering av ny jernbaneundergang tas inn i Bypakke Bodø som er
prioritert trafikksikkerhetsprosjekt.
3. Jernbaneverkets merknader til detaljreguleringsplanen innarbeides i planbestemmelsene
4. Planforslaget er ikke rettskraftig før innsigelsen fra Jernbaneverket trekkes.
Tillegg til bestemmelsene pkt. 7.3 g):
Før igangsetting må det utarbeides detaljerte planer som viser at Jernbaneverkets tilgang til
inspeksjon, vedlikehold, drift og oppgradering er tilfredsstillende. Før igangsetting gis må
Jernbaneverket ha akseptert de detaljerte planene.
Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Endring i rekkefølgebestemmelsene §7.6 i planbestemmelser:

«Undergang med ny vei mot tilstøtende veisystem skal være utbygd og overlevert offentlig
myndighet» flyttes til «Før ferdigattest gis for 1. etappe skal følgende foreligge»
Fra Morten Melå, AP – fellesforslag fra AP, H, FrP, Rødt, SV, KrF, SP, V og uavh:
Bodø bystyre forutsetter at realiseringen av en ny jernbaneundergang prioriteres. Ny
jernbaneundergang med tilførselsveier skal være ferdigstilt innen 2016.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med fremsatte endringer
Forslag fra Rødt fikk 5 stemmer og falt (3R, 2SV)
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø Bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Jensvolldalen slik det er vist på kart merket
plan-ID 2014015, planbeskrivelse og planbestemmelser datert 05.03.2015
Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.
2. Bystyret anbefaler at etablering av ny jernbaneundergang tas inn i Bypakke Bodø som et
prioritert trafikksikkerhetsprosjekt.
3. Jernbaneverkets merknader til detaljreguleringsplanen innarbeides i planbestemmelsene.
4. Planforslaget er ikke rettskraftig før innsigelsen fra Jernbaneverket trekkes.
5. Bodø bystyre forutsetter at realiseringen av en ny jernbaneundergang prioriteres. Ny
jernbaneundergang med tilførselsveier skal være ferdigstilt innen 2016.

Tillegg til bestemmelsene pkt. 7.3 g):
Før igangsetting må det utarbeides detaljerte planer som viser at Jernbaneverkets tilgang til
inspeksjon, vedlikehold, drift og oppgradering er tilfredsstillende. Før igangsetting gis må
Jernbaneverket ha akseptert de detaljerte planene.

PS 15/18 Klagesak detaljreguleringsplan Ragnar Schjølbergsvei 1,3 og
5
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 03.03.2015:

Forslag fra Rødt:
Klagerne gis medhold, spesielt i at Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser
ikke er fulgt opp på en god måte i planprosess og planvedtak.

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Rødts forslag ble innstillingen tiltrådt med 12 mot 1
stemme (Rødt).

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling :
Bystyret finner ikke grunn til å ta til følge klagene fra Reinslettas venner, Brynjar Storvik og
Succora Nordin på vedtak 11.12.2014, PS 14/207, detaljreguleringsplan for Ragnar Schjølbergsvei
1, 3 og 5. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:
Bystyret erklærte følgende representanter inhabile jfr. forvaltningslovens §6, 2. ledd:
Øystein Wik, FrP
Odd Willy Hansen, SV
Representantene fratrådte behandlingen uten vararepresentant.

Forslag
Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Klagerne gis medhold, spesielt i at Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser
ikke er fulgt opp på en god måte i planprosess og planvedtak.

Votering
Forslag fra Rødt fikk 4 stemmer og falt (3R, 1SV)
Innstillingen ble vedtatt mot fire stemmer

Vedtak
Bystyret finner ikke grunn til å ta til følge klagene fra Reinslettas venner, Brynjar Storvik og
Succora Nordin på vedtak 11.12.2014, PS 14/207, detaljreguleringsplan for Ragnar Schjølbergsvei
1, 3 og 5. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.

PS 15/19 Frivillighetsplan 2015 - 2018.
Komitè for levekårs behandling i møte den 03.03.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt

Komite for levekårs innstilling
Forslag til frivillighetsplan 2015 – 2018 vedtas

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt:
Tilleggsforslag:
Bodø kommune tar initiativ til å arrangere «Frivillighetens dag» i 2016. Arrangementet bør bli en
del av feiringa av Byjubileet.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Rødt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Forslag til frivillighetsplan 2015 – 2018 vedtas
Bodø kommune tar initiativ til å arrangere «Frivillighetens dag» i 2016. Arrangementet bør bli en
del av feiringa av Byjubileet.

