Møteprotokoll
Utvalg:

Bystyret

Møtested:

Rådhuset

Dato:

10.09.2015

Tidspunkt:

09:30 – 19:00

Til stede:
Navn
Ole-Henrik Hjartøy
Allan Ellingsen
Morten Melå
Arild Nohr
Adelheid Kristiansen
Ali Horori
Indra Grepp Kristoffersen
Ida Marie Pinnerød
Cecilie Lekang
Odd A. Lund
Anne Mari Haugen
Even Sjøvoll
Arild Ørjar Mentzoni
Berit Anne Sennesvik
Øystein Gudbrandsen Wik
Jonny Gulbrandsen
Kari Holt Storstrand
Janne Mari Ellingsen
Odd Paulsen
Charlotte Rolandsen
Raymond Andreassen
Grethe Monica Fjærvoll
Stian Hiis Bergh
Hans Petter Horsgaard
Cato Henriksen
Mona Lillehaug
Joakim Sennesvik
Johan Bakke
Svein Eilif Olsen
Synne Bjørbæk
Brigt Kristensen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Medl. Varamedl. for
H
FRP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
RØDT
RØDT
RØDT

Randolv Gryt
Kirsten Hasvoll
Else-Marie Torp
Ingrid Lien
Terje Cruickshank
Ellen Belsom
Kristin Hunstad
Eugen Ludvigsen

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

SV
SV
KRF
SP
V
UAVH
AP
Inga-Lill Sundset
FRP
Tommy Wisth

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rolf Kåre Jensen
Ingunn Lie Mosti
Arne Øvsthus
Stephan A. Skjelvan
Grete Kristoffersen
Knut A. Hernes
Monica Ayhee

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør, helse og omsorg
Kommunaldirektør, oppvekst og kultur
Kommunaldirektør, økonomi og finans
Kommunaldirektør, næring og utvikling
Kommunaldirektør, teknisk avdeling
Daglig leder, Bodø kommunale eiendommer KF

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 17. og 18.06.2015 ble godkjent.
Følgende personer ble valgt til å underskrive protokollen:
Morten Melå, AP
Odd Paulsen, FRP
Ingrid Lien, SP
Permisjoner:
Jonny Gulbrandsen, FRP, ble innvilget permisjon fra kl. 15.30. Rolf Arne Wiik møtte som vara.
Synne Bjørbæk, Rødt, ble innvilget permisjon fra kl 15.55. Simon Gjerstad møtte som vara.

Orientering:
Ordførerens orientering:













Nordland Musikkfestuke – ny publikumsrekord
Parkenfestivalen – utdeling av Bodø Bys kulturpris
Markering av at samarbeidsavtale mellom Bodø Kommune og Sametinget er undertegnet
Bølgen – åpning av lindrende avdeling på Sølvsuper
Åpning av Bankgata flerbrukshall - dekker mange aktiviteter
Studentboliger 1. trinn på Mørkved er innviet.
Forespørsel fra Regjeringen til EU-kommisjonen om Bodøs kandidatur som europeisk
kulturhovedstad
Oppgradering av rullebanen ved Bodø Lufthavn – viktig å få med i NTP
Ledertreningsprogrammet Bodø kommune
Feiring av 100-åring Solveig Brannsether
Bodø Glimts seiersrekke - setter Bodø positivt på kartet
Midnattsolløpet 2015

 Gjennomgang av rapporten Ny by - Ny flyplass – avklaring av roller – gjennomgang av
tidsforløp.

Annet:
Spontane spørsmål:
Fra Svein Olsen, Rødt, om fremlegging av rapport Ny by – Ny flyplass
Fra Terje Cruickshank, V, om Arctic Race
Fra Anne Mari Haugen, AP, om styringsgruppen for Ny by – Ny flyplass
Fra Adelheid Kristiansen, AP, status på flytting av GIL
Fra Morten Melå, AP, om tilgangen på næringsarealer de neste 10-15 årene
Fra Svein Olsen, Rødt, om anbudsstopp for nye rusboliger
Fra Randolv Gryt, Rødt, om anbudsstopp for nye rusboliger
Fra Ingrid Lien, SP, om møtedokumenter i eInnsyn
Fra Ingrid Lien; SP, om status Lakselva bru i Misvær
Fra Kirsten Hasvoll, SV, om Bodøs plassering på kommunebarometeret
Forslag til uttalelse:
Randolv Gryt, SV, fremmet følgende forslag til uttalelse:
«Bodø kommune ber fylkesrådet å legge til rette for at melkeproduksjonen og besetningen
på Bodin gård kan bli videreført, inntil ny reguleringsplan for området behandles politisk.»
Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 15/8, FO 15/14, PS 15/81, PS 15/91, PS 15/92, FO 15/9, PS 15/82, PS 15/83, PS 15/84, PS
15/85, PS 15/86, PS 15/87, PS 15/88, PS 15/89, PS 15/90, PS 15/93, FO 15/10, FO 15/11, FO
15/12, FO 15/13, FO 15/15

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 15/80

Nye Tverlandet skole - OPS-prosjekt - Alternative løsningsmodeller

PS 15/81

Tilstand og ressursbruk i skolen - 2014

PS 15/82

Høringssvar på notat fra Finansdepartementet vedrørende endringer
"Eiendomsskatt av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk"

PS 15/83

Endret kostnadsfordeling vedrørende utskifting av stikkledninger

PS 15/84

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta

PS 15/85

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1 og Amtmann
Heggesvei 2, gbnr 138/4356 og 138/4674

PS 15/86

Høringsuttalelse - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

PS 15/87

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan 2017-2028

PS 15/88

Sluttbehandling av detaljregulering for Rådhuskvartalet

PS 15/89

Sluttbehandling detaljregulering planid 1283 Hageland

PS 15/90

Fastsetting av planprogram for kommunedelplan grønnstruktur

PS 15/91

Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale
utleieboliger med tilbakemeldinger på innspill fra politiske fora

PS 15/92

" Et NAV med muligheter " - høringsuttalelse

PS 15/93

Praktiseringen av arbeidsmiljølovens bestemmelser i Bodø kommune

PS 15/94

Interpellasjon

FO 15/9

Interpellasjon Synne Bjørbæk - Nei til profitt på barnehagebarn

FO 15/10

Interpellasjon Hans Petter Horsgaard - Forvaltningsrevisjon av de kommunale
foretakene

FO 15/11

Interpellasjon Terje Cruickshank - Tidsbegrenset parkering i sone 1

FO 15/12

Interpellasjon Brigt Kristensen - Ledelsen av Stormen KF

FO 15/13

Interpellasjon Morten Melå - Høringsuttalelse søndagsåpne butikker

FO 15/14

Interpellasjon Ida Pinnerød - Lese-, skrive- og regnegaranti

FO 15/15

Interpellasjon Kirsten Hasvoll - Mottak av flyktninger i Bodø

Bodø, 14. september 2015
Ole Henrik Hjartøy
Ordfører
Berit Skaug
Formannskapssekretær

PS 15/80 Nye Tverlandet skole - OPS-prosjekt - Alternative
løsningsmodeller
Formannskapets behandling i møte den 02.09.2015:

Forslag
Fra Else Marie Torp, KRF på vegne av H, FRP og KRF:
Alternativt forslag pkt 1:
1. Ny skole på Tverlandet bygges gjennom bruk av OPS som gjennomføringsmodell. Det
utarbeides et konkurransegrunnlag basert på alternativ 3.
For øvrig som innstillingen.

Fra Ida Pinnerød, AP på vegne av AP, Rødt og SV:
Alternativt forslag til innstillingen:
Tverlandet skole realiseres som en ny skole bygget i kommunal regi, med utgangspunkt i
alternativ 3 i saken. Skolen skal bygges som en 1.-10. skole med en administrasjon.
Skolen skal også ha flerbrukshall på minimum samme størrelse som i dag, svømmehall med
konkurransebasseng (6 baner og 25 meter) samt nærmiljøsenter.
Havgulheia skal inkluderes i skoleområdet.
Planlegging settes i gang umiddelbart, og kostnader innarbeides i budsjett og økonomiplan
2016-2019.
Fra Terje Cruickshank, V:
Alternativt forslag til innstillingen:
Hele Tverlandet skole, med basseng og hall rives. Løsningen gir muligheter for å tenke nytt i
forhold til plassering av skoledel, bassengdel, idrettshalldel og bruk av utearealet.
I prinsippet er man ikke bundet av å bygge en ny skole på Engmarka, dersom det finnes
andre egnede skoletomter på Tverlandet. Kommunen eier bl.a. areal på nedsiden av tidligere
fv. 17 som i kommunedelplan for Tverlandet er regulert til grønnstruktur og
boligbebyggelse. Velger man å bygge på en ny lokalitet kan alle elevene være på sine skoler
til ny skole står ferdig.
Det bygges to nye skoler på Tverlandet. En barneskole og en ungdomsskole. Skolene skal
uformes helhetlig med tanke på gode løsninger for inneklima, energibruk og robuste flater
med tanke på redusert vedlikeholdsbehov.
Alternativene vurderes som godt egnet som OPS-prosjekt
Området rundt Engmark utvikles til en idrettspark hvor både 50 meters svømmebasseng og
realisering av ishall vurderes.
Videre prosjektering skal skje i samarbeid med skolen, lokalutvalg, FAU, og andre
interessenter i en åpen inkluderende prosess.
Kostnadene innarbeides i økonomiplanen 2016-2019.

