Møteprotokoll
Utvalg:

Bystyret

Møtested:

Rådhuset

Dato:

29.10.2015

Tidspunkt:

09:00 – 16:30

Til stede:
Navn
Ida Marie Pinnerød
Synne Bjørbæk
Johan Bakke
Ole-Henrik Hjartøy
Grethe Monica Fjærvoll
Dina Johnsen
Joakim Sennesvik
Hans Petter Horsgaard
Jørgen Thommesen Fjørtoft
Tord Henriksen
Liv Bente Kristoffersen
Espen Andre Rokkan
Lars Vestnes
Hans Olav Christian Fjærvoll
Ole Christian Erikstad
Morten Melå
Arild Nohr
Ali Horori
Thor Arne Angelsen
Ann-Kristin Moldjord
Anne Mari Haugen
Øystein Mathisen
Geir Lasse Granum Knutson
Ahmed Moallim Hassan
Maya Sol Sørgård
Knut-Ole Nordlie
Audun Martin Spjell
Jonny Gulbrandsen
Janne Mari Ellingsen
Allan Ellingsen
Svein Eilif Olsen

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

Medl. Varamedl. for
AP
RØDT
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Agnete Tjærandsen
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
Sigurd Andreas Myrvoll
FRP
FRP
FRP
FRP
RØDT

Linda Forsvik
Andreas Tymi
Randolv Gryt
Astrid T. Olsen
Bente Haukås
Håkon Andreas Møller
Ingrid Lien
Ida Gudding Johnsen

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

RØDT
RØDT
SV
SV
KRF
MDG
SP
V

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

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

Innkallingen ble godkjent.
I forbindelse med godkjenning av sakslisten fremmet Morten Melå (AP) forslag om å utsette PS
15/123 – Interpellasjoner til neste møte. Dette ble vedtatt med 20 (13AP, 4R, 2SV, 1SP) mot 19
stemmer. Sakslisten ble deretter godkjent.
Møteprotokoll fra 10.09.2015 ble godkjent.
Til å underskrive protokollen:
Morten Melå (AP)
Grethe Monica Fjærvoll (H)
Ida Gudding Johnsen (V)
Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:
PS 15/95, PS 15/126, PS 15/96-100, PS 15/103, PS 15/101, PS 15/102, PS 15/104-110, PS 15/112,
PS 15/111, PS 15/116-118, PS 15/124, PS 15/113-115, PS 15/119-122. PS 15/123 ble ikke utsatt til
neste møte.
Representanten Ole Henrik Hjartøy fratrådte bystyret etter behandlingen av PS 15/126, og Ole
Christian Erikstad tok fast sete som medlem av Bodø bystyre.
Inhabilitet:
PS 15/103:
PS 15/126:

Grethe Monica Fjærvoll (H) og Hans Petter Horsgaard (H). Mona Lillehaug og
Harald Jakobsen møtte som vara.
Ole Henrik Hjartøy (H). Jane Kolve Dreyer møtte som vara.

Permisjoner:
Håkon Andreas Møller (MDG) ble innvilget permisjon fra klokken 13.30. Sunniva Yngvesdatter
Møtte som vara.

Orientering:
Fra ordføreren:
 Perioden siden siste bystyremøte har vært preget av at det har vært valg.
 Fireårsperioden fikk en krevende start med Stortingets beslutning om nedlegging av Bodø
Hovedflystasjon
 I perioden har Bodø fått gjennomslag hos sentrale myndigheter i viktige saker – mye er
oppnådd mye i perioden
 Gode prosjekter er landet politisk – mange gjenstår
 Det må stor innsats til i tiden fremover for å sikre flytting av Generalinspektøren for
luftforsvaret til Bodø.
 Tv-aksjonen: 31,17 til sammen 1,564 mill
 Ønsket det nyvalgte bystyret lykke til i innsats for byen

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 15/95

Kommunestyrevalget 2015 - godkjenning

PS 15/96

Valg av formannskap 2015 - 2019

PS 15/97

Valg av ordfører 2015 - 2019

PS 15/98

Valg av varaordfører 2015 - 2019

PS 15/99

Valg av komitèer, organisasjonsutvalg og kontrollutvalg

PS 15/100

Valg av styrer, nemnder og råd 2015 - 2019

PS 15/101

Godtgjøringsreglement 2015 - 2019

PS 15/102

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift

PS 15/103

Tekniske hjelpemidler - organisering

PS 15/104

Sluttbehandling - områderegulering Saltstraumen sentrum

PS 15/105

Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Geitvågen

PS 15/106

Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for Rådhusparken/Solparken; Sentrum

PS 15/107

Sluttbehandling - detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

PS 15/108

Sluttbehandling detaljregulering planid 2014007 Sneveien 9-11

PS 15/109

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12

PS 15/110

Sluttbehandling - detaljregulering for søndre del av kvartal 21, Bodø sentrum

PS 15/111

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalnes hyttefelt - krav om
lovlighetskontroll

PS 15/112

Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt

PS 15/113

Hunstadsenteret og oppbygging etter brann.

PS 15/114

Tertialrapport 2/2015 med budsjettreguleringer

PS 15/115

AD sak 15/128 Tertialrapport 2/2015 med budsjettreguleringer - Ekstraordinær
nedbetaling av lån

PS 15/116

Bodø Spektrum KF - Tertialrapport 2/2015.

PS 15/117

Bodø Havn KF - Tertialrapport2/2015.

PS 15/118

Bodø Kulturhus KF - Tertialrapport 2/2015.

PS 15/119

Eiendomsskatt 2016

PS 15/120

Udisponerte innkomne spillemidler 2015

PS 15/121

Kommunereform - status og videre prosess

PS 15/122

Referatsaker

RS 15/12

Avrapportering status prosjekt Framtida vårres del og del 2

RS 15/13

Kommunebarometeret 2015

RS 15/14

Ny by - ny flypass: Utredning av alternativer for byutvikling ved bygging av ny
flyplass i Bodø

PS 15/123

Interpellasjon - Utsatt

FO 15/16

Interpellasjon Hans Petter Horsgaard - Bypakke Bodø - Utsatt

FO 15/17

Interpellasjon Joakim Sennesvik -Nye Bodø Rådhus - Utsatt

FO 15/18

Interpellasjon Grethe Monica Fjærvoll – Hunstadsenteret - Utsatt

PS 15/124

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 2 tertial 2015

PS 15/125

Nytt parkerings - og parkanlegg for å dekke eksisterende parkeringsbehov i
sentrum, samt parkeringskrav i forbindelse med etablering av nytt rådhus.

PS 15/126

Søknad fra Ole Hjartøy om fritak fra Politiske verv i perioden 2015 - 20119

Bodø, 3. november 2015
Ida Maria Pinnerød
Ordfører
Berit Skaug
Formannskapssekretær

PS 15/95 Kommunestyrevalget 2015 - godkjenning
Valgstyrets behandling i møte den 15.09.2015:

Votering
Enstemmig

Innstilling
Kommunestyrevalget i Bodø kommune for 2015 godkjennes

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Kommunestyrevalget i Bodø kommune for 2015 godkjennes

PS 15/96 Valg av formannskap 2015 - 2019
Forslag til vedtak
Som formannskapets medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015 – 2019 velges følgende:

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Morten Melå presenterte forslag til avtalevalg fra foreløpig valgnemnd.

Votering
Forslag på medlemmer til formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Forslag på varamedlemmer til formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapets medlemmer 2015 -2019 er:
Ida Maria Pinnerød
Synne Bjørbekk
Morten Melå
Svein Olsen
Ingrid Lien
Allan Ellingsen
Ida Gudding Johnsen
Grethe Monica Fjærvoll

AP
Rødt
AP
Rødt
SP
Frp
V
H

Hans Petter Horsgaard

H

Varamedlemmer for Arbeiderpartiet, Rødt og Senterpartiet:
Ann-Kristin Moldjord
Øystein Mathisen
Astrid Olsen
Linda Forsvik
Håkon Møller
Anne Mari Haugen
Andreas Tymi

AP
AP
SV
Rødt
MDG
AP
Rødt

Varamedlemmer for Høyre og Venstre:
Bente Haukås
Ole Christian Erikstad
Liv Bente Kristoffersen
Joakim Sennesvik
Hans Olav Chr. Fjærvoll

Krf
H
H
H
H

Varamedlemmer for Fremskrittspartiet:
Janne Ellingsen
Jonny Gulbrandsen
Audun Spjell

Frp
Frp
Frp

PS 15/97 Valg av ordfører 2015 - 2019
Forslag til vedtak
Som ordfører for Bodø kommune for perioden 2015 – 2019 velges:

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Jonny Gulbrandsen (FRP) ba om skriftlig votering.
Fra Joakim Sennesvik, H:
Som ordfører velges Hans Petter Horsgaard
Fra Morten Melå, AP:
Som ordfører velges Ida Maria Pinnerød
Følgende personer ble oppnevnt til tellekorps:
Morten Melå, Grethe Monica Fjærvoll, Bente Haukås.

Votering
Valget ble gjort i to omganger på grunn av feil ved stemmegivningen i første runde.
Ida Pinnerød fikk 20 stemmer
Hans Petter Horsgaard fikk 18 stemmer
En stemme på ikke foreslått kandidat.

Vedtak
Ida Maria Pinnerød velges som ordfører for perioden 2015 – 2019.

PS 15/98 Valg av varaordfører 2015 - 2019
Forslag til vedtak
Som varaordfører for Bodø kommune 2015 – 2019 velges:

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Jonny Gulbrandsen (FRP) ba om skriftlig votering.
Fra Geir Knutson (AP):
Som varaordfører velges Synne Høyforsslett Bjørbæk.
Fra Jonny Gulbrandsen (FRP):
Som varaordfører velges Allan Ellingsen.
Følgende personer ble oppnevnt som tellekorps:
Morten Melå, Grethe Monica Fjærvoll, Bente Haukås

Votering
Allan Ellingsen fikk 19 stemmer.
Synne Høyforsslett Bjørbæk fikk 20 stemmer.

Vedtak
Synne Høyforsslett Bjørbæk velges som varaordfører 2015 – 2019.

PS 15/99 Valg av komitèer, organisasjonsutvalg og kontrollutvalg
Forslag til vedtak
Innstilling vil bli fremmet av foreløpig valgnemnd i bystyrets møte

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Morten Melå fremsatte forslag om avtalevalg og kandidater fra foreløpig valgnemnd.

Votering
Det ble votert over de enkelte komiteer med medlemmer og varamedlemmer.
Alle ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Komite for oppvekst og kultur:
Faste medlemmer:
Randolv Gryt
Øystein Mathisen
Ali Horori
Maya Sol Sørgård
Andreas Tymi
Jonny Gulbrandsen
Jørgen Fjørtoft
Joakim Sennesvik
Ole Christian Erikstad
Bente Haukås

SV
AP
AP
AP
Rødt
Frp
H
H
H
Krf

Felles varaliste AP og SP
Ingrid Torstensen
Lisa Marshall
Fredric Persson
Inga-Lill Sundset
Jorulf Haugen
Helene Kaltenborn

AP
SP
AP
AP
AP
AP

Varaliste SV
Øystein Kolstad Kvalø
Marthine H. N. Johansen
Steinar Engen

SV
SV
SV

Varaliste Rødt
Jostein Greibrokk
Linn Stemland
Tore Stemland

Rødt
Rødt
Rødt

Leder

Nestleder

Felles varaliste H, V og Krf
Lars Petter Rekkedal
V
Jane Kolve Dreyer
H
Mona Lillehaug
H
Mathias Lauritzen
H
Ellen Marie Sæthre-Mcguirk H
Bjørn-Åge Nilsen
H
Ingrid Bay Larsen
V
Varaliste Frp
Kari Storstrand
Kassandra Petsas
Eugen Ludvigsen

Frp
Frp
Frp

Komite for plan, næring og miljø:
Håkon A. Møller
Arild Nohr
Ann-Kristin Moldjord
Geir Knutson
Astrid Olsen
Liv Bente Kristoffersen
Johan Bakke
Hans Olav Ch. Fjærvoll
Janne Ellingsen

MDG Leder
AP
AP
AP
SV
H
Nestleder
H
H
Frp

Felles varaliste AP og SP
Jon Tørset
Cecilie Lekang
Alf-Anton Røst
Jarl-Håkon Olsen
Even Sjøvoll

SP
AP
AP
AP
AP

Varaliste SV
Odd Willy Hansen
Øystein Kolstad Kvalø
Reiulf Pedersen

SV
SV
SV

Varaliste MDG
Egil Mathisen
Joakim Ljønes
Elise P. Gryt

MDG
MDG
MDG

Felles varaliste H og Krf
Rolf Arnt Sivertsen
Harald Jakobsen
Per Eirik Melgård
Grete B. Ingebrigtsen
Øivind Hansen

Krf
H
H
H
H

Tove Eli B. Rise
Varaliste Frp
Eugen Ludvigsen
Tommy Wisth
Sture Wisth

H

Frp
Frp
Frp

Komite for helse, omsorg og sosial:
Anne Mari Haugen
Ahmed Moallim Hassan
Sigurd Myrvoll
Linda Forsvik
Agnete Tjærandsen
Tord Henriksen
Diana Johnsen
Audun Spjell

AP
AP
AP
Rødt
H
H
H
Frp

Felles varaliste AP og MDG
Knut Ole Nordlie
Sunniva Y. Edvardsen
Magnus Holla Sivertsen
Judith Olafsen
Bishnumaya Adhikari