PS 15/20 God oversikt - en forutsetning for god folkehelse
Komitè for levekårs behandling i møte den 03.03.2015:

Tilleggsforslag fra H, Krf, Frp og V.
Oversiktsgruppa suppleres med en representant fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Votering
Forslag til innstilling og tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt

Komite for levekårs innstilling
Bystyret delegerer til rådmannen å utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, jfr.
folkehelseloven § 5. Denne oversikten legges fram for bystyret 1 gang pr. år som melding, og som
en del av planstrategien hvert 4. år (jfr. plan – og bygningsloven).
Oversiktsgruppa suppleres med en representant fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bystyret delegerer til rådmannen å utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, jfr.
folkehelseloven § 5. Denne oversikten legges fram for bystyret 1 gang pr. år som melding, og som
en del av planstrategien hvert 4. år (jfr. plan – og bygningsloven).
Oversiktsgruppa suppleres med en representant fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

PS 15/21 Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m.
Formannskapets behandling i møte den 04.03.2015:

Forslag
Endringsforslag fra Terje Cruickshank (V)

Bodø bystyre vedtar prisliste for utleie av kommunal grunn i tilknytning til uteservering, gatesalg
og plassering av utstyr, f.eks. sykkelstativ, benker m.m., med 50% reduksjon i henhold til framlagte
utkast i påvente av ny behandling av Retningslinjer og vilkår for uteservering m.m. på kommunal
grunn i Bodø kommune. Retningslinjer og vilkår for uteservering m.m. på kommunal grunn i Bodø
kommune tas opp til ny politisk behandling innen utgangen av april. Det gjennomføres et
dialogmøte med næringen, eksempel gjennom Visit Bodø eller Bodø Næringsforum i forkant og
fortrinnsvis innarbeides i retningslinjene og vilkår.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Cruickshank som fikk 1 stemme.

Innstilling
Bodø bystyre vedtar prisliste for utleie av kommunal grunn i tilknytning til uteservering, gatesalg
og plassering av utstyr, f.eks. sykkelstativ, benker m.m., i samsvar med framlagte utkast.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

Forslag
Fra Terje Cruickshank, V – fellesforslag fra AP, H, FrP, Rødt, SV, KrF, SP, V og uavh:
Bodø Bystyre utsetter saken og ber administrasjonen gjennomføre et dialogmøte med næringen i
regi av BNF.
Samtidig ber bystyret administrasjonen om å gå igjennom allerede vedtatte retningslinjer og vilkår
for uteserveringen m.m på kommunal grunn i Bodø sammen med BNF for å se om det er behov for
justeringer av allerede vedtatte retningslinjer med tanke på innspill fra næringslivet.
Målsettingen er at vi skal ha en godt reglement som som legger til rette for at bruk av kommunal
grunn kan gjennomføres på en smidig måte, sikrer likebehandling og ikke minst legger til rette for
masse aktivitet i Bodø.
Bodø Havn KF er en stor utleier av areal og bystyret ber om at administrasjonen ser på en mulig
samordning med KF'et, slik at man skaper et godt helhetsbilde av offentlig rom med god og høy
kvalitet og utforming.
Det er ønskelig med behandling av saken i formannskapet 22 april.

Votering
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø Bystyre utsetter saken og ber administrasjonen gjennomføre et dialogmøte med næringen i
regi av BNF.
Samtidig ber bystyret administrasjonen om å gå igjennom allerede vedtatte retningslinjer og vilkår
for uteserveringen m.m på kommunal grunn i Bodø sammen med BNF for å se om det er behov for
justeringer av allerede vedtatte retningslinjer med tanke på innspill fra næringslivet.
Målsettingen er at vi skal ha en godt reglement som som legger til rette for at bruk av kommunal
grunn kan gjennomføres på en smidig måte, sikrer likebehandling og ikke minst legger til rette for
masse aktivitet i Bodø.
Bodø Havn KF er en stor utleier av areal og bystyret ber om at administrasjonen ser på en mulig
samordning med KF'et, slik at man skaper et godt helhetsbilde av offentlig rom med god og høy
kvalitet og utforming.

Det er ønskelig med behandling av saken i formannskapet 22 april.