Votering
Forslag til innstilling fikk ingen stemmer.
Forslag fra V fikk 1 stemme (1V) og falt.
Forslag fra AP, Rødt og SV fikk 5 stemmer (2AP, 1R, 1SV, 1SP) og ble vedtatt, mot fire stemmer
avgitt for forslaget fra H, FRP og KRF (1H, 1FRP, 1KRF, 1V)

Innstilling

Tverlandet skole realiseres som en ny skole bygget i kommunal regi, med utgangspunkt i alternativ
3 i saken. Skolen skal bygges som en 1.-10. skole med en administrasjon.
Skolen skal også ha flerbrukshall på minimum samme størrelse som i dag, svømmehall med
konkurransebasseng (6 baner og 25 meter) samt nærmiljøsenter.
Havgulheia skal inkluderes i skoleområdet.
Planlegging settes i gang umiddelbart, og kostnader innarbeides i budsjett og økonomiplan 20162019.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Forslag
Fra Hans Petter Horsgaard, H, på vegne av H, FRP, KRF og V:
Alternativ til innstillingen:
1. Ny skole på Tverlandet bygges gjennom bruk av OPS som gjennomføringsmodell. Det
utarbeides et konkurransegrunnlag basert på alternativ 3.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å jobbe videre med prosjektet i henhold til fremdrift som
fremkommer av saken.
3. Kostnadene innarbeides i økonomiplanen 2016-2019.
Tilleggsforslag:
Bystyret ber rådmannen og Bodø kommunale eiendommer KF uavhengig av gjennomføringsmodell
å planlegge oppføring av skolen med ferdigstilling til skolestart 2018. Nødvendige
investeringsmidler innarbeides i neste økonomiplan.

Votering
Forslag til innstilling ble vedtatt med 20 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1SP, 1uavh) mot 19 stemmer
avgitt for forslaget fra H, FRP, KRF og V (8H, 9FRP, 1KRF, 1V)
Tilleggsforslag fra H, FRP, KRF og V ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tverlandet skole realiseres som en ny skole bygget i kommunal regi, med utgangspunkt i alternativ
3 i saken. Skolen skal bygges som en 1.-10. skole med en administrasjon.
Skolen skal også ha flerbrukshall på minimum samme størrelse som i dag, svømmehall med
konkurransebasseng (6 baner og 25 meter) samt nærmiljøsenter.
Havgulheia skal inkluderes i skoleområdet.
Planlegging settes i gang umiddelbart, og kostnader innarbeides i budsjett og økonomiplan 20162019.

Bystyret ber rådmannen og Bodø kommunale eiendommer KF uavhengig av gjennomføringsmodell
å planlegge oppføring av skolen med ferdigstilling til skolestart 2018. Nødvendige
investeringsmidler innarbeides i neste økonomiplan.

PS 15/81 Tilstand og ressursbruk i skolen - 2014
Komitè for levekårs behandling i møte den 03.09.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt

Komite for levekårs innstilling
Bystyret tar orienteringen om tilstand og ressursbruk i skolene til etterretning, med
følgende presiseringer:
1. Bystyret ønsker en grunnskole som leverer gode resultater. Opplæringsloven og
satsingsområdene (livslang læring, ledelse og foreldresamarbeid) i den kommunale
Skolestrategiens legges til grunn for å oppnå gode resultater og et læringsmiljø som
fremmer læring.
Ved gjennomføring av utviklingsbesøk, kompetansehevende tiltak og deltagelse i
den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling (SKU), tas det
utgangspunkt i strategiens satsingsområder.
2. Bystyret er tilfreds med det regnskapsmessige resultatet i grunnskolene, men
understreker at den intensive oppfølgingen av rektorene i forhold til å oppnå
balanse mellom budsjett og regnskap innen for +/-2% regelen fortsetter.
3. Med utgangspunkt i skolestrategien legges det fram sak om tilstand og ressursbruk
i skolene høsten 2015. Dette sees i sammenheng med gjennomført utviklingsbesøk
høsten 2014, rapport fra utviklingsbesøkene, samt regnskaps- og økonomiplan

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Forslag
Fra Jonny Gulbrandsen ,FRP:
Svømmeundervisning. Elever som ikke har normert måloppnåelse innenfor svømming må få tilbud
om individuelt tilpasset opplæring innenfor dette på linje med IOP i andre fag.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra FRP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret tar orienteringen om tilstand og ressursbruk i skolene til etterretning, med følgende
presiseringer:
1. Bystyret ønsker en grunnskole som leverer gode resultater. Opplæringsloven og
satsingsområdene (livslang læring, ledelse og foreldresamarbeid) i den kommunale
Skolestrategiens legges til grunn for å oppnå gode resultater og et læringsmiljø som fremmer
læring. Ved gjennomføring av utviklingsbesøk, kompetansehevende tiltak og deltagelse i
den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling (SKU), tas det utgangspunkt i
strategiens satsingsområder.
2. Bystyret er tilfreds med det regnskapsmessige resultatet i grunnskolene, men understreker at
den intensive oppfølgingen av rektorene i forhold til å oppnå balanse mellom budsjett og
regnskap innen for +/-2% regelen fortsetter.
3. Med utgangspunkt i skolestrategien legges det fram sak om tilstand og ressursbruk i skolene
høsten 2015. Dette sees i sammenheng med gjennomført utviklingsbesøk høsten 2014,
rapport fra utviklingsbesøkene, samt regnskaps- og økonomiplan
4. Svømmeundervisning. Elever som ikke har normert måloppnåelse innenfor svømming må få
tilbud om individuelt tilpasset opplæring innenfor dette på linje med IOP i andre fag.

PS 15/82 Høringssvar på notat fra Finansdepartementet vedrørende
endringer "Eiendomsskatt av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk"
Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Forslag
Fra Allan Ellingsen, FRP på vegne av H, FRP, KRF og V:
Bodø kommune støtter høringsforslaget om å endre eiendomsskatteloven for å sikre bedrifter og
næringsdrivende forutsigbare og gode rammevilkår.

Votering
Forslag fra H, FRP, KRF og V ble vedtatt med 20 stemmer (8H, 9FRP, 1KRF, 1V, 1uavh), mot 19
stemmer avgitt for innstillingen (13AP, 3R, 2SV, 1SP).

Vedtak
Bodø kommune støtter høringsforslaget om å endre eiendomsskatteloven for å sikre bedrifter og
næringsdrivende forutsigbare og gode rammevilkår.

Formannskapets behandling i møte den 02.09.2015:

Forslag
Fra Allan Ellingsen, FRP på vegne av H, FRP, KRF og V:
Bodø kommune støtter høringsforslaget om å endre eiendomsskatteloven for å sikre bedrifter og
næringsdrivende forutsigbare og gode rammevilkår.

Votering
Forslag til innstilling ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1R, 1SV, 1SP), mot 4 forslag avgitt for
forslaget fra H, FRP, KRF og V (1H, 1FRP, 1KRF, 1V).

Innstilling
Bodø kommune ber primært om at regjeringen trekker nåværende forslag fra Finansdepartementet
fullt og helt, sekundert kommer tilbake på et senere tidspunkt med et mer gjennomarbeidet forslag.
For øvrig henvises det til fyldig redegjørelse fra «Landsforeningen for vasskraftskommunar», LVK
som Bodø kommune stiller seg fullt ut bak.

PS 15/83 Endret kostnadsfordeling vedrørende utskifting av
stikkledninger
Formannskapets behandling i møte den 02.09.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt

Innstilling
Følgende endringer i kommunal praksis vedrørende kostnadsfordeling ved pålegg om utskifting av
private stikkledninger i tilknytning til utskifting av kommunale hovedledninger:
1. Kommunens praksis med utgiftstak på 30 000 kr for private utgifter til privat utbedring av
stikkledninger bortfaller. Dette vil gjelde både for renovering av eksisterende private
stikkledninger og ved kommunalt pålegg om tilknytning til ny infrastruktur for eksisterende
bebyggelse.
2. Bodø kommune vil stå for alt arbeid og kostnader tilknyttet utskifting og oppgradering av
kommunale ledninger.
3. Bodø kommune vil stå for utskifting av private stikkledninger ut av veggrunn og dekke
kostnader tilknyttet dette arbeidet.
4. Ansvar og alle utgifter ved utskifting av private stikkledninger videre og til hus vil påfalle
grunneier.

5. Avtale med entreprenør om samtidig utskifting av private stikkledninger på privat grunn bør
fortsettes der fast pris per meter skal fastsettes administrativt. Denne fastprisen vil avhenge
av at arbeid kan utføres i løs-masser med maskin. Dersom det er fjell og grøft må sprenges
eller at det må håndgraves, isoleres, etc. vil dette komme som et tillegg til tilbudsprisen etter
medgått tid og utstyr. Likens vil det kunne gis en rimeligere fastpris om det kun skal legges
vannledning.
6. Administrasjonen skal justere denne fastprisen etter den generelle prisstigning.
7. Rentefri nedbetalingsplan på opptil 3 år for den enkelte stikkledningseier eller enda lengre
nedbetalingstid ved særskilt manglende betalingsevne videreføres i henhold til vedtak i
K.sak21/01 av 22. mars 2001.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende endringer i kommunal praksis vedrørende kostnadsfordeling ved pålegg om utskifting av
private stikkledninger i tilknytning til utskifting av kommunale hovedledninger:
1. Kommunens praksis med utgiftstak på 30 000 kr for private utgifter til privat utbedring av
stikkledninger bortfaller. Dette vil gjelde både for renovering av eksisterende private
stikkledninger og ved kommunalt pålegg om tilknytning til ny infrastruktur for eksisterende
bebyggelse.
2. Bodø kommune vil stå for alt arbeid og kostnader tilknyttet utskifting og oppgradering av
kommunale ledninger.
3. Bodø kommune vil stå for utskifting av private stikkledninger ut av veggrunn og dekke
kostnader tilknyttet dette arbeidet.
4. Ansvar og alle utgifter ved utskifting av private stikkledninger videre og til hus vil påfalle
grunneier.
5. Avtale med entreprenør om samtidig utskifting av private stikkledninger på privat grunn bør
fortsettes der fast pris per meter skal fastsettes administrativt. Denne fastprisen vil avhenge
av at arbeid kan utføres i løs-masser med maskin. Dersom det er fjell og grøft må sprenges
eller at det må håndgraves, isoleres, etc. vil dette komme som et tillegg til tilbudsprisen etter
medgått tid og utstyr. Likens vil det kunne gis en rimeligere fastpris om det kun skal legges
vannledning.
6. Administrasjonen skal justere denne fastprisen etter den generelle prisstigning.
7. Rentefri nedbetalingsplan på opptil 3 år for den enkelte stikkledningseier eller enda lengre
nedbetalingstid ved særskilt manglende betalingsevne videreføres i henhold til vedtak i
K.sak21/01 av 22. mars 2001.