AP
MDG
AP
AP
AP

Varaliste Rødt
Tor Erlend Nordhus
Astri Dankertsen
Simon Gjerstad

Rødt
Rødt
Rødt

Felles varaliste H og Krf
Anne Nordkil
Elise Vikki
Christian S. Nydal
Stian Hiis Bergh
Veronica Christiansen

Krf
H
H
H
H

Varaliste Frp
Robert Sivertsen
Raymond Andreassen
Kari Storstrand

Frp
Frp
Frp

Leder

Nestleder

Kontrollutvalget:
Espen Andre Rokkan
Lars Vestnes
Thor Arne Angelsen
Charlotte Ringkjøp
Åshild Opøyen

H
Leder
H
AP
Nestleder
Ekstern
Ekstern

Felles varaliste AP og SP
Arild Mentzoni
Mathilde Jakobsen
Ola Smeplass

AP
AP
SP

Felles varaliste H, V og Frp
Bodil Brattli
Lars Røed Hansen
Kari Storstrand

H
H
Frp

Varaliste eksterne
Odd Paulsen
Anna Cecilie Jentoft
Tommy Ødegård
Hildur Auberg
Organisasjonsutvalget:
Ingrid Lien
Svein Olsen
Morten Melå
Hans Petter Horsgaard
Ida G. Johnsen

SP
Rødt
AP
H
V

Leder
Nestleder

Felles varaliste AP, Rødt, SV, SP, MDG
Astrid Olsen
SV
Øystein Mathisen
AP
Linda Forsvik
Rødt
Ann-Kristin Moldjord
AP
Håkon Møller
MDG
Felles varaliste H og Krf
Allan Ellingsen
Bente Haukås
Ole Christian Erikstad
Liv Bente Kristoffersen

Frp
Krf
H
H

PS 15/100 Valg av styrer, nemnder og råd 2015 - 2019
Forslag til innstilling
Forslag til innstilling blir fremmet av foreløpig valgnemnd i bystyrets møte.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Morten Melå fremsatte forslag om avtalevalg og kandidater fra foreløpig valgnemnd.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Arkiv i Nordland
Medlem:
Varamedlem:

Ingrid Lien
Jorulf Haugen

Kommunale sykehjem - brukerråd
Sentrum sykehjem
Medlemmer
Judith Olafsen
AP
Jonny Gulbrandsen Frp

Pers. varamedlemmer
Tor Erlend Nordhus
Hans Olav C. Fjærvoll

Rødt
H

Pers. varamedlemmer
Elsa Øverland
Remi Skipnes

AP
Frp

Rødt
H

Pers. varamedlemmer
Øystein Mathisen
Siv Frantzen

AP
Frp

AP
H

Pers. varamedlemmer
Fredric Persson
Audun Spjell

AP
Frp

Pers. varamedlemmer
Ingrid Torstensen
Tommy Bjørnødegård

AP
V

Leder: Jonny Gulbrandsen
Stadiontunet
Medlemmer
Astri Dankertsen
Joakim Sennesvik

Rødt
H

Leder: Astri Dankertsen
Sølvsuper
Medlemmer
Svein Olsen
Diana Johnsen
Leder: Svein Olsen
Vollsletta
Medlemmer
Lisbet Herring
Jørgen Fjørtoft

Leder: Jørgen Fjørtoft
Mørkved
Medlemmer
Linda Forsvik
Bodil Brattli
Leder: Linda Forsvik
Tverlandet

Rødt
H

Medlemmer
Pers. varamedlemmer
Velges av Tverlandet kommunedelsutvalg
Leder:
Gamle Riksvei 18
Medlemmer
Åse Birkeli
Eva Leivseth

AP
H

Pers. varamedlemmer
Sigurd Myrvoll
Bente Haukås

AP
Krf

SV
Frp

Pers. varamedlemmer
Ann-Kristin Moldjord
Tord Henriksen

AP
H

Leder: Eva Leivseth
Hovdejordet
Medlemmer
Astrid Olsen
Siv Frantzen
Leder: Astrid Olsen
Straumbo
Medlemmer
Pers. varamedlemmer
Velges av Saltstraumen komunedelsutvalg
Leder:
Bo-Godt
Medlemmer
Pers. varamedlemmer
Velges av Kjerringøy kommunedelsutvalg
Leder:
Bodø kirkelige fellesråd
Medlem:
Odd A. Lund
Varamedlem:
Robert Sivertsen
Bodø kommunale pensjonskasse
Medlemmer
Einar Lier Madsen
Adelheid B. Kristiansen
Rådmann
Hans Petter Horsgaard
Leder:
Nestleder:

Pers. varamedlemmer
Alf Anton Røst
Cecilie Lekang
Økonomidirektør
Øystein Wiik

Einar Lier Madsen
Hans Petter Horsgaard

Bodø kommunale boligstiftelse
Medlemmer

Varamedlemmer i rekkefølge

Alf Anton Røst
Astrid Olsen
Grete B. Ingebrigtsen
Leder:
Nestleder:

AP
SV
H

Lisa Marshall
Cecilie Lekang
Øivind Pedersen

SP
AP
Krf

Alf Anton Røst
Grete B. Ingebrigtsen

DA Bodø
Medlem
Ida Pinnerød

Pers. varamedlem
Synne Bjørbæk

Eldrerådet
Medlemmer
Ali Horori
Agnete Tjærandsen

AP
H

Klagenemnda
Medlemmer
Anne Mari Haugen
Håkon Møller
Randolv Gryt
Mona Lillehaug
Janne Ellingsen

Varamedlemmer i rekkefølge
AP
Ann-Kristin Moldjord
AP
MDG Tor Erlend Nordhus
Rødt
SV
Lisa Marshall
SP
H
Bente Haukås
Krf
Frp
Allan Ellingsen
Frp

Leder:
Nestleder:

Anne Mari Haugen
Mona Lillehaug

Kommunal valgnemnd
Medlemmer
Morten Melå
Svein Olsen
Randolv Gryt
Ingrid Lien
Håkon Møller
Grethe Fjærvoll
Allan Ellingsen
Ida G. Johnsen
Bente Haukås
Leder:
Nestleder:

Varamedlemmer i rekkefølge
Lisbet Herring
AP
Audun Spjell
Frp

Pers. varamedlemmer
AP
Anne Mari Haugen
Rødt Synne Bjørbæk
SV
Astrid Olsen
SP
Jon Tørset
MDG Sunniva Edvardsen
H
Hans Petter Horsgaard
Frp
Jonny Gulbrandsen
V
Lars Petter Rekkedal
Krf
Rolf Arnt Sivertsen

AP
Rødt
SV
SP
MDG
H
Frp
V
Krf

Morten Melå
Grethe Fjærvoll

KS Fylkeskretsen
Medlemmer
Ida Pinnerød
Synne Bjørbæk
Grethe Fjærvoll
Hans Petter Horsgaard

AP
Rødt

Varamedlemmer i rekkefølge
Randolv Gryt
SV
Ingrid Lien
SP

H
H

Jonny Gulbrandsen
Bente Haukås

Frp
Krf

Overskattetakstnemnd
Medlemmer
Arild Nohr
Kirsti Jørgensen
Kjersti Bardal
Hans Petter Horsgaard
Christian Nydal
Per Dalhaug
Leder:
Nestleder:

AP
SV
AP

Varamedlemmer i rekkefølge
Even Sjøvoll
AP
Helen Kaltenborn
AP
Magnus Holla Sivertsen
A

H
H
V

Tommy Wisth
Stian Hiis Bergh
Elise Vikki

FrP
H
H

Arild Nohr
Hans Petter Horsgaard

Salten kontrollutvalgsservice
Medlem
Espen Rokkan

H

Pers. varamedlem
Thor Arne Angelsen

AP

Råd for funksjonshemmede
Politiske medlemmer
Linda Forsvik
Eilif Benjaminsen
Diana Johnsen

Rødt
AP
H

Pers. varamedlemmer
Maya Sol Sørgård
Svein Møllersen
Anne Nordkil

AP
SP
Krf

Leder:
Nestleder:

Rep. fra brukerorganisasjon
Linda Forsvik

Ruspolitisk råd
Politiske medlemmer
Jorulf Haugen
Janne Ellingsen

AP
Frp

Varamedlemmer i rekkefølge
Sunniva Edvardsen
MDG
Tord Henriksen
H

Iris Salten - Salten Brann - HMTS Salten; representantskap
Medlemmer
Varamedlemmer i rekkefølge
Håkon Møller
MDG Øystein Mathisen
AP
Ann Kristin Moldjord
AP
Rolf Arnt Sivertsen
Krf
Odd Willy Hansen
SV
Astrid Olsen
SV
Simon Gjerstad
Rødt Johan Bakke
H
Ingrid Lien
SP
Svein Olsen
Rødt
Allan Ellingsen
Frp
Jørgen Fjørtoft
H
Bente Haukås
Krf
Egil Mathisen
MDG
Mona Lillehaug
H
Ingrid Bay Larsen
V
Hans Petter Horsgaard
H
Jon Tørset
SP
Salten Regionråd
Medlemmer
Ordfører
Grethe Fjærvoll
Skattetakstnemnd
Medlemmer

H

Pers. varamedlemmer
Varaordfører
Hans Petter Horsgaard
Varamedlemmer i rekkefølge

H

Jon Tørset
Lisa Marshall
Bodil Brattli

SP
SP
H

Inga-Lill Sundset
Alf Anton Røst
Stian H. Berg

AP
AP
H

Barneskoler
Alstad
Medlem
Fredric Persson

AP

Varamedlem
Johan Bakke

H

Aspåsen
Medlem
Andreas Tymi

Rødt

Varamedlem
Ole Christian Erikstad

H

Bodøsjøen
Medlem
Tore Stemland

Rødt

Varamedlem
Hans O. C. Fjærvoll

H

Grønnåsen
Medlem
Joakim Sennesvik

H

Varamedlem
Helene Kaltenborn

AP

Hunstad
Medlem
Sunniva Edvardsen

Varamedlem
MDG Janne Ellingsen

Leder:
Nestleder:

Jon Tørset
Bodil Brattli

Skolenes samarbeidsutvalg

Frp

Løding
Medlem
Øyvind Hansen

H

Varamedlem
Steinar Engen

SV

Frp

Varamedlem
Kjersti Bardal

AP

Medlem
Geir Jakobsen

Frp

Varamedlem
Sigurd Myrvoll

AP

Medlem
Linn Stemland

Rødt

Varamedlem
Janne Ellingsen

Frp

AP

Varamedlem
Iramghan Malik

V

Mørkvedmarka
Medlem
Jonny Gulbrandsen
Skaug

Støver

Østbyen
Medlem
Lisbet Herring
Barne- og ungdomsskoler

Skolene i Verran
Medlem
Else Marie Torp

Krf

Varamedlem
Svein Møllersen

SP

H

Varamedlem
Arild Nohr

AP

AP

Varamedlem
Liv Bente Kristoffersen

H

Saltvern
Medlem
Anne Nordkil

Krf

Varamedlem
Maya Sol Sørgård

AP

Tverlandet
Medlem
Øyvind Hansen

H

Varamedlem
Evy Jeremiassen

AP

Alberthaugen
Medlem
Svein Olsen

Rødt

Varamedlem
Diana Johnsen

H

H

Varamedlem
Øystein Mathisen

AP

Rødt

Varamedlem
Jane Kolve Dreyer

H

Hunstad
Medlem
Ingrid Torstensen

AP

Varamedlem
Lars Vestnes

H

17. maikomite
Medlemmer
Ali Horori
Astri Dankertsen
Øystein Kvalø
Agnete Tjærandsen
Bente Haukås

AP
Rødt
SV
H
Krf

Pers. varamedlemmer
Maya Sol Sørgård
Eirill Teigstad
Lisbet Herring
Joakim Sennesvik
Hildur Auberg

AP
SP
AP
H
Krf

Løpsmark
Medlem
Diana Johnsen
Rønvik
Medlem
Jarl Håkon Olsen

Alstad
Medlem
Joakim Sennesvik
Bankgata
Medlem
Jostein Greibrokk

Leder:
Nestleder:

Ali Horori
Bente Haukås

Styringsgruppe for folkehelse
Medlemmer
Anne Mari Haugen
Randolv Gryt
Håkon Møller

Pers. varamedlemmer
AP
Jorulf Haugen
SV
Øystein Mathisen
MDG Sunniva Edvardsen

AP
AP
MDG

Grethe Fjærvoll
Janne Ellingsen

H
Frp

Tord Henriksen
Håvard berg

H
Krf

Leder: Randolv Gryt
Studentråd
Ida Pinnerød
Mathias Lauritzen

AP
H

Valgstyre
Medlemmer
Morten Melå
Synne Bjørbæk
Ingrid Lien
Hans Petter Horsgaard
Allan Ellingsen

AP
Rødt
SP
H
Frp

Leder:
Nestleder:

Varamedlemmer i rekkefølge
Randolv Gryt
SV
Svein Olsen
Rødt
Håkon Møller
MDG
Grethe Fjærvoll
H
Jonny Gulbrandsen
Frp

Synne Bjørbæk
Hans Petter Horsgaard

Valgkomite for AS, KF og IKS styrer
Medlemmer
Ordfører
Varaordfører
Lars Vestnes
H
Dialogforum
Medlemmer
Lars Christensen
Maya Sol Sørgård
Jonny Gulbrandsen
Ida G. Johnsen