PS 15/22 Adelsteen Normann Stiftelsen - status
Formannskapets behandling i møte den 04.03.2015:

Votering
Enstemmig tiltrådt

Innstilling
1. Bodø kommune imøtekommer stiftelsen med et årlig driftstilskudd på kr. 50.000 for 2015 og
2016. Ytterligere tilskudd utover 2016, vurderes etter en evaluering av stiftelsens
virksomhet høsten 2016.
2. Driftstilskuddet på kr. 50.000 for 2015 foreslås innarbeidet i Tertial 1. Driftstilskuddet for
2016 foreslås innarbeidet i økonomiplanen for 2016-2019.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:
Bystyret erklærte følgende representanter inhabile etter forvaltningslovens § 6 2. ledd:
Jonny Gulbrandsen, Frp
Ida Maria Pinnerød, AP
Ellen Belsom, Uavhengig
Joakim Sennesvik, H
Janne Ellingsen, FrP
Kristin Hunstad, AP
Representantene fratrådte behandlingen uten vararepresentanter.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bodø kommune imøtekommer stiftelsen med et årlig driftstilskudd på kr. 50.000 for 2015 og
2016. Ytterligere tilskudd utover 2016, vurderes etter en evaluering av stiftelsens
virksomhet høsten 2016.
2. Driftstilskuddet på kr. 50.000 for 2015 foreslås innarbeidet i Tertial 1. Driftstilskuddet for
2016 foreslås innarbeidet i økonomiplanen for 2016-2019.

PS 15/23 Veterinærvaktordning Bodø kommune
Formannskapets behandling i møte den 04.03.2015:

Votering
Enstemmig tiltrådt

Innstilling
1. Bodø kommune inngår senest 1.april 2015 nye avtaler med veterinærer for deltagelse i den
kliniske veterinærvakten i Bodø. Avtalene skal omfattes av lov og forskrift om offentlige
anskaffelser. Avtalene skal være basert på lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og
annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) med senere endringer samt gjeldene
avtaler mellom KS og DNV.
2. Nye avtaler med veterinærene inngås med varighet ut 2015 og med opsjon for 2016.
3. Bodø kommune gir deltagere i den kliniske veterinærvakten et tilskudd for drift av vakten
med inntil kr. 750.000,- for 2015, i tillegg til godtgjøring som er fastsatt av KS. Premisser
for tilskuddet avklares i egen avtale.
4. Økt kostnad finansieres ifm tertialrapport1/2015.
5. Rådmannen jobber videre med en fremtidsrettet løsning for årene etter 2016.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bodø kommune inngår senest 1.april 2015 nye avtaler med veterinærer for deltagelse i den
kliniske veterinærvakten i Bodø. Avtalene skal omfattes av lov og forskrift om offentlige
anskaffelser. Avtalene skal være basert på lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og
annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) med senere endringer samt gjeldene
avtaler mellom KS og DNV.
2. Nye avtaler med veterinærene inngås med varighet ut 2015 og med opsjon for 2016.
3. Bodø kommune gir deltagere i den kliniske veterinærvakten et tilskudd for drift av vakten
med inntil kr. 750.000,- for 2015, i tillegg til godtgjøring som er fastsatt av KS. Premisser
for tilskuddet avklares i egen avtale.
4. Økt kostnad finansieres ifm tertialrapport1/2015.
5. Rådmannen jobber videre med en fremtidsrettet løsning for årene etter 2016.

PS 15/24 Uttalelse om fremtidig organisering av Fiskeridirektoratet
Formannskapets behandling i møte den 26.03.2015:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt

Innstilling
Bodø bystyre vedtar vedlagte uttalelse til Fiskeridirektørens forslag til omorganisering av
Fiskeridirektoratet.
Bodø bystyre ber om at Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland og Bodø opprettholdes og
videreutvikles som et selvstendig kontor. Dette på bakgrunn av at Nordland er det største fiskeri- og
havbruksfylket i Norge.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt:
Fiskeri og havbruk er framtidas viktigste verdiskaper og grunnlag for bosetting i Nord-Norge.
De Nord-Norske fylkene, med nødvendig og desentralisert infrastruktur, er og vil være avgjørende
for fremtidig bærekraftige fiskeri- og havbruks-næringer.
Fylkene i nord er svært forskjellige, men en desentralisert fiskeri- og havbruksnæring er grunnlaget
for styrking av kystbosettinga. Sett i dette perspektivet er den foreslåtte sentraliseringa og
nedlegginga av region- og distrikts-kontor uønska.
Den foreslåtte halveringa av antall distrikts-kontor, og avviklinga av region-kontorene i Finmark
(Vadsø)og Nordland (Bodø) er det motsatte av det ei framtidsretta desentralisert fiskeri- og
havbruksnæring-næring trenger. Kontorene må opprettholdes og styrkes med nødvendig
kompetanse.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Forslag fra Rødt fikk 6 stemmer og falt (3R, 2SV, 1SP)

Vedtak
Bodø bystyre vedtar vedlagte uttalelse til Fiskeridirektørens forslag til omorganisering av
Fiskeridirektoratet.