PS 15/84 Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta
Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø bystyre vedtar områdereguleringsplan for Mørkvedbukta skoleområde med plan ID 201301
og med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse sist revidert juni 2015. Vedtaket gjøres
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 01.09.2015:

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar områdereguleringsplan for Mørkvedbukta skoleområde med plan ID 201301
og med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse sist revidert juni 2015. Vedtaket gjøres
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd.

PS 15/85 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1 og
Amtmann Heggesvei 2, gbnr 138/4356 og 138/4674
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 01.09.2015:

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, slik det er vist på plankart med planID
2014016, sist revidert 23.03.2015, med planbestemmelser sist revidert 02.08.2015 og
planbeskrivelse sist revidert 23.03.2015. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens §
12-12, 1. ledd.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, slik det er vist på plankart med planID
2014016, sist revidert 23.03.2015, med planbestemmelser sist revidert 02.08.2015 og
planbeskrivelse sist revidert 23.03.2015. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens §
12-12, 1. ledd.

PS 15/86 Høringsuttalelse - Regional plan for by- og
regionsenterpolitikk
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 01.09.2015:

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til planprogram til regional plan for by- og
regionsenterpolitikk.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til planprogram til regional plan for by- og
regionsenterpolitikk.

PS 15/87 Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan
2017-2028
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 01.09.2015:

Forslag:
Rødt – tillegg til innstillingen:
Behovet for å bygge Nord-Norgebanen fra Fauske og nordover bør inn i planen.

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.
Tilleggsforslaget fra Rødt fikk 3 stemmer (1Rødt - 1SV -1SP) og falt.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til planprogram regional transportplan
(RTP) 2017-2028.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Forslag
Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Tilleggsforslag:
Behovet for å bygge Nord-Norgebanen fra Fauske og nordover bør inn i planen.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Rødt fikk 7 stemmer (3R, 2SV, 1SP, 1V) og falt.

Vedtak
Bodø bystyre vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til planprogram regional transportplan
(RTP) 2017-2028.

PS 15/88 Sluttbehandling av detaljregulering for Rådhuskvartalet
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 01.09.2015:

Forslag:
AP – tillegg til innstillingen:
Pkt. 2.2 i bestemmelsene utsettes til parkeringssaken kommer i bystyrets oktobermøte.

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.
APs forslag ble tiltrådt som tillegg til innstillingen.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Rådhuskvartalet, slik det er vist på plankart med
planID 20150009, sist revidert 03.08.2015, med planbestemmelser sist revidert 31.07.2015 og
planbeskrivelse datert 02.06.2015. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1212, 1. ledd.
Pkt. 2.2 i bestemmelsene utsettes til parkeringssaken kommer i bystyrets oktobermøte.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Forslag
Kommunaldirektør Knut A. Hernes ba om at følgende endring ble innarbeidet i innstillingen:
Reguleringsbestemmelsenes §2.2 endres til:
Krav til bil- og sykkelparkering skal være i henhold til de enhver tid gjeldende
parkeringsbestemmelser for Bodø kommune.
Planbeskrivelsens punkt 6.5 endres tilsvarende.
Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Tilleggsforslag:
Valg av parkeringsløsning foretas i senere parkeringssak i bystyret

Votering
Innstillingen korrigert for endringer fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Rødt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Rådhuskvartalet, slik det er vist på plankart med
planID 20150009, sist revidert 03.08.2015, med planbestemmelser sist revidert 31.07.2015 og
planbeskrivelse datert 02.06.2015. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1212, 1. ledd.
Krav til bil- og sykkelparkering skal være i henhold til de enhver tid gjeldende
parkeringsbestemmelser for Bodø kommune.
Planbeskrivelsens punkt 6.5 endres tilsvarende.
Valg av parkeringsløsning foretas i senere parkeringssak i bystyret

PS 15/89 Sluttbehandling detaljregulering planid 1283 Hageland
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 01.09.2015:

Forslag:
Rødt – endring:
Det reguleres ikke for dagligvarehandel i dette området.

Votering:
Rødts forslag fikk 2 stemmer (1Rødt – 1SV) og falt.
Innstillingen ble tiltrådt med 10 mot 2 stemmer (1Rødt – 1SV).

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Hageland planID 1283 med plankart i A3 1:500 datert
06.05.2015 og revidert 14. juli 2015, med tilhørende bestemmelser datert 12. juli 2015 og
planbeskrivelse datert 12. mai 2015. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1212, 1. ledd.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Forslag
Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Det reguleres ikke for dagligvarehandel i dette området.

Votering
Innstillingen ble vedtatt, mot 5 stemmer avgitt for forslag fra Rødt (3R, 2SV)

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Hageland planID 1283 med plankart i A3 1:500 datert
06.05.2015 og revidert 14. juli 2015, med tilhørende bestemmelser datert 12. juli 2015 og
planbeskrivelse datert 12. mai 2015. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1212, 1. ledd.

PS 15/90 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan
grønnstruktur
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 01.09.2015:
Byplansjefen har i forkant av møtet i PNM-komiteen, sett at denne saken er lagt fram etter
saksbehandlingsregler for planprogram for en reguleringsplan, hjemlet i kapittel 12 i plan- og
bygningsloven.
I og med at grønnstrukturplanen er en kommunedelplan, må den behandles etter kapittel 11 i planog bygningsloven. I hht §11-3 skal planprogram fastsettes av bystyret. Dette er også hjemlet i
kommunens delegasjonsreglement.
Byplan foreslår ut fra dette at komitèen sender saken til bystyret med følgende

Forslag til ny innstilling:
Bodø bystyre fastsetter planprogram for Kommunedelplan for grønnstruktur, sist revidert i juni
2015. Vedtaket fattes i hht kommunens delegasjonsreglement og plan- og bygningslovens §11-13.

Forslag:
Rødt – tillegg til ny innstilling:
Hensikten er at grønnstrukturplanen skal være juridisk bindende fra den dagen den er vedtatt, som
del av kommuneplanen.

Votering:
Forslaget til ny innstilling ble tiltrådt enstemmig.
Forslaget fra Rødt ble tiltrådt enstemmig som tillegg til innstillingen.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre fastsetter planprogram for Kommunedelplan for grønnstruktur, sist revidert i juni
2015. Vedtaket fattes i hht kommunens delegasjonsreglement og plan- og bygningslovens §11-13.
Hensikten er at grønnstrukturplanen skal være juridisk bindende fra den dagen den er vedtatt, som
del av kommuneplanen.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre fastsetter planprogram for Kommunedelplan for grønnstruktur, sist revidert i juni
2015. Vedtaket fattes i hht kommunens delegasjonsreglement og plan- og bygningslovens §11-13.
Hensikten er at grønnstrukturplanen skal være juridisk bindende fra den dagen den er vedtatt, som
del av kommuneplanen.

PS 15/91 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av
kommunale utleieboliger med tilbakemeldinger på innspill fra
politiske fora
Komitè for levekårs behandling i møte den 03.09.2015:

Forslag fra Synne Bjørbæk Rødt, nytt pkt. 4 og 5
4. Krav om 2 års botid i kommunen strykes
5. Gjeldsproblemer skal kunne gi grunnlag for tildeling av kommunal bolig.

Votering
Forslag til innstilling pkt. 1.- 3. ble enstemmig tiltrådt
Forslag fra Synne Bjørbæk Rødt, nytt pkt. 4. og 5. falt med 1 stemme fra Rødt.

Komite for levekårs innstilling
1. Bodø kommune ved boligkontoret har ansvar for all søknadsbehandling og tildeling av
kommunale boliger.
2. Fagkontorene NAV, tildelingskontoret, flyktningkontoret, barneverntjenesten,
hjemmetjenesten, krisesenteret i Salten og andre aktuelle fagkontor har ansvar for å gi
boligkontoret nødvendige opplysninger om søkere av kommunal bolig for å sikre forsvarlig
saksbehandling.
3. Forslag til kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger
godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i
Bodø kommune.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk, Rødt:
4. Krav om 2 års botid i kommunen strykes
5. Gjeldsproblemer skal kunne gi grunnlag for tildeling av kommunal bolig.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Rødt fikk 3 stemmer (3R) og falt.

Vedtak
1. Bodø kommune ved boligkontoret har ansvar for all søknadsbehandling og tildeling av
kommunale boliger.
2. Fagkontorene NAV, tildelingskontoret, flyktningkontoret, barneverntjenesten,
hjemmetjenesten, krisesenteret i Salten og andre aktuelle fagkontor har ansvar for å gi
boligkontoret nødvendige opplysninger om søkere av kommunal bolig for å sikre forsvarlig
saksbehandling.
3. Forslag til kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger
godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i
Bodø kommune

PS 15/92 " Et NAV med muligheter " - høringsuttalelse
Komitè for levekårs behandling i møte den 03.09.2015:

Votering
Forslag til uttalelse ble tiltrådt mot 2 stemmer, 1 R og 1 SV.

Komite for levekårs innstilling
Bodø kommune ser alt overveiende positivt på de forslag til tiltak/ endringer som Ekspertutvalget
her kommer med i sin rapport. Disse vil sette NAV-kontoret bedre i stand til å løse de mest sentrale
deler av det samfunnsoppdrag man har i innsatsen for en forsterket arbeidsretting.
Færre og større NAV kontor vil sikre fagmiljøer som er store nok til å få god kompetanse på de
forskjellige fagområder. Med elektroniske løsninger vil det bli mindre behov for NAV kontor i hver
kommune. Med hensyn til rapportens forslag om å regionalisere dagens fylkesledd til egne
regionledd, ser Bodø kommune det som naturlig at et slikt regionledd lokaliseres i
fylkeshovedstaden i det største fylket i landsdelen.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Forslag
Fra Synne Bjørbæk, Rødt:
Alternativ til innstillingen:
Bodø kommune ser positivt på de av forslag til tiltak/endringer som gir en forsterket arbeidsretting.
Bodø kommune er imidlertid bekymret for at færre og større NAV kontor vil kunne svekke tiltak
for de av brukerne som er svakest stilt. Lav terskel, og nærhet til brukere er nødvendig for å sikre
akutt hjelp til de som trenger det mest. Bodø kommune stiller seg tvilende til at NAV kan oppfylle
lovfestede oppgaver på en forsvarlig måte dersom det gjennomføres en sentralisering av
tjenestetilbudet. Videre stiller Bodø kommune seg tvilende til at fagmiljøene og kompetansen ikke
kan ivaretas på mindre NAV kontor. Bodø kommune mener det ikke finnes grunnlag for å si at det
ved elektroniske løsninger vil bli mindre behov for NAV kontor i hver kommune. Erfaringsmessig
er det noen svakheter ved NAVs elektroniske løsninger, og ikke alle brukergruppene har
kompetanse eller evne til å nyttiggjøre seg disse.