Rødt
AP
Frp
V

Varamedlemmer i rekkefølge
Ola Smeplass
SP
Bente Haukås
Krf
Bishnumaya Adhikari
AP
Joakim Sennesvik
H

PS 15/101 Godtgjøringsreglement 2015 - 2019
Godtgjøringsutvalgets behandling i møte den 14.10.2015:

Forslag
Fra Morten Melå, AP:
Endringsforslag – Reglement for godtgjøring.
2.1.3 Politisk rådgiver
Årlig godtgjøring i hel stilling settes til maks 70 % av ordførers godtgjøring.
Ansettelse av politisk rådgiver avgjøres av ordfører.
2.1.4 Komiteledere

Årlig godtgjøring av ledere i komitè for oppvekst og kultur, komitè for plan, næring og miljø,
komitè for helse, omsorg og sosial og organisasjonsutvalget utgjør 0,5 årsverk hver. Godtgjørelsen
til komitèlederne omfattes ikke av frikjøpsordningen.
2.1.5 Godtgjøring for politisk arbeid (frikjøpsordningen)
Hvert parti gis en frikjøpsressurs på 0,12 årsverk pr. bystyrerepresentant, ressursen disponeres av
partiet vedkommende er valgt inn for. Det anbefales at representanter med byrdefulle verv
prioriteres ved fordeling av tilgjengelig ressurs.
Hvert parti disponerer selv frikjøpsressursene gjennom hele perioden, men samarbeidende partier
og/eller grupper kan koordinere sine frikjøpsressurser for politisk arbeid.
Godtgjøring for politisk arbeid (gjelder også komiteledere) fastsettes til kr. 400 000,- for fullt
frikjøp. Politikere med høyere avlønning i sin ordinære jobb, vil få kompensert utover kr. 400 000,men dog begrenset oppad til maks 80 % av ordførers godtgjøring (pr. 30.09.2015 tilsvarer dette kr.
761.288,-).
Godtgjøring til studenter eller andre som ikke er i lønnet arbeid settes til kr. 400 000,- for fullt
frikjøp. Frikjøpte politikere som jobber deltid/redusert stilling (eller er delvis ufør) får godtgjøring i
henhold til sin frikjøpsprosent. Dvs. at 50 % frikjøp gir en godtgjøring på minimum kr. 200 000,pr. år.
Frikjøp med inntil 60% stilling:
Mottar møtegodtgjørelse ved obligatoriske møter
Frikjøp f.o.m. 60% stilling:
Mottar ikke møtegodtgjørelse
Fra Terje Cruickshank, V:
Punkt 2.1.3: 60%
Punkt 2.1.4: strykes «for levekår og komite for PNM foretas.
Punkt 2.1.5:

0,20 (fra 0,12)
60 % (fra 80%).

Votering
Det ble først votert over arbeidsgruppens forslag, med unntak av punktene 2.1.3 – 2.1.4 – 2.1.5.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Terje Cruickshank, V til punkt 2.1.3 fikk 1 stemme (1V) og falt
Forslag fra Terje Cruickshank, V til punkt 2.1.4 fikk 2 stemmer (1V, 1H) og falt.
Forslag fra Terje Cruickshank, V til punkt 2.1.5 fikk 1 stemme (1V) og falt.
Forslag fra Morten Melå, AP til punktene 2.1.3 – 2.1.5 fikk 3 stemmer (2AP, 1SP) og ble vedtatt.
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Kapittel 1 Godtgjøring for politisk arbeid, pensjon m.m.
Typer godtgjøring som reglementet omfatter:
- Pensjon
- Forsikring
- Ordfører/ varaordførers godtgjørelse
- Frikjøpsordning
- Etterlønn
- Fast ledergodtgjørelse
- Møtegodtgjørelse
- Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste
- Kostgodtgjøring/reiseutgifter
- Økonomisk støtte til politiske partier

1.1 Hvem regulativet gjelder for
1.1.1 Valgt av bystyret
Regulativet gjelder for bystyremedlemmer og for politisk valgte medlemmer av formannskap,
komiteer, organisasjonsutvalg, kontrollutvalg og andre nemnder som ikke får godtgjøring av andre
instanser i henhold til lover og regler, og som dekkes i pkt. 2. Reglementet omfatter også
kommunale foretak og interkommunale selskaper. Brukerrepresentanter valgt av bystyret omfattes
også av regulativet. Regulativet gjelder også for personer som er valgt til eller på annen måte er gitt
oppdrag for Bodø kommune. Hvis det er tvil om hvorvidt et oppdrag er å anse som en kommunal
representasjonsoppgave, avgjøres dette av ordfører.

1.1.2 Barnas talsperson
Bystyret oppnevner for hver valgperiode en barnas talsperson som skal ivareta barn og unges
interesser i planleggingen. Jfr. plan- og bygningsloven og FN’s barnekonvensjon.
Godtgjøres med fast ledergodtgjøring i h.h.t. pkt. 2.3.1 Det gis møtegodtgjøring i tillegg.

1.1.3 Pensjon
Pensjonsordning i Bodø kommunale pensjonskasse opprettholdes som tidligere, jf. pensjonskassevedtektenes betingelser for medlemskap. Det vil si at alle med politisk godtgjøring fra og med
37,33% omfattes av pensjonsordningen for folkevalgte. I denne pensjonsordningen, hvor også
ordfører og varaordfører omfattes, er kravet til full opptjening.

1.1.4 Forsikringer
Alle politikere med politisk godtgjøringsprosent er forsikret etter § 10 (Gruppeliv) og § 11
(Yrkesskadeforsikring) i Hovedtariffavtalen.
Politikere med politisk godtgjøringsprosent kan også omfattes av Ulykkesforsikring i fritid på
samme måte som ansatte.
Den enkelte politiker må selv ta kontakt med politisk sekretariat dersom de ønsker å være omfattet
av fritidsforsikringen, egenandelen trekkes av godtgjøringen.

Kapittel 2 – Arbeidsgodtgjøring (møtegodtgjøring, fastgodtgjøring)
Godtgjøring til ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som omfattes av
frikjøpsordningen , utbetales i 12 like månedsrater. Godtgjøringen omfattes ikke av ferielovens
bestemmelser vedrørende opptjening av feriepenger og trekk for feriefritid.

2.1 Politiske godtgjøringer
2.1.1 Ordfører
Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik stortingsrepresentants lønn ganget med en faktor på 1,1.
2.1.2 Varaordfører
Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik 80 % av ordførers godtgjøring
2.1.3 Politisk rådgiver
Årlig godtgjøring i hel stilling settes til maks 70 % av ordførers godtgjøring.
Ansettelse av politisk rådgiver avgjøres av ordfører.
2.1.4 Komiteledere
Årlig godtgjøring av ledere i komitè for oppvekst og kultur, komitè for plan, næring og miljø,
komitè for helse, omsorg og sosial og organisasjonsutvalget utgjør 0,5 årsverk hver. Godtgjørelsen
til komitèlederne omfattes ikke av frikjøpsordningen.
2.1.5 Godtgjøring for politisk arbeid (frikjøpsordningen)
Hvert parti gis en frikjøpsressurs på 0,12 årsverk pr. bystyrerepresentant, ressursen disponeres av
partiet vedkommende er valgt inn for. Det anbefales at representanter med byrdefulle verv
prioriteres ved fordeling av tilgjengelig ressurs.
Hvert parti disponerer selv frikjøpsressursene gjennom hele perioden, men samarbeidende partier
og/eller grupper kan koordinere sine frikjøpsressurser for politisk arbeid.
Godtgjøring for politisk arbeid (gjelder også komiteledere) fastsettes til kr. 400 000,- for fullt
frikjøp. Politikere med høyere avlønning i sin ordinære jobb, vil få kompensert utover kr. 400 000,men dog begrenset oppad til maks 80 % av ordførers godtgjøring (pr. 30.09.2015 tilsvarer dette kr.
761.288,-).
Godtgjøring til studenter eller andre som ikke er i lønnet arbeid settes til kr. 400 000,- for fullt
frikjøp. Frikjøpte politikere som jobber deltid/redusert stilling (eller er delvis ufør) får godtgjøring i
henhold til sin frikjøpsprosent. Dvs. at 50 % frikjøp gir en godtgjøring på minimum kr. 200 000,pr. år.
Frikjøp med inntil 60% stilling:
Mottar møtegodtgjørelse ved obligatoriske møter
Frikjøp f.o.m. 60% stilling:
Mottar ikke møtegodtgjørelse
Ordfører, varaordfører, komiteledere og politisk rådgiver har rettighet ved sykdom, fødselspenger
o.l som ordinære arbeidstakere.

Ved bruk av frikjøpsordningen gjelder tilsvarende.

2.2. Etterlønn
Avtroppende ordfører, varaordfører og politisk rådgiver kan etter søknad gis slik ettergodtgjøring
ved valgperiodens utløp:



I 1 1/2 måned dersom vedkommende har en jobb eller næringsvirksomhet å komme tilbake
til etter endt tjeneste
I 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb eller næringsvirksomhet å vende tilbake
til

2.3 Arbeidsgodtgjøring
2.3.1 Fast ledergodtgjøring
Fast ledergodtgjøring gis til verv i folkevalgte organer hvor det påregnes utstrakt kontakt fra berørte
parter, interesseorganisasjoner, publikum for øvrig samt presse. Den faste godtgjøringen
kompenserer for arbeidet slik kontakt utløser, udokumenterte utlegg til telefon, internett m.v. Det
gis ikke ledergodtgjøring dersom representanten er innvilget 50% eller mer politisk godtgjøring
(frikjøp).
Ledere i følgende utvalg og komiteer har en årlig fastgodtgjørelse på 2,4% av ordførerens
godtgjøring:
 Organisasjonsutvalg
 Kontrollutvalget
 Klagenemnda
Ledere i andre utvalg har en årlig fastgodtgjørelse på 0,8% av ordførerens godtgjøring:
 Bodø kommunale boligstiftelse
 Bygdebokkomiteen
 Eldrerådet
 Rådet for funksjonshemmede
 Ungdomsrådet
 Ruspolitisk råd
 Kjerringøy kommunedelsutvalg
 Saltstraumen kommunedelsutvalg
 Skjerstad kommunedelsutvalg
 Tverlandet kommunedelsutvalg
 Viltnemda
 17.maikomiteen
 Barnas talsperson
Ved forfall på over 1/3 av møtene trekkes forholdsmessig av den faste ledergodtgjøringen.

2.3.3 Møtegodtgjørelse
Møtegodtgjørelse pr. møte gis for gjennomføring av møte i det aktuelle organet. Inkludert i
møtegodtgjørelsen pr møte omfattes lesing av saksdokumenter og deltakelse i gruppemøter,

befaringer, folkemøter og andre aktiviteter som er relevant bakgrunnsstoff for å ta stilling til de
saker som behandles i møtet. Ved møter som faller på samme dag gis èn møtegodtgjørelse.
Pr møte:
Medlemmer og varamedlemmer i følgende utvalg/komiteer gis en møtegodtgjøring 0,13% av
ordførerens godtgjøring:
1. Bystyret
2. Formannskapet
3. Komité for plan, næring og miljø
4. Komité for levekår
5. Organisasjonsutvalget
6. Godtgjøringsutvalget
7. Klagenemnda
8. Kontrollutvalget
9. Kommunale foretak
10. Interkommunale selskaper ( til diskusjon)
Medlemmer og varamedlemmer i følgende nemnder, utvalg, styrer og råd på 0,07% av ordførerens
godtgjøring:
 Ad hocutvalg oppnevnt av formannskapet
 Brukerråd – kommunale sykehjem
 Boligstiftelsen
 Bygdebokkomiteen
 Eldreråd
 Rådet for funksjonshemmede
 Ungdomsråd
 Ruspolitisk råd
 Heimevernsnemd
 Innkvarteringsnemd
 Legatstyrer
 Kjerringøy kommunedelsutvalg
 Skjerstad kommunedelsutvalg
 Saltstraumen kommunedelsutvalg
 Tverlandet kommunedelsutvalg
 Norske kommuners sentralforbund fylkeslag
 Overskattetakstnemnda
 Skattetakstnemnda
 Skolenes samarbeidsutvalg
 17. maikomiteen
 Tilflyttingsnemd
 Valgstyret
 Valgnemnda
 Vei- og stedsnavnutvalg
 Viltnemd
 Befaringer organisert av faste utvalg, godtgjørelse som for møte

Kapittel 3. Refusjon for tap av arbeidsinntekt m.m.
Medlemmer og varamedlemmer av kommunale utvalg nevnt under punkt 2.3.1, som har tap i
ordinær arbeidsinntekt som følge av vervet, gis refusjon fra Bodø kommune.

3.1 Legitimert tap
Lønnsmottakere som blir trukket i lønn, får refundert det faktiske beløp, inklusive feriepenger. Det
kan inngås ordninger med arbeidsgiveren med formål at oppgjør skjer mellom den enkelte
arbeidsgiver og kommunen.
For legitimerte krav fastsettes maksimumsbeløpet til 1 daglønn av ordførerens godtgjøring med
tillegg av arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. Maksimal utbetaling pr. møtetime er
maksimumsbeløpet delt på 7,5 timer.
Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være dokumentert og attestert av arbeidsgiver. Ved refusjon av
lønn til arbeidsgiver skal refusjonskravet faktureres. Regning sendes minimum kvartalsvis og senest
tre måneder etter møtet.
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende utbetales etter siste
ligningsattest.
Når særlige grunner foreligger gis Godtgjøringsutvalget fullmakt til å gi kompensasjon til
selvstendig næringsdrivende ut over dagtakst.