Bodø bystyre ber om at Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland og Bodø opprettholdes og
videreutvikles som et selvstendig kontor. Dette på bakgrunn av at Nordland er det største fiskeri- og
havbruksfylket i Norge.

PS 15/25 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og
kvalitetssikring NAV
Forslag til vedtak:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll og kvalitetssikring NAV er forelagt bystyret
og tas til etterretning.
2. Bystyret merker seg at lovkrav til saksbehandling og vedtak synes godt fulgt opp av
tjenesten.
3. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling.
4. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen:
o Tjenesten må få på plass rutiner for oppfølgning av saker med feilutbetalinger.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:
Det ble presisert av kontrollutvalgets medlem Arild Ørjar Mentzoni, AP at innstillingens pkt. 3 var
ufullstendig gjengitt, og refererte innstillingens pkt. 3 fra kontrollutvalget i sin helhet:
«Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling vedrørende innføring av
internkontroll for tjenesten, herunder også vurdere å innhente ekstern bistand til dette
arbeidet.

Forslag
Fra Allan Ellingsen, FRP på vegne av H, FRP, KRF, SP og V:
Tilleggsforslag:
Bystyret ser med uro på kostnadsutviklingen innenfor NAV/ sosialtjenestene de siste årene.
Rådmannen bes om å se på årsak til utviklingen med økte kostnader, og bes komme med forslag til
tiltak for å snu denne utviklingen. Bystyret ber om tilbakemelding og forslag til tiltak i
formannskapsmøtet i juni d.å

Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Tilleggsforslag pkt. 4, nytt kulepunkt:
Spørsmålet om behov for økt bemanning må bli vurdert. Det vises til opplysningene i rapporten om
problem for de ansatte med å få tid nok til å jobbe med hver enkelt bruker, noe som er en
forutsetning for å få til endringer, få folk ut av systemet og dermed også få ned utgiftene. Og at
Bodø relativt sett har 20 % mindre bemanning enn Tromsø og ligger under gjennomsnittet for
kommunene i gruppe 13.

Votering
Innstillingens ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Rødt fikk 5 stemmer og falt (3R, 2SV)
Forslag fra H, FrP, KrF, SP og V ble vedtatt mot 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV)

Vedtak
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll og kvalitetssikring NAV er forelagt bystyret
og tas til etterretning.
2. Bystyret merker seg at lovkrav til saksbehandling og vedtak synes godt fulgt opp av
tjenesten.
3. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling vedrørende innføring av
internkontroll for tjenesten, herunder også vurdere å innhente ekstern bistand til dette
arbeidet.
4. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen:
o Tjenesten må få på plass rutiner for oppfølgning av saker med feilutbetalinger.
5. Bystyret ser med uro på kostnadsutviklingen innenfor NAV/ sosialtjenestene de siste årene.
Rådmannen bes om å se på årsak til utviklingen med økte kostnader, og bes komme med
forslag til tiltak for å snu denne utviklingen. Bystyret ber om tilbakemelding og forslag til
tiltak i formannskapsmøtet i juni d.å

PS 15/26 Interpellasjon
Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:
Interpellasjon fra Ida Pinnerød, AP:
Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv

Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste ordfører å ta initiativ til at
bystyret skulle få en sak som redegjør for en tiltakspakke for et seriøst arbeidsliv og mot sosial
dumping med utgangspunkt i Skiensmodellen. Ordføreren svarte følgende til bystyret:
«Ordføreren har full tillit til at Bodø kommune inngår avtaler etter gjeldende lover og regelverk.
Det er ingen indikasjoner på det motsatte. På nåværende tidspunkt vil det ikke være behov eller
riktig å innføre en tiltakspakke som Skiensmodellen all den tid dette allerede i dag er
gjennomregulerte områder med tanke på lovgivning, forskrifter, reglement, etiske retningslinjer
m.m. Ordføreren vil derfor ikke ta initiativ til at det kommer en politisk sak med dette som tema.»
Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull når det gjelder sosial dumping og svart
økonomi. Sosial dumping er med på å undergrave de fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på,
og sosial dumping undergraver også de mange seriøse og dyktige bedriftene i næringslivet. I
Arbeiderpartiet mener vi at Bodø kommune aktivt må være med på å bekjempe denne utviklingen,
og vi mener også at vi må ta et ansvar i Bodø kommune.
Bodø kommune står foran en rekke større byggeprosjekter og har også vedtatt å sette ut viktige
kommunale oppgaver på anbud. I Arbeiderpartiet er vi opptatte av at disse oppgavene gjennomføres
i tråd med de forventninger og krav som stilles for et seriøst arbedisliv, og vi mener at Bodø
kommune må gå foran i dette arbeidet. Vi vil at kommunen gjennom sine innkjøpsordninger og
utbyggingsavtaler aktivt bekjemper sosial dumping. Dette er viktig for å unngå at arbeidere fra
andre land utnyttes og for å sikre at de seriøse firmaene ikke taper i konkurransen på grunn av sosial
dumping.
Bodø kommune og de foretak og selskap som eies av kommunen er samlet en stor arbeidsgiver med
ansvar for mange ansatte. Kommunen er også en stor kunde og byggherre, og involverer mange
ansatte gjennom innkjøp og utbyggingsavtaler. Offentlige kjøp av varer og tjenester skal være en
investering i lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Noe annet er kortsiktig pengebruk.
Hverken folk eller bransjer tjener på at anbudsvinnere reduserer kvalitet eller overser rekruttering.
Vi må slutte å handle med dem som trekker ressurser ut av felleskapet, og bruke felleskapets penger
på fremtidens arbeidsplasser. Det gjør vi ved å sette krav til oss selv.
Med bakgrunn i ordførers svar i bystyret 12. februar har jeg følgende spørsmål:





Har Bodø kommune et godt system for oppfølging av leverandører og eventuelle
underleverandører i pågående prosjekter?
Hvem er ansvarlig for å følge opp regelverket med hensyn til sosial dumping og
likebehandlingsprinsipp?
Hvilke krav stiller vi i forhold til dette temaet i anbud?
Stiller Bodø kommune krav om at bedriftene har lærliger i prosjektene, eventuelt hvilke
krav?

Svar fra ordfører:
Svaret er basert på tilbakemeldinger fra prosjekter i Bodø kommune. Oppfølgingsansvaret ligger
hos den enkelte prosjektleder i forbindelse med løpende bygge- og anleggsprosjekter. Noen
prosjekter har vært sjekket/forespurt. Dette praktiseres ved at oppdragsgiver krever at samtlige
leverandører leverer lister over ansatte. Disse listene gjennomgås og kontrolleres i samarbeid med
Skatt NORD, som igjen har samarbeidet med Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Dette
Kombineres ofte ved at ansatte har egne adgangskort. Det gjøres kontroll av mannskapslister,