Votering
Innstillingen ble vedtatt med 20 stemmer (8H, 9FRP, 1KRF, 1V, 1 uavh), mot 19 stemmer avgitt for
forslag fra Rødt (13AP, 3R, 2SV, 1SP)

Vedtak
Bodø kommune ser alt overveiende positivt på de forslag til tiltak/ endringer som Ekspertutvalget
her kommer med i sin rapport. Disse vil sette NAV-kontoret bedre i stand til å løse de mest sentrale
deler av det samfunnsoppdrag man har i innsatsen for en forsterket arbeidsretting.
Færre og større NAV kontor vil sikre fagmiljøer som er store nok til å få god kompetanse på de
forskjellige fagområder. Med elektroniske løsninger vil det bli mindre behov for NAV kontor i hver
kommune. Med hensyn til rapportens forslag om å regionalisere dagens fylkesledd til egne
regionledd, ser Bodø kommune det som naturlig at et slikt regionledd lokaliseres i
fylkeshovedstaden i det største fylket i landsdelen.

PS 15/93 Praktiseringen av arbeidsmiljølovens bestemmelser i Bodø
kommune
Organisasjonsutvalgets behandling i møte den 31.08.2015:

Forslag fra Svein Olsen (Rødt)
Etter Stortingets vedtak om ny AML, der det bl.a gis anledning til utvidet adgang til
midlertidige ansettelser vil Bodø kommune som arbeidsgiver fortsette praksis i tråd med
pgr. 14-9 i tidligere AML.

Votering
Forslag fra Svein Olsen (Rødt), satt opp mot forslag til innstilling, ble vedtatt med 5 stemmer,
1 Rødt, 1 Sp, 1 Ap, 1 Fagforbundet og 1 fra Unio.
(1 H og 1 Venstre mot)

Organisasjonsutvalgets innstilling
Etter Stortingets vedtak om ny AML, der det bl.a gis anledning til utvidet adgang til
midlertidige ansettelser vil Bodø kommune som arbeidsgiver fortsette praksis i tråd med
pgr. 14-9 i tidligere AML.

Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

Forslag
Fra Øystein Wik, FRP:
Bodø kommune behandler tilsettingssaker i tråd med det til en hver tid gjeldende lov- og
avtaleverk, samt kommunens personalpolitiske retningslinjer som vedtatt av organisasjonsutvalget.

Votering
Innstillingen ble vedtatt med 20 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1SP, 1uavh) mot 19 stemmer avgitt for
forslag fra FRP (8H, 9FRP, 1KRF, 1V)

Vedtak
Etter Stortingets vedtak om ny AML, der det bl.a gis anledning til utvidet adgang til midlertidige
ansettelser vil Bodø kommune som arbeidsgiver fortsette praksis i tråd med pgr. 14-9 i tidligere
AML.

PS 15/94 Interpellasjon
Bystyrets behandling i møte den 10.09.2015:

FO 15/9: Interpellasjon fra Synne Bjørbæk, Rødt - Nei til profitt på barnehagebarn!
I Bodø kommune er over halvparten av barnehagene eid av private selskaper.
Kommunens tilskudd til de private barnehagene utgjør 98 % av det som kommunale barnehager i
gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. I tillegg har kommunen i stor grad bidratt med gratis
tomter til barnehageutbyggere.
Som en følge av at kommunen gir tilskudd uten å stille betingelser, har flere kommersielle
barnehageaktører sikret seg millioninntekter og store private formuer på barnehagedrift i Bodø.
Profitten hentes ved å kutte ned på bemanning og lekeareal pr. barn, samt pensjonsutgifter. For å
kutte bemanningen ytterligere uten at dette kommer til syne er det i tillegg mange av de private
barnehagene som regner barna som ”store barn” etter fylte 2 år.
Rødt mener at det er Bodø kommunes ansvar å sørge for at alle barn i Bodø har forsvarlig
bemanning, og et godt lekeareal i barnehagen. Vi mener at det er svært bekymringsfullt at
forretningsfolk gis anledning til å tjene seg rike på skattepengene som finansierer barnehagene.
Dette går på bekostning av sikkerhet, helse og trivsel for både barn og ansatte. De siste årene har
norsk barnehagedrift blitt så lukrativ at selv utenlandske investorer har kjøpt seg inn i bransjen. Vi
mener derfor at det er på høy tid å gripe inn slik at de kommunalt tildelte midlene kommer barna til
gode, slik de er tiltenkt.
Spørsmål til ordføreren:
Hvordan stiller ordføreren seg til at barnehageeiere kan bygge opp private formuer på å ta offentlige
midler fra byens barnehagebarn?
Forslag til vedtak:
1. Private barnehager som mottar offentlig støtte må ha minst like god bemanning som den vedtatte
bemanningsnormen i Bodø kommune. De ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold må minst
være på nivå med kommunalt ansatte.
2. Barnehagebarn i både private og kommunale barnehager skal regnes som småbarn helt til fylte 3
år.
3. Bodø kommune fører tilsyn med alle barnehager minst en gang i året. Det skal legges vekt på
sikkerhet, bemanning og størrelse og kvalitet på lekeareal.
4. Alle nye barnehager i Bodø skal eies og drives av Bodø kommune
Svar fra ordfører:
Hvordan stiller ordføreren seg til at barnehageeiere kan bygge opp private formuer på å ta
offentlige midler fra byens barnehagebarn?
Ordfører synes det er helt fint at barnehageeiere tjener penger, under forutsetning av at de også
leverer kvalitet på høyde med andre aktører. Uten mulighet for å tjene penger, vil det være
vanskelig å få folk (ansatte, eiere) til å gjøre en ekstraordinær innsats for å bli stadig bedre. Det er
også viktig å presisere at vi ikke hadde hatt full barnehagedekning i Bodø uten private barnehager.
Forslag til vedtak:

1. Private barnehager som mottar offentlig støtte må ha minst like god bemanning som den vedtatte
bemanningsnormen i Bodø kommune. De ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold må minst
være på nivå med kommunalt ansatte.
Bodø kommune har etter barnehagelovens § 14 en plikt til å finansiere ikke-kommunale barnehager.
Kommunens mulighet til å sette vilkår er regulert i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling
av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (forskriften) § 9. Her går det frem at
kommunen kun kan sette vilkår til den delen av tilskuddet som går utover det tilskuddet barnehagen
har rett på etter forskriften. Bodø kommune har eksempelvis rett på å sette vilkår til det ekstra
kapitaltilskuddet som Studentongan barnehage er tildelt, men ikke på det regulære tilskuddet. Bodø
kommune har dermed ikke mulighet til å sette krav om bemanning eller andre lønnsvilkår i ikkekommunale barnehager.
2. Barnehagebarn i både private og kommunale barnehager skal regnes som småbarn helt til fylte 3
år.
Hvorvidt barn som fyller 3 år regnes som store eller små, er relevant kun i forbindelse med
beregning av pedagognorm eller tilskudd.
Pedagognorm:
Det fremkommer ikke direkte i barnehageloven når små barn skal regnes som store. Det er ulik
praksis på dette området, og eksempelvis Utdanningsforbundet er av den oppfatning at
«treåringstrikset» («treåringer» regnes som store fra 1.1) er i strid med barnehageloven. I § 1 i
forskrift om pedagogisk bemanning står det: «Det skal være minimum én pedagogisk leder per 1418 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og
barnas daglige oppholdstid er over seks timer (…)». Det er ingen lovfestet bemanningsnorm for
øvrig personale i barnehager, kun at «Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive
en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.». Administrasjonen mener at Bodø kommune ikke har
rett i gjeldende lov til å bestemme hvordan ikke-kommunale barnehager skal regne ut små barn. I
kommunale barnehager er hovedregelen at barn som fyller 3 år regnes som små til og med 31.7.
Tilskudd:
Bodø kommune følger veilederen utarbeidet av PBL og KS der det er enighet om at barn som fyller
3 år i løpet av året regnes som små fram til 31/7, og store etter dette. Utdanningsdirektoratet
presiserer også i et brev av 27.9.2012 at de anbefaler å bruke nevnte metode. Dette gjøres likt for
kommunale og ikke-kommunale barn. Dersom barn skal regnes etter fødselsdato så vil dette føre til
en veldig komplisert tilskudds- og kapasitetsberegning.
3. Bodø kommune fører tilsyn med alle barnehager minst en gang i året. Det skal legges vekt på
sikkerhet, bemanning og størrelse og kvalitet på lekeareal.
Tilsyn etter lov om barnehager §16
I Bodø kommune er tilsynsmyndigheten delegert til barnehagesjefen.
Kommunen utøver tilsyn for å sikre pedagogisk utvikling og fremdrift i barnehagene, samt at
barnehagen drives i samsvar med barnehageloven og rammeplanen, herunder utvikling av
pedagogisk praksis og medvirkning i barnehagen. Tilsynet skal også sikre at de føringer som legges
av politikere og administrasjon i Bodø kommune følges opp.
Det er kun pedagogisk bemanning som er lovfestet. De øvrige momentene i spørsmålene er
veiledende i barnehageloven.