3.1.1 Stedfortreder, landbruksvikar
Utgifter til eventuell stedfortreder, landbruksvikar og lignende likestilles med tap av arbeidsinntekt,
og utbetales etter dokumentasjon, begrenset oppad til inntil 0,07% av ordførerens godtgjøring eller
etter gjeldende tariffer der slike finnes.

3.1.2 Utgifter til omsorgsarbeid m.v.
Ved omsorg i hjemmet, og/eller nødvendig ledsagelse i forbindelse med utøvelse av vervet dekkes
dokumenterte utgifter etter forhåndsgodkjenning av ordfører med inntil 0,08 % av ordførerens
godtgjøring eller etter gjeldende tariffer der slike finnes.

Kapittel 4 Reiseutgifter, kostgodtgjøring og nattillegg
1. Den folkevalgte får skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med
møter man er innkalt til. Dette gjelder
a) Ordinære møter i organ vedkommende er medlem i, og
b) Møter, konferanser og kurs som vedkommende er kommunens valgte utsending til.
2. Det gis ikke skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med
a) Styre- og representantskapsmøter i aksjeselskaper hvor vedkommende er valgt som
kommunens representant, og aktiviteter for medlemmer i slike organer, og
b) Gruppemøter og andre aktiviteter i eget parti eller gruppe, eller i andre sammenhenger hvor
vedkommende representerer partiet eller gruppen.
3. Dersom en folkevalgt har midlertidig bosted utenfor Bodø kommune, dekkes reiseutgifter
med egnet transportmiddel på billigste måte, og begrenset oppad til kr 2000,- pr. møte

Kapittel 5. Utbetalingsmåte
5.1 Arbeidsgodtgjøring
Utbetaling skjer etter oppgaver sendt inn av de forskjellige nemnders sekretariat eller fra den
enkelte representanten til politisk sekretariat. Unntak er godtgjøring til styremedlemmer i
kommunale foretak som utbetales fra de respektive foretakene.
Møtegodtgjørelse, fast ledergodtgjørelse og annen fastgodtgjørelse utbetales halvårsvis pr 30.04 i
juni og pr 30.10 i desember.

5.2 Tapt arbeidsfortjeneste/ refusjonskrav fra arbeidsgiver
Krav om tapt arbeidsfortjeneste sendes til politisk sekretariat innen 3 måneder etter møtet som det
kreves tapt arbeidsfortjeneste for.
Refusjon av lønn til arbeidsgiver skal faktureres fra arbeidsgiver hvert kvartal.

5.3 Reise- og oppholdsutgifter
Krav om reise- og oppholdsutgifter fremmes på eget skjema gjennom de enkelte nemnders
sekretariat innen 3 måneder etter avholdt møte.

5.4 Telefongodtgjøring
Ordfører, varaordfører og politisk rådgiver får benytte kommunal mobiltelefon til bruk i tjenesten.
Øvrige heltidspolitikere/lønnede politikere kan etter avgjørelse av ordfører gis dekning inntil kr
550,- pr. måned for bruk av egen mobiltelefon.

Kapittel 6 Fastgodtgjøring til partiene
Det utbetales i januar et fastbeløp som følger:
- Kr 14 000 kroner pr representant i bystyret.
- Kr 9 000 i grunnbeløp pr bystyregruppe.
Beløpet skal benyttes til opplæring, skolering eller annet politisk arbeid.
Utbetaling pr representant skjer ut fra fordelingen ved begynnelsen av valgperioden. Det vil si at
dersom noen bytter parti så utbetales beløpet til opprinnelig partigruppe.
Partistøtten utbetales med hjemmel i partilovens bestemmelser. Innberetning o.l. er partienes
ansvar.

Kapittel 7 Revidering, tolking av reglementet
7.1 Revidering
Godtgjøringsreglementet følger valgperioden og revideres før nytt kommunestyrevalg.

7.2 Tolking av reglementet
Godtgjøringsutvalget gis fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvilsspørsmål omkring dette
regulativ med formannskapet som ankeinstans.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Allan Ellingsen på vegne av H, FrP, V og KrF:
1. Endring til godtgjøringsreglementet:
Varaordfører avlønnes som ved ordinært frikjøp.
2. Tilleggsforslag:
Det innarbeides i reglementet at avgift ved parkering i forbindelse med politiske møter ikke dekkes
av kommunen.

Votering
Forslag 1 fra Allan Ellingsen fikk 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) og falt
Innstillingen ble vedtatt mot 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF)
Forslag 2 fra Allan Ellingsen fikk 23 stemmer (13H, 4FRP, 4R, 1V, 1KRF) og ble vedtatt.

Vedtak
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Kapittel 1 Godtgjøring for politisk arbeid, pensjon m.m.
Typer godtgjøring som reglementet omfatter:
- Pensjon
- Forsikring
- Ordfører/ varaordførers godtgjørelse
- Frikjøpsordning
- Etterlønn
- Fast ledergodtgjørelse
- Møtegodtgjørelse
- Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste
- Kostgodtgjøring/reiseutgifter
- Økonomisk støtte til politiske partier

1.1 Hvem regulativet gjelder for
1.1.1 Valgt av bystyret
Regulativet gjelder for bystyremedlemmer og for politisk valgte medlemmer av formannskap,
komiteer, organisasjonsutvalg, kontrollutvalg og andre nemnder som ikke får godtgjøring av andre
instanser i henhold til lover og regler, og som dekkes i pkt. 2. Reglementet omfatter også
kommunale foretak og interkommunale selskaper. Brukerrepresentanter valgt av bystyret omfattes
også av regulativet. Regulativet gjelder også for personer som er valgt til eller på annen måte er gitt
oppdrag for Bodø kommune. Hvis det er tvil om hvorvidt et oppdrag er å anse som en kommunal
representasjonsoppgave, avgjøres dette av ordfører.

1.1.2 Barnas talsperson
Bystyret oppnevner for hver valgperiode en barnas talsperson som skal ivareta barn og unges
interesser i planleggingen. Jfr. plan- og bygningsloven og FN’s barnekonvensjon.
Godtgjøres med fast ledergodtgjøring i h.h.t. pkt. 2.3.1 Det gis møtegodtgjøring i tillegg.

1.1.3 Pensjon
Pensjonsordning i Bodø kommunale pensjonskasse opprettholdes som tidligere, jf. pensjonskassevedtektenes betingelser for medlemskap. Det vil si at alle med politisk godtgjøring fra og med
37,33% omfattes av pensjonsordningen for folkevalgte. I denne pensjonsordningen, hvor også
ordfører og varaordfører omfattes, er kravet til full opptjening 30 år.

1.1.4 Forsikringer
Alle politikere med politisk godtgjøringsprosent er forsikret etter § 10 (Gruppeliv) og § 11
(Yrkesskadeforsikring) i Hovedtariffavtalen.
Politikere med politisk godtgjøringsprosent kan også omfattes av Ulykkesforsikring i fritid på
samme måte som ansatte.
Den enkelte politiker må selv ta kontakt med politisk sekretariat dersom de ønsker å være omfattet
av fritidsforsikringen, egenandelen trekkes av godtgjøringen.

Kapittel 2 – Arbeidsgodtgjøring (møtegodtgjøring, fastgodtgjøring)
Godtgjøring til ordfører, varaordfører, politisk rådgiver og folkevalgte som omfattes av
frikjøpsordningen , utbetales i 12 like månedsrater. Godtgjøringen omfattes ikke av ferielovens
bestemmelser vedrørende opptjening av feriepenger og trekk for feriefritid.

2.1 Politiske godtgjøringer
2.1.1 Ordfører
Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik stortingsrepresentants lønn ganget med en faktor på 1,1.
2.1.2 Varaordfører
Årlig godtgjøring i hel stilling settes lik 80 % av ordførers godtgjøring
2.1.3 Politisk rådgiver
Årlig godtgjøring i hel stilling settes til maks 70 % av ordførers godtgjøring.
Ansettelse av politisk rådgiver avgjøres av ordfører.
2.1.4 Komiteledere
Årlig godtgjøring av ledere i komitè for oppvekst og kultur, komitè for plan, næring og miljø,
komitè for helse, omsorg og sosial og organisasjonsutvalget utgjør 0,5 årsverk hver. Godtgjørelsen
til komitèlederne omfattes ikke av frikjøpsordningen.
2.1.5 Godtgjøring for politisk arbeid (frikjøpsordningen)
Hvert parti gis en frikjøpsressurs på 0,12 årsverk pr. bystyrerepresentant, ressursen disponeres av
partiet vedkommende er valgt inn for. Det anbefales at representanter med byrdefulle verv
prioriteres ved fordeling av tilgjengelig ressurs.
Hvert parti disponerer selv frikjøpsressursene gjennom hele perioden, men samarbeidende partier
og/eller grupper kan koordinere sine frikjøpsressurser for politisk arbeid.
Godtgjøring for politisk arbeid (gjelder også komiteledere) fastsettes til kr. 400 000,- for fullt
frikjøp. Politikere med høyere avlønning i sin ordinære jobb, vil få kompensert utover kr. 400 000,men dog begrenset oppad til maks 80 % av ordførers godtgjøring (pr. 30.09.2015 tilsvarer dette kr.
761.288,-).
Godtgjøring til studenter eller andre som ikke er i lønnet arbeid settes til kr. 400 000,- for fullt
frikjøp. Frikjøpte politikere som jobber deltid/redusert stilling (eller er delvis ufør) får godtgjøring i
henhold til sin frikjøpsprosent. Dvs. at 50 % frikjøp gir en godtgjøring på minimum kr. 200 000,pr. år.
Frikjøp med inntil 60% stilling:
Mottar møtegodtgjørelse ved obligatoriske møter
Frikjøp f.o.m. 60% stilling:
Mottar ikke møtegodtgjørelse
Ordfører, varaordfører, komiteledere og politisk rådgiver har rettighet ved sykdom, fødselspenger
o.l som ordinære arbeidstakere.

Ved bruk av frikjøpsordningen gjelder tilsvarende.

2.2. Etterlønn
Avtroppende ordfører, varaordfører og politisk rådgiver kan etter søknad gis slik ettergodtgjøring
ved valgperiodens utløp:



I 1 1/2 måned dersom vedkommende har en jobb eller næringsvirksomhet å komme tilbake
til etter endt tjeneste
I 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb eller næringsvirksomhet å vende tilbake
til

2.3 Arbeidsgodtgjøring
2.3.1 Fast ledergodtgjøring
Fast ledergodtgjøring gis til verv i folkevalgte organer hvor det påregnes utstrakt kontakt fra berørte
parter, interesseorganisasjoner, publikum for øvrig samt presse. Den faste godtgjøringen
kompenserer for arbeidet slik kontakt utløser, udokumenterte utlegg til telefon, internett m.v. Det
gis ikke ledergodtgjøring dersom representanten er innvilget 50% eller mer politisk godtgjøring
(frikjøp).
Ledere i følgende utvalg og komiteer har en årlig fastgodtgjørelse på 2,4% av ordførerens
godtgjøring:
 Organisasjonsutvalg
 Kontrollutvalget
 Klagenemnda
Ledere i andre utvalg har en årlig fastgodtgjørelse på 0,8% av ordførerens godtgjøring:
 Bodø kommunale boligstiftelse
 Bygdebokkomiteen
 Eldrerådet
 Rådet for funksjonshemmede
 Ungdomsrådet
 Ruspolitisk råd
 Kjerringøy kommunedelsutvalg
 Saltstraumen kommunedelsutvalg
 Skjerstad kommunedelsutvalg
 Tverlandet kommunedelsutvalg
 Viltnemda
 17.maikomiteen
 Barnas talsperson
Ved forfall på over 1/3 av møtene trekkes forholdsmessig av den faste ledergodtgjøringen.

2.3.3 Møtegodtgjørelse
Møtegodtgjørelse pr. møte gis for gjennomføring av møte i det aktuelle organet. Inkludert i
møtegodtgjørelsen pr møte omfattes lesing av saksdokumenter og deltakelse i gruppemøter,

befaringer, folkemøter og andre aktiviteter som er relevant bakgrunnsstoff for å ta stilling til de
saker som behandles i møtet. Ved møter som faller på samme dag gis èn møtegodtgjørelse.
Pr møte:
Medlemmer og varamedlemmer i følgende utvalg/komiteer gis en møtegodtgjøring 0,13% av
ordførerens godtgjøring:
11. Bystyret
12. Formannskapet
13. Komité for plan, næring og miljø
14. Komité for levekår
15. Organisasjonsutvalget
16. Godtgjøringsutvalget
17. Klagenemnda
18. Kontrollutvalget
19. Kommunale foretak
20. Interkommunale selskaper ( til diskusjon)
Medlemmer og varamedlemmer i følgende nemnder, utvalg, styrer og råd på 0,07% av ordførerens
godtgjøring:
 Ad hocutvalg oppnevnt av formannskapet
 Brukerråd – kommunale sykehjem
 Boligstiftelsen
 Bygdebokkomiteen
 Eldreråd
 Rådet for funksjonshemmede
 Ungdomsråd
 Ruspolitisk råd
 Heimevernsnemd
 Innkvarteringsnemd
 Legatstyrer
 Kjerringøy kommunedelsutvalg
 Skjerstad kommunedelsutvalg
 Saltstraumen kommunedelsutvalg
 Tverlandet kommunedelsutvalg
 Norske kommuners sentralforbund fylkeslag
 Overskattetakstnemnda
 Skattetakstnemnda
 Skolenes samarbeidsutvalg
 17. maikomiteen
 Tilflyttingsnemd
 Valgstyret
 Valgnemnda
 Vei- og stedsnavnutvalg
 Viltnemd
 Befaringer organisert av faste utvalg, godtgjørelse som for møte

Kapittel 3. Refusjon for tap av arbeidsinntekt m.m.
Medlemmer og varamedlemmer av kommunale utvalg nevnt under punkt 2.3.1, som har tap i
ordinær arbeidsinntekt som følge av vervet, gis refusjon fra Bodø kommune.