innhentes kopi av lønnsedler, oppholds- og arbeidstillatelser, og bare registrerte arbeidstakere har
adgang til byggeplass ved hjelp av adgangskort. Det gjøres avklaring om boforhold. Det har vært
ført kontroll med at arbeidstakere eller deres arbeidsleder snakker skandinavisk og/eller engelsk for
å kunne kommunisere i en nødsituasjon.
Hvem er ansvarlig for å følge opp regelverket med hensyn til sosial dumping og
likebehandlingsprinsipp?
Alle som har ansvar for anbudsprosesser i Bodø kommune. Det er utarbeidet egne «Kommunale
retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser», som politisk er vedtatt og tilgjengelig på
intranettet. Alle som gjennomfører anbudskonkurranser for Bodø kommune plikter å følge dette.
Informasjon er lagt ut på nettet/solsiden/innkjøp.
Hvilke krav stiller vi i forhold til dette temaet i anbud?
I konkurransegrunnlaget punkt 9.2 er det stilt klare krav til lønns- og arbeidsvilkår, ref. ILO-94 og
de 8 Kjerneverdiene.
- Retten til å være organisert i en fagforening (ILO konvensjon nr.87)
- Rett til gjengs lønnsnivå for alle arbeidstakere
- Ingen ansatte i virksomheten eller deres underleverandører har dårligere lønnsvilkår enn det som
er vanlig for samme type arbeid i Norge.
- Lønnen skal ikke være under minimums tariff som er forhandlet frem gjennom fagorganisasjoner.
- Retten til kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 98)
- Forbudet mot tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
- Forbudet mot all forskjellsbehandling i arbeid og belønning (ILO konv. nr. 100 og 111)
- Fastsette en minimums aldergrense for å forhindre barnearbeid (ILO konvensjon nr.138)
- Forbud mot de grusomste formene for barnearbeid (ILO konvensjon nr. 182)
Kontroll av lønn til underentreprenør på prosjekter gjøres i egen regi, gjennom engasjering av
arbeidstilsynet, eller via innleide kontrollører.
Stiller Bodø kommune krav om at bedriftene har lærlinger i prosjektene, eventuelt hvilke
krav?
Rådmannen har besluttet at Bodø kommune anbudskonkurranser skal inkludere krav om
lærlingeplasser der regelverket åpner for dette. «Det er foreslått endringer i regelverket for
offentlige anskaffelser, vedrørende krav om lærlingordninger. Detaljene i de nye reglene er ikke
kjent, og de er heller ikke vedtatt eller implementert.
Inntil videre gjelder følgende praksis for Bodø kommune:
Rådmannen har besluttet at Bodø kommune i anbudskonkurranser skal inkludere krav om
lærlingeplasser der regelverket åpner for dette. I praksis betyr det at dagens regelverk gir mulighet
for å sette som betingelse for gjennomføring av en kontrakt (arbeid som skal utføres i Norge), at
norske leverandører er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Slik betingelse kan settes
dersom det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje. Dette er spesielt
aktuelt for anbudskonkurranser innen entrepriser og tjenestekjøp. Ovennevnte krav om
lærlingeordninger innarbeides/ inkluderes i samtlige anbudskonkurranser for Bodø kommune der
ovennevnte betingelser er oppfylt.

Interpellasjon fra Randolv Gryt, SV (fremmet av Odd Willy Hansen, SV):

Ufrivillig deltid i Bodø
Vi har akkurat feiret 8. mars. Et av kravene var fjerning av ufrivillig deltid. Alt for mange
arbeidstakere, og særlig kvinner, opplever at de må jobbe i en mindre stilling enn de ønsker. Tall fra
SSB viser at 67.000 personer i 2010 aktivt søkte større stillingsprosent enn de hadde. 75% av disse
var kvinner. En like stor gruppe arbeidstakere ønsket en høyere stilling, uten å søke aktivt.
Ufrivillig deltid er særlig utbredt i helse- og omsorgssektoren, men det finnes også i flere sektorer
varehandel, barnehager og undervisning. Mange må hele tiden jobbe for å få tak i ekstravakter for å
få økonomien til å gå opp.
Alle beregninger viser at vi i framtida kommer til å trenger mye mer arbeidskraft særlig i
helsevesenet. For at vi skal lykkes med å få flere ansatte i disse yrkene, må vi være i stand til å gi
ansatte som ønsker det hele, faste stillinger. Ansatte i full stilling får bedre pensjonsrettigheter og
mer økonomisk frihet. Likestillingsarbeid handler om å gi kvinner den samme økonomiske friheten
som menn. Skal vi gjøre kommunen mer likestilt, må vi gjøre det mulig for arbeidstakerne som
ønsker det å jobbe i full stilling. For kommunen kan det gi en ekstra gevinst i form av kompetente
ansatte som del av et fast etablert læringsmiljø.
Det finnes eksempler på kommuner og arbeidsplasser som har lykkes med dette. Gamvik kommune,
hvor SVs Inga Manndal er ordfører, har klart å fjerne problemet med ufrivillig deltid i kommunen.
Gruben sykehjem i Mo i Rana er et annet eksempel. I Gruben tok de grep ved blant annet å flytte
penger fra vikarbudsjettet til økt grunnbemanning. Da gikk også sykefraværet ned.
Etter initiativ fra SV ble det i 2013 vedtatt en ny lov om heltid, gjeldende fra 1.1.2015, som gir
ansatte lovfestet rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid siste 12 måneder. Bodø SV vil nå følge
denne loven opp lokalt.
På denne bakgrunn vil jeg spørre ordføreren:
•
Hvor stort er omfanget av deltidsansatte i kommunen, og hvordan er utviklingen over
år?
•
Hvordan jobber man med de tillitsvalgte for å redusere omfanget av ufrivillig deltid?
•
Når presenteres erfaringene fra Sentrum Sykehjems forsøk med å bruke av
vikarbudsjettet til å øke grunnbemanningen?