4. Alle nye barnehager i Bodø skal eies og drives av Bodø kommune
Det er ingen grunn til å avvise privat initiativ ved etablering av nye barnehager. Tvert imot har
kommunen god erfaring med private barnehager, og kan dermed prioritere andre oppgaver i større
grad.
Votering:
I medhold av bystyrets reglement §19 foreslo ordfører at det fremsatte forslag til vedtak ikke ble
realitetsbehandlet. Dette fikk kvalifisert flertall med 19 stemmer (8H, 9FRP, 1KRF, 1V)

FO 15/10: Interpellasjon fra Hans Petter Horsgaard, H: Forvaltningsrevisjon av de
kommunale foretakene
Bodø Høyre støtter fullt ut de undersøkelsene kontrollutvalget har satt i gang med i Stormen KF og
forvaltningsrevisjonen av Bodø Havn KF.
For Høyre er det viktig å være sikker på at felleskapets midler forvaltes på en god og forsvarlig
måte og etter gjeldene lover og regler. Vi ønsker derfor på bakgrunn av den usikkerhet som er
oppstått etter oppslag i media knyttet til Stormen KF spesielt og de øvrige kommunale foretak
generelt, at andre sider av foretakene enn de forhold som kontrollutvalget allerede vurderer også ses
på.
Vi vil at bystyret gir kontrollutvalget i oppdrag å gjennomføre forvaltningsrevisjon av Stormen KF,
Bodø Spektrum KF og Bodø Kommunale Eiendommer KF og inviterer bystyret til følgende:
Forslag til vedtak:
Bystyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Stormen KF, Bodø
Spektrum KF og Bodø kommunale eiendommer KF, i henhold til § 6, 7 og 8 i forskrift om revisjon
av kommuner og fylkeskommuner mv.
Kontrollutvalget lager selv en plan for gjennomføring av revisjonene.
Svar fra ordfører:
Ordføreren støtter innholdet i interpellasjonen, og anbefaler bystyrer å støtte interpellantens forslag
til vedtak.

Forslag:
Fra Hans Petter Horsgaard, H:
Bystyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Stormen KF, Bodø
Spektrum KF og Bodø kommunale eiendommer KF, i henhold til § 6, 7 og 8 i forskrift om revisjon
av kommuner og fylkeskommuner mv.
Kontrollutvalget lager selv en plan for gjennomføring av revisjonene.
Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Tilleggsforslag:
Bystyret ber om at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med følgende prioritet, og med fortløpende
saker til bystyret:
1. Stormen KF

2. Bodø kommunale eiendommer KF
3. Bodø Spektrum KF
Fra Kirsten Hasvoll, SV:
Eierrollen og utøvelsen av denne skal gjennomgås særskilt.
Votering:
Forslag fra Hans Petter Horsgaard, H ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Brigt Kristensen, Rødt fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Forslag fra Kirsten Hasvoll, SV ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Bystyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Stormen KF, Bodø
Spektrum KF og Bodø kommunale eiendommer KF, i henhold til § 6, 7 og 8 i forskrift om revisjon
av kommuner og fylkeskommuner mv.
Kontrollutvalget lager selv en plan for gjennomføring av revisjonene.
Eierrollen og utøvelsen av denne skal gjennomgås særskilt

FO 15/11: Interpellasjon fra Terje Cruickshank, V: Tidsbegrenset parkering i sone 1.
Bodø bystyre har vært opptatt av å tilrettelegge for handel og aktivitet i Bodø sentrum. En
utfordring var engang langtidsparkerte biler som har opptatt de p-plassene vi har i sentrumskjernen.
Derfor innførte Bodø bystyre parkeringssoner som stimulerte til mer kortidsparkering i
sentrumskjernen (sone1) og langtidsparkering kvartalene rundt (sone2). Det er representantens
oppfatting etter dialog med næringsaktører at dette har fungert vel og etter intensjonen en god stund
etter innføring, slik sett kan man betegne dette som en suksess og i tråd med den intensjonen Bodø
bystyre hadde når parkeringsonene ble innført.
Stadig flere EL biler selges og kjører rundt i Bodø. Dette har mange positive sider, men også har
det dukket opp ett par utfordringer. Nasjonale bestemmelser gjør at EL biler har mange positive
fordeler i tillegg til å være et gode for miljøet. En av disse fordelene er at de kan parkere gratis på
kommunale parkeringsplasser. I mediene har vi denne sommeren kunne lese at stadig flere EL biler
langtidsparkerer i sentrumskjernen. På denne måten hindrer de den tiltenkte rotasjonen Bodø
bystyre ønsket med innføringen av parkeringssonene.
EL-biler kan parkere gratis på kommunale parkeringsplasser, men de er underlagt samme
bestemmelser som alle kjøretøy om man innfører tidsbegrensing. Dette er et relativt billig grep som
bare krever at Bodø bystyre ønsker å innføre tidsbegrenset parkering og at man da skilter med
underskilt at her gjelder tidsbegrenset parkering. Kostnadene med dette er estimert til 500.000,kroner.
Det er fremmet ett ønske gjennom fra næringslivsaktører at det innføres tidsbegrenset parkering i
Bodø for å hindre langtidsparkerte kjøretøy. Bodø Venstre ønsker at Bodø bystyre imøtekommer
dette ønsket og fremmer følgende forslag til vedtak:
Bodø bystyre innfører tidsbegrenset parkering i sone1 - sentrumskjernen på maks 3 timer.
Kostnadene ved skilting og informasjon innarbeides i andre tertial.
Svar fra ordfører:
Ordføreren støtter intensjonen til interpellanten, og foreslår at bystyret får forelagt en sak om
tidsbegrenset parkering i Sone 1.
Votering:
I medhold av bystyrets reglement §19 foreslo ordfører at det fremsatte forslag til vedtak ikke ble
realitetsbehandlet i møtet. Dette ble enstemmig vedtatt.

FO 15/12: Interpellasjon fra Brigt Kristensen, Rødt: Ledelsen av Stormen KF
På bakgrunn av den siste tids debatt om Stormen KF ber vi ordføreren redegjøre for følgende
spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Har kjøp av kunst til Stormen skjedd i samsvar med regelverket? Har Kunst i offentlig rom
(KORO) hatt den rollen det bør ha i slike saker?
Er det riktig at leverandører av markedstjenester og konsulenttjenester fra private firma
samtidig er ansatt i Stormen? Hva mener ordføreren i tilfelle om det?
Er det akseptabelt at lov om offentlige anskaffelser settes til side når slike tjenester
finansieres av private sponsorer?
Hva har vært formålet med utenlandsturer for staben, hva har vært kostnadene ved dette, og
hvor mye bruker Stormen KF til representasjon og kundepleie?
Har Stormen KF fulgt arkivloven ved behandling av skriftlig materiale?
I september i fjor sa bystyret nei til det som da var Bodø kulturhus KFs avvikling av Bodø
Rhythm Group, og ba KFet om å sikre videre drift av BRG i samarbeid med Nordland
jazzsenter. Er ordføreren enig i at dette burde vært i orden ett år etter, også fordi allsidige
produksjonsmiljø er en viktig del av formålet med Stormen som kulturbygg – og kan virke
inn på spørsmålet om mulig rådyr momsregning fra staten?
5 av sju spørsmål fra Avisa Nordland bl.a. om brutal personalpolitikk og brudd på lov om
offentlige anskaffelser blir avvist av styreleder Morten Jakhelln som enten personalsaker
eller et administrativt ansvar. Ingen ting tyder på at styrelederen vil undersøke noe som helst
om dette, og han erklærer isteden full tillit til direktøren. Kan bystyret ha tillit til en
styreleder i et KF som bare vil la slike forhold være opp til direktøren?
Er ordføreren enig i at det bør være en nødvendig distanse på det personlige plan mellom
administrativ leder og styreleder i et kommunalt foretak?

Svar fra ordfører:
1.
Har kjøp av kunst til Stormen skjedd i samsvar med regelverket? Har Kunst i offentlig rom
(KORO) hatt den rollen det bør ha i slike saker?
Kunsten som er kommet inn i Stormen er ivaretatt av KORO (Kunst i offentlige rom) og det
regelverket som foreligger for Nasjonale bygg som Stormen. Det har vært etablert en egen komite
med 3 fagrepresentanter (utnevnt av KORO) og to representanter fra Bodø kommune.
Representantene fra Bodø kommune er Arne Vinje (byggherre representant) og Ottar Olaussen
(brukerkoordinator representant). Kunsten som er kommet inn i ettertid. Som er gaver, er det
opparbeidet egne retningslinjer for. Egen nedsatt gruppe vurderer særskilt hvor kunsten skal
plasseres i definerte temporære soner i byggene.
2.
Er det riktig at leverandører av markedstjenester og konsulenttjenester fra private firma
samtidig er ansatt i Stormen? Hva mener ordføreren i tilfelle om det?
Svaret fra foretaket er som følger: Nei, Stormen/Bodø Kulturhus har aldri kjøpt tjenester fra privat
firma av ansatte i Stormen. Ordføreren kan per i dag ikke forholde seg til noe annet enn svaret fra
foretaket. Ordføreren forholder seg til den bestilte forvaltningsrevisjonen.
3.
Er det akseptabelt at lov om offentlige anskaffelser settes til side når slike tjenester
finansieres av private sponsorer?
Svaret fra foretaket er som følger: Nei. For Stormen Konserthus er det aldri akseptabelt å bevisst
sette lov om offentlige anskaffelser til side – med eller uten finansiering av private sponsorer.

4.
Hva har vært formålet med utenlandsturer for staben, hva har vært kostnadene ved dette, og
hvor mye bruker Stormen KF til representasjon og kundepleie?
Svaret fra foretaket er som følger: Studieturene er en årlig tradisjon som har økt kompetansen og
samholdet i selskapet. Turene består av faglige samlinger, omvisninger i andre konserthus,
relevante innlegg ved eksterne foredragsholdere fra store institusjoner, samt konserter.
Egenfinansiering på årets studiereise var 4 000 pr. person og netto kostnad per person varn8.112 .
Oppslutningen i 2015 var 100%. Å gjennomføre studiereiser er både nyttig og inspirerende, og
oppholdet er lavere enn ved tilsvarende hotell i Norge. De ansatte bruker delvis egen fritid på disse
reisene. Representasjonskostnadene hittil i år pr 2. september er på kr. 30 575,80.
5.

Har Stormen KF fulgt arkivloven ved behandling av skriftlig materiale?

Svaret fra foretaket er som følger: Ja, vi har fulgt arkivloven ved behandling av skriftlig materiale.
Men etter flyttingen kan vi dessverre ikke finne gamle kontrakter. Etter god dialog med Nordlands
Arkiv har vi nå bestilt samme arkivsystem (Ephorte) som Bodø Kommune har. Dette vil bli
implementert så snart som det er praktisk mulig.
6.
I september i fjor sa bystyret nei til det som da var Bodø kulturhus KFs avvikling av Bodø
Rhythm Group, og ba KFet om å sikre videre drift av BRG i samarbeid med Nordland jazzsenter.
Er ordføreren enig i at dette burde vært i orden ett år etter, også fordi allsidige produksjonsmiljø er
en viktig del av formålet med Stormen som kulturbygg – og kan virke inn på spørsmålet om mulig
rådyr momsregning fra staten?
Bystyrevedtak 11. september 2014, PS 14/135 « Saken utsettes. Bystyret ber administrasjonen om å
ta kontakt med Nordnorsk Jazzsenter og Bodø kulturhus KF, hvor man finner en løsning for videre
drift av Bodø Rythm Group.»
Administrasjonene satte sammen en gruppe med NNJS , Kulturkontoret, Kulturhuset KF og HR.
Første møte ble avholdt 23.10.14 Avklaring av roller og mandat ble her avklart.
Utarbeidet mandat . Følgende forhold skal belyses:
•
Organisering
•
Faglig tilknytning
•
Ambisjonsnivå
•
Produksjonsnivå
•
Finansiering
Rolleavklaringen var som følger:
BRG er kulturhuset KF sitt ansvar personellmessig og økonomisk. Dette innebærer ivaretakelse av
ansatte, informasjon og budsjettforvalning.
Administrasjonen har ansvaret for at utredingen skjer, å legge sak fram for bystyret.
NNJS er faginstansen og adressat på innspillet til bystyret, skal stå for utredningen av hvordan den
rytmiske satsningen kan videreføres. Basert på notatet som fulgte saken (PS 14/135)
Det har vært uforutsette hendelser (permisjon) som dessverre har forsinket prosessen for NNJS i
arbeidet med å få laget utredningen.
Vedtaket i styret til NNJS som følger, 11.06.2015:
1.
«Saken utsettes til arbeidskonflikten er avklart.
2.
Daglig leder og styreleder tar kontakt med Bodø kommune for å få avklart situasjonen rundt
den rytmiske satsingen i Bodø»
NNJS kommer med en skriftlig redegjørelse for sitt vedtak til administrasjonen.
Sak til bystyret legges frem når redegjørelsen foreligger, samt uttalelse fra Kulturhuset KF og
administrasjonen.

7.
5 av sju spørsmål fra Avisa Nordland bl.a. om brutal personalpolitikk og brudd på lov om
offentlige anskaffelser blir avvist av styreleder Morten Jakhelln som enten personalsaker eller et
administrativt ansvar. Ingen ting tyder på at styrelederen vil undersøke noe som helst om dette, og
han erklærer isteden full tillit til direktøren. Kan bystyret ha tillit til en styreleder i et KF som bare
vil la slike forhold være opp til direktøren?
Ordføreren har tillit til styret i Stormen KF. Dette inkluderer styreleder.
8.
Er ordføreren enig i at det bør være en nødvendig distanse på det personlige plan mellom
administrativ leder og styreleder i et kommunalt foretak?
På generelt grunnlag anser ordføreren det som en fordel at det er en viss avstand mellom styreleder
og direktør i virksomheter på det personlige plan. Dette bør alltid være med i vurderingen ved valg
av styrer. Dette er noe bystyret må ta stilling til gjennom valg av representanter til styrer i
kommunale foretak.
Forslag:
Fra Brigt Kristensen, Rødt:
Bystyret tar ordførerens svar til orientering, og sender spørsmål og svar i interpellasjonen over til
kontrollutvalget.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bystyret tar ordførerens svar til orientering, og sender spørsmål og svar i interpellasjonen over til
kontrollutvalget.

FO 15/13 Interpellasjon fra Morten Melå – Høringsuttalelse søndagsåpne butikker
Ordfører
I bystyremøtet i juni i år behandlet bystyret en høringsuttalelse om søndagsåpne butikker.
Forslag til vedtak fra Arbeiderpartiet ble vedtatt med 20 stemmer for og 14 stemmer mot (7 Høyre
og 7 Frp).
Kan ordføreren bekrefte at høringsuttalelsen ble sendt inn i henhold til fristen?
Svar fra ordfører:
Bodø bystyre behandlet den 18. juni 2015 i sak 15/61 Høringsuttalelse vedrørende forslag om
endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker, som beskrevet av interpellanten.
Bystyret vedtok også en høringsuttalelse som beskrevet, etter et forslag fra KrF.
Rådmannen vil overfor bystyret beklage at denne ikke ble oversendt Kulturdepartementet i henhold
til høringsfristen 30. juni 2015. Det skyldes en ren forglemmelse at høringsuttalelsen ikke ble sendt.
Vanlig prosedyre når bystyret har fattet vedtak er at politisk sekretariat ekspederer vedtakene
tilbake til den avdeling og saksbehandler som har behandlet saken i form av særutskrift. I dette
tilfellet var det politisk sekretariat som selv hadde foretatt saksbehandlingen, og det ble ikke
utarbeidet særutskrift slik prosedyren er.
Høringsuttalelsen ble oversendt departementet umiddelbart da vi ble gjort oppmerksom på
forholdet. Vi har i ettertid vært i kontakt med Kulturdepartementet pr telefon, og har fått bekreftet at
Bodø kommunes høringsuttalelse er mottatt, og at synspunktene er registrert og vil bli tatt med i den
videre behandlingen av saken selv om uttalelsen kom inn etter høringsfristen.

FO 15/14: Interpellasjon fra Ida Pinnerød, AP: Lese- , skrive- og regnegaranti
Ordfører. Det er nesten én av tre elever som ikke består videregående opplæring i løpet
av en femårsperiode. Det utgjør mellom 15.000 og 20.000 elever i året. Manglende lese-,
skrive- og regneferdigheter tidlig i grunnskolen har avgjørende betydning for om eleven
fullfører videregående opplæring. Elever som faller fra videregående opplæring har som
regel falt av allerede i grunnskolen. Frafall er altså sluttpunktet av en lengre prosess.
Det er i stor grad de samme ungdommene som ikke fullfører og består videregående
opplæring som senere registreres som arbeidsledige, blir uføretrygdede og som har
dårligere helse enn befolkningen for øvrig. Dette skaper et skille i befolkningen og hindrer
at alle har like muligheter. Å bekjempe frafall og lese-, skrive- og regnevansker gjennom
tidlig innsats er derfor noe av det viktigste vi kan gjøre i skolepolitikken.
Vi vet ikke alt om framtida, men vi vet at kunnskap og kompetanse blir avgjørende både
for den enkelte og for Norge. Derfor er det et problem at vi har systematiske forskjeller i
hvor mye elever lærer i skolen og mange som ikke fullfører og består videregående
opplæring. Vi må bruke mer ressurser tidlig i opplæringsløpet, og møte elevene med et
mer variert og tilpasset skoletilbud.
Alle elever gjennomfører en kartleggingsprøve i lesing og regning på våren i 2. trinn.
Prøven ble innført av den rødgrønne regjeringen, og har til formålet å kartlegge hvilke
elever som faller inn under en bekymringsgrense. På nasjonalt nivå utgjør dette 20
prosent. Det er ikke slik at alle kommuner har et godt system for å følge opp elevene som faller
under bekymringsgrensen. Ansvaret for å følge opp elevene blir ofte overlatt til den enkelte
lærer og skole.
Ordfører, jeg har på bakgrunn av dette følgende spørsmål:
1. Hvor mange elever ligger under bekymringsgrensen etter kartleggingsprøvene i
lesing og regning på 2. trinn?
2. Hvordan følges elevene opp?
3. Hvordan undersøker kommunen at oppfølgingen har virket?
Forslag til vedtak:
Det fremmes en sak som omhandler system for oppfølging av elever som faller innenfor
bekymringsgrensen etter kartleggingsprøvene i lesing og regning på 2.trinn, herunder
også en vurdering av flere ansatte i skolen for å sikre at elevene lærer å lese, skrive og
regne de første skoleårene.
Svar fra ordfører:
1. Hvor mange elever ligger under bekymringsgrensen etter kartlegging i lesing og regning på
2. trinn?
Svar:
I Bodø kommune har vi følgende resultat på 2. trinn - våren 2015:
18% av elevene var på eller under kritisk grense på en eller flere deler av nasjonal
kartlegging i lesing.
17% av elevene var på eller under kritisk grense på en eller flere deler av nasjonal
kartlegging i regning.
I disse tallene er det også elever som mottar spesialundervisning og flerspråklige elever.

2. Hvordan følges elevene opp?
Svar:
De nasjonale kartleggingsprøvene på 1.-4. trinn, og andre kartleggingsprøver, er verktøy for
skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp de første skoleårene.
Kartleggingsprøvene viser også hvilke områder innenfor lesing og regning eleven trenger
ekstra hjelp i.
I Bodøskolen følges elevene opp ved ulike tiltak ut fra hva behovet er. Elevene får ekstra
hjelp gjennom individuell oppfølging eller oppfølging i mindre grupper. Det gis ulike
lesetekster for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Det gjennomføres også ulike typer
lesekurs der det er hensiktsmessig. I Bodøskolen har vi flere leseveiledere med
videreutdanning i lesing som veileder rektorer og lærere på skolenivå i arbeidet med å hjelpe
de svakeste leserne. Noen få skoler har også etabler regneveiledere. Elever med svake
resultater i regning får ekstra tilpassede oppgaver individuelt eller i mindre grupper.
Matematikkverksted og økt bruk av konkretiseringsmateriell er også tiltak som benyttes for
å øke regneferdighetene i alle fag.
Elevenes resultater blir også kommunisert med hjemmet og det drøftes og avtales med
foresatte hvordan hjemmet kan støtte elevenes lese- og regneopplæring slik at eleven oppnår
tilstrekkelig faglig nivå for videre arbeid.
Gjennom den nasjonale satsningen «Skolebasert kompetanseutvikling» som vi er en del av
arbeides det med å øke elevenes motivasjon og mestring gjennom at lærernes undervisning
skal være mer relevant, praktisk og variert. Gjennom dette arbeidet er en blant annet opptatt
av elevenes faglige utvikling også i regning og lesing.
Rektorene er tett på lærerne i arbeidet med tilrettelegging av undervisningen slik at elevene
har god utvikling.
3. Hvordan undersøker kommunen at oppfølgingen har virket?
Svar:
Det er rektor som skal følge opp skolens resultater og sørge for at det er tilfredsstillende
utvikling hos alle elevene. Grunnskolekontoret er tett på skolenes kvalitetsarbeid og
rektorenes arbeid knyttet til oppfølging av elevenes resultater.
Kommunen gjennomfører bl.a. ulike og jevnlige møter med skoleledelsen der elevenes
resultater og tiltak for å utvikle kvaliteten på undervisningen drøftes. Elevenes utvikling av
de grunnleggende ferdighetene står sentralt i kommunens oppfølgingsarbeid. Det legges til
rette for kompetansehevingstiltak for personalet i skolen og det deles gode erfaringer
mellom skoleledere i ulike nettverk som kommunen driver. I tillegg er det samtaler mellom
administrasjonen og den enkelte rektor der elevenes faglige og sosiale utvikling drøftes og
der det stilles tydelige forventninger og krav til tilfredsstillende kvalitetsutvikling.
Grunnskolekontoret gjennomfører også årlige utviklingsbesøk på skolene der elevenes
resultater følges opp.

Forslag:
Fra Ida Pinnerød, AP:

Det fremmes en sak som omhandler system for oppfølging av elever som faller innenfor
bekymringsgrensen etter kartleggingsprøvene i lesing og regning på 2.trinn, herunder
også en vurdering av flere ansatte i skolen for å sikre at elevene lærer å lese, skrive og
regne de første skoleårene.
Votering:
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Det fremmes en sak som omhandler system for oppfølging av elever som faller innenfor
bekymringsgrensen etter kartleggingsprøvene i lesing og regning på 2.trinn, herunder
også en vurdering av flere ansatte i skolen for å sikre at elevene lærer å lese, skrive og
regne de første skoleårene.

FO 15/15: Interpellasjon fra Kirsten Hasvoll, SV: Mottak av flyktninger i Bodø.
Ordfører
Jeg går rett på sak og spør om ordføreren kan ta et initiativ for at Bodø kan ta imot flere flyktninger
fra Syria. Jeg ber ham om å samle gruppelederne for å diskutere hvordan vi helt konkret her i Bodø
kan få fortgang i det arbeidet som ble skissert i bystyrets vedtak 16. juni, og at det igangsettes en
skikkelig dugnad i hele Bodø-samfunnet. Og jeg ber om en orientering om hva som har skjedd med
oppfølging av vedtak i sak 15/73 – «Bosetting av flyktninger» - hvor langt en har kommet i
arbeidet.
Årsaken til at jeg spør, vet jo alle: Flyktningkrisen blir mer akutt for hver dag som går, og nå må
alle bidra med det vi kan for å løse den helt akutte krisen. Mange i Bodø ønsker å hjelpe. Det er
ikke lenger snakk om å hjelpe dem her eller der, vi må gjøre både og, og vi må vise i praktisk
handling at også vi i Bodø har hjerterom. Vi må finne praktiske og gjerne midlertidige løsninger
som gjør det mulig å ta imot flere enn før – fortere.
Det vedtaket som ble fattet i juni om flyktninger var et gledens vedtak. Fordi alle partier - med ett
selvsagt unntak - klarte å bli enige om felles innsats. I en så viktig sak som bosetting av flykninger
er det helt avgjørende at ulike partier står sammen og at de som kommer til byen vet at et stort
flertall ønsker dem velkommen. Det er så mange som sier de er stolt av Bodø – av byen sin. Jeg er
stolt når Bodø viser at vi er en solidarisk kommune, som ønsker fremmede i nød velkommen.
Følgende ble vedtatt i Bystyret 16 juni under sak 15/73:
1. For 2015 kan Bodø kommune påta seg ansvar for bosetting av 112 flyktninger pluss
familiegjenforeninger, etter nærmere avtale med IMDI. Merinntekten som følger av økt
bosetting benyttes til nødvendig kapasitetsøkning i de mest berørte tjenestene.
2. Kapasiteten i Bodø kommune er presset i forhold til mottak av flyktninger. Dette vil
eskalere veden økning av bosettingstallet til 112. Dersom Bodø kommune skal opprettholde
bosetting på like høyt nivå fra 2016 og videre, er det en forutsetning at kommunen har
kapasitet til å ivareta oppgaven på en forsvarlig måte. Dette kan skje ved at staten tar et
utvidet ansvar hvor økte økonomiske overføringer til kommunen vil være det viktigste blant
flere tiltak.
3. Bodø kommune vil ta sin del av ansvaret, og ytterligere øke antall Flyktninger som IMDI
ber om, dersom Norge øker andelen overføringsflyktninger de neste årene.
4. Bodø kommune forutsetter at staten vil gjøre et kraftig løft i overføringene til kommunene
dersom Norge skal øke andelen overføringsflyktninger de neste årene, og det bør også
vurderes å innføre andre tiltak for å avhjelpe boligsituasjonen raskt, for eksempel opprettelse
av flere statlige mottakssentre. Dersom kommunen skal ivareta et stort antall nyankomne
flyktninger på kort tid vil det være nødvendig å kanalisere ressursene mot
bosettingsoppgaver framfor kvalifiseringsarbeid. Bodø kommune mener at det i en slik
situasjon bør vurderes hvorvidt kommunenes ansvar for oppfølgning gjennom
introduksjonsloven midlertidig kan reduseres, inntil akuttfasen er avklart og flyktningenes
primærbehov er ivaretatt på en forsvarlig måte.
Jeg er spent på om vedtaket blir gjennomført i sin helhet. Jeg lurer på hva som skal til for at vi skal
klare å gjennomføre det, og hvordan det går med premissene som beskrives i pkt. 2 og 4.
Vedtaket forutsetter at kommunen må jobbe svært aktivt mot staten for å få de rammebetingelsene
vi mener er nødvendige for en så stor dugnad. For dette må være en fellesdugnad, hvor staten må
slutte å skylde på kommunene, og vise vilje til å finne felles løsninger. Det sier seg nesten selv at
en ikke kan øke bosettingen dramatisk hvis ikke staten forenkler sitt regelverk og sine krav til hvor
raskt alt må på plass. Det sier seg også selv at hvis ikke kommunene bosetter flyktningene, må
staten bosette dem på statlige mottak. Og de statlige mottakene ligger i de samme kommunene men

bare med den forskjellen at staten alene må dekke alle kostnader – også byggekostnadene. Det vil
derfor være lurt av staten å heller øke tilskuddet til enkle boliger eller betale hele greia - for det er
uansett de som må betale – også der hvor kommunene sier nei.
I mange land spiller frivillig sektor en mye større rolle i integreringsarbeidet enn i Norge. Og i
Bodø bygges det for tiden opp mange tiltak i regi av frivillige – besteforeldre og bamser, turlag,
idrettslag, ungdomsorganisasjoner, menigheter, Internasjonalt senter, Røde Kors og Norsk
Folkehjelp – bare for å ha nevnt noen. En skikkelig mobilisering av innbyggere og organisasjoner i
Bodø vil kunne bidra betydelig i arbeidet. Bodø kommune har stor kompetanse på mottak og
integrering av flyktninger. Denne kompetansen bør vi også kunne tilby andre kommuner og dermed
kunne øke bemanningen til et nødvendig nivå. Vi bør også kunne samarbeide med andre
kommuner i Salten som også har gode erfaringer med mottak av flyktninger – f.eks. Fauske,
Gildeskål, Hamarøy og Meløy som alle har tiltak på ulike områder som fungerer godt. Barnevern,
PPT og legevakt regionaliseres i stadig flere kommuner. Hvorfor ikke bosettingsarbeidet?
Mange i dette bystyret ønsker at vi skal bli 70 000 innbyggere innen 2013, altså ca. 20 000 flere
innbyggere på 15 år. Det er mange mennesker! Veksten i Bodø de siste åra skyldes i hovedsak
innflytting fra utlandet. Veksten er nå redusert, og det skyldes i Bodø som i resten av landet, at
innvandringen fra EØS-land synes å ha stoppet opp.
Bodø trenger folk, folk trenger Bodø – la oss sammen gjøre en skikkelig dugnad og en
skikkelig forskjell.
Derfor er altså mitt spørsmål:
 Hva er gjort for å følge opp vedtaket fra juni om mottak av flere flyktninger?
 Kan ordføreren ta initiativ til å motta enda flere flyktninger fra Syria
Svar fra ordfører:
1. Hva er gjort for å følge opp vedtaket fra juni om mottak av flere flyktninger?
For å besvare spørsmålet gis en status for de fire punktene i bystyrets ps 15/73 om bosetting av
flyktninger 2015-2016.
Status per 26. august er at kommunen har bosatt 75 nybosatte personer. I tillegg er det gjort avtale
med IMDi om bosetting av ytterligere 21 personer hvor flyktningkontoret og andre er i prosess for å
bosette de enkelte personene og familiene. Ut fra vedtatt bosettingstall på 112 har Bodø kommune
ledig kapasitet for å ta imot ytterligere 16 personer for 2015. Bodø kommune har også bosatt 22
personer gjennom familiegjenforening i 2015.
Kommunen har så langt ikke økt kapasitet i berørte tjenester på bakgrunn av økningen fra 90 til
112. Det er likevel spilt inn behov for økning i aktuelle tjenester og det pågår prosesser for å
vurdere kapasitetsøkning. Ved varig økning til 112 flyktninger pluss familiegjenforening har
berørte tjenester spilt inn følgende behov for kapasitetsøkning:
 Flyktningkontoret
2 årsverk
 Helsesøstertjenesten

1,5 årsverk

 Bodø voksenopplæring

2 årsverk

 Barnevernstjenesten

1 årsverk

Ytterligere økning vil medføre behov for flere stillinger. I tillegg har både flyktningkontoret og
Bodø voksenopplæring utfordringer med trange lokaler som gjør at ytterligere økning vil kunne
medføre behov for ekstra lokaler til kontor og/eller undervisning.

Flyktningkontoret har samarbeid med boligkontoret både for å få tilgang på kommunale boliger og
fremskaffelse av innleide boliger som framleies til flyktninger. I tillegg har enkelte bosatte skaffet
seg bolig selv. Samlet vurderes det fra flyktningkontorets side at det vil være tilgang på nok boliger
til å bosette 112 for 2015. Derimot vurderes det usikkert om kommunen kan følge opp lovpålagte
krav til oppstart i introduksjonsprogram, kvalifiseringsløp og helseoppfølging uten økt bemanning
som angitt over.
I henhold til IMDis anmodningsbrev om bosetting av flyktninger for 2016-2019 datert 25.08.2015
gir IMDi følgende beskrivelse av økonomi og rammebetingelser for å nå målsettinger om bosetting:
Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett vedtatt et ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger i
2015 og økt tilskuddsrammen for utleieboliger. Det er så langt ikke bevilget ekstratilskudd for økt
bosetting i 2016 og framover. IMDi ber kommunene vurdere hvordan bedre finansieringsordninger
kan bukes til å bygge opp dimensjonene i kommunens introduksjonsprogram og anskaffe flere
boliger til nye flyktninger
Ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger i 2015:
 Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodet fra IMDi for 2015 og samtidig flere
folketallet for kommunen tilsier, mottar kr. 50 000,- pr. person som bosettes ut over IMDis
anmodning.


Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015 vil motta et
ekstratilskudd på kr. 25 000,- per person som bosettes ut over IMDis anmodning.

Bodø kommune er opprinnelig anmodet om å bosette 90 i 2015, men har vedtatt å bosette 112. Ut
fra folketall er det forventet at vi bosetter 105. For Bodø vil ekstratilskuddet gi følgende utslag for
Bodø kommune: Ved bosetting av flere personer enn 105 i 2015 vil Bodø kommune motta kr.
50 000,- per person over 90. Oppfyller Bodø kommune vedtaket om å bosette 112 utgjør dette
ekstratilskudd på kr. 1.1 mill. Ved bosetting av 91-105 personer vil kommunen motta kr. 25 000,ekstra per person over 90.
Økt tilskudd til utleieboliger:
I revidert nasjonalbudsjett er tilskuddet til utleiebolig blitt økt med 80 mill. for 2015. 50 av de 80
millionene er varig økning av tilskuddsrammene, mens de resterende 30 millionene kun gjelder for
2015.
Bodø kommune har ikke iverksatt prosjekt for å anskaffe flere boliger i 2015 med tilskudd fra
Husbanken, ut over de 12 2-roms utleieboligene som ble ferdigstilt våren 2015.. For 2016 er det til
vurdering innspill til investeringsbudsjett for bygging/kjøp av 5-7 familieboliger med totalramme på
19,25 mill, hvorav 25 % (4,8 mill.) budsjetteres som tilskudd til utleieboliger fra Husbanken.
Finansieringsordninger for å bygge opp dimensjonering i kommunens introduksjonsprogram
Bodø kommune har som beskrevet i bystyresak om bosetting av flyktninger for 2015-2016 gjort en
vurdering av ressursbehov ved økt bosettingstall. Kommunen har ikke gitt konkrete
tilbakemeldinger til IMDi om hensiktsmessige finansieringsordninger for å bygg dimensjonering i
kommunens introduksjonsprogram. Derimot har NAV Bodø, Bodø voksenopplæring og
flyktningkontoret startet arbeid for å bedre samarbeid, som kan gi effekt gjennom mer rasjonelle
tjenester og prosesser og bedre utnyttelse av tjenestenes samlede virkemiddelpakke.
Finansieringsordninger for å anskaffe flere boliger til nye flyktninger
Bodø kommune er i dialog med aktuelle utbyggere og Husbanken om å anskaffe boliger med såkalt
tilvisningsrett. Utbygger vil kunne få lånefinansiering for opp til 80 % av en utbygging mot at
kommunene får disponere inntil 30 % av utbyggingen til utleie for vanskeligstilte på boligmarkedet,

også nybosatte flyktninger. Ordningen er utarbeidet i samarbeid med Husbanken og blant annet
Oslo kommune og er en ny måte for kommunene å anskaffe disponible boliger uten å belaste eget
investeringsbudsjett eller benytte Husbankens tilskudd til utleieboliger.
Bodø kommune er i brev fra IMDi av dato 25.08.2015 anmodet om å bosette minst 110 flyktninger
i 2016, minst 110 for 2017 og minst 80 nyankomne flykninger for årene 2018 og 2019. Bakgrunn
for økning i anmodning er stortingets vedtak om at Norge skal ta imot 8000 syriske
overføringsflyktninger i perioden 2015-2017, samt at en høyere andel asylsøkere har
beskyttelsesbehov som gjør at de får innvilget oppholdstillatelse. IMDi ber kommunen gjøre
konkret vedtak for 2016. For perioden 2017-2019 bes kommunene fatte vedtak i form av et
rammevedtak, og at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for
det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDi. Anmodningen inkluderer ikke
familiegjenforente, som vil komme i tillegg. Svarfrist 30. november.
IMDi har så langt ikke gitt signaler i sitt anmodningsbrev eller på annen måte som tilsier at
kommunenes ansvar for oppfølging gjennom introduksjonsloven midlertidig kan reduseres. Tvert i
mot fokuserer IMDi på viktigheten av god kvalifisering og samarbeid med NAV og lokalt
næringsliv vil være viktig for å få til økt bosetting. IMDi gir i sitt anmodningsbrev noen råd som
kan være nyttig i bosettingsarbeidet:
- Langsiktig planlegging av bosetting og kvalifiseringsarbeidet.
-

Utnyttelse av tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale utgifter ved
bosetting og integrering a flyktninger (integreringstilskudd, norsktilskudd, særskilt tilskudd
for enslige mindreårige, tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig, kjente
funksjonshemminger og/eller atferdsvansker, Husbankens boligfinansieringsordninger mv)

-

Prioritering av tilskudd til utleieboliger innenfor dagens budsjett.

-

Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.

-

Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette ses som en parallell løsning til bruk
av kommunale boliger ved bosetting av flyktninger.

-

Tilrettelegging for erfaringsutveksling kommuner imellom.

Frivillig sektor
Flyktningkontoret har fått flere henvendelser fra privatpersoner og grupper av privatpersoner som
spør hvordan de kan bidra i bosettingsarbeidet. Det gis tilbakemelding om at den prekære
flyktningesituasjonen vi har spesielt fra Syria gjør at de ønsker å bidra.
2. Kan ordføreren ta initiativ til å motta enda flere flyktninger fra Syria?
Kommunen skal vurdere å gi tilbakemelding til IMDi om bosettingstall for 2016-2019 innen
30.november. Det planlegges sak til politisk behandling før denne dato. Administrasjonen vil ha
løpende kontakt med IMDi Nord og vil også informere politisk nivå underveis i prosessen.
Forslag:
Fra Kirsten Hasvoll, SV:

1. Med bakgrunn i vedtak i bystyrets møte 16. juni 2015 under sak 15/73 bes ordføreren om å
innkalle gruppelederne til møte hvor en drøfter hvilke tiltak som må iverksettes snarlig for å
kunne ta i mot det antall flyktninger bystyret har vedtatt, og legge til rette for å kunne øke
antallet. Mulighetene for bosetting skal vurderes i hele kommunen.
2. Det iverksettes en skikkelig dugnad i Bodø-samfunnet hvor frivillige organisasjoner,
næringsliv og innbyggere inviteres for i fellesskap å kunne løse de utfordringene flyktninger
i Bodø kan ha. Bodø kommune skal legge til rette for en slik dugnad, ved å bidra til å
organisere samarbeid, finne ledige lokaler til ulike aktiviteter, organisere velkommentilbud
sammen med frivillige, og spille på lag med innbyggerne for å få flest mulig boliger til
disposisjon.
3. Bodø kommune bevilger kr 100.000 til det humanitære flyktningarbeidet.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Med bakgrunn i vedtak i bystyrets møte 16. juni 2015 under sak 15/73 bes ordføreren om å
innkalle gruppelederne til møte hvor en drøfter hvilke tiltak som må iverksettes snarlig for å
kunne ta i mot det antall flyktninger bystyret har vedtatt, og legge til rette for å kunne øke
antallet. Mulighetene for bosetting skal vurderes i hele kommunen.
2. Det iverksettes en skikkelig dugnad i Bodø-samfunnet hvor frivillige organisasjoner,
næringsliv og innbyggere inviteres for i fellesskap å kunne løse de utfordringene flyktninger
i Bodø kan ha. Bodø kommune skal legge til rette for en slik dugnad, ved å bidra til å
organisere samarbeid, finne ledige lokaler til ulike aktiviteter, organisere velkommentilbud
sammen med frivillige, og spille på lag med innbyggerne for å få flest mulig boliger til
disposisjon.
3. Bodø kommune bevilger kr 100.000 til det humanitære flyktningarbeidet.

FO 15/9 Interpellasjon Synne Bjørbæk - Nei til profitt på barnehagebarn
FO 15/10 Interpellasjon Hans Petter Horsgaard - Forvaltningsrevisjon av de kommunale
foretakene
FO 15/11 Interpellasjon Terje Cruickshank - Tidsbegrenset parkering i sone 1
FO 15/12 Interpellasjon Brigt Kristensen - Ledelsen av Stormen KF
FO 15/13 Interpellasjon Morten Melå - Høringsuttalelse søndagsåpne butikker
FO 15/14 Interpellasjon Ida Pinnerød - Lese-, skrive- og regnegaranti
FO 15/15 Interpellasjon Kirsten Hasvoll - Mottak av flyktninger i Bodø