3.1 Legitimert tap
Lønnsmottakere som blir trukket i lønn, får refundert det faktiske beløp, inklusive feriepenger. Det
kan inngås ordninger med arbeidsgiveren med formål at oppgjør skjer mellom den enkelte
arbeidsgiver og kommunen.
For legitimerte krav fastsettes maksimumsbeløpet til 1 daglønn av ordførerens godtgjøring med
tillegg av arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. Maksimal utbetaling pr. møtetime er
maksimumsbeløpet delt på 7,5 timer.
Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være dokumentert og attestert av arbeidsgiver. Ved refusjon av
lønn til arbeidsgiver skal refusjonskravet faktureres. Regning sendes minimum kvartalsvis og senest
tre måneder etter møtet.
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende utbetales etter siste
ligningsattest.
Når særlige grunner foreligger gis Godtgjøringsutvalget fullmakt til å gi kompensasjon til
selvstendig næringsdrivende ut over dagtakst.

3.1.1 Stedfortreder, landbruksvikar
Utgifter til eventuell stedfortreder, landbruksvikar og lignende likestilles med tap av arbeidsinntekt,
og utbetales etter dokumentasjon, begrenset oppad til inntil 0,07% av ordførerens godtgjøring eller
etter gjeldende tariffer der slike finnes.

3.1.2 Utgifter til omsorgsarbeid m.v.
Ved omsorg i hjemmet, og/eller nødvendig ledsagelse i forbindelse med utøvelse av vervet dekkes
dokumenterte utgifter etter forhåndsgodkjenning av ordfører med inntil 0,08 % av ordførerens
godtgjøring eller etter gjeldende tariffer der slike finnes.

Kapittel 4 Reiseutgifter, kostgodtgjøring og nattillegg
1. Den folkevalgte får skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med
møter man er innkalt til. Dette gjelder
c) Ordinære møter i organ vedkommende er medlem i, og
d) Møter, konferanser og kurs som vedkommende er kommunens valgte utsending til.
2. Det gis ikke skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med
c) Styre- og representantskapsmøter i aksjeselskaper hvor vedkommende er valgt som
kommunens representant, og aktiviteter for medlemmer i slike organer, og
d) Gruppemøter og andre aktiviteter i eget parti eller gruppe, eller i andre sammenhenger hvor
vedkommende representerer partiet eller gruppen.
3. Dersom en folkevalgt har midlertidig bosted utenfor Bodø kommune, dekkes reiseutgifter
med egnet transportmiddel på billigste måte, og begrenset oppad til kr 2000,- pr. møte
4. Utgifter til parkering i forbindelse med politiske møter dekkes ikke av kommunen.

Kapittel 5. Utbetalingsmåte
5.1 Arbeidsgodtgjøring
Utbetaling skjer etter oppgaver sendt inn av de forskjellige nemnders sekretariat eller fra den
enkelte representanten til politisk sekretariat. Unntak er godtgjøring til styremedlemmer i
kommunale foretak som utbetales fra de respektive foretakene.
Møtegodtgjørelse, fast ledergodtgjørelse og annen fastgodtgjørelse utbetales halvårsvis pr 30.04 i
juni og pr 30.10 i desember.

5.2 Tapt arbeidsfortjeneste/ refusjonskrav fra arbeidsgiver
Krav om tapt arbeidsfortjeneste sendes til politisk sekretariat innen 3 måneder etter møtet som det
kreves tapt arbeidsfortjeneste for.
Refusjon av lønn til arbeidsgiver skal faktureres fra arbeidsgiver hvert kvartal.

5.3 Reise- og oppholdsutgifter
Krav om reise- og oppholdsutgifter fremmes på eget skjema gjennom de enkelte nemnders
sekretariat innen 3 måneder etter avholdt møte.

5.4 Telefongodtgjøring
Ordfører, varaordfører og politisk rådgiver får benytte kommunal mobiltelefon til bruk i tjenesten.
Øvrige heltidspolitikere/lønnede politikere kan etter avgjørelse av ordfører gis dekning inntil kr
550,- pr. måned for bruk av egen mobiltelefon.

Kapittel 6 Fastgodtgjøring til partiene
Det utbetales i januar et fastbeløp som følger:
- Kr 14 000 kroner pr representant i bystyret.
- Kr 9 000 i grunnbeløp pr bystyregruppe.
Beløpet skal benyttes til opplæring, skolering eller annet politisk arbeid.
Utbetaling pr representant skjer ut fra fordelingen ved begynnelsen av valgperioden. Det vil si at
dersom noen bytter parti så utbetales beløpet til opprinnelig partigruppe.
Partistøtten utbetales med hjemmel i partilovens bestemmelser. Innberetning o.l. er partienes
ansvar.

Kapittel 7 Revidering, tolking av reglementet
7.1 Revidering
Godtgjøringsreglementet følger valgperioden og revideres før nytt kommunestyrevalg.

7.2 Tolking av reglementet
Godtgjøringsutvalget gis fullmakt til å tolke reglementet og avgjøre tvilsspørsmål omkring dette
regulativ med formannskapet som ankeinstans.

PS 15/102 Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift
Komitè for levekårs behandling i møte den 13.10.2015:

Forslag
Fellesforslag fra Krf, V, H, FrP, A, Rødt og SV
1. Alternativ 1 velges. Hålogalandsgata 131 settes i drift så snart som praktisk mulig med
kommunal egendrift i 2. og 3. etg.
2. Administrasjonen går umiddelbart i gang med forhandlinger med aktuelle ideelle
organisasjoner (Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen) med tanke på nye driftsavtaler i
Junkerveien 49, Prinsensgate 151 og Kongensgate 16.
Overgangsordninger er en del av forhandlingene.
3. Bodø mangler et tilbud til de rusavhengige som har vært på rehabilitering og som ønsker seg
et rusfritt liv. Administrasjonen bes ta dette med i den videre prosessen med Kirkens
Bymisjon og Frelsesarmeen
4. Økonomiske konsekvenser tas inn i økonomiplan 2016

Votering
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

Komite for levekårs innstilling
1. Alternativ 1 velges. Hålogalandsgata 131 settes i drift så snart som praktisk mulig med
kommunal egendrift i 2. og 3. etg.
2. Administrasjonen går umiddelbart i gang med forhandlinger med aktuelle ideelle
organisasjoner (Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen) med tanke på nye driftsavtaler i
Junkerveien 49, Prinsensgate 151 og Kongensgate 16.
Overgangsordninger er en del av forhandlingene.
3. Bodø mangler et tilbud til de rusavhengige som har vært på rehabilitering og som ønsker seg
et rusfritt liv. Administrasjonen bes ta dette med i den videre prosessen med Kirkens
Bymisjon og Frelsesarmeen
4. Økonomiske konsekvenser tas inn i økonomiplan 2016

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Alternativ 1 velges. Hålogalandsgata 131 settes i drift så snart som praktisk mulig med
kommunal egendrift i 2. og 3. etg.
2. Administrasjonen går umiddelbart i gang med forhandlinger med aktuelle ideelle
organisasjoner (Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen) med tanke på nye driftsavtaler i
Junkerveien 49, Prinsensgate 151 og Kongensgate 16.
Overgangsordninger er en del av forhandlingene.
3. Bodø mangler et tilbud til de rusavhengige som har vært på rehabilitering og som ønsker seg
et rusfritt liv. Administrasjonen bes ta dette med i den videre prosessen med Kirkens
Bymisjon og Frelsesarmeen
4. Økonomiske konsekvenser tas inn i økonomiplan 2016

PS 15/103 Tekniske hjelpemidler - organisering
Komitè for levekårs behandling i møte den 13.10.2015:

Forslag
Fellesforslag fra A, H, FrP, V, Rødt, SV og Krf:
1. Dagens struktur opprettholdes
2. Håndtering av tekniske hjelpemidler legges ut på begrenset anbud
3. Det etableres gode løsninger for kommunikasjon mellom Bodø kommune, NAV og
anbudsvinner for håndtering og oversikt over utstyr.
4. Ordningen evalueres årlig

Votering
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

Komite for leverkårs innstilling
1. Dagens struktur opprettholdes
2. Håndtering av tekniske hjelpemidler legges ut på begrenset anbud
3. Det etableres gode løsninger for kommunikasjon mellom Bodø kommune, NAV og
anbudsvinner for håndtering og oversikt over utstyr.
4. Ordningen evalueres årlig

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:
Bystyret erklærte representantene Grethe Monica Fjærvoll (H) og Hans Petter Horsgaard (H)
inhabile i medhold av Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).

Forslag
Fra Janne Ellingsen, FRP:
Saken utsettes.
Fra Synne Bjørbæk på vegne av AP, Rødt, SV, SP og MDG:
Alternativt forslag:
1. Rehabiliteringstjenesten etablerer et kommunalt hjelpemiddelteam.
2. Det utarbeides en kravspesifikasjon på transport, reparasjon, resirkulering og renhold av
tekniske tjenester innenfor den praksis som i dag gjelder. Denne legges ut på begrenset
anbud.
3. Det innføres en bestiller/utfører-modell slik at kommunen kan ha kontroll med økonomien
innenfor de rammer bystyret bestemmer.
4. Hjelpemiddelteamet overtar lagerstyring og hjelpemiddelmodulen i kommunens
journalsystem Gerica tas i bruk. Hjelpemiddelteamet har ansvaret for effektiv logistikk, og
tilføres logistikk- og merkantil kompetanse.
5. Hjelpemiddelteamets gruppeleder (ergoterapeut) skal gi kompetanseoppbygging til
anbudsvinners personell samt nøkkelpersonell i Helse- og Omsorgsavdelingen.
6. Samarbeidet mellom Bodø kommune og anbudsvinner evalueres årlig.
7. Budsjett for Hjelpemiddelteam/ anbud fremmes i budsjett-/økonomibehandling for 2016.

Votering
Utsettelsesforslag fra Janne Ellingsen falt med 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF).
Innstillingen fikk 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) og falt.
Forslag fra Synne Bjørbæk fikk 20 stemmer (12AP, 4R, 2SV, 1SP, 1MDG) og ble vedtatt.

Vedtak
1. Rehabiliteringstjenesten etablerer et kommunalt hjelpemiddelteam.
2. Det utarbeides en kravspesifikasjon på transport, reparasjon, resirkulering og renhold av
tekniske tjenester innenfor den praksis som i dag gjelder. Denne legges ut på begrenset
anbud.
3. Det innføres en bestiller/utfører-modell slik at kommunen kan ha kontroll med økonomien
innenfor de rammer bystyret bestemmer.

4. Hjelpemiddelteamet overtar lagerstyring og hjelpemiddelmodulen i kommunens
journalsystem Gerica tas i bruk. Hjelpemiddelteamet har ansvaret for effektiv logistikk, og
tilføres logistikk- og merkantil kompetanse.
5. Hjelpemiddelteamets gruppeleder (ergoterapeut) skal gi kompetanseoppbygging til
anbudsvinners personell samt nøkkelpersonell i Helse- og Omsorgsavdelingen.
6. Samarbeidet mellom Bodø kommune og anbudsvinner evalueres årlig.
7. Budsjett for Hjelpemiddelteam/ anbud fremmes i budsjett-/økonomibehandling for 2016.

PS 15/104 Sluttbehandling - områderegulering Saltstraumen sentrum
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.10.2015:

Votering
Enstemmig tiltrådt

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bystyret vedtar planid 2010004 Områderegulering Saltstraumen sentrum. Planen er vist på plankart
vertikalnivå 1 i målestokk 1:1000 i A4-format datert 14.09.2015, plankart i målestokk 1:1000 i A0format vertikalnivå 2, datert 14.09.2015, plankart vertikalnivå 3 målestokk 1:1000 i A4-format
datert 01.09.2015, planbeskrivelse datert 02.09.2015 og i bestemmelser datert 02.09.2015.
Bystyret vedtar å oppheve helt eller delvis følgende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen:
PlanID 6002 Kapstø,
PlanID 6003 Ripnes,
PlanID 6006 Saltstraumen Gjestegård,
PlanID 6006_02 Kapstøveien,
PlanID 6006_03 Ripnes,
PlanID 6007 Knaplund og
PlanID 6013 R17 Tuv-Saltstraumen
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Astrid Tove Olsen, SV:
Tilleggsforslag:

2.

I vedtak om KDP Saltstraumen ble det vedtatt et eget handlingsprogram.
Områdereguleringen har i hovedsak videreført de tiltak i handlingsprogrammet som er
definert innenfor planavgrensningen. Det må arbeides videre med handlingsprogrammet
med prosjektering og kostnadsberegning for hvert enkelt tiltak og utarbeidelse av tidsplan
for oppstart med implementering i økonomiplan for hvert enkelt tiltak

3.

Realisering av rundkjøring på Fv 17 ved Knaplund-/Ripnesveien er avgjørende for at
hovedintensjonen med økt trafikksikkerhet i planen kan realiseres.
Det samme gjelder for andre trafikksikkerhetstiltak (fortau, kryssinger) mot Fv 17, samt
realisering av gang- og sykkelveien fra Skålbones til Saltstraumen.
Bystyret ber administrasjonen om å følge dette opp med Statens Vegvesen og fylket.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Astrid Tove Olsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bystyret vedtar planid 2010004 Områderegulering Saltstraumen sentrum. Planen er vist på
plankart vertikalnivå 1 i målestokk 1:1000 i A4-format datert 14.09.2015, plankart i
målestokk 1:1000 i A0-format vertikalnivå 2, datert 14.09.2015, plankart vertikalnivå 3
målestokk 1:1000 i A4-format datert 01.09.2015, planbeskrivelse datert 02.09.2015 og i
bestemmelser datert 02.09.2015.
Bystyret vedtar å oppheve helt eller delvis følgende reguleringsplaner innenfor
planavgrensningen:
PlanID 6002 Kapstø,
PlanID 6003 Ripnes,
PlanID 6006 Saltstraumen Gjestegård,
PlanID 6006_02 Kapstøveien,
PlanID 6006_03 Ripnes,
PlanID 6007 Knaplund og
PlanID 6013 R17 Tuv-Saltstraumen
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
2.

I vedtak om KDP Saltstraumen ble det vedtatt et eget handlingsprogram.
Områdereguleringen har i hovedsak videreført de tiltak i handlingsprogrammet som er
definert innenfor planavgrensningen. Det må arbeides videre med handlingsprogrammet
med prosjektering og kostnadsberegning for hvert enkelt tiltak og utarbeidelse av tidsplan
for oppstart med implementering i økonomiplan for hvert enkelt tiltak

3.

Realisering av rundkjøring på Fv 17 ved Knaplund-/Ripnesveien er avgjørende for at
hovedintensjonen med økt trafikksikkerhet i planen kan realiseres.
Det samme gjelder for andre trafikksikkerhetstiltak (fortau, kryssinger) mot Fv 17, samt
realisering av gang- og sykkelveien fra Skålbones til Saltstraumen.
Bystyret ber administrasjonen om å følge dette opp med Statens Vegvesen og fylket.

PS 15/105 Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Geitvågen
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.10.2015:

Forslag
Fellesforslag Rødt og SV:
Vannsportsanlegget går ut for å sikre allmenhetens interesser og bruk av bassenget.
Rødt:
Foreslått område for hytter og helsesenter med overnatting og bevertning, reguleres til offentlig
friluftsformål.

Votering
Fellesforslaget fra Rødt og SV falt med 11 mot 2 stemmer (1SV og 1Rødt).
Forslag fra Rødt falt med 12 mot 12 stemme (Rødt).
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar områdereguleringsplan for Geitvågen slik det er vist på kart merket plan-ID
2013004 og planbeskrivelse og planbestemmelse datert 15.9.2015.
Vedtaket er gjort i henhold til plan- bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen på vegne av Rødt og SV:
Vannsportsanlegget går ut for å sikre allmenhetens interesser og bruk av bassenget.
Fra Svein Olsen, Rødt:
Foreslått område for hytter og helsesenter med overnatting og bevertning, reguleres til offentlig
friluftformål.

Votering
Forslag fra Rødt og SV fikk 5 stemmer (4R, 1SV) og falt.
Forslag fra Rødt fikk 4 stemmer (4R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (4R)

Vedtak
Bodø bystyre vedtar områdereguleringsplan for Geitvågen slik det er vist på kart merket plan-ID
2013004 og planbeskrivelse og planbestemmelse datert 15.9.2015.
Vedtaket er gjort i henhold til plan- bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

PS 15/106 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for
Rådhusparken/Solparken; Sentrum
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.10.2015:

Forslag
Fellesforslag fra AP, SV, Rødt:
1. Nytt parkeringsanlegg legges i kvartal 99.
2. Saken sendes tilbake til administrasjonen hvor Rådhusparken/ Solparken utredes som en
fortsatt grønn park i bysentrum. Prinsens gate innarbeides som gjennomgående sykkeltrase i
henhold til vedtatte sykkelplan.

Votering
Rødts forslag falt med 7 (4H, 2FRP, 1UAVH) mot 6 stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt).
Innstillingen ble tiltrådt med 7 (4H, 2FRP, 1UAVH) mot 6 stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt).

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Rådhusparken/Solparken, Sentrum, slik den er vist på
plankart med plan ID 2015010 på grunnen/under grunnen, datert 30.06.2015, med tilhørende
reguleringsbestemmelser datert 21.09.2015 og planbeskrivelse datert 21.09.2015.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:
PS 15/105 ble behandlet sammen med sak PS 15/125

Forslag
Fra Morten Melå på vegne av AP, Rødt, SV, SP og MDG:
Alternativ til innstillingen:
1. Det realiseres ikke et parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken.
2. Det gjennomføres en behovsanalyse for parkering i sentrum i løpet av 2015. Denne

vurderes opp mot kommunens mål om 21 % andel sykkel, gange og kollektiv innen 2020. I
denne sammenheng vurderes også endringer i parkeringsvedtektene og kravet til
parkeringsplasser i sentrum.
3. Dersom behovsanalysen viser at det er behov for et nytt parkeringsanlegg realiseres dette
i kvartal 99.
4. Solparken og Rådhusparken opprustet som en helhetlig park. Forprosjektet startes
umiddelbart, og finansieringen avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016.

Votering
Innstillingen falt med19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF), mot 20 stemmer (12AP, 4R, 2SV, 1SP,
1MDG) avgitt for forslaget fra Morten Melå som ble vedtatt.

Vedtak
1. Det realiseres ikke et parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken.
2. Det gjennomføres en behovsanalyse for parkering i sentrum i løpet av 2015. Denne
vurderes opp mot kommunens mål om 21 % andel sykkel, gange og kollektiv innen 2020. I
denne sammenheng vurderes også endringer i parkeringsvedtektene og kravet til
parkeringsplasser i sentrum.
3. Dersom behovsanalysen viser at det er behov for et nytt parkeringsanlegg realiseres dette
i kvartal 99.
4. Solparken og Rådhusparken opprustet som en helhetlig park. Forprosjektet startes
umiddelbart, og finansieringen avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016.

PS 15/107 Sluttbehandling - detaljregulering for Grand hotell, kvartal
23, Sentrum
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.10.2015:

Forslag
Høyre:
Det tillates at nybygg oppføres i 7 etasjer. Dette innarbeides i planverket og bestemmelser.
Rødt:
Den nye delen av Grand står svært godt til den verneverdige delen av hotellet, og endres ikke som
foreslått.

Votering
Forslag fra Rødt falt med 12 mot 1 stemme (Rødt).
Forslaget fra Høyre ble tiltrådt med 7 (4H, 2FRP, 1UAVH), mot 6 stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt)
Innstillingen med tillegg ble tiltrådt med 7 (4H, 2FRP, 1UAVH), mot 6 stemmer (4AP, 1SV,
1Rødt).

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum, slik det er vist på
plankart med plan ID 1290, datert 15.09.2015, med planbestemmelser sist datert 15.09.2015 og
planbeskrivelse sist datert 15.09.2015.
Bodø bystyre vedtar samtidig å oppheve Reguleringsplan for kvartal 23, Bodø, plan ID 1182.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Arild Nohr, AP:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum, slik det er vist på
plankart med plan ID 1290, datert 15.09.2015, med planbestemmelser sist datert 15.09.2015 og
planbeskrivelse sist datert 15.09.2015.
Bodø bystyre vedtar samtidig å oppheve Reguleringsplan for kvartal 23, Bodø, plan ID 1182.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Votering
Innstillingen falt med 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF), mot 20 stemmer (12AP, 4R, 2SV, 1SP,
1MDG) for forslaget fra Arild Nohr, som ble vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum, slik det er vist på
plankart med plan ID 1290, datert 15.09.2015, med planbestemmelser sist datert 15.09.2015 og
planbeskrivelse sist datert 15.09.2015.
Bodø bystyre vedtar samtidig å oppheve Reguleringsplan for kvartal 23, Bodø, plan ID 1182.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

PS 15/108 Sluttbehandling detaljregulering planid 2014007 Sneveien
9-11
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan planID 2014007 Sneveien 9-11 med plankart i A3 1:500
datert 09.05.15 med tilhørende bestemmelser datert 09.05.15 og planbeskrivelse datert 09.05.15.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan planID 2014007 Sneveien 9-11 med plankart i A3 1:500
datert 09.05.15 med tilhørende bestemmelser datert 09.05.15 og planbeskrivelse datert 09.05.15.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

PS 15/109 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt
B12
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.10.2015:

Forslag
Rødt:
1. For å gjøre bebyggelsen mindre ruvende, og for at Børvasstindene skal kunne være synlig
fra moloen, settes maksimum byggehøyde til kote 50.
2. Det tillates ikke overdekning av parkeringsplasser

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

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12, sentrum, slik det er vist på
plankart med planID 2014014, datert 05.06.2015, i to vertikalnivå, med planbestemmelser sist
datert 15.09.2015 og planbeskrivelse sist datert 15.09.2015. Vedtaket gjøres med hjemmel i planog bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt:
1. For å gjøre bebyggelsen mindre ruvende, og for at Børvasstindene skal kunne være synlig
fra moloen, settes maksimum byggehøyde til kote 30.
2. Det tillates ikke overdekning av parkeringsplasser

Votering
Forslaget fra Rødt fikk 4 stemmer (4R) og falt
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (4R)

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12, sentrum, slik det er vist på
plankart med planID 2014014, datert 05.06.2015, i to vertikalnivå, med planbestemmelser sist
datert 15.09.2015 og planbeskrivelse sist datert 15.09.2015. Vedtaket gjøres med hjemmel i planog bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

PS 15/110 Sluttbehandling - detaljregulering for søndre del av kvartal
21, Bodø sentrum
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.10.2015:

Votering
Innstillingen vedtatt med 11 mot 2 stemmer (1R, 1SV)

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, Bodø sentrum, slik det er
vist på plankart med plan ID 2015002 på bakken/under bakken, datert 22.06.2015, med
reguleringsbestemmelser sist datert 07.10.2015 og planbeskrivelse sist datert 18.08.2015.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt:
Alternativ til innstillingen:
Planen avvises fordi tårnbygg i sentrum bryter med byens karakter, og planen gir svært mangelfulle
lekearealer for barn og unge.

Votering
Forslag fra Rødt fikk 6 stemmer (4R, 2SV) og falt, mot 33 stemmer avgitt for innstillingen som ble
vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, Bodø sentrum, slik det er
vist på plankart med plan ID 2015002 på bakken/under bakken, datert 22.06.2015, med
reguleringsbestemmelser sist datert 07.10.2015 og planbeskrivelse sist datert 18.08.2015.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

PS 15/111 Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalnes hyttefelt krav om lovlighetskontroll
Forslag til vedtak
Bodø bystyre vedtar å oversende krav om lovlighetskontroll i brev av 06.07.2015 i sak 15/69
Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt, til Fylkesmannen i Nordland uten
realitetsbehandling.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Randolv Gryt på vegne av AP, Rødt, SV og SP:
På bakgrunn av behandlinga av sak 15/112, trekkes kravet om lovlighetskontroll.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Krav om lovlighetskontroll ble trukket.

PS 15/112 Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for Kvalnes
hyttefelt
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.10.2015:

Kommunaldirektør Knut Hernes var inhabil i saken og forlot møte.
Forslag
Rødt:
Bystyret gir klager medhold i at konsekvensene for sauehold og reindrift er svært mangelfullt
utredet og opphever sitt vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt.

Votering
Forslaget fra Rødt falt med 7 mot 6 stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt).
Innstillingen ble vedtatt med 7(4H, 2FRP, 1UAVH), mot 6 stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt).

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bystyret finner ikke grunn til å ta klagene fra Eirin Bjune m.fl. og Saltfjellet reinbeitedistrikt på
vedtak 18.6.2015, PS 15/69, Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt til følge. Saken oversendes
Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt:
Bystyret gir klager medhold i at konsekvensene for sauehold og reindrift er svært mangelfullt
utredet og opphever sitt vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt.

Votering
Forslaget fra Rødt ble vedtatt mot 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF)

Vedtak
Bystyret gir klager medhold i at konsekvensene for sauehold og reindrift er svært mangelfullt
utredet og opphever sitt vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt.

PS 15/113 Hunstadsenteret og oppbygging etter brann.
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.10.2015:

Forslag
Fellesforslag fra AP, SV, Rødt:
Endringsforslag til pkt.1.
Bodø bystyre anbefaler ikke at REN Hunstad AS gis økte ramme for gjenoppbygging av
Hunstadsentret.
Høyre:
Endringsforslag:
Til pkt. 2. ny setning: Det forutsetter at hjemmelshavere samtykker til endringen.
Til pkt. 3, ny setning; Det forutsettes at hjemmelshaverne har inngått avtale som forutsatt i pkt. 2.
Nytt tilleggsforslag:
Bodø bystyre ber Rådmannen uavhengig av endringer i handelsrammen for Hunstadsentret om å
søke fylkestinget i Nordland om utvidelse av handelsrammen for Hustad bydelssentrum med 5000
m2.

Votering
Fellesforslaget fra AP, SV, Rødt settes opp mot pkt. 1 i innstillingen.
Innstillingens pkt. 1 fikk 7 (4H, 2FRP, 1UAVH) mot 6 stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt) og ble vedtatt.
Endringsforslag til punkt 2. fra Høyre fikk 7 stemmer (4H, 2FRP, 1UAVH) mot 6 stemmer (4AP,
1SV, 1Rødt) og ble vedtatt
Endringsforslag til punkt 3. fra Høyre fikk 7 stemmer (4H, 2FRP, 1UAVH) mot 6 stemmer (4AP,
1SV, 1Rødt) og ble vedtatt
Innstillingens punkt 2 med endringsforslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H, 2FRP, 1UAVH) mot 6
stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt).
Innstillingens punkt 3 med endringsforslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H, 2FRP, 1UAVH) mot 6
stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt).
Innstillingens punkt 4 med endringsforslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H, 2FRP, 1UAVH) mot 6
stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt).
Forslag fra Hans Petter Horsgaard, nytt punkt 5 ble vedtatt med 7 stemmer (4H, 2FRP, 1UAVH)
mot 6 stemmer (4AP, 1SV, 1Rødt).

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bodø bystyre anbefaler at REN Hunstad AS gis økt ramme for gjenoppbygging av nytt
Hunstadsenter på inntil 13-14 000 m². Rammen for utbyggingen må skje innenfor rammene
gitt i kommuneplanens arealdel for handel innenfor Hunstad bydelssenter.
2. Bodø bystyre vedtar at rammen for utbygging økes gjennom en endring av bestemmelsene i
detaljreguleringsplanen for deler av Hunstad sør, Haugen – planid2431(Bohustomta) der
størrelsen på gitt ramme for handel reduseres. Det forutsetter at hjemmelshavere samtykker
til endringen.

3. Bystyret ber om at det igangsettes en planprosess for endring av bestemmelsene i
detaljreguleringsplanen for deler av Hunstad sør, Haugen – planid2431(Bohustomta)
vedrørende reduksjon av rammene for forretningsareal. Det forutsettes at hjemmelshaverne
har inngått avtale som forutsatt i pkt. 2.
4. Bodø bystyre mener det er riktig å gi en rask avklaring av rammene for gjenoppbygging av
hensyn til leietakere, ansatte og bydelens behov for service lokalt.
5. Bodø bystyre ber Rådmannen uavhengig av endringer i handelsrammen for Hunstadsentret
om å søke fylkestinget i Nordland om utvidelse av handelsrammen for Hustad
bydelssentrum med 5000 m2.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Morten Melå, AP:
Bodø bystyre vedtar at REN Hunstad AS får økt rammen på inntil 3000m2 for gjenoppbygging av
nytt Hunstadsenter med følgende forutsetning:
1. Økningen forutsetter at det inngås en avtale mellom Haugen AS og REN Hunstad AS om en
reduksjon på 3000m2 gjennom en endring av bestemmelsene i detaljreguleringsplanen for deler
av Hunstad sør, Haugen – planid2431(Bohustomta).
2. Bystyret ber om at det igangsettes en planprosess for endring av bestemmelsene i
detaljreguleringsplanen for deler av Hunstad sør, Haugen – planid2431(Bohustomta)
vedrørende reduksjon av rammene for forretningsareal så snart en avtale mellom Haugen AS og
REN Hunstad AS foreligger.
3. Bodø bystyre mener det er riktig å gi en rask avklaring av rammene for gjenoppbygging av
hensyn til leietakere, ansatte og bydelens behov for service lokalt.
Fra Svein Olsen, Rødt:
Tilleggsforslag:
Bystyret presiserer at Hunstadsenteret kan bygges ut i takt med befolkninfsgutviklinga i området
(jfr. «Regional planbetsemmelse om etablering av kjøpesenter»)

Votering
Forslaget fra AP ble vedtatt med 20 stemmer (12AP, 4R, 2SV, 1SP, 1MDG) mot 19 stemmer avgitt
for innstillingen (13H, 4FRP, 1V, 1KRF).
Forslaget fra Rødt ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø bystyre vedtar at REN Hunstad AS får økt rammen på inntil 3000m2 for gjenoppbygging av
nytt Hunstadsenter med følgende forutsetning:

1. Økningen forutsetter at det inngås en avtale mellom Haugen AS og REN Hunstad AS om en
reduksjon på 3000m2 gjennom en endring av bestemmelsene i detaljreguleringsplanen for deler
av Hunstad sør, Haugen – planid2431(Bohustomta).
2. Bystyret ber om at det igangsettes en planprosess for endring av bestemmelsene i
detaljreguleringsplanen for deler av Hunstad sør, Haugen – planid2431(Bohustomta)
vedrørende reduksjon av rammene for forretningsareal så snart en avtale mellom Haugen AS og
REN Hunstad AS foreligger.
3. Bodø bystyre mener det er riktig å gi en rask avklaring av rammene for gjenoppbygging av
hensyn til leietakere, ansatte og bydelens behov for service lokalt.
Bystyret presiserer at Hunstadsenteret kan bygges ut i takt med befolkningsutviklinga i området (jfr.
«Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter»)

PS 15/114 Tertialrapport 2/2015 med budsjettreguleringer
Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bystyret tar Tertialrapport 2/2015 til orientering.
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer:
Drift:
Økte utgifter/reduserte inntekter
•
Administrasjonsavdeling, økte lønns- og driftskostnader
•
Eierskapsmelding, kjøp av konsulent tjeneste
•
Innkjøpskontoret, husleie
•
Skatt- og rammetilskudd
•
Utgifter til kost i barnehagene
•
Vikarinnleie, barnehage
•
Rente og avdrag brakkerigg Engmark bhg
•
Vikarinnleie, OK-øvrig
•
Avsetning til flyktningefond
•
Kostnader flyktningkontoret
•
Vågønes gård, vedlikehold
Økte inntekter/reduserte utgifter
•
Lønnsutgifter, økonomikontoret
•
Salg av tjenester, kemner
•
Kostpenger, barnehage
•
Refusjoner sykefravær barnehage
•
Husleie Engmark Barnehage – Brakkerigg
•
Sykepenge- og fødselspengerefusjon, OK-øvrig
•
Økning integreringstilskudd, flyktningkontoret

kr ( 400 000,-)
kr ( 300 000,-)
kr ( 100 000,-)
kr ( 300 000,-)
kr (3 000 000,-)
kr (14 000 000,-)
kr ( 600 000,-)
kr ( 5 500 000,-)
kr ( 4 600 000,-)
kr ( 1 100 000,-)
inntil kr ( 900 000,-)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

300 000,800 000,3 000 000,14 000 000,600 000,5 500 000,5 700 000,-

•
•

Kundeutbytte Gjensidige
Bruk av disposisjonsfond

kr 1 376 600,kr 660 600,-

Investeringer
Økte utgifter/reduserte inntekter
•
9110 Nødnett legevaktsformidling
•
9604 Sanering sentrum vann
•
9681 Veitiltak sentrum
•
Egenkapitaltilskudd KLP
•
9055/9060 Parkeringsanlegg

kr ( 600 000,-)
kr (1 500 000,-)
kr ( 500 000,-)
kr (1 137 200,-)
kr ( 500 000,-)

Reduserte utgifter/økte inntekter
•
Bruk av ubrukte midler fra avsluttende prosjekter
•
9610 Vannledning Hunstadmoen
•
9694 Konrad Klausens vei
•
9498 Sikring og rydding av komm. Eiendom

kr 600 000,kr 1 500 000,kr 500 000,kr 500 000,-

3. Det brukes 33,5 mill kr av premieavviksfond for å finansiere amortisering av tidligere års
premieavvik pensjon. Resterende 0,6 mill kr tas fra redusert reguleringspremie.
4. Det overføres inntil 0,1 mill kr til Stormen Drift AS for styrking av likviditet.

Formannskapets behandling i møte den 14.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Innstilling
1.Bystyret tar Tertialrapport 2/2015 til orientering.
2.Det foreslås følgende budsjettreguleringer:
Drift:
Økte utgifter/reduserte inntekter
•
Administrasjonsavdeling, økte lønns- og driftskostnader
•
Eierskapsmelding, kjøp av konsulent tjeneste
•
Innkjøpskontoret, husleie
•
Skatt- og rammetilskudd
•
Utgifter til kost i barnehagene
•
Vikarinnleie, barnehage
•
Rente og avdrag brakkerigg Engmark bhg
•
Vikarinnleie, OK-øvrig
•
Avsetning til flyktningefond
•
Kostnader flyktningkontoret
•
Vågønes gård, vedlikehold

kr ( 400 000,-)
kr ( 300 000,-)
kr ( 100 000,-)
kr ( 300 000,-)
kr (3 000 000,-)
kr (14 000 000,-)
kr ( 600 000,-)
kr ( 5 500 000,-)
kr ( 4 600 000,-)
kr ( 1 100 000,-)
inntil kr ( 900 000,-)

Økte inntekter/reduserte utgifter
•
Lønnsutgifter, økonomikontoret
•
Salg av tjenester, kemner
•
Kostpenger, barnehage
•
Refusjoner sykefravær barnehage
•
Husleie Engmark Barnehage – Brakkerigg
•
Sykepenge- og fødselspengerefusjon, OK-øvrig
•
Økning integreringstilskudd, flyktningkontoret
•
Kundeutbytte Gjensidige
•
Bruk av disposisjonsfond

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Investeringer
Økte utgifter/reduserte inntekter
•
9110 Nødnett legevaktsformidling
•
9604 Sanering sentrum vann
•
9681 Veitiltak sentrum
•
Egenkapitaltilskudd KLP
•
9055/9060 Parkeringsanlegg

kr ( 600 000,-)
kr (1 500 000,-)
kr ( 500 000,-)
kr (1 137 200,-)
kr ( 500 000,-)

Reduserte utgifter/økte inntekter
•
Bruk av ubrukte midler fra avsluttende prosjekter
•
9610 Vannledning Hunstadmoen
•
9694 Konrad Klausens vei
•
9498 Sikring og rydding av komm. Eiendom

kr 600 000,kr 1 500 000,kr 500 000,kr 500 000,-

300 000,800 000,3 000 000,14 000 000,600 000,5 500 000,5 700 000,1 376 600,660 600,-

3. Det brukes 33,5 mill kr av premieavviksfond for å finansiere amortisering av tidligereårs
premieavvik pensjon. Resterende 0,6 mill kr tas fra redusert reguleringspremie.
4. Det overføres inntil 0,1 mill kr til Stormen Drift AS for styrking av likviditet.

PS 15/115 AD sak 15/128 Tertialrapport 2/2015 med
budsjettreguleringer - Ekstraordinær nedbetaling av lån
Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Bystyret godkjenner ekstraordinær nedbetaling av gjeld på inntil 54,6 mill kr. Innfrielse finansieres
med fond ekstraordinære avdrag startlån.

Formannskapets behandling i møte den 14.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Bystyret godkjenner ekstraordinær nedbetaling av gjeld på inntil 54,6 mill kr. Innfrielse finansieres
med fond ekstraordinære avdrag startlån.

PS 15/116 Bodø Spektrum KF - Tertialrapport 2/2015.
Forslag til vedtak
1. Bystyret tar tertialrapport nr 2 i 2015 til orientering.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Bystyret tar tertialrapport nr 2 i 2015 til orientering.

PS 15/117 Bodø Havn KF - Tertialrapport2/2015.
Forslag til vedtak
(oversendt fra Bodø havnestyret)

1.Bodø bystyret godkjenner driftsregnskap pr 2. tertial 2015 som viser driftsunderskudd på minus
1 488 665 kr for Bodø Havn mot et budsjett på minus 1 251 933 kr.
2. Bodø bystyret godkjenner investeringsregnskapet pr 2. tertial.
3. Bodø bystyret vedtar fremlagte forslag til budsjettregulering for 2015. Opprinnelig driftstilskudd
for 2015 på kr 3 800 000 reduseres med kr 800 000,-.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bodø bystyre godkjenner driftsregnskap pr 2. tertial 2015 som viser driftsunderskudd på
minus 1 488 665 kr for Bodø Havn mot et budsjett på minus 1 251 933 kr.
2. Bodø bystyre godkjenner investeringsregnskapet pr 2. tertial.
3. Bodø bystyre vedtar fremlagte forslag til budsjettregulering for 2015. Opprinnelig
driftstilskudd for 2015 på kr 3 800 000 reduseres med kr 800 000,-.

PS 15/118 Bodø Kulturhus KF - Tertialrapport 2/2015.
Forslag til vedtak
(forslag fra styret)

1. «Regnskap pr 31.08.2015 med et driftsresultat før avsetning til FDVU med kr 3.073.000 tas til
orientering.»

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
«Regnskap pr 31.08.2015 med et driftsresultat før avsetning til FDVU med kr 3.073.000 tas til
orientering.»

PS 15/119 Eiendomsskatt 2016
Formannskapets behandling i møte den 14.10.2015:

Forslag
Fra Terje Cruickshank, V på vegne av H og V:
Alternativt punkt 1:
1. Allerede vedtatte justeringer opprettholdes.

Votering
Forslaget fra Terje Cruickshank fikk 4 stemmer og falt (2H, 1KRF, 1V)

Innstilling
1. Hele kommunen takseres i løpet av perioden kvartal 4 2015 - 2016 med det mål å utskrive
eiendomsskatt basert på reelle og riktige takster for 2017.
2. Skattetakstnemda utarbeider nye retningslinjer for eiendomsskatten i Bodø kommune som
gjenspeiler dagens lovverk og regler.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Allan Ellingsen på vegne av H, FRP, V og KRF:
Alternativt pkt 1:
1. Allerede vedtatte justeringer opprettholdes.

Votering
Innstillingens pkt 1 ble vedtatt, mot 18 stemmer avgitt for forslaget fra Allan Ellingsen (13H,
4FRP, 1V)
Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Hele kommunen takseres i løpet av perioden kvartal 4 2015 - 2016 med det mål å utskrive
eiendomsskatt basert på reelle og riktige takster for 2017.
2. Skattetakstnemda utarbeider nye retningslinjer for eiendomsskatten i Bodø kommune som
gjenspeiler dagens lovverk og regler.

PS 15/120 Udisponerte innkomne spillemidler 2015
Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Grethe Monica Fjærvoll, H:
1. Kr 2,815 mill av udisponerte innkomne statlige spillemidler 2015 fordeles på følgende tiltak:

#
1
2
3
4
5

Prosjekteier
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune

Anlegg
Bankgata flerbrukshall
Bankgata flerbrukshall
Aspmyra kunstgressbane
Stordalshallen
Rønvik og Saltvern skoler kunstgressløkker

Tiltak
Skillevegger i begge saler i 2. etg.
Idrettsutstyr/diverse
Rehabilitering lysanlegg
Lager 113 m2
Lysanlegg + flytting kum vann/avløp

Beløp
kr 250 000
kr 415 000
kr 1 000 000
kr 550 000
kr 600 000

Sum kr 2 815 000

2. Resterende beløp kr 2,516 mill. avsettes på fond.

Votering
Innstillingens pkt 1 enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 2 ble vedtatt med 20 stemmer (12AP, 4R, 2SV, 1SP, 1V) mot 19 stemmer avgitt
for forslaget fra H (13H, 4FRP, 1V, 1KRF)

Vedtak
1. Kr 2,815 mill av udisponerte innkomne statlige spillemidler 2015 fordeles på følgende tiltak:
#
1
2
3
4
5

Prosjekteier
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune

Anlegg
Bankgata flerbrukshall
Bankgata flerbrukshall
Aspmyra kunstgressbane
Stordalshallen
Rønvik og Saltvern skoler kunstgressløkker

Tiltak
Skillevegger i begge saler i 2. etg.
Idrettsutstyr/diverse
Rehabilitering lysanlegg
Lager 113 m2
Lysanlegg + flytting kum vann/avløp

Beløp
kr 250 000
kr 415 000
kr 1 000 000
kr 550 000
kr 600 000

Sum kr 2 815 000

2.
 Kr. 2,516 mill settes av som kommunens andel til realiseringen av et rulleskianlegg på
Bestemorenga.
 Bystyret ber om at administrasjonen tar kontakt med Idrettslagene i kommunen/Bodø
idrettsråd for og i samarbeid kunne utvikle dette anlegget.
 Sak om realisering av prosjektet legges frem for oppvekst- og kulturkomiteen senest medio
februar 2016.

Formannskapets behandling i møte den 14.10.2015:

Forslag
Fra Morten Melå, AP, på vegne av AP, Rødt og SP:
Forslag til alternativt punkt 2:
 Kr. 2,516 mill settes av som kommunens andel til realiseringen av et rulleskianlegg på
Bestemorenga.
 Bystyret ber om at administrasjonen tar kontakt med Idrettslagene i kommunen/Bodø
idrettsråd for og i samarbeid kunne utvikle dette anlegget.
 Sak om realisering av prosjektet legges frem for oppvekst- og kulturkomiteen senest medio

februar 2016.
Fra Terje Cruickshank, V:
Forslag til alternativt punkt 2:
Lysanlegg for lysløypen i Bodømarka fullfinansieres. Resterende beløp av kr 2,516 avsettes på
fond.

Votering
Forslag til innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Terje Cruickshank fikk 1 stemme (1V) og falt.
Forslag til innstilling punkt 2 fikk 4 stemmer (2H, 1KRF, 1V) og falt, mot 5 stemmer avgitt for
forslaget fra Morten Melå (3AP, 1R, 1SP).

Innstilling
1. Kr 2,815 mill av udisponerte innkomne statlige spillemidler 2015 fordeles på følgende tiltak:
#
1
2
3
4
5

Prosjekteier
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune

Anlegg
Bankgata flerbrukshall
Bankgata flerbrukshall
Aspmyra kunstgressbane
Stordalshallen
Rønvik og Saltvern skoler kunstgressløkker

Tiltak
Skillevegger i begge saler i 2. etg.
Idrettsutstyr/diverse
Rehabilitering lysanlegg
Lager 113 m2
Lysanlegg + flytting kum vann/avløp

Beløp
kr 250 000
kr 415 000
kr 1 000 000
kr 550 000
kr 600 000

Sum kr 2 815 000

2.
 Kr. 2,516 mill settes av som kommunens andel til realiseringen av et rulleskianlegg på
Bestemorenga.
 Bystyret ber om at administrasjonen tar kontakt med Idrettslagene i kommunen/Bodø
idrettsråd for og i samarbeid kunne utvikle dette anlegget.
 Sak om realisering av prosjektet legges frem for oppvekst- og kulturkomiteen senest medio
februar 2016.

PS 15/121 Kommunereform - status og videre prosess
Formannskapets behandling i møte den 14.10.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt, på vegne av Rødt, AP og SP:
Alternativt forslag til innstillingen:
Bystyret tar oppsummeringen av det arbeidet som kommunene i Salten og regionrådet har
gjennomført med kommunereformen, herunder sluttrapporten til BDO om utredning av
kommunestruktur i Salten, til orientering.
Videre arbeid med kommunestruktur tas evt opp derom frivillige initiativ og/ eller vedtak kommer

fra nabokommuner, og etter vedtak fra Bodø bystyre.

Votering
Forslaget fra Svein Olsen fikk 5 stemmer (3AP, 1R, 1SP) og ble vedtatt

Innstilling
Bystyret tar oppsummeringen av det arbeidet som kommunene i Salten og regionrådet har
gjennomført med kommunereformen, herunder sluttrapporten til BDO om utredning av
kommunestruktur i Salten, til orientering.
Videre arbeid med kommunestruktur tas evt opp derom frivillige initiativ og/ eller vedtak kommer
fra nabokommuner, og etter vedtak fra Bodø bystyre.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Forslag
Fra Grethe Monica Fjærvoll, H:
Bystyret tar oppsummeringen av det arbeid som kommunene i Salten og regionrådet har
gjennomført med kommunereformen herunder sluttrapporten til BDO om utredning av
kommunestruktur i Salten til etterretning.
Vi opplever at Steigen, Gildeskål og Beiarn, uten at det er formalisert i vedtak, har gjort
retningsvalg på den måten at hvis kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner så må
Bodø inngå.
Steigen og Beiarn har derfor nå gitt uttrykk for interesse for raskt å komme i dialog for å se på
muligheten for å utarbeide et intensjonsgrunnlag.
Samtidig tas det kontakt med de andre kommunene for å informere om at dette skjer og at de
kommunene som selv ønsker det kan delta i slike samtaler.

Votering
Forslag til innstilling ble vedtatt med 20 stemmer (12AP, 4R, 2SV, 1SP, 1MDG) mot 19 stemmer
avgitt for forslaget fra H (13H, 4FRP, 1V, 1KRF)

Vedtak
Bystyret tar oppsummeringen av det arbeidet som kommunene i Salten og regionrådet har
gjennomført med kommunereformen, herunder sluttrapporten til BDO om utredning av
kommunestruktur i Salten, til orientering.
Videre arbeid med kommunestruktur tas evt opp derom frivillige initiativ og/ eller vedtak kommer
fra nabokommuner, og etter vedtak fra Bodø bystyre.

PS 15/122 Referatsaker
Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Vedtak
Enstemmig tatt til orientering.

RS 15/12 Avrapportering status prosjekt Framtida vårres del og del 2
RS 15/13 Kommunebarometeret 2015
RS 15/14 Ny by - ny flypass: Utredning av alternativer for byutvikling ved bygging av ny
flyplass i Bodø

PS 15/123 Interpellasjon
Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:
PS 15/123 ble vedtatt utsatt til neste møte i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

FO 15/16 Interpellasjon Hans Petter Horsgaard - Bypakke Bodø
FO 15/17 Interpellasjon Joakim Sennesvik -Nye Bodø Rådhus
FO 15/18 Interpellasjon Grethe Monica Fjærvoll - Hunstadsenteret

PS 15/124 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 2 tertial 2015
Forslag til vedtak:
(vedtatt av styret til KF)
1. Budsjettet anbefales justert i henhold til foreslåtte budsjettjusteringer i saksframlegget.
2. Kr. 1 716 000.- av foretakets regninger er betalt av kommunen og skal dekkes av foretaket.
Dette blir foreslått gjort via interne justeringer i regnskapet med kommunen
3. Bodø kommunale eiendommer KF kommer tilbake til vedlikeholdsetterslepet ved Vågønes
Gård i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016
4. Prosjektledernes timepris anbefales økt fra kr550.- per time til kr. 800.- per time for å dekke
reelle personalkostnader
5. Investeringsbudsjettet 9329 Varmepumpe TBSS anbefales økes med kr. 1mill. Dette dekkes
ved å redusere 9236 Brannoppgradering investeringsbudsjettet med samme beløp.
6. Styret tar tertialrapport til orientering

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Budsjettet anbefales justert i henhold til foreslåtte budsjettjusteringer i saksframlegget.
2. Kr. 1 716 000.- av foretakets regninger er betalt av kommunen og skal dekkes av foretaket.
Dette blir foreslått gjort via interne justeringer i regnskapet med kommunen
3. Bodø kommunale eiendommer KF kommer tilbake til vedlikeholdsetterslepet ved Vågønes
Gård i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016
4. Prosjektledernes timepris anbefales økt fra kr550.- per time til kr. 800.- per time for å dekke
reelle personalkostnader
5. Investeringsbudsjettet 9329 Varmepumpe TBSS anbefales økes med kr. 1mill. Dette dekkes
ved å redusere 9236 Brannoppgradering investeringsbudsjettet med samme beløp.
6. Styret tar tertialrapport til orientering

PS 15/125 Nytt parkerings - og parkanlegg for å dekke eksisterende
parkeringsbehov i sentrum, samt parkeringskrav i forbindelse med
etablering av nytt rådhus.
Formannskapets behandling i møte den 14.10.2015:

Forslag
Fra Morten Melå, AP på vegne av AP og Rødt:
Alternativt forslag til vedtak:
1. Det realiseres ikke et parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken.
2. Det gjennomføres en behovsanalyse for parkering i sentrum i løpet av 2015. Denne
vurderes opp mot kommunens mål om 21 % andel sykkel, gange og kollektiv innen 2020.
3. Dersom behovsanalysen viser at det er behov for et nytt parkeringsanlegg realiseres dette
i kvartal 99.
4. Solparken og Rådhusparken opprustet som en helhetlig park. Forprosjektet startes
umiddelbart, og finansieringen avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Votering
Forslag fra Morten Melå fikk 5 stemmer (3AP, 1R, 1SP) og ble vedtatt.
Det ble enstemmig vedtatt å endre vedtak til innstilling, og saken tas til bystyret.

Innstilling

1. Det realiseres ikke et parkeringsanlegg under Rådhusparken/Solparken.
2. Det gjennomføres en behovsanalyse for parkering i sentrum i løpet av 2015. Denne
vurderes opp mot kommunens mål om 21 % andel sykkel, gange og kollektiv innen 2020.
3. Dersom behovsanalysen viser at det er behov for et nytt parkeringsanlegg realiseres dette
i kvartal 99.
4. Solparken og Rådhusparken opprustet som en helhetlig park. Forprosjektet startes
umiddelbart, og finansieringen avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:
Saken ble behandlet sammen med PS 15/105, og vedtak følger i denne sak.

PS 15/126 Søknad fra Ole Hjartøy om fritak fra Politiske verv i
perioden 2015 - 20119
Valgstyrets behandling i møte den 21.10.2015:

Votering
Enstemmig tiltrådt

Valgstyrets innstilling.
Ole Hjartøy gis fritak som bystyrerepresentant i perioden 2015 – 2019
Det foretas alminnelig opprykk av Ole Christian Erikstad som fast representant til bystyret for
Høyre.
Det foretas alminnelig opprykk av Tove Elin Buschmann-Rise som vararepresentant nr. 29 for
Høyre.

Bystyrets behandling i møte den 29.10.2015:
Bystyret erklærte Ole Henrik Hjartøy inhabil i medhold av forvaltningslovens §6, 1.ledd bokstav a).

Votering
Innstillingen ble vedtatt mot 9 stemmer (4R, 2SV, 1SP, 1V, 1MDG)

Vedtak
Ole Hjartøy gis fritak som bystyrerepresentant i perioden 2015 – 2019
Det foretas alminnelig opprykk av Ole Christian Erikstad som fast representant til bystyret for
Høyre.
Det foretas alminnelig opprykk av Tove Elin Buschmann-Rise som vararepresentant nr. 29 for
Høyre.