Svar fra ordfører:
Det har vært et langvarig ønske i Bodø kommune om å redusere andelen av ansatte som har en
uønsket deltidsstilling/stillingsbrøk. Bystyret har som målsetning at uønsket deltid ikke skal
forekomme i vår kommune.
Det har tidligere vært gjennomført prosjekter rundt samme problematikk, både nasjonalt og
innenfor kommunen. Enkelte tiltak er iverksatt og noen resultater er oppnådd. Likevel er
situasjonen i dag slik at de aller fleste ansatte i Bodø kommune innenfor hjemmetjenester og
institusjoner går i deltidsstillinger.
Det er mange årsaker til at flere skal jobbe heltid:
 Arbeidskraftbehov, økt behov for arbeidskraft i framtiden
 Rettigheter, oppsparing av pensjonsrettigheter, kompetanseutvikling
 Likestilling, redusere kjønnsforskjellene i arbeidslivet
 Drift, administrativ ressursbruk og myndiggjøring av medarbeidere
 Kvalitet, faglig kompetanse, forutsigbarhet, stabilitet, kjennskap til brukeren

Utfordringen «uønsket deltid i Bodø kommune» er sammensatt og kompleks. Ingen kommuner har
løst hele problemstillingen, men det finnes mange gode eksempler på virksomme tiltak – også i
Bodø kommune.
Bodø kommune har hatt stort fokus på deltidsproblematikken i de siste år, bl.a. gjennom «prosjekt
uønsket deltid» 2009-2011. Dette prosjektets overordnede mål var å avskaffe uønsket deltid i Bodø
kommune innen 2012. Flere tiltak har vært utprøvd i kommunen, noen er fortsatt i drift og noen er
avsluttet.
 Vikartjeneste – 16 faste stillinger gikk inn som vikarer i alle enheter ved korttids fravær –
(nå avsluttet)
 Langvakter knyttet til helg – forsøkt i Kongensgt. bokollektiv (nå avsluttet)
Følgende tiltak er i drift:
 Lange vakter – boliger Vollsletta. Langturnus med vakter opp i 11 timer har gitt ansatte en
bedre turnus og lengre friperioder, mens brukere har fått en mer helhetlig tjeneste – har også
bolig med langvakter kun i helg.
 Ønsketurnus – Hovdejordet sykehjem/ Hj.tj. Øvre –Nedre Rønvik. Ønsketurnus gir mulighet
for faste og vikarer til å sette sin egen turnus i en 6 ukersperiode også for å dekke opp
fravær– har gitt større fleksibilitet og økte stillinger.
 Økt grunnbemanning Sentrum Sykehjem finansiert av ekstravaktbudsjett. Tiltaket har gitt en
større forutsigbarhet og fleksibilitet. Det er større grad av fast personale på plass, og
vikarbruken er redusert. Prosjektet implementeres i fast drift fra 2015. Det vurderes også
iverksetting i andre virksomheter. Prosjektet er presentert i AMU, HO avdelingen og
SAMU. Det planlegges en presentasjon i levekårskomiteen den 14 april 2015.
Samlet sett er det likevel slik at kun 387 av 1639 ansatte innenfor hjemmetjenester og institusjoner
går i 100 % stilling (pr. 1.1. 2014). Det er derfor behov for å se nærmere på de sentrale spørsmålene
rundt deltidsproblematikken. Administrasjonen ønsker at et nytt løft for å redusere
deltidsutfordringen etableres med tilstrekkelige ambisjoner og ressurser slik at man kan komme de
grunnleggende utfordringene til livs. Et slikt prosjekt ble vedtatt av Bystyret i PS 14/110
«Prosjektmandat – reduksjon av uønsket deltid». Etter behandling i Organisasjonsutvalget 4.6.2014
fattet Bystyret følgende vedtak i møtet den 11.9.2014:
1. Det opprettes et forprosjekt i tråd med sakens opplysninger og vedlagte prosjektmandat
2. Prosjektet skal utvikle, dokumentere og anbefale et komplett system for
bemanningsplanlegging for pleie- og omsorgsenhetene, herunder optimaliserte
turnusløsninger og etablering av bemanningskontor.
For å bistå med svar på sentrale spørsmål i arbeidet med deltidsutfordringen har administrasjonen i
etterkant av vedtaket gjennomført en anbudskonkurranse på Doffin. Resultatet er at kommunen nå
har knyttet til seg det mest kompetente forsknings-/ konsulentmiljøet i Norge: NOVA ved Leif
Moland (prosjektleder), Per Schanche fra Agenda Kaupang og Svein Arne Thrana fra THRANA
HR.
Sammen med administrasjon og tillitsvalgte ønsker man her å nærme seg de sentrale spørsmålene
rundt deltidsproblematikken:





Hva er uønsket deltid? Hvordan burde «det store bildet» se ut?
Hvilke heltidsløsninger kan kommunen tilby?
Hvem styrer «retten» til stillingsstørrelse?
Hvorfor går «kabalen opp» innenfor industrien?






Er dette i det store og hele et samfunnsspørsmål?
Tiltak kan koste – hva kan spares inn av slike investeringer på sikt?
Hvilke kompensasjonsløsninger for de ansatte kan eventuelt være aktuelle?
Hvilke løsninger legger best til rette for gode tjenester for brukerne?

Omfanget av prosjektet er av en slik størrelse at det er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen
som delfinansiering. Prosjektet var ikke blant de tiltakene som Fylkesmannen prioriterte i 2014.
Slik vi ser det står kommunen nå overfor følgende valg:
A) Beholde prosjektet slik det er skissert, søke skjønnsmidler på nytt ved neste anledning
B) Beholde prosjektet slik det er skissert, men dekke alle prosjektkostnader over driftsbudsjettet
C) Redusere ambisjonene rundt reduksjon av deltidsproblematikken og redefinere prosjektet
Når det gjelder representanten Gryt sitt forslag om å foreta en kartlegging av omfanget av ufrivillig
deltid er dette en naturlig del av det kunnskapsgrunnlaget som allerede er skissert i prosjektet. Det
er likevel ingen ting i veien for at en slik kartlegging kan foretas uten at prosjektet er etablert og
innenfor det foreslåtte tidsrom.

Forslag
Fra Ida Pinnerød, AP:
Det fremmes en sak for bystyret som omhandler forebygging og tiltak mot sosial dumping og for et
seriøst arbeidsliv i Bodø kommune.
Fra Hans Petter Horsgaard, H:
Oversendelsesforslag:
Bystyret ber administrasjonen om å fortsette sitt gode arbeid for å unngå sosial dumping og
opprettholde det seriøse arbeidslivet vi har.

Fra Odd Willy Hansen, SV:
Bodø bystyre ber administrasjonen foreta en kartlegging av omfanget av ufrivillig deltid blant
kommunens ansatte innen september 2015. Bodø SV ber samtidig om at det legges fram en
forpliktende handlingsplan for hvordan vi kan nå målet om at ingen ansatte i kommunen skal jobbe
ufrivillig deltid.

Votering
Forslaget fra Ida Pinnerød, AP ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Hans Petter Horsgaard ble enstemmig vedtatt oversendt.
Forslaget fra Odd Willy Hansen, SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Det fremmes en sak for bystyret som omhandler forebygging og tiltak mot sosial dumping
og for et seriøst arbeidsliv i Bodø kommune.
2. Følgende oversendes administrasjonen:
Bystyret ber administrasjonen om å fortsette sitt gode arbeid for å unngå sosial dumping og
opprettholde det seriøse arbeidslivet vi har.
3. Bodø bystyre ber administrasjonen foreta en kartlegging av omfanget av ufrivillig deltid
blant kommunens ansatte innen september 2015. Bodø bystyre ber samtidig om at det
legges fram en forpliktende handlingsplan for hvordan vi kan nå målet om at ingen ansatte i
kommunen skal jobbe ufrivillig deltid.

FO 15/3 Interpellasjon Ida Pinnerød - Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv
FO 15/4 Interpellasjon Randolv Gryt - Ufrivillig deltid

PS 15/27 Referatsaker
Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

Vedtak
Enstemmig tatt til etteretning

RS 15/3 Bodø Havn KF - Strategiplan 2014 - 2018
RS 15/4 Protokoll kontrollutvalgets møte 26.01.2015
RS 15/5 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø kommune
RS 15/6 Aktiviteter og innhold i skolefritidsordningen
RS 15/7 Skolekapasitet i inntaksområde til Saltvern og omliggende inntaksområder.
RS 15/8 Endringer i arbeidsreglementet - ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling

