Møteprotokoll
Utvalg:

Bystyret

Møtested:

Rådhuset

Dato:

09.12.2015 18:00 – 21:00
10.12.2015 09:00 – 18:00

Til stede:
Navn
Ida Marie Pinnerød
Synne Bjørbæk
Johan Bakke
Grethe Monica Fjærvoll
Hans Petter Horsgaard
Agnete Tjærandsen
Jørgen Thommesen Fjørtoft
Tord Henriksen
Liv Bente Kristoffersen
Espen Andre Rokkan
Lars Vestnes
Hans Olav Christian Fjærvoll
Mona Lillehaug
Jane Kolve Dreyer
Øivind Hansen
Grethe Bang Ingebrigtsen
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
Sigurd Andreas Myrvoll
Audun Martin Spjell
Jonny Gulbrandsen
Janne Mari Ellingsen

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

Medl.
AP
RØDT
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP

09.12.15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
J
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10.12.15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Allan Ellingsen
Raymond Andreassen
Svein Eilif Olsen
Astri Dankertsen
Tore Stemland
Jostein Greibrokk
Randolv Gryt
Astrid T. Olsen
Bente Haukås
Håkon Andreas Møller
Ingrid Lien
Ida Gudding Johnsen

Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Forfall:
Joakim Sennesvik
Diana Kristine Johnsen
Ole Christian Erikstad
Andreas Tymi
Linda Forsvik

H
H
H
Rødt
Rødt

FRP
FRP
RØDT
RØDT
RØDT
RØDT
SV
SV
KRF
MDG
SP
V

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

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

Ordfører opplyste om at følgende saker er trukket fra sakslista:
PS 15/133 – Bodø kommunale eiendommer – Internhusleie 2016
PS 15/167 – Bodø kommunale eiendommer KF – valg av styre
Ordfører opplyste om at følgende interpellasjoner avvises:
FO 15/20 – Interpellasjon Joakim Sennesvik – Nye Bodø Rådhus. Interpellasjonen avvises i
henhold til bystyrets reglement §19.
Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 29.10.2015 ble godkjent.
Valgt til å underskrive protokollen:
Grethe Monica Fjærvoll
Morten Melå
Ingrid Lien
Inhabilitet:
PS 15/132: Grete Bang Ingebrigtsen (H). Lars Røed Hansen møtte som vara.
Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:

PS 15/134, PS 15/137-140, PS 15/143-155, PS 15/158, PS 15/168 (referatsaker), PS 15/136, PS
15/159, PS 15/163, PS 15/161-162, PS 15/160, PS 15/166, PS 15/164-165, PS 15/156-157, PS
15/169 (interpellasjoner), PS 15/127-132, PS 15/141-142, PS 15/170.

Ettersendt:
PS 15/170: Bosetting av flyktninger 2016 og 2017 II

Orienteringer:
Åpen halvtime:
1. RamSalten våtmarkssenter, Kjerringøy v/ Tone Finnstein Sandvik
2. Bodø Idrettsråd v/ Tom Mørkved
3. Sven-Åke Hagen vedr. Kvitberget dolomitt
Innlegg fra rådene:
1. Bodø Ungdomsråd v/ Filip Andre Digre
2. Råd for funksjonshemmede v/ Eilif Benjaminsen
3. Eldrerådet v/ Nils Bøe
Ordførerens orientering:



















Fokus på arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan
Åpning nye Bodø Videregående skole
Agenda Nord-Norge – besøk av statsminister, forsvarsminister, LO-leder
Møte i Norskehavsrådet
Åpning Tunellstien på Tverlandet
Åpning Gågata vest
Eiermøter med KF Stormen og Bodø Havn KF
Avskjed med biskop for Tor Berger Jørgensen
Åpning grenseløs idrettsdag
Møter vedr FMR
Møter/ rundebordskonferanse med regjeringen om flyktningsituasjonen
Berømmer frivillige, mottakssentre og kommunens ledelse for håndtering av
flyktningsituasjonen
Møte Salten Regionråd – Bodø kommune har nestlederen
Samtaler med nabokommuner vedr kommunereformen. Vil bli lagt frem sak i neste
bystyremøte.
Pepperkakebyen – Ny by Ny flyplass
Betongelementprisen til Stormen.
Alstad skolekorps 40 år
Besøk av HKH Kronprinsen på Dignity Day 7. desember

Spontane spørsmål:
Fra Allan Ellingsen, FRP: Om mottak av flyktninger og uttalelser i media på forventet antall.
Fra Allan Ellingsen, FRP: Om oppfølging av helsesituasjonen for flyktninger

Som en oppfølging av de to siste spørsmålene ble det gitt en orientering fra helse- og
omsorgsavdelingen v/ Stian Wiik Rasmussen om helsetilstanden for flyktninger ved mottakene.

Skriftlige spørsmål:
Fra Håkon Andreas Møller, MDG:
Ordfører.
Nessielva er en elv med en betydelig sjøørretbestand. Sammen med Futelva utgjør den et
lakseførende vassdrag som konkurrerer med Beiarelva og Saltdalselva i antall gytende laks.
I 2006 ga Bodø kommune tillatelse til opprettelse av et deponi ved Stall Valle. Ny tillatelse ble gitt i
2012. I årene som har gått, har naboer og Futelva Elveeierlag registrert og dokumentert avrenning
fra deponiet til Nessielva. Det stilles spørsmål ved om de deponerte massene er rene. Grått slam
skal ha lagt seg på bunnen av elva, og lokalbefolkningen frykter for situasjonen for fisk og dyr i elv
og ved elveos samt ved badekulp.
Tidligere i høst ba fylkeskommunen om en redegjørelse om situasjonen fra Bodø kommune, og det
ble gitt pålegg om undersøkelser. Naboer og elveeierlag etterlyser informasjon om hva som har blitt
gjort siden den gang. Kan ordføreren gjøre rede for hvor saken står i dag? Hva har kommunen
foretatt seg siden fylkeskommunen tok kontakt?
Svar fra ordfører:
Ordfører takker for spørsmålet
Ordfører ønsker å understreke at det er viktig at man skiller mellom to ulike saker:
1. Søknad om oppfylling av masser på eiendommen (saksnummer 05/7939, 04/3939 og
10/5616) (Dette er fyllingen hvor man i dag finner ridehallen)
2. Tillatelse til etablering av jordbruksareal på 16 dekar (saksnummer 12/2635)(nytt
jordbruksareal)
Rådmannen opplyser at deponiet på Valle har vært under oppsikt over flere år. Det er tatt
vannprøver av avsig fra deponiet og fra bekker og elver som renner gjennom, - og ved deponiet.
Selve deponiet er befart flere ganger. Tiltakshaver ble tilskrevet 23. oktober i år etter at vi fikk
meldinger om økt forurensning og bekymringsmelding fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i
Nordland.
Kommunen har med hjemmel i forurensningslovens § 51 pålagt tiltakshaver å gjennomføre
undersøkelser, risiko og tiltaksvurdering av erosjon og avrenning fra fyllingen. Det er anmodet om
å levere dokumentert logg for de deponerte massene og dokumentering på at sigevann fra deponiet
er vurdert i forhold til forurensning. Fyllingsarbeidet ble begjært stanset inntil situasjonen er vurdert
og tiltak mot eventuell forurensning er iverksatt.
Kommunen har mottatt en betydelig mengde dokumentasjon og saken er fortsatt under behandling.

Følgende dokumentasjon er så langt mottatt i saken:
· forslag til tiltak for å hindre fremtidig erosjon og avrenning fra fyllingen utarbeidet av TorJørgen Aandahl, Norconsult AS,
· informasjon om rutiner for håndtering av overvann og drift av planeringsfeltet fra M3
anlegg,
· avtale mellom M3 anlegg og Ragnar Mogstad og forslag til miljøoppfølging.
Kommunen har ikke mottatt dokumentasjon på massene som er fylt (dvs mengde masser, massenes
kvalitet og opphav). Godkjenning av foreslåtte tiltak blir sendt ut etter at kommunen har disse
opplysningene.

Fra Håkon Andreas Møller, MDG:
I 2016 skal vi feire Bodøs historie og hedre dem som har gått foran og gitt oss de mulighetene vi
har i dag. Det innbyr til refleksjon over hvordan vår livsførsel påvirker livet i Bodø de neste 200 år
– en periode som etter alt å dømme vil by på store utfordringer for framtidas bodøværinger som
følge av klimaendringer, global ressursknapphet, tap i artsmangfold og en stadig mer urolig verden.
Kommunen vedtok gjennom økonomiplanen for 2013-2016 at byjubileet skal ha «en grønn profil
der natur og miljøinteresseaktører er inkludert på en konstruktiv måte gjennom idé- og
kafédialogmøter. Relevante tiltak kan være: bysykler, grønt flagg-grønn skole, øko-innkjøp,
miljøsertifisering av kommunale enheter, oppgradering gjeldende klima og energiplan». I
kommunens nåværende klima- og energiplan heter det at «Arrangement som skal assosieres med
byjubileet skal oppfylle kravene til miljøsertifisering gjennom ordningen «miljøgodkjent
arrangement».»
I det foreløpige jubileumsprogrammet er det vanskelig å få øye på den grønne profilen, også under
passende overskrifter som «Fortid møter fremtid» og «Bodø i verden». Kan ordføreren utdype
hvordan kommunen vil leve opp til målsetningene om miljøfokus generelt og miljøsertifisering av
arrangementer spesielt?
Svar fra ordfører:
Ordfører takker representanten for spørsmålet.
Byjubileet har rapportert om at følgende aktiviteter er gjennomført eller skal gjennomføres for å
bidra til en grønn profil på jubileet:
- I forarbeidet med byjubileet er det gjennomført Idé – og kafedialogmøter i regi av Senter for
økologisk økonomi og etikk ved Professor Ove Jakobsen og førstelektor Øystein Nystad.
Kafedialoger for jubileet vil bli iverksatt i 2016.
- Bysykler; DA søknad er innsendt med frist 15.september 2015. Søknad er meddelt ikke
prioritert fra DA sekretariatet. Merk følgende i begrunnelsen: Dette er for øvrig det DA
prosjektet Bodø kommune selv har rangert lavest blant de søknadene kommunen har
fremmet i 2015.
- Grønt Flagg sentralt har tatt kontakt med skoler og barnehager i Bodø. I motsetning til
miljøfyrtårnsertifisering har ikke kommunen noen annen rolle enn som formidler.
- Det vil legges frem en egen sak om Økoinnkjøp og miljøsertifisering av kommunale enheter
i en egen sak i bystyremøte 6.februar 2016.
- Miljøgodkjente arrangementer vil komme oppdatert på jubileumsnettsidene.

-

-

Oppfølgingsmøter/ dialoger vil bli iverksatt i 2016 tilknyttet enkelte temaer i jubileumsåret.
Dette blant annet i regi av Senter for økologisk økonomi og etikk, og det er fra kommunens
side tilrettelagt for prosess dersom det er ønskelig å sertifisere til grønne arrangement.
Elvelangs, kultur og miljø langs Bodøelva. Dette er et prosjekt der det lages en egen APP
for telefon. App-en orienterer seg gjennom GPS-en på telefonen slik at man får opp lyd og
tekst etter hvert som man går opp eller ned langs elveparken. Eksempler er: Informasjon om
fugler man kan observere, om ringmerking av fugler – hvorfor og hvordan, insekters
betydning for kulturlandskapet (sette ut humlekasser), ulike treslag, kulturlandskap, fisk i
elva, kulturhistorie med ulike emner. Det meste av tekst og illustrasjoner er ferdig
utarbeidet, men testing og utvikling av teknologi og etterarbeid med tekst gjør at tiltaket
åpner først til sommeren.
Økoinnkjøp. Miljø er en del av anbudsgrunnlaget for innkjøpsavtaler. Kommunen handler i
hovedsak bare med miljøsertifiserte bedrifter.

Dette er den informasjon ordfører så langt har knyttet til jubileet, men ordfører vil også følge dette
opp i neste møte i styringsgruppa.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 15/127

Økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016

PS 15/128

Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2016.

PS 15/129

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2016.

PS 15/130

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett 2016

PS 15/131

Bodø kirkelige fellesråd. Årsbudsjett 2016.

PS 15/132

Bodø Kulturhus KF. Årsbudsjett 2016.

PS 15/133

Bodø kommunale eiendommer KF - Internhusleie 2016 - Utsatt

PS 15/134

Oppstart kommunal planstrategi 2016 - 2020

PS 15/135

Høring av søknad fra SMA Nordland A/S om driftskonsesjon for Kvitberget i
Bodø kommune

PS 15/136

Bodø kommunes prioriteringer til Regional transportplan (RTP)

PS 15/137

Bodø kommunes høringsuttalelse til konsesjonssøknad ny 132 kV kraftledning
Hopen-Tjønndal samt omlegging ved Hopen Trafostasjon

PS 15/138

Klagesak områdereguleringsplan Mørkvedbukta

PS 15/139

Klage på reguleringsplan for Aspåsveien 1

PS 15/140

Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

PS 15/141

Finansiering av Rådhusprosjektet

PS 15/142

Nye Tverlandet skole - Realisering av skolen i forhold til investeringsbudsjettet

PS 15/143

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS

PS 15/144

Tilleggsbevilgning til utbedring MS Helligvær

PS 15/145

KOSTRA analyse 2014 Bodø kommune

PS 15/146

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling

PS 15/147

Prosjekt " Sammen om den gode dagen"- Livsgledesykehjem

PS 15/148

Endring i vedtekter barnehage

PS 15/149

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2016

PS 15/150

Arealdisponeringsplan Bestemorenga

PS 15/151

Leksehjelp i grunnskolen

PS 15/152

Rullering av Plan for idrett og friluftsliv for 2016 - 2019

PS 15/153

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

PS 15/154

AS Vinmonopolet - etablering av utsalgssted på Hunstadsenteret

PS 15/155

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

PS 15/156

Bodø Rythm Group

PS 15/157

Stormen – beslutningsprosess og merverdiavgiftsbehandling

PS 15/158

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

PS 15/159

Forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF - oversendt fra kontrollutvalget

PS 15/160

Valg av styrer, nemnder og råd, del 2 - 2015 - 2019

PS 15/161

Råd for funksjonshemmede - valg av brukerrepresentanter for perioden 2015 2019

PS 15/162

Ruspolitisk råd - valg av brukerrepresentanter for perioden 2015 - 2019

PS 15/163

Bodø eldreråd - valg av brukerrepresentanter for perioden 2015 - 2019

PS 15/164

Bodø Havn KF - valg av styre

PS 15/165

Bodø Spektrum KF - valg av styre

PS 15/166

Bodø Kulturhus KF - valg av styre

PS 15/167

Bodø kommunale eiendommer KF - valg av styre - Trukket

PS 15/168

Referatsaker

RS 15/15

Rullering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - orientering om arbeidet

RS 15/16

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen

RS 15/17

Protokoller fra kontrollutvalgets møter 23.10.15 og 23.11.15

RS 15/18

Møteplan 2016

PS 15/169

Interpellasjon

FO 15/19

Interpellasjon Hans Petter Horsgaard - Bypakke Bodø

FO 15/20

Interpellasjon Joakim Sennesvik -Nye Bodø Rådhus – Avvist

FO 15/21

Interpellasjon Grethe Monica Fjærvoll – Hunstadsenteret

FO 15/22

Interpellasjon Hans Christian Fjærvoll - El-biler

PS 15/170

Bosetting av flyktninger 2016 og 2017 II

Bodø, 26. januar 2016
Ida Maria Pinnerød
Ordfører
Berit Skaug
Formannskapssekretær

PS 15/127 Økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Forslag
Fra Morten Melå på vegne av AP, Rødt og SP:
Forslag Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Endringer i forhold til rådmannens forslag - SP, Rødt og AP
Tillegg drift, i 1000 kr
Oppveks og kultur
1 Nye stillinger skole, se verbal nr 1
2 Øke bemanningen i barnehagene < 6,3
3 Lærlingeløft, se verbal nr. 3
4 Bodø idrettsråd, økning til hel stilling
5 Tilskudd Skarmoen (Alpinor), alpint for barn og unge
6 Fjære skole, Kjerringøy - tilskudd oppussing
7 Ungdomsrådet - Rådhusmøtet
8 Økning tilskuddsordningen til kulturformål
9 Kultursekretær, Misvær
10 IK Grand, markedsavtale

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Helse, omsorg og sosial
Gratis trygghetsalarmer fra 01.08.2016
Øyeblikkelig hjelp plasser (21)
Sykehjemsavdeling Stadiontunet 4 etg (23)
Hverdagsrehabilitering (24)
Seniorhelse (25)
Frisklivssentralen (26)
Villa Vekst (27)
Sentrum dagsenter (28)
Tverlandet dagsenter (29)
Tverlandet aktivitetssenter (30)
Inn på Tunet (31)
Stadiontunet dagsenter (32)
Sølvsuper aktivitetsenter (33)
Frivillighetskoordinator Sølvsuper (34)
Skjerstad dagsenter (35)
Tilskudd Kirkens bymisjon (16, s 58)
Frivvilighetssentralen (17, s 58)
Utekontor Kjerringøy (18, s 58)
Mindre reduksjon av kvalitet og antall plasser på bo-tilbud
Ikke nedtrekk av grunnbe. og tilpas. av arbeidsordning (21, s
58)

2016

2017

2018

2019

4 000

14 000
3 000
1 000
350

20 000
6 000
2 000
350

26 000
9 000
2 000
350

50
600
200
100

50
600
200
100

50
600
200
100

1 000
150
500
200
50
600
125
100

800
3 500
7 483
4 352
800
1 474
2 948
1 228
1 540
2 010
100
1 579
2 836
178
542
1 495
230
143
6 700

1 800

1 800

1 800

5 803
1 200
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
150
2 411
3 781
267
809
1 495
450
285
10 000

5 803
1 200
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
150
2 411
3 781
267
809
1 495
450
285
10 000

5 803
1 200
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
150
2 411
3 781
267
809
1 495
450
285
10 000

21 000

30 000

30 000

30 000

31
32
33
34
35

Avtale med BOPRO - kommunalplasser (22, s 58)
Tilskudd "Sommer sammen" (23, s 58)
Avlastning/dagtilbud miljøtjenesten (38, s 52)
Demokratiprosjekt, prosjektmidler
ENØK rådgiver

563
207
4 000
400
800

750
207
13 100

750
207
13 100

750
207
13 100

800

800

800

36 Renter
37 Avdrag
Sum økning drift

-562
0
73 071

-1 706
-6 560
98 111

-4 467
-14 410
97 500

-4 520
-11 025
109 832

Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr
38 Reduksjon politikergodtgjøring
39 Udisponerte midler OK
40 Eiendomsskatt, 4,9 til 5,9
41 Eiendomsskatt, 3,9 - 4,9
42 Økt lokalt skatteanslag, 92,9 -> 93,9 - se side 70
43 Sparte kostnader innefor HO pga forebyggende tiltak
44 Overbudsjettert rus, Hålogalandsgata 131
45 Reduksjon i eksterne konsulenttjenester
46 Redusert veivedlikehold
47 Reduksjon byjubileet
48 Reduksjon i energibruk (ENØK rådgiver)
49 Reduksjon "Finansiering opp stillinger" (5, s. 31)
50 Reduksjon driftstilskudd BKBS
51 Økt overføring gjennom forlik Statsbudsjett 2016

2016
1 000
6 000
28 000

2017
1 000

2018
1 000

2019
1 000

46 000
15 142
15 000
5 000
5 000
5 000

46 000
17 461
15 000
5 000
5 000
5 000

46 000
19 849
15 000
5 000
5 000
5 000

1 600
1 000
4 800
5 200

3 200
1 000
4 800
5 200

6 400
1 000
4 800
5 200

80 686 104 742
7 615
6 631

108 661
11 161

114 249
4 417

2017

2018

2019

500

500

500
-8 800
-4 000

-57 000

-50 000
30 000
100 000

Sum økt inntekt
Avsetning til fond

Investeringer, i 1000 kr
52 Salg av areal på Kvalvikodden
53 Aktivitetspark - "Tufteparker", Parkouer o.l.
54 Turnhall, forskuttering av spillemidler
55 Klatrehall, forskuttering av spillemidler
56 Kai på Skjerstad
57 Rådhusparken/Solparken - oppgradering
58 Tverlandet skole bygges, alt. 2 + hall - ny plassering (353 mill)
59 Tverlandet - renovering idrettshall/svømmehall
60 Utsette Aspåsen skole, ett år
61 Utsette Mørkvedbukta trinn 1 - ett år
Sum innvesteringer
Akkumulert

7 886
10 000
5 000
5 000
5 000
1 000
800
1 000
4 800
5 200

2016
-25 000
500
8 800
4 000
2 000

20 000
-30 000
-1 000
-2 500
-43 200
-43 200

-99 000
-9 500
-88 000
-131
200

-100 500
-157 000

67 700

-288 200 -220 500

Forklaringer til budsjettpostene
Tillegg drift
1. Se verbal nr. 1
2. Styrke bemanningen i barnehagene. Rådmannen bes om å komme med en sak om hva som
skal til for å komme ned på en bemanningsnorm på 6,0.
3. Se verbal nr. 3
4. Styrkning av Bodø idrettsråd med en halv stilling

5.
6.
7.
8.
9.

Tilskudd til Alpinor for å få realisert et alpintilbud i Skarmoen for barn og unge.
Tilskudd for å få rehabilitert kommunens eldste skolebygg på Kjerringøy.
Ungdomsrådet beholder sitt tilskudd på kr. 200 000,- til «Rådhusmøtet».
Styrkning av tilskuddsordningen som går til kulturformål og som prioriteres av politisk nivå.
Det er satt av ressurs til 1/3 stilling som kultursekretær i Misvær med halvårsvirkning for
2016. Administrasjonen bes om å jobbe fram avtaler med Nordlandsmuseet og Sametinget
om finansiering av 1/3 stilling hver.
10. Bodø kommune inngår en markedsavtale med IK Grand på samme nivå som allerede
eksisterer med BHK og Glimt.
11. Alle som har behov for trygghetsalarm skal få dette gratis fra og med 01.08.2016.
12. – 33. Tiltak som rådmannen i sitt forslag foreslo å legge ned beholdes fullt ut.
34. Det settes av kr. 400 000,- i 2016 i prosjektmidler til demokratiprosjektet.
35. Det ansettes en ENØK rådgiver i kommunen
36. Reduserte renteutgifter pga. lavere investeringsnivå.
37. Reduksjon i låneavdrag pga. redusert opptak av lån.
Redusert drift/økt inntekt
38. Politikergodtgjøring reduseres i henhold til vedtatt reglement.
39. Midler som ikke er disponert i budsjettet til OK avdelingen.
40. Eiendomsskatten økes fra 4,9 til 5,9 promille i 2016.
41. Eiendomsskatten reduseres fra 5,9 til 4,9 promille fra og med 2017 når den nye takseringen
er gjennomført.
42. Skatteanslaget økes fra 92,9 til 93,9 i 2016. Pr. 30.09.2015 ligger det på 94,7.
43. Siden alt av forebyggende tiltak består forventes det mindre utgifter til hjemmetjenester,
institusjonsplasser m.m.
44. Den totale posten til utgifter på rusfeltet er overbudsjettert. Samtlige plasser til Kirkens
bymisjon og Frelsesarmeen videreføres. Alle plassene i Hålogalandsgata 131 skal tas i bruk
så snart som mulig. Kvaliteten skal opprettholdes.
45. Det forventes en reduksjon i bruk av eksterne konsulenter. Rådmannen bes om å komme
med en sak som belyser dette.
46. Budsjettet for veivedlikehold reduseres med 5 mill pr år i perioden 2016-19. Fortau, gangog sykkelveier samt veier i distriktet skal prioriteres i fordelingen av ledige midler.
47. Budsjettet for byjubileet reduseres med 1 mill.
48. Det forventes at ansettelsen av en enøk-rådgiver bidrar til en besparelse innenfor energibruk.
49. Næring og utviklingsavdelingen økes ikke med en stilling.
50. Driftstilskuddet til Bodø kommunale boligstiftelse kuttes. Hvis stiftelsen har behov for
kapital kan dette løses ved at kommunen kjøper boliger av stiftelsen.
51. Merinntekt på grunn av forliket med statsbudsjettet. Eksakt beløp avklares med rådmannen
når alle detaljene er på plass.
Investeringer
52. Kommunen sitt areal på Kvalvikodden selges til høystbydende.
53. Det etableres flere aktivitetsparker i økonomiplanperioden. Type, omfang, plassering og
kvalitet utredes av kommunens administrasjon.
54. Det forskutteres spillemidler til realisering av en turnhall i tilknytning til Mørkvedhallen.
Bodø kommune avstår tomt på nordre side av eksisterende Mørkvedhall.

55. Det forskutteres spillemidler til realisering av en klatrehall i tilknytning til Mørkvedhallen.
Bodø kommune avstår tomt på søndre side av eksisterende Mørkvedhall.
56. Det er satt av 2 mill. i budsjett for 2016 for finansiering av kommunens andel i forbindelse
med DA-søknad om penger til oppgradering av kai på Skjerstad.
57. Rådhus- og solparken oppgraderes. Plan for utforming og ny reguleringsplan fremmes av
rådmannen.
58. Skolen på Tverlandet realiseres i henhold til vedtak i sak 15/151 den 25.11.2015
59. Som nr. 58
60. Rehabiliteringen av Aspåsen utsettes 1. år. Konsekvenser klargjøres i en sak fra rådmannen.
61. Realiseringen av Mørkvedbukta skole utsettes 1. år. Konsekvenser klargjøres i en sak fra
rådmannen.

Verbaler
1. Styrking av grunnskolen og skolehelsetjenesten er viktig for å sikre best mulig
oppvekstsvilkår for barna i Bodøskolen. I budsjettet og økonomiplanen tilføres skolen økte
midler til flere stillinger. Vi ber derfor om en sak som redegjør for hvor behovet er størst for
økte resurser og hvordan Bodø kommune best kan bruke de resursene som er tilgjengelige.
Der kommunen ikke innfrir nasjonale normer må resurser først rettes inn. Saken skal også
ses i sammenheng med tidligere vedtak om sak for satsing på et lese- skrive og regneløfte i
1-4 klasse.
2. Lærerne har en av de viktigste jobbene i vårt samfunn. For oss er tillit til at lærerne ser hvor
og hvordan de best kan bruke sin tid og utføre sin jobb viktig. Derfor ber vi rådmannen
forberede en sak som tar for seg hvor mye papirarbeid og byråkrati lærerne må gjøre. I dette
arbeidet skal lærere, tillitsvalgte og skoleledelsen være involvert. Saken skal inneholde en
oversikt over lovpålagte oppgaver og oppgaver som vi lokalt har pålagt læreren, samt
forsalg til løsninger som gir lærerne mer tid i klasserommet.
3. Bodø kommune har et ansvar for å bidra at ungdommer får fullført utdannelsen sin med
fagbrev. Antall lærlinger skal økes og bystyret ber rådmannen sikre at 10 nye lærlinger blir
tatt inn i 2016. Det bør tas inn lærlinger fra de fleste fagområder.
4. Mange i Bodøs kulturliv etterlyser tilgjengelige og rimelige øvingslokaler. Dette gjelder
lokaler for mange kulturytringer: Band, korps, drama, bildende kunst, o.a. Noen planer om
slike lokaler er kjent, og noen er tatt i bruk, men behovet er stort.
Vi ber kulturadministrasjonen første kvartal 2016 foreta en gjennomgang av lokaler som
med enkle midler, og uten store kostnader, kan tas i bruk som øvingslokaler, og legge denne
oversikten fram for oppvekst- og kulturkomiteen.
5. Bystyret ber Stormen konserthus KF om å ansette en produsent i minimum 30 % stilling for
å ivareta egne produksjoner.
6. Kirkens bymisjon er i ferd med å flytte inn i nye lokaler i Bankgata 9. Lokalet i første etasje
i huset ved siden av er ledig (der InTune Music var før de flyttet til City Nord), og vil kunne
egne seg meget godt som lokaler for en matsentral. Bystyret ber administrasjonen undersøke
muligheten for leie av dette lokalet, der Kirkens Bymisjon kan forestå administrering av mat
til nødstilte mennesker.

7. Bystyret ber om at det legges frem en statusrapport for handlingsplan for velferdsteknologi
2014-2018.
8. Bystyret ber rådmannen gjøre en gjennomgang av dag- og aktivitetssentrene med tanke på
innhold, størrelse og eventuelle økonomiske konsekvenser ved nedleggelse med bakgrunn i
at brukere da vil kunne ha behov for andre tjenester.
9. Sosial ekskludering og manglende fritidstilbud en stor utfordring for barn i økonomisk
vanskeligstilte familier. Bystyret ønsker å bidra til inkludering og aktivitet ved å tilby
familier som mottar sosialhjelp gratis årskort på Badeland. Bystyret ser dette som et viktig
sosialt utjevnende tiltak, som også vil bidra til å styrke svømmeferdigheter blant barn som
ikke har mulighet til å trene i svømmebasseng på fritiden. Tilbudet skal gjelde for alle
familiemedlemmer som ønsker det.
10. Bystyret ser at det er behov for å styrke ettervernet for personer som har vært i behandling
for rusavhengighet. Økt innsats på dette området vil gi økt helse for den enkelte pasient og
forebygge tilbakefall. I dette ligger også et stort potensial for kostnadsreduksjon. Som en del
av kommunens arbeid med ettervern skal det etableres en jobb- og boliggaranti for pasienter
som kommer hjem etter fullført rusbehandling. Ordningen skal sikre hver pasient en egnet
bolig og jobb umiddelbart etter gjennomført behandling.
11. Bystyret ber om en sak med sikte på å opprette et kommunalt flyktningmottak. I saken skal
det redegjøres for organisering og mulige lokaliteter, fortrinnsvis i den kommunale
bygningsmasse, eventuelt i andre offentlig eide anlegg i kommunen (eksempelvis
Lærerskolen og Bodin Leir).
12. Som et ledd i arbeidet med å se på muligheter for økte inntekter til kommunen, ber bystyret
administrasjonen om å vurdere overtakelse og drift av alle kommunale parkeringsplasser.
13. Bystyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over tilgjengelige kommunale tomteareal for å
etablere nye boligområder og selvbyggertomter.
14. Arbeidet med å etablere et kunnskapssenter for arktisk landbruk tilknyttet Vågøynes gård
intensiveres. Rådmannen bes om å legge fram en sak for bystyret i løpet av 2016.
15. Rådmannen bes om å vurdere mulighetene for å etablere et innovasjonsutvalg i samarbeid
med næringer, kunnskaps- og fagmiljø i Bodø.
16. Bystyret har som målsetning at klimaregnskap/bærekraftrapporter for kommunen, utført i
nasjonal regi, følges opp med årlige, sektorvise klimabudsjett raskest mulig.
17. Rådmannen bes om å følge opp klima- og energiplanens målsetning om at alle kommunale
skoler og barnehager skal sertifiseres etter Grønt Flagg-ordningen, og at private barnehager
og skoler skal oppfordres til det samme.
18. Bystyret ber om en sak som gjør rede for lederstillinger i kommunens sentrale
administrasjon (omfang og ansvarsområde) med sikte på effektiviseringstiltak.
19. Bystyret vil øke antallet kommunale utleieboliger med 400 nye utleieboliger i perioden
2015-2019. Bystyret ber rådmann med Bodø Kommunale Eiendommer KF om en sak i
første kvartal 2016 som ser på ulike løsninger for å få fortgang i boligbyggingen og realisere
målet om 400 nye utleieboliger. I saken belyses BKBS og KF-ets rolIe, mulige tilskudd fra
Husbanken og estimert husleie som gjør at prosjektet er selvfinansierende. Det forventes at
rådmannen prioriterer arbeidet med å bygge rimelige utleieboliger i kommunal regi i
revidert investeringsplan for 2017-2019.

20. Tilrettelegging for aktivitet, skating og lek skal prioriteres i kommunens videre arbeid med
utvikling av parker og byrom i sentrum. Det forventes at rådmannen tar initiativ til
samarbeid med relevante aktører i videre prosesser.
Fra Ida Gudding Johnsen, V:
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3
4
5
6
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8
9
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Budsjettforslag Venstre
Sum endringer
Tekst
Beholde kontorjustering av eiendomsskatten
Redusere rådmannen fra 5 til 4 årsverk, side 22
Reversere frikjøp politike ledere den nye posisjonen innførte
Reduksjon frikjøp fra 12% til 10% pr. repr
3,5% eff.krav innen Nærings- og utviklingsavdelingen
Red bomringkosnader ved innføring av el-bil/ sykler/ smarte roder
kommiteens forslag om tekniske hjelpemidler
Ingen økning HO stab
Red.rammer for Hålogalandsgata 131
Innføring selvkostprinsipp seniorhelse
Avvikle BRG (halvårseffekt)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Økninger
Styrking dialogforum
Vann til Seines - prosjekt
Økning satsning på helsesøstertjenesten 3,7 årsverk
Rådhusmøtet
Beholde hverdagsreabilitering
Beholde Villa Vekst
Beholde inn på tunet
Beholde Sølvsuper aktivitetssenter
Beholde frivillighetskoordinator Sølvsuper
Beholde avlastning/ dagtilbud miljøtjenesten
Beholde utekontor Kjerringøy
Beholde kvalifiseringsprogram NAV
beholde kvalitet og antall plasser på bo-tilbud
Beholde seniorhelse
Prosjekt alternativ turnus / uønsket deltid
Rusomsorg samarbeidsavt Kirkens Bymisjon

2016
0
-12000
-1708
-800
-600
-864,5
-300
-1000
-3545
-6700
-800
-750

750
95,5
2220
50
4252
2948
100
2836
178
4000
143
1500
6700
800
1000
1495
29067,5

Investeringer
Sum endringer

0

1. Eiendomsskatt. For å sikre lavterskeltilbud til de som trenger det mest, samt forebyggende
og rehabiliterende tjenester i kommunen støttes Rådmannens forslag om å øke
eiendomsskatten med 1 promille i 2016. Men Venstre ønsker ikke å bruke 12 mill. på å
retaksere basis for eiendomsskatten.
2. Rådmannens stab reduseres fra 5 til 4 årsverk
3. Venstre ønsker ikke å opprette to nye politikerstillinger. Vi kutter frikjøp hos leder for
organisasjonsutvalg og opprettholder Levekårkomiteen. Dermed spares 2 x 0,5 årsverk
politikerlønn.
4. Venstre reduserer frikjøpet til alle Bystyrerepresentanter fra 0,12 til 0,10 årsverk pr hode.
5. Nærings- og utviklingsavdelingen får et effektiviseringskrav på 3,5%
6. Hjemmetjenestens bompengeutgifter reduseres ved bytte til elbil, sykler og smartere roder.
7. Budsjett for håndtering av tekniske hjelpemidler justeres ikke opp, da Venstre ønsker å
opprettholde Levekårkomiteens vedtak fra oktober om håndtering av tekniske hjelpemidler.
8. Ingen økning HO stab.
9. H131 skal komme i tillegg til eksisterende tilbud. Venstre vil ikke ta 6,7 mill fra Kirkens
Bymisjon og Frelsesarmeens botilbud for å erstatte frivillig sektors drift av rusboliger med
kommunal drift
10. Innføring av egenbetaling for Seniorhelse. Støtteordninger kan søkes.
11. Venstre ønsker å satse på andre tiltak enn Bodø Rythm Group for å styrke satsingen på
alternative, kunstneriske uttrykksformer.
12. Venstre vil styrke Dialogforums rolle og mandat. Viktig arena for mangfoldsarbeid i BK
13. Vann til Seines
14. Venstre vil sikre at nasjonal styrking av helsesøstertjenesten følges opp i Bodø
15. Rådhusmøtet: viktig for demokratiet
16. Uaktuelt å kutte i Hverdagsrehabiliteringen. Dette sparer kostnader og øker livskvaliteten.
17. Uaktuelt å kutte i Villa Vekst. Lavterskeltilbud som favner bredt og godt
18. Inn på tunet: vil Venstre beholde
19. Venstre ønsker å koble frivilligheten sterkere inn i arbeidet for gode seniorliv og vil utfordre
frivillig sektor til å kompensere for bortfall av dagsentrene. Sølvsuper aktivitssenter
beholdes.
20. Frivillighetskoordinator beholdes. Ref pkt 19. Viktig at 5% av lederressursene i
institusjonene settes av til å jobbe mot frivillig sektor.
21. Skjermer avlastning/dagtilbud miljøtjenesten
22. Utekontor Kjerringøy beholdes
23. Kvalifiseringsprogram NAV har gitt gode resultater. Dette må videreføres24. Ref pkt 9. Åpning av H131 skal ikke gå på bekostning av tilbudene som gis av Kirkens
Bymisjon og Frelsesarmeen
25. Seniorhelse beholdes, men med prinsipp om egenfinansiering
26. Viktig å komme i gang med ‘deltidsprosjekt’ med målsetting om å endre turnusordninger og
redusere sykefravær, særlig innenfor HO
27. Venstre vil ikke kutte overføringene til Kirkens Bymisjon. Gode tilbud må videreføres.

Fra Grethe Monica Fjærvoll, H:
Eiendomsskatt
Ikke økning av skattetaksten fra 3,9 til 4,9 promille

Endringer fra Rådmannens forslag - Høyre
2016
28 000

2017
0

2018
0

2019
0

-250
40
2 000
-1 536
50

-250
40
2 000
-1 536
50

-250
40
2 000
-1 536
50

-250
40
2 000
-1 536
50

-21 100
6 700
-3 000
-250
-2 200
4 532
1 474
2 948
1 228
1 540
2 010
1 579
2 836
178
542
-1 000
-625
-1 250
-750
1 495
230
563
-2 010
-20 000

-21 100
10 000
-3 000
-250
-2 200
5 803
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
2 411
3 781
267
809
0
-625
-1 250
-750
1 495
450
750
-3 000
-20 000

-21 100
10 000
-3 000
-250
-2 200
5 803
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
2 411
3 781
267
809
0
-625
-1 250
-750
1 495
450
750
-3 000
-20 000

-21 100
10 000
-3 000
-250
-2 200
5 803
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
2 411
3 781
267
809
0
-625
-1 250
-750
1 495
450
750
-3 000
-20 000

-2 000
-2 000
-1 000

-2 000
-2 000
-1 000

-2 000
-2 000
-1 000

-2 000
-1 000
-1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

-26

-16336

-16336

-15336

-14 500
11 000
300
1000
250
300
300

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Oppvekst og kultur
Ikke økning 0,5 årsverk Jentoftsletta
Barnas idrettsdag
Helsesøster (HS)
Utleie H131
Rådhusmøtet
Helse og omsorg
Endret bruk av Hålogalandsgt 131
Ikke reduksjon av kvalitet og antall plasser på botilbud (ny avtale KB og FA)
Ikke vedtaksvekst i hjemmetjenesten
Pålegg fra Arbeidstilsynet om arbeidsklær i hjemmetjenesten
Oppfinansiering budsjett tekniske hjelpemidler
Ikke avvikle Hverdagsrehabilitering
Ikke avvikle Frisklivssentralen
Ikke avvikle Villa Vekst
Ikke avvikle Sentrum Dagsenter
Ikke avvikle Tverlandet Dagsenter
Ikke avvikle Tverlandet Aktivitetssenter
Ikke avvikle Stadiontunet Dagsenter
Ikke avvikle Sølvsuper Aktivitetssenter
Ikke avvikle frivillighetskoordinatorstilling på Sølvsuper
Ikke avvikle Skjerstad dagsenter
Legevakt - Beredskap leger/nattevakt leger
Helsekontoret - Systemansvarlig WinMed
2 IKT-stillinger
Lønnsmidler overført personell
Ikke redusert tilskudd til Kirkens bymisjon
Ikke avvikle frivillighetssentralen
Ikke avvikle avtale med BOPRO kommunalplasser
Bolig NU
Ytterlige sparingstiltak arbeid med Framtida Vårres 2
Administrasjonen
Redusksjon av HR kontorets ramme
Redusksjon av rammen til Kommunikasjon
Reduksjon av rammen til Næring-og Utviklingsavdelingen
Teknisk avdeling
Ikke økning av parkeringspriser

Sluttsum
Investeringer
Flyktningeboliger
Forskuttering av spillemidler til turnhall/klatrehall Mørkvedlia
Forkuttering av spillemidler Trimpark - Turgruppa keiservarden
Forskuttering av spillemidler Bodø skiklubb Alipnord Skarmoen
Kommunale midler Bodø skiklubb Alipnord Skarmoen
Forkuttering av spillemidler opparbeidet skatepark
Kommunele midler opparbeidet skatepark

Rest til fremtidig investering

-1 350

Fra Bente Haukås, KRF:
Tallbudsjett KrF 2016
Reduserte utgifter og økte inntekter drift (alle tall i hele
1000)
Aktivitet
Avvikle BRG
Bruk av disposisjonsfond
Lån BKBS (Bodø kommunale Boligstiftelse)
Eiendomsskatt
Red. overføring Bodø kommunale eiendommer KF
Veivedlikehold
Oppgradering Soløyvannsveien
Konsulenttjenester på kommunens fellesområde
Reduksjon HR
Reduksjon Kommunikasjon
Reduksjon Næring og utvikling

2016
750
5 902
4 682
28 000
5 000
5 000
3000
3000
2000
1700
1000

2017
1126

2018
1126

2019
1126

56 000
5 000
5 000

56 000
5 000
5 000

56 000
5 000
5 000

2000
1000
1700
1000

2000
1000
1700
1000

2000
1000
1700
1000

60034

72826

72826

72826

3 500
7 483
4 352
2 948
21 000
1 495
230
143
6 700
207
1 228
1 540
2010
1 579
2836
178
542
563
1500

3 500
0
5 803
4 400
30 000
1 495
450
285
10 000
207
1 859
2 310
3000
2 410
3781
267
809
750
1500

3 500
0
5 803
4 400
30 000
1 495
450
285
10 000
207
1 859
2 310
3000
2 410
3781
267
809
750
1500

3 500
0
5 803
4 400
30 000
1 495
450
285
10 000
207
1 859
2 310
3000
2 410
3781
267
809
750
1500

60 034

72 826

72 826

72 826

Økt utgift og redusert inntekt
21
23
24
27
21
16
17
18
20
23
28
29
30
32
33
34
35

Øyeblikkelig-hjelp plasser
Ikke stenging avdeling Stadiontunet
Hverdagsrehabilitering
Villa Vekst
Nedtrekk grunnbemanning
Tilskudd Kirkens Bymisjon
Frivillighetssentralen
Utekontor Kjerringøy
Botilbud rus/psykiatri, avtaler
Sommer sammen
Sentrum dagsenter
Tverlandet dagsenter
Tverlandet aktivitetssenter
Stadiontunet dagsenter
Sølvsuper aktivitetssenter
Frivillighetskoordinator Sølvsuper h - v.
Skjerstad dagsenter
Bopro kommunale plasser
Helsesøstertjenesten -styrking

Avvik

0

0

0

Til økonomiplanen: Øker eiendomsskatten med 2 promille, til 5,9, i 2016. Vi har en klar intensjon
om å redusere eiendomsskatten med 1 promille, til 4,9 etter retaksering som forventes effektuert i
2017

Votering
Forslag fra V fikk 1 stemme (1V) og falt.
Forslag fra KRF fikk 1 stemme (1KRF) og falt.
Forslag fra H fikk 1 stemme (1H) og falt.
Forslag fra AP, Rødt og SP fikk 5 stemmer (2AP, 2R, 1SP) og ble vedtatt.
Det vedtatte forslaget følger som nytt punkt 13 i innstillingen, og blir innarbeidet i budsjettet i
henhold til innstillingens pkt 1.

Innstilling
1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016-2019 vedtas slik det framgår
av trykt budsjettdokument, vedlegg 1 i denne saken – og innarbeides med de endringer som
fremgår av punkt 13. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske
disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret
finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i
forbindelse med rullering avøkonomiplanen.
2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden:
Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Administrasjon
Utgifter
Inntekter
Netto

134 980 800
-20 266 000
114 714 800

134 009 500
-20 566 000
113 443 500

131 509 500
-20 266 000
111 243 500

133 309 500
-20 626 000
112 683 500

Økonomi og Finans
Utgifter
Inntekter
Netto

34 428 600
-13 387 100
21 041 500

28 976 600
-13 387 100
15 589 500

28 976 600
-13 387 100
15 589 500

28 976 600
-13 387 100
15 589 500

Næring og utvikling
Utgifter
Inntekter
Netto

42 633 800
-18 571 200
24 062 600

36 207 400
-15 354 100
20 853 300

34 460 900
-14 386 600
20 074 300

24 150 200
-6 613 400
17 536 800

1 347 926 500

1 354 095 200

1 358 331 200

1 360 506 200

Oppvekst- og kulturavdelingen
Utgifter

0

Inntekter
Netto

-277 449 700
1 070 476 800

-283 845 200
1 070 250 000

-288 115 200
1 070 216 000

-290 090 200
1 070 416 000

Helse- og omsorgsavdelingen
Utgifter
Inntekter
Netto

1 222 411 700
-319 069 000
903 342 700

1 218 867 700
-326 006 000
892 861 700

1 219 780 500
-326 068 500
893 712 000

1 243 093 000
-326 131 000
916 962 000

369 279 300
-286 075 000
83 204 300

355 916 300
-286 075 000
69 841 300

354 555 300
-286 075 000
68 480 300

361 206 300
-286 075 000
75 131 300

Rammeområde 8
Utgifter
Inntekter
Netto

687 223 600
-2 904 066 300
-2 216 842 700

772 145 300
-2 954 984 600
-2 182 839 300

809 412 000
-2 988 727 600
-2 179 315 600

819 580 800
-3 027 899 900
-2 208 319 100

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto

3 838 884 300
-3 838 884 300
0

3 900 218 000
-3 900 218 000
0

3 937 026 000
-3 937 026 000
0

3 970 822 600
-3 970 822 600
0

Teknisk avdeling
Utgifter
Inntekter
Netto

- Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell.
- Disponering av nye inntekter eller regulering mellom ovennevnte områder skal
fremlegges i tertialrapporter.
- Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i
rammeområde 8.
3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag. Dette
gir følgende låneopptak i perioden:
Investeringsplan 2016-2019
Øvrige lån
Vann og avløp
Startlån
Sum

2016
262 055
113 500
100 000
475 555

2017
618 119
134 200
100 000
852 319

2018
640 582
118 500
100 000
859 082

2019
553 961
73 000
100 000
726 961

Tall i 1000 kr

4. Det benyttes inntil 3,3 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av
pensjonspremie i 2016.
5. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens
budsjettforslag.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 4,9 promille
av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har
vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen, jfr. eskl. §3 første ledd, bokstav b. For
boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av
eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer.
7. I henholdt til vedtaket fra PS 14/180 Økonomiplan 2015-2018, Årsbudsjett 2015 oppjusteres
takstene på eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt
med 10% i 2016.
8. I henhold til vedtaket fra PS 15/119 eiendomsskatter 2016 foretas det ny taksering i hele
kommunen.
9. Følgende satsingsområder legges til grunn for videreutvikling av omsorgsfeltet i kommunen:
 Brukermedvirkning: helse- og omsorgstjeneste skal utvikles sammen med pasienter,
brukere og deres pårørende.
 Kompetanseutvikling: faglig omstilling med endret og høyere kompetanse, nye
arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger.
 Infrastruktur: sykehjem og omsorgsboliger utformes ut fra de behov brukere har.
 Hjemmebaserte tjenester: både kvalitets- og ressursmessig ligger det er stort
potensial i en enda sterkere utbygging av hjemmetjenestene
 Innovasjon: ny teknologi og nye faglige metoder skal tas i bruk.
 Frivillighet: samarbeid mellom de frivillige, frivillige organisasjoner og den
familiebaserte omsorgen videreutvikles
10. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren
2014/2015. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger:
Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er
normalt utstyrt for vinterkjøring.
Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter
inn. Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl. 08.00.
11. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2015.
Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel
stand.
12. Det har vist seg vanskelig å få til en god og stabil gjennomføring av skyss avvikling med båt
i Helligvær. Dagens ordning er svart sårbar i forbindelse med sykdom og ferieavvikling. For
å sikre en trygg og stabil transportutvikling i Helligvær foreslår rådmann at det utredes
alternative former for drift.
13. Endringer i forhold til rådmannens forslag:
Tillegg drift, i 1000 kr
Oppveks og kultur
1 Nye stillinger skole, se verbal nr 1
2 Øke bemanningen i barnehagene < 6,3
3 Lærlingeløft, se verbal nr. 3
4 Bodø idrettsråd, økning til hel stilling
5 Tilskudd Skarmoen (Alpinor), alpint for barn og unge
6 Fjære skole, Kjerringøy - tilskudd oppussing
7 Ungdomsrådet - Rådhusmøtet
8 Økning tilskuddsordningen til kulturformål
9 Kultursekretær, Misvær

2016

2017

2018

2019

4 000

14 000
3 000
1 000
350

20 000
6 000
2 000
350

26 000
9 000
2 000
350

50
600
200

50
600
200

50
600
200

1 000
150
500
200
50
600
125

10 IK Grand, markedsavtale

100

100

100

100

800
3 500
7 483
4 352
800
1 474
2 948
1 228
1 540
2 010
100
1 579
2 836
178
542
1 495
230
143
6 700

1 800

1 800

1 800

5 803
1 200
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
150
2 411
3 781
267
809
1 495
450
285
10 000

5 803
1 200
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
150
2 411
3 781
267
809
1 495
450
285
10 000

5 803
1 200
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
150
2 411
3 781
267
809
1 495
450
285
10 000

21 000
563
207
4 000
400
800

30 000
750
207
13 100

30 000
750
207
13 100

30 000
750
207
13 100

800

800

800

36 Renter
37 Avdrag
Sum økning drift

-562
0
73 071

-1 706
-6 560
98 111

-4 467
-14 410
97 500

-4 520
-11 025
109 832

Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr
38 Reduksjon politikergodtgjøring
39 Udisponerte midler OK
40 Eiendomsskatt, 4,9 til 5,9
41 Eiendomsskatt, 3,9 - 4,9
42 Økt lokalt skatteanslag, 92,9 -> 93,9 - se side 70
43 Sparte kostnader innefor HO pga forebyggende tiltak
44 Overbudsjettert rus, Hålogalandsgata 131
45 Reduksjon i eksterne konsulenttjenester
46 Redusert veivedlikehold
47 Reduksjon byjubileet
48 Reduksjon i energibruk (ENØK rådgiver)
49 Reduksjon "Finansiering opp stillinger" (5, s. 31)
50 Reduksjon driftstilskudd BKBS
51 Økt overføring gjennom forlik Statsbudsjett 2016

2016
1 000
6 000
28 000

2017
1 000

2018
1 000

2019
1 000

46 000
15 142
15 000
5 000
5 000
5 000

46 000
17 461
15 000
5 000
5 000
5 000

46 000
19 849
15 000
5 000
5 000
5 000

1 600
1 000
4 800
5 200

3 200
1 000
4 800
5 200

6 400
1 000
4 800
5 200

80 686 104 742
7 615
6 631

108 661
11 161

114 249
4 417

2018

2019

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Helse, omsorg og sosial
Gratis trygghetsalarmer fra 01.08.2016
Øyeblikkelig hjelp plasser (21)
Sykehjemsavdeling Stadiontunet 4 etg (23)
Hverdagsrehabilitering (24)
Seniorhelse (25)
Frisklivssentralen (26)
Villa Vekst (27)
Sentrum dagsenter (28)
Tverlandet dagsenter (29)
Tverlandet aktivitetssenter (30)
Inn på Tunet (31)
Stadiontunet dagsenter (32)
Sølvsuper aktivitetsenter (33)
Frivillighetskoordinator Sølvsuper (34)
Skjerstad dagsenter (35)
Tilskudd Kirkens bymisjon (16, s 58)
Frivvilighetssentralen (17, s 58)
Utekontor Kjerringøy (18, s 58)
Mindre reduksjon av kvalitet og antall plasser på bo-tilbud
Ikke nedtrekk av grunnbe. og tilpas. av arbeidsordning (21, s
58)
Avtale med BOPRO - kommunalplasser (22, s 58)
Tilskudd "Sommer sammen" (23, s 58)
Avlastning/dagtilbud miljøtjenesten (38, s 52)
Demokratiprosjekt, prosjektmidler
ENØK rådgiver

Sum økt inntekt
Avsetning til fond

Investeringer, i 1000 kr

7 886
10 000
5 000
5 000
5 000
1 000
800
1 000
4 800
5 200

2016

2017

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Salg av areal på Kvalvikodden
Aktivitetspark - "Tufteparker", Parkouer o.l.
Turnhall, forskuttering av spillemidler
Klatrehall, forskuttering av spillemidler
Kai på Skjerstad
Rådhusparken/Solparken - oppgradering
Tverlandet skole bygges, alt. 2 + hall - ny plassering (353 mill)
Tverlandet - renovering idrettshall/svømmehall
Utsette Aspåsen skole, ett år
Utsette Mørkvedbukta trinn 1 - ett år
Sum innvesteringer

-25 000
500
8 800
4 000
2 000

Akkumulert

-43 200

500

500

500
-8 800
-4 000

-57 000

-50 000
30 000
100 000

20 000
-30 000
-1 000
-2 500
-43 200

-99 000
-9 500
-88 000
-131
200

-100 500
-157 000

67 700

-288 200 -220 500

Forklaringer til budsjettpostene
Tillegg drift
1. Se verbal nr. 1
2. Styrke bemanningen i barnehagene. Rådmannen bes om å komme med en sak om hva som
skal til for å komme ned på en bemanningsnorm på 6,0.
3. Se verbal nr. 3
4. Styrkning av Bodø idrettsråd med en halv stilling
5. Tilskudd til Alpinor for å få realisert et alpintilbud i Skarmoen for barn og unge.
6. Tilskudd for å få rehabilitert kommunens eldste skolebygg på Kjerringøy.
7. Ungdomsrådet beholder sitt tilskudd på kr. 200 000,- til «Rådhusmøtet».
8. Styrkning av tilskuddsordningen som går til kulturformål og som prioriteres av politisk nivå.
9. Det er satt av ressurs til 1/3 stilling som kultursekretær i Misvær med halvårsvirkning for
2016. Administrasjonen bes om å jobbe fram avtaler med Nordlandsmuseet og Sametinget
om finansiering av 1/3 stilling hver.
10. Bodø kommune inngår en markedsavtale med IK Grand på samme nivå som allerede
eksisterer med BHK og Glimt.
11. Alle som har behov for trygghetsalarm skal få dette gratis fra og med 01.08.2016.
12. – 33. Tiltak som rådmannen i sitt forslag foreslo å legge ned beholdes fullt ut.
34. Det settes av kr. 400 000,- i 2016 i prosjektmidler til demokratiprosjektet.
35. Det ansettes en ENØK rådgiver i kommunen
36. Reduserte renteutgifter pga. lavere investeringsnivå.
37. Reduksjon i låneavdrag pga. redusert opptak av lån.
Redusert drift/økt inntekt
38. Politikergodtgjøring reduseres i henhold til vedtatt reglement.
39. Midler som ikke er disponert i budsjettet til OK avdelingen.
40. Eiendomsskatten økes fra 4,9 til 5,9 promille i 2016.
41. Eiendomsskatten reduseres fra 5,9 til 4,9 promille fra og med 2017 når den nye takseringen
er gjennomført.
42. Skatteanslaget økes fra 92,9 til 93,9 i 2016. Pr. 30.09.2015 ligger det på 94,7.
43. Siden alt av forebyggende tiltak består forventes det mindre utgifter til hjemmetjenester,
institusjonsplasser m.m.

44. Den totale posten til utgifter på rusfeltet er overbudsjettert. Samtlige plasser til Kirkens
bymisjon og Frelsesarmeen videreføres. Alle plassene i Hålogalandsgata 131 skal tas i bruk
så snart som mulig. Kvaliteten skal opprettholdes.
45. Det forventes en reduksjon i bruk av eksterne konsulenter. Rådmannen bes om å komme
med en sak som belyser dette.
46. Budsjettet for veivedlikehold reduseres med 5 mill pr år i perioden 2016-19. Fortau, gangog sykkelveier samt veier i distriktet skal prioriteres i fordelingen av ledige midler.
47. Budsjettet for byjubileet reduseres med 1 mill.
48. Det forventes at ansettelsen av en enøk-rådgiver bidrar til en besparelse innenfor energibruk.
49. Næring og utviklingsavdelingen økes ikke med en stilling.
50. Driftstilskuddet til Bodø kommunale boligstiftelse kuttes. Hvis stiftelsen har behov for
kapital kan dette løses ved at kommunen kjøper boliger av stiftelsen.
51. Merinntekt på grunn av forliket med statsbudsjettet. Eksakt beløp avklares med rådmannen
når alle detaljene er på plass.
Investeringer
52. Kommunen sitt areal på Kvalvikodden selges til høystbydende.
53. Det etableres flere aktivitetsparker i økonomiplanperioden. Type, omfang, plassering og
kvalitet utredes av kommunens administrasjon.
54. Det forskutteres spillemidler til realisering av en turnhall i tilknytning til Mørkvedhallen.
Bodø kommune avstår tomt på nordre side av eksisterende Mørkvedhall.
55. Det forskutteres spillemidler til realisering av en klatrehall i tilknytning til Mørkvedhallen.
Bodø kommune avstår tomt på søndre side av eksisterende Mørkvedhall.
56. Det er satt av 2 mill. i budsjett for 2016 for finansiering av kommunens andel i forbindelse
med DA-søknad om penger til oppgradering av kai på Skjerstad.
57. Rådhus- og solparken oppgraderes. Plan for utforming og ny reguleringsplan fremmes av
rådmannen.
58. Skolen på Tverlandet realiseres i henhold til vedtak i sak 15/151 den 25.11.2015
59. Som nr. 58
60. Rehabiliteringen av Aspåsen utsettes 1. år. Konsekvenser klargjøres i en sak fra rådmannen.
61. Realiseringen av Mørkvedbukta skole utsettes 1. år. Konsekvenser klargjøres i en sak fra
rådmannen.

Verbaler
1. Styrking av grunnskolen og skolehelsetjenesten er viktig for å sikre best mulig
oppvekstsvilkår for barna i Bodøskolen. I budsjettet og økonomiplanen tilføres skolen økte
midler til flere stillinger. Vi ber derfor om en sak som redegjør for hvor behovet er størst for
økte resurser og hvordan Bodø kommune best kan bruke de resursene som er tilgjengelige.
Der kommunen ikke innfrir nasjonale normer må resurser først rettes inn. Saken skal også
ses i sammenheng med tidligere vedtak om sak for satsing på et lese- skrive og regneløfte i
1-4 klasse.
2. Lærerne har en av de viktigste jobbene i vårt samfunn. For oss er tillit til at lærerne ser hvor
og hvordan de best kan bruke sin tid og utføre sin jobb viktig. Derfor ber vi rådmannen

forberede en sak som tar for seg hvor mye papirarbeid og byråkrati lærerne må gjøre. I dette
arbeidet skal lærere, tillitsvalgte og skoleledelsen være involvert. Saken skal inneholde en
oversikt over lovpålagte oppgaver og oppgaver som vi lokalt har pålagt læreren, samt
forsalg til løsninger som gir lærerne mer tid i klasserommet.
3. Bodø kommune har et ansvar for å bidra at ungdommer får fullført utdannelsen sin med
fagbrev. Antall lærlinger skal økes og bystyret ber rådmannen sikre at 10 nye lærlinger blir
tatt inn i 2016. Det bør tas inn lærlinger fra de fleste fagområder.
4. Mange i Bodøs kulturliv etterlyser tilgjengelige og rimelige øvingslokaler. Dette gjelder
lokaler for mange kulturytringer: Band, korps, drama, bildende kunst, o.a. Noen planer om
slike lokaler er kjent, og noen er tatt i bruk, men behovet er stort.
Vi ber kulturadministrasjonen første kvartal 2016 foreta en gjennomgang av lokaler som
med enkle midler, og uten store kostnader, kan tas i bruk som øvingslokaler, og legge denne
oversikten fram for oppvekst- og kulturkomiteen.
5. Bystyret ber Stormen konserthus KF om å ansette en produsent i minimum 30 % stilling for
å ivareta egne produksjoner.
6. Kirkens bymisjon er i ferd med å flytte inn i nye lokaler i Bankgata 9. Lokalet i første etasje
i huset ved siden av er ledig (der InTune Music var før de flyttet til City Nord), og vil kunne
egne seg meget godt som lokaler for en matsentral. Bystyret ber administrasjonen undersøke
muligheten for leie av dette lokalet, der Kirkens Bymisjon kan forestå administrering av mat
til nødstilte mennesker.
7. Bystyret ber om at det legges frem en statusrapport for handlingsplan for velferdsteknologi
2014-2018.
8. Bystyret ber rådmannen gjøre en gjennomgang av dag- og aktivitetssentrene med tanke på
innhold, størrelse og eventuelle økonomiske konsekvenser ved nedleggelse med bakgrunn i
at brukere da vil kunne ha behov for andre tjenester.
9. Sosial ekskludering og manglende fritidstilbud en stor utfordring for barn i økonomisk
vanskeligstilte familier. Bystyret ønsker å bidra til inkludering og aktivitet ved å tilby
familier som mottar sosialhjelp gratis årskort på Badeland. Bystyret ser dette som et viktig
sosialt utjevnende tiltak, som også vil bidra til å styrke svømmeferdigheter blant barn som
ikke har mulighet til å trene i svømmebasseng på fritiden. Tilbudet skal gjelde for alle
familiemedlemmer som ønsker det.
10. Bystyret ser at det er behov for å styrke ettervernet for personer som har vært i behandling
for rusavhengighet. Økt innsats på dette området vil gi økt helse for den enkelte pasient og
forebygge tilbakefall. I dette ligger også et stort potensial for kostnadsreduksjon. Som en del
av kommunens arbeid med ettervern skal det etableres en jobb- og boliggaranti for pasienter
som kommer hjem etter fullført rusbehandling. Ordningen skal sikre hver pasient en egnet
bolig og jobb umiddelbart etter gjennomført behandling.
11. Bystyret ber om en sak med sikte på å opprette et kommunalt flyktningmottak. I saken skal
det redegjøres for organisering og mulige lokaliteter, fortrinnsvis i den kommunale
bygningsmasse, eventuelt i andre offentlig eide anlegg i kommunen (eksempelvis
Lærerskolen og Bodin Leir).
12. Som et ledd i arbeidet med å se på muligheter for økte inntekter til kommunen, ber bystyret
administrasjonen om å vurdere overtakelse og drift av alle kommunale parkeringsplasser.

13. Bystyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over tilgjengelige kommunale tomteareal for å
etablere nye boligområder og selvbyggertomter.
14. Arbeidet med å etablere et kunnskapssenter for arktisk landbruk tilknyttet Vågøynes gård
intensiveres. Rådmannen bes om å legge fram en sak for bystyret i løpet av 2016.
15. Rådmannen bes om å vurdere mulighetene for å etablere et innovasjonsutvalg i samarbeid
med næringer, kunnskaps- og fagmiljø i Bodø.
16. Bystyret har som målsetning at klimaregnskap/bærekraftrapporter for kommunen, utført i
nasjonal regi, følges opp med årlige, sektorvise klimabudsjett raskest mulig.
17. Rådmannen bes om å følge opp klima- og energiplanens målsetning om at alle kommunale
skoler og barnehager skal sertifiseres etter Grønt Flagg-ordningen, og at private barnehager
og skoler skal oppfordres til det samme.
18. Bystyret ber om en sak som gjør rede for lederstillinger i kommunens sentrale
administrasjon (omfang og ansvarsområde) med sikte på effektiviseringstiltak.
19. Bystyret vil øke antallet kommunale utleieboliger med 400 nye utleieboliger i perioden
2015-2019. Bystyret ber rådmann med Bodø Kommunale Eiendommer KF om en sak i
første kvartal 2016 som ser på ulike løsninger for å få fortgang i boligbyggingen og realisere
målet om 400 nye utleieboliger. I saken belyses BKBS og KF-ets rolIe, mulige tilskudd fra
Husbanken og estimert husleie som gjør at prosjektet er selvfinansierende. Det forventes at
rådmannen prioriterer arbeidet med å bygge rimelige utleieboliger i kommunal regi i
revidert investeringsplan for 2017-2019.
20. Tilrettelegging for aktivitet, skating og lek skal prioriteres i kommunens videre arbeid med
utvikling av parker og byrom i sentrum. Det forventes at rådmannen tar initiativ til
samarbeid med relevante aktører i videre prosesser.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Grethe Monica Fjærvoll, H:

Eiendomsskatt
Ikke økning av skattetaksten fra 3,9 til 4,9 promille

Endringer fra Rådmannens forslag - Høyre
2016
28 000

2017
0

2018
0

2019
0

-250
40
2 000
-1 536
50

-250
40
2 000
-1 536
50

-250
40
2 000
-1 536
50

-250
40
2 000
-1 536
50

-21 100
6 700
-3 000
-250
-2 200
4 532
1 474
2 948
1 228
1 540
2 010
1 579
2 836
178
542
-1 000
-625
-1 250
-750
1 495
230
563
-2 010
-20 000

-21 100
10 000
-3 000
-250
-2 200
5 803
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
2 411
3 781
267
809
0
-625
-1 250
-750
1 495
450
750
-3 000
-20 000

-21 100
10 000
-3 000
-250
-2 200
5 803
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
2 411
3 781
267
809
0
-625
-1 250
-750
1 495
450
750
-3 000
-20 000

-21 100
10 000
-3 000
-250
-2 200
5 803
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
2 411
3 781
267
809
0
-625
-1 250
-750
1 495
450
750
-3 000
-20 000

-2 000
-2 000
-1 000

-2 000
-2 000
-1 000

-2 000
-2 000
-1 000

-2 000
-1 000
-1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

-26

-16336

-16336

-15336

-14 500
11 000
300
1000
250
300
300

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Oppvekst og kultur
Ikke økning 0,5 årsverk Jentoftsletta
Barnas idrettsdag
Helsesøster (HS)
Utleie H131
Rådhusmøtet
Helse og omsorg
Endret bruk av Hålogalandsgt 131
Ikke reduksjon av kvalitet og antall plasser på botilbud (ny avtale KB og FA)
Ikke vedtaksvekst i hjemmetjenesten
Pålegg fra Arbeidstilsynet om arbeidsklær i hjemmetjenesten
Oppfinansiering budsjett tekniske hjelpemidler
Ikke avvikle Hverdagsrehabilitering
Ikke avvikle Frisklivssentralen
Ikke avvikle Villa Vekst
Ikke avvikle Sentrum Dagsenter
Ikke avvikle Tverlandet Dagsenter
Ikke avvikle Tverlandet Aktivitetssenter
Ikke avvikle Stadiontunet Dagsenter
Ikke avvikle Sølvsuper Aktivitetssenter
Ikke avvikle frivillighetskoordinatorstilling på Sølvsuper
Ikke avvikle Skjerstad dagsenter
Legevakt - Beredskap leger/nattevakt leger
Helsekontoret - Systemansvarlig WinMed
2 IKT-stillinger
Lønnsmidler overført personell
Ikke redusert tilskudd til Kirkens bymisjon
Ikke avvikle frivillighetssentralen
Ikke avvikle avtale med BOPRO kommunalplasser
Bolig NU
Ytterlige sparingstiltak arbeid med Framtida Vårres 2
Administrasjonen
Redusksjon av HR kontorets ramme
Redusksjon av rammen til Kommunikasjon
Reduksjon av rammen til Næring-og Utviklingsavdelingen
Teknisk avdeling
Ikke økning av parkeringspriser

Sluttsum
Investeringer
Flyktningeboliger
Forskuttering av spillemidler til turnhall/klatrehall Mørkvedlia
Forkuttering av spillemidler Trimpark - Turgruppa keiservarden
Forskuttering av spillemidler Bodø skiklubb Alipnord Skarmoen
Kommunale midler Bodø skiklubb Alipnord Skarmoen
Forkuttering av spillemidler opparbeidet skatepark
Kommunele midler opparbeidet skatepark

Rest til fremtidig investering

-1 350

Verbaler:
1. Manglende realisering av parkeringsanlegg i Bodø Sentrum medfører nå et stort press på
gateparkeringen. Bystyret ber rådmannen utrede realisering av parkeringsanlegg både i
rådhusparken/solparken og kvartal 99. Det utredes ulike modeller fore eierskap. Forslag
legges frem for bystyret i løpet av første halvår 2016.

Budsjett/økplan Fremskrittspartiet
Tilgang på handlefrihet

Alle endringer ift rådmannens forslag
2016

2017

2018

2019

1 Politikk - komitestruktur adm kostnad

120 000

120 000

120 000

120 000

2 Politikk - komiteledere 2x50%

800 000

800 000

800 000

800 000

3 Kommunedelsutvalg

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

4 Økt statsbudsjett

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 Generell effektivisering/konkurranseutsetting

1 200 000

3 000 000

5 000 000

6 000 000

6 Ikke ny enhet sentraladministrasjon

1 348 000

1 348 000

1 348 000

1 348 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

700 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

290 000

290 000

290 000

290 000

13 Stormen kulturhus KF

5 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

14 Barnevern mindre økning enn foreslått stillinger

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

15 Sykefravær kommunale bhg

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

16 Ikke europeisk kulturhovedstad

300 000

300 000

300 000

300 000

17 Samordning Mørkvedlia idrettspark

100 000

150 000

150 000

150 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

7 000 000

9 000 000

11 000 000

20 Krav til PFVII

12 000 000

14 000 000

16 000 000

14 000 000

21 Reduksjon sykefravær og vikarbruk

20 000 000

25 000 000

30 000 000

30 000 000

22 Rusfeltet endring drift

5 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

23 Ikke vedtaksvekst hj.tjeneste

3 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

1 800 000

2 000 000

2 000 000

104 410 017

115 610 018

116 610 019

Felles

7 Stillingsnedtrekk sentraladm. Kultur
OK
8 Bodø kunstforening
9 Nordnorsk opera og symfoniorkester
10 Bodø Big Band
11 Bodø Rythm Group
12 NNJS

18 Ikke bosette flyktninger
HO
19 NAV reduksjon ramme og satser tiltak/satser

24 Ny forvaltning boliger(BKBS avtale ekstern)
25 Ikke retaksering eiendomsskatt
SUM tilgang på handlefrihet

15 000 000
89 260 016

2. Bystyret ber Rådmannen utrede muligheten for å erstatte kommunens bilflåte med el-biler,
med sikte på å positivt bidrag til kommunens miljøregnskap samt lavere kostnader knyttet til
drift av bilparken.
Fra Allan Ellingsen, FRP:

Bruk av handlefrihet

2016

2017

2018

2019

Felles
26 Reduksjon eiendomsskatt

28 000 000

58 000 000

58 000 000

58 000 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

800 000

800 000

800 000

800 000

10 000 000

10 000 000

20 000 000

20 000 000

29 Opprettholde hverdagsrehabilitering

4 532 000

4 532 000

4 532 000

4 532 000

30 Opprettholde frisklivssentralen

1 474 000

1 474 000

1 474 000

1 474 000

31 Opprettholde Villa Vekst

2 948 000

2 948 000

2 948 000

2 948 000

32 Opprettholde sentrum dagsenter

1 228 000

1 228 000

1 228 000

1 228 000

33 Opprettholde Tverlandet dagsenter

1 540 000

1 540 000

1 540 000

1 540 000

34 Opprettholde Tverlandet aktivitetssenter

2 010 000

2 010 000

2 010 000

2 010 000

35 Opprettholde Stadiontunet dagsenter

1 579 000

1 579 000

1 579 000

1 579 000

36 Opprettholde Sølvsuper aktivitetssenter
Opprettholde frivillighetskoordinator
37 Sølvsuper

2 836 000

2 836 000

2 836 000

2 836 000

178 000

178 000

178 000

178 000

38 Opprettholde Skjerstad dagsenter

542 000

542 000

542 000

542 000

39 Opprettholde seniorhelse

800 000

800 000

800 000

800 000

9 000 000

10 000 000

10 000 000

900 000

900 000

900 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

OK
27 SFO - leksehjelp 5-8.klasse
27b Skole læremateriell
HO
28 Økt grunnbemanning HO

40 Avdeling stadiontunet

7 480 000

41 Full drift Ø.hjelp Sølvsuper
Utvidelse heldøgnsplasser Hovdejordet
42 3.etg

3 500 000

43 Prosjekt «En frisk alderdom»

900 000

Teknisk
44 Trafikksikre skoleveger
45 Reduksjon parkeringsavgift

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SUM Bruk av handlefrihet

73 847 000

103 867 000

114 867 000

114 867 000

Til disposisjon(EK invest. og forbedring
resultatgrad)

15 413 016

543 017

743 018

1 743 019

Investeringer

2016

2017

2018

2019

14 500 000

14 500 000

14 500 000

14 500 000

60 000 000

60 000 000

Omdisponerte investeringsprosjekter
46 Flyktningeboliger
47 Alternativ 2 Tverlandet skole(rimeligere enn budsj.)
48 Mørkvedbukta forsering byggestart
Totalt omdisponering investeringer

112 000 000
14 500 000

74 500 000

74 500 000

126 500 000

49 Rehabilitering skolebygg, ekstra løft

2 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

50 Ny skole Mørkvedbukta - start 2017

2 000 000

60 000 000

60 000 000

2 000 000

2 000 000

Prioriterte og nye investeringer

51 Ny omsorgsinstitusjon - planlegging
52 Ny omsorgsinstitusjon bygging
53 Hovdejordet 3.etg, ombygging til sykehjem

80 000 000
15 100 000

Totalt nye investeringer

19 100 000

67 000 000

67 000 000

85 000 000

Redusert låneopptak

-4 600 000

7 500 000

7 500 000

41 500 000

Verbaler:
1. Effektivisering
Bystyret ber administrasjonen om å utarbeide en oversikt over hvilke tjenester som kan
konkurranseutsettes, og på måter Bodø kommune kan effektivisere sin drift på, og dermed
spare utgifter. Bystyret ber administrasjonen utarbeide forslag til konkurransestimulering.
2. Konkurranseutsetting av omsorgstjenester
Bystyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av
driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess
forkonkurranseutsetting av kommunens sykehjem.
3. Fritt brukervalg for brukere av kommunale hjemmehjelpstjenester.
Bystyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere
hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme og så fremme konkrete
forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.
4. Areal- og byggesaksbehandling
Bodø kommune skal tilstrebe å gi positivt svar i byggesøknader. Ny skole i Mørkvedbukta.
Realiseres i et trinn med start i perioden
5. Satsing på eldre
Som et ledd i et større prosjekt «En frisk alderdom» ansettes egen kommunelege som skal
heve kompetansen på geriatri og eldresykdommer i Bodø kommune. Programmet skal også
omfatte fastleger og supplere den kompetansen som allerede finnes i kommunen.

6. Kommunale boliger
Rådmannen bes legge frem sak om strategi for kommunale boliger med fokus på fornying
av boligmasse der man ser på nyinvestering og bygging i en overordnet strategi der også
salg av uhensiktsmessig eksisterende boligmasse vurderes.
Spesielt bør det sees på å spre kommunale boliger for å hindre uheldig miljøbelastning for
mennesker som benytter kommunal bolig, kanskje spesielt innenfor rusomsorgen.
7. Reduserte bompengesatser
Skattebyrden som følge av bompenger og foreslått økte parkeringsavgifter på toppen av økt
eierndomsskatt utgjør en betydelig byrde for kommunens innbyggere. Bystyret ber
Rådmann fremme en sak der man benytter økte bevilgninger til Bypakke Bodø til å redusere
bomtakstene.
8. Mørkvedlia idrettspark. Administrasjonen bes gå i dialog med ledelsen i Mørkvedhallen for
å inngå en avtale om samordnet drift. Slik det er i dag drifter Mørkvedhallen de to hallene
samt kunstgress, mens Bodø Kommune, via Byteknikk, drifter fri-idrettsbanen og
naturgress.
Fra Ida Gudding Johnsen, V:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Budsjettforslag Venstre
Sum endringer
Tekst
Beholde kontorjustering av eiendomsskatten
Redusere rådmannen fra 5 til 4 årsverk, side 22
Reversere frikjøp politike ledere den nye posisjonen innførte
Reduksjon frikjøp fra 12% til 10% pr. repr
3,5% eff.krav innen Nærings- og utviklingsavdelingen
Red bomringkosnader ved innføring av el-bil/ sykler/ smarte roder
kommiteens forslag om tekniske hjelpemidler
Ingen økning HO stab
Red.rammer for Hålogalandsgata 131
Innføring selvkostprinsipp seniorhelse
Avvikle BRG (halvårseffekt)
Ekstra inntekt Statsbudsjett
Økninger
Styrking dialogforum
Vann til Seines - prosjekt
Økning satsning på helsesøstertjenesten 3,7 årsverk
Rådhusmøtet
Beholde hverdagsreabilitering
Beholde Villa Vekst
Beholde inn på tunet
Beholde Sølvsuper aktivitetssenter
Beholde frivillighetskoordinator Sølvsuper
Beholde avlastning/ dagtilbud miljøtjenesten
Beholde utekontor Kjerringøy

2016
0
-12000
-1708
-800
-600
-864,5
-300
-1000
-3545
-6700
-800
-750
-5000
750
95,5
2220
50
4252
2948
100
2836
178
4000
143

23
24
25
26
27
28
29

Beholde kvalifiseringsprogram NAV
beholde kvalitet og antall plasser på bo-tilbud
Beholde seniorhelse
Prosjekt alternativ turnus / uønsket deltid
Rusomsorg samarbeidsavt Kirkens Bymisjon
Lokalt Såkornfond
Leksehjelp 5-7 trinn

innvesteringer
Sum endringer

1500
6700
800
1000
1495
2 500
2 500
34067,5

0

28. Eiendomsskatt. For å sikre lavterskeltilbud til de som trenger det mest, samt forebyggende
og rehabiliterende tjenester i kommunen støttes Rådmannens forslag om å øke
eiendomsskatten med 1 promille i 2016. Men Venstre ønsker ikke å bruke 12 mill. på å
retaksere basis for eiendomsskatten.
29. Rådmannens stab reduseres fra 5 til 4 årsverk
30. Venstre ønsker ikke å opprette to nye politikerstillinger. Vi kutter frikjøp hos leder for
organisasjonsutvalg og opprettholder Levekårkomiteen. Dermed spares 2 x 0,5 årsverk
politikerlønn.
31. Venstre reduserer frikjøpet til alle Bystyrerepresentanter fra 0,12 til 0,10 årsverk pr hode.
32. Nærings- og utviklingsavdelingen får et effektiviseringskrav på 3,5%
33. Hjemmetjenestens bompengeutgifter reduseres ved bytte til elbil, sykler og smartere roder.
34. Budsjett for håndtering av tekniske hjelpemidler justeres ikke opp, da Venstre ønsker å
opprettholde Levekårkomiteens vedtak fra oktober om håndtering av tekniske hjelpemidler.
35. Ingen økning HO stab.
36. H131 skal komme i tillegg til eksisterende tilbud. Venstre vil ikke ta 6,7 mill fra Kirkens
Bymisjon og Frelsesarmeens botilbud for å erstatte frivillig sektors drift av rusboliger med
kommunal drift
37. Innføring av egenbetaling for Seniorhelse. Støtteordninger kan søkes.
38. Venstre ønsker å satse på andre tiltak enn Bodø Rythm Group for å styrke satsingen på
alternative, kunstneriske uttrykksformer.
39. Venstre vil styrke Dialogforums rolle og mandat. Viktig arena for mangfoldsarbeid i BK
40. Vann til Seines
41. Venstre vil sikre at nasjonal styrking av helsesøstertjenesten følges opp i Bodø
42. Rådhusmøtet: viktig for demokratiet
43. Uaktuelt å kutte i Hverdagsrehabiliteringen. Dette sparer kostnader og øker livskvaliteten.
44. Uaktuelt å kutte i Villa Vekst. Lavterskeltilbud som favner bredt og godt
45. Inn på tunet: vil Venstre beholde
46. Venstre ønsker å koble frivilligheten sterkere inn i arbeidet for gode seniorliv og vil utfordre
frivillig sektor til å kompensere for bortfall av dagsentrene. Sølvsuper aktivitssenter
beholdes.
47. Frivillighetskoordinator beholdes. Ref pkt 19. Viktig at 5% av lederressursene i
institusjonene settes av til å jobbe mot frivillig sektor.
48. Skjermer avlastning/dagtilbud miljøtjenesten
49. Utekontor Kjerringøy beholdes
50. Kvalifiseringsprogram NAV har gitt gode resultater. Dette må videreføres-

51. Ref pkt 9. Åpning av H131 skal ikke gå på bekostning av tilbudene som gis av Kirkens
Bymisjon og Frelsesarmeen
52. Seniorhelse beholdes, men med prinsipp om egenfinansiering
53. Viktig å komme i gang med ‘deltidsprosjekt’ med målsetting om å endre turnusordninger og
redusere sykefravær, særlig innenfor HO
54. Venstre vil ikke kutte overføringene til Kirkens Bymisjon. Gode tilbud må videreføres.
55. Lokalt såkornfond. For fremming av innovasjon og entrepenørskap.
56. Flytte og styrke leksehjelpen. Fra småtrinnet til mellomtrinnet.
Verbaler:
1. I perioden 2009-2013 var det 12 overdosedødsfall i Bodø. Den kommunale rusomsorgen må bli
mer synlig og oppsøkende. Bystyret ber administrasjonen om å legge frem en sak som ser på
mulighetene for å opprette et overdoseteam etter modell av Trondheim. Dessuten skal det
vurderes å ta kontakt med Helsedirektoratet og be om å bli pilotkommune i direktoratets satsing
mot overdoser.
2. Parkeringsregimet i Bodø sentrum gjør at avlastningssentret for handel på Stormyra har store
konkurransefortrinn vis a vis Bodøs bykjerne. Samtidig som prisene skjerpes for jobbparkering,
må prisen senkes for de som ønsker å besøke bykjernen for å handle, benytte seg av byens
kultur- og servicetilbud eller f.eks gå en tur på Moloen. Bodø Bystyre ber om at det innføres en
ordning med ‘første time gratis’-parkering for alle personbiler i Sone 1.
3. Dialogforums rolle må styrkes og gis en større rolle i kommunens arbeid med mangfold og
integrering. Dialogforum må gis mulighet til å sette den politiske dagsorden og være et viktig
organ for å løfte frem muligheter og diskutere utfordringer i et flerkulturelt Bodø. Dialogforum
bør være høringsinnstans på lik linje med Eldrerrådet, Rådet for utviklingshemmede og
Ruspolitisk råd. Det bevilges 750 000 kroner til å styrke forumets arbeid.
4. Bodø kommune har mange innkjøpsavtaler gjennom SIIS (Samordnet inkjøp i Salten). Noen
medieoppslag i 2015 kan indikere at KFene i Bodø Kommune i mindre grad benytter seg av
innkjøpsavtalene kommunen har inngått. Bodø Bystyre ber derfor om en orientering fra
administrasjonen om hvordan innkjøpsavtaler til SIIS implementeres i kommunens
organisasjon, inkl de kommunale foretak.
5. Samhandling mellom frivillig sektor og kommunens enheter må organiseres bedre.
Enhetslederne i kommunen bes sette av 5% av sin arbeidstid til å koordinere og arbeide med
frivillige ressurser, samt rapportere dette i sine årlige rapporter.
6. I dagens digitale verden foregår mer og mer kommunikasjon og korrespondanse elektronisk.
Det har vært noen utfordringer knyttet til datasikkerhet, men mange av disse er overkommet og
løsninger finnes som både aktører som NAV og helseforetakene benytter. Bodø Kommune
mangler en klar digital plan for å overføre mer av sin kommunikasjon både internt og eksternt
fra brev til digitale kanaler som f.eks Digipost, samt økt bruk av digital arkivering og mindre
papirarkiv. Bodø Bystyre ber administrasjonen framlegge en sak/ plan for hvordan mer
kommunikasjon internt og med borgerne kan foregå elektronisk og erstatte tradisjonell
papirpost.
7. Venstre ber rådmannen innarbeide et årlig effektiviseringskrav til Nærings- og
utviklingsavdelingen på 3%.

8. I dag er folkehelsekoordinatoren organisatorisk underlagt Nærings- og utviklingsavdelingen.
Samtidig ser vi av budsjettforslaget til rådmannen at mange av de forebyggende og
helsefremmende tiltak kommunen benytter tilhører HO, og man foreslår kutt i disse. Dette kan
indikere at man har et organisatorisk problem med å implementere det viktige forebyggende
folkehelsearbeidet i organisasjonen. Bodø Bystyre ber rådmannen benytte
organisasjonsutvalget til å drøfte en mulig omorganisering av folkehelsekoordinator fra
Nærings- og utviklingsavdelingen til Helse og omsorg.
9. Seines er ett attraktivt og stort potensielt utbyggings- og etableringsområde for landbruk. Men
mangler infrastruktur for å utvikles. Tilkobling tilresten av det kommunale vannverket er
viktig, men det krever at alle må ta et solidarisk ansvar for disse kostnadene. Venstre prioriterer
utbygging av denne infrastrukturen framfor promille økning av eiendomsskatten. Bodø Bystyre
ber rådmannen prioritere vann til Seines og rullere vann og avløpsplanen i 2016 der vann til
Seines innarbeides.
10. Bodø Bystyre ber SIIS innarbeide som et hovedkriterie ved neste anbudsutlysningsrunde av
drivstoffleverandør til Bodø Kommune at leverandør har fyllestasjon for hydrogen eller
planlegger dette etablert innen 3 mnd etter avtaleinngåelse.
11. Bodø er i gang med en større tilrettelegging for at kommunens innbyggere skal kunne benytte
sykkel som et lettvint og trygt transportmiddel. Økt bruk av sykkel er positivt for alle, både med
tanke på klima, miljøutslipp og folkehelse. Dette er derfor en svært viktig satsing som bør ha
høy prioritet. I statsbudsjettet for 2016 er det gjort en bevilgning på 100 millioner ekstra til
sykkelveier rundt om i landet. Bodø bystyre ber derfor rådmannen om å søke penger fra denne
bevilgningen, slik at Bodø kommune kan få finansiert en raskere og større utbygging av
sykkelveier i Bodø kommune.
Fra Bente Haukås, KRF:
FORSLAG ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR BODØ KOMMUNE 2016 - 2019.
Bodø Kristelig Folkeparti, v/ Bente Haukås
Reduserte utgifter og økte inntekter drift (alle tall i hele 1000)
Aktivitet
2016
2017
2018
1 BRG (avvikling)
750
1 126
1 126
2 Bruk av disposisjonsfond
1 142
385
385
3 Lån BKBS (Bodø kommunale Boligstiftelse)
4 682
4 682
4 682
4 Eiendomsskatt
28 000 46 000
46 000
5 Red. overføring Bodø kommunale eiendommer KF
2 000
2 000
2 000
6 Veivedlikehold
5 000
7 Kjøp av konsulenttjenester
3 000
3 000
3 000
8 Bodø Havn KF
1 000
1 000
1 000
9 Reduksjon HR
1 000
1 000
1 000
10 Reduksjon kommunikasjon
1 000
1 000
1 000
11 Reduksjon Næring og utvikling
1 000
1 000
1 000
12 Økt overføring fra staten
5 200
5 200
5 200
13 Overbudsjettering H 131
5 000
5 000
5 000
14 Innsparing ved oppfølging av FV2
5 000
5 000
5 000
63 774

76 393

76 393

2019
1 126
385
4 682
46 000
2 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
5 200
5 000
5 000
76 393

Økt utgift og redusert inntekt
15 Øyeblikkelig-hjelp plasser
16 Ikke stenging avdeling Stadiontunet
17 Hverdagsrehabilitering
18 Villa Vekst
19 Nedtrekk grunnbemanning
20 Tilskudd Kirkens Bymisjon
21 Frivillighetssentralen
22 Utekontor Kjerringøy
23 Botilbud rus/psykiatri, avtaler
24 Sommer sammen
25 Sentrum dagsenter
26 Tverlandet dagsenter
27 Tverlandet aktivitetssenter
28 Stadiontunet dagsenter
29 Sølvsuper aktivitetssenter (Dagsenter)
30 Frivillighetskoordinator Sølvsuper h - v.
31 Skjerstad dagsenter
32 BOPRO kommunale plasser
33 Helsesøstertjenesten
34 Styrking skole 1-4 kl.
35 Barnas idrettsdag

3 500
7 483
4 352
2 948
21 000
1 495
230
143
6 700
207
1 228
1 540
2 010
1 579
2 836
178
542
563
1 500
3 700
40

3 500
0
5 800
4 400
30 000
1 495
450
285
10 000
207
1 800
2 300
3 000
2 400
3 700
266
800
750
1 500
3 700
40

3 500
0
5 800
4 400
30 000
1 495
450
285
10 000
207
1 800
2 300
3 000
2 400
3 700
266
800
750
1 500
3 700
40

3 500
0
5 800
4 400
30 000
1 495
450
285
10 000
207
1 800
2 300
3 000
2 400
3 700
266
800
750
1 500
3 700
40

63 774

76 393

76 393

76 393

0

0

0

0

Avvik
Investeringsbudsjett 2016:
Forskuttering av spillemidler til turn- og klatrehaller Mørkved
Bruk av kapitalinntekter

11 000
-11 000

Verbaler:
BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE.
Nå som det er avklart at man ikke kan legge ned Bodø kommunale boligstiftelse, bes rådmannen
legge fram en sak for Bystyret, om hvordan forvaltningen av de kommunale boligene er planlagt
framover.

Fra Morten Melå på vegne av AP, Rødt, SV, SP og MDG:
Tilleggsforslag:
Tilskudd til Bodø kulturhus KF økes til 23 mill. Økningen på kr 5.506.000,- finansieres med kr.
3.902.600,- som er satt av til Bodø Havn KF og med kr 1.603.400,- fra reduksjon avsetning fond.
Tilleggsverbaler:
21. I retningslinjer for vintervedlikeholdsstandard for veier legges til grunn at «skole,
gangveier og fortau skal være ryddet før kl 0800». Bystyret ber rådmannen om en sak der
konsekvenser av å sette ryddetidspunkt til kl. 0700. Dette for å legge bedre til rette for
arbeidstransport for gående og syklende.
22. Rådmannen bes om å forberede sak i forbindelse med «Ny molo og oppgradering av havn
Givær» (se Vedlegg 1, uprioriterte investeringer, s. 98 i budsjettdok.) Det vises til
utarbeidet Skisseprosjekt og tilrettelegging for ekstern medfinansiering, (Kystverket/
Fylkesmannen) med søknadsfrist 01.04.16.
23. Anna Karoline – Norsk Jektefartsmuseum. Staten og Nordland fylkeskommune har allerede
gitt sin finansielle tilslutning til realiseringen av dette prosjektet. Kommunens forventede
bidrag er 30 mill kr. Innretningen av kommunens bidrag må avklares med
Nordlandsmuseet. Alternativer kan eksempelvis være investeringstilskudd, driftstilskudd,
overdragelse av tomt eller lignende. Bystyret ber rådmannen fremme en sak til politisk
behandling hvor kommunens bidrag klargjøres.
24. Bystyret ber om at det utarbeides en ny arbeidsgiverstrategi med mål om å innføre en
heltidskultur. Strategien skal omhandle nåsituasjon, prioriterte mål og tiltak. På bakgrunn
av erfaring fra gjennomførte arbeidstidsprosjekter med økt grunnbemanning, blant annet
fra Sentrum sykehjem, ønskes liknende ordninger gradvis innført ved de andre
institusjonene. Det legges frem en sak som viser hvordan heltid best kan innføres i Bodø kommune.
Fagorganisasjonene skal involveres.

Votering
Forslag fra Grethe Monica Fjærvoll:
Budsjettforslaget fikk 13 stemmer (13H) og falt.
Verbal 1 fikk 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) og falt.
Verbal 2 fikk 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) og falt.
Forslag fra Allan Ellingsen:
Budsjettforslaget fikk 4 stemmer (4FRP) og falt.
Verbal 1 fikk 17 stemmer (13H, 4FRP) og falt.
Verbal 2 fikk 4 stemmer (4FRP) og falt.
Verbal 3 fikk 18 stemmer (13H, 4FRP, 1V) og falt.
Verbal 4 fikk 17 stemmer (13H, 4FRP) og falt.
Verbal 5 fikk 4 stemmer (4FRP) og falt.
Verbal 6 fikk 17 stemmer (13H, 4FRP) og falt.
Verbal 7 fikk 17 stemmer (13H, 4FRP) og falt.
Verbal 8 fikk 18 stemmer (13H, 4FRP, 1KRF) og falt.

Forslag fra Ida Gudding Johnsen:
Budsjettforslaget fikk 1 stemme (1V) og falt.
Verbal 1 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 2 fikk 5 stemmer (4FRP, 1V) og falt.
Verbal 3 fikk 1 stemme (1V) og falt.
Verbal 4 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 5 fikk 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) og falt.
Verbal 6 fikk 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) og falt.
Verbal 7 fikk 6 stemmer (4FRP, 1V, 1KRF) og falt.
Verbal 8 fikk 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) og falt.
Verbal 9 fikk 14 stemmer (13H, 1V) og falt.
Verbal 10 fikk 1 stemme (1V) og falt.
Verbal 11 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Bente Haukås:
Budsjettforslaget fikk 1 stemme (1KRF9 og falt.
Verbal 1 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Morten Melå:
Tilleggsforslaget ble vedtatt mot 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF).
Verbal 1 ble vedtatt mot 13 stemmer (13H)
Verbal 2 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 3 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 4 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 5 ble vedtatt mot 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF).
Verbal 6 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 7 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 8 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 9 ble vedtatt mot 17 stemmer (13H, 4FRP).
Verbal 10 ble vedtatt mot 14 stemmer (13H, 1FRP).
Verbal 11 ble vedtatt mot 17 stemmer (13H, 4FRP).
Verbal 12 ble vedtatt mot 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF).
Verbal 13 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 14 ble vedtatt mot 17 stemmer (13H, 4FRP).
Verbal 15 ble vedtatt mot 11 stemmer (11H).
Verbal 16 ble vedtatt mot 17 stemmer (13H, 4FRP).
Verbal 17 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 18 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 19 ble vedtatt mot 4 stemmer (4FRP).
Verbal 20 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 21 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 22 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 23 ble enstemmig vedtatt.
Verbal 24 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016-2019 vedtas slik det framgår
av trykt budsjettdokument, vedlegg 1 i denne saken – og innarbeides med de endringer som
fremgår av punkt 13. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske
disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret

finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i
forbindelse med rullering avøkonomiplanen.
2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden, tabellen er oppdatert med
endringene fra vedtakets pkt 13
Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Administrasjon
Utgifter
Inntekter
Netto

135 105 900
-20 366 000
114 739 900

133 634 700
-20 566 000
113 068 700

131 134 700
-20 266 000
110 868 700

132 934 700
-20 626 000
112 308 700

Økonomi og Finans
Utgifter
Inntekter
Netto

34 428 600
-13 387 100
21 041 500

34 428 600
-13 387 100
21 041 500

34 428 600
-13 387 100
21 041 500

34 428 600
-13 387 100
21 041 500

Næring og utvikling
Utgifter
Inntekter
Netto

41 633 500
-18 571 200
23 062 300

35 207 100
-15 354 100
19 853 000

33 460 600
-14 386 600
19 074 000

23 149 900
-6 613 400
16 536 500

Oppvekst- og kulturavdelingen
Utgifter
Inntekter
Netto

1 353 664 100
-277 462 200
1 076 201 900

1 372 407 800
-283 857 700
1 088 550 100

1 385 643 800
-288 127 700
1 097 516 100

1 396 818 800
-290 102 700
1 106 716 100

Helse- og omsorgsavdelingen
Utgifter
Inntekter
Netto

1 278 430 400
-323 999 900
954 430 500

1 287 553 900
-328 034 600
959 519 300

1 289 466 700
-328 097 100
961 369 600

1 312 779 200
-328 159 600
984 619 600

361 779 300
-284 575 000
77 204 300

349 666 300
-284 825 000
64 841 300

348 305 300
-284 825 000
63 480 300

354 956 300
-284 825 000
70 131 300

Rammeområde 8
Utgifter
Inntekter
Netto

678 472 000
-2 945 152 400
-2 266 680 400

759 904 800
-3 026 778 700
-2 266 873 900

789 490 500
-3 062 840 700
-2 273 350 200

793 047 300
-3 104 401 000
-2 311 353 700

Sum utgifter
Sum inntekter
Netto

3 883 513 800
-3 883 513 800
0

3 972 803 200
-3 972 803 200
0

4 011 930 200
-4 011 930 200
0

4 048 114 800
-4 048 114 800
0

Teknisk avdeling
Utgifter
Inntekter
Netto

- Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell.
- Disponering av nye inntekter eller regulering mellom ovennevnte områder skal
fremlegges i tertialrapporter.
- Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i
rammeområde 8.
3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag,
tabellen er oppdatert med endringene fra vedtakets pkt 13. Dette gir følgende
låneopptak i perioden:
Investeringsplan 2016-2019
Øvrige lån
Vann og avløp
Startlån
Sum

2016
225 055
113 500
100 000
438 555

2017
547 719
134 200
100 000
781 919

2018
522 982
118 500
100 000
741 482

2019
616 361
73 000
100 000
789 361

Tall i 1000 kr

4. Det benyttes inntil 3,3 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av
pensjonspremie i 2016.
5. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens
budsjettforslag.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 5,9 promille
av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har
vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen, jfr. eskl. §3 første ledd, bokstav b. For
boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av
eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer.
7. I henholdt til vedtaket fra PS 14/180 Økonomiplan 2015-2018, Årsbudsjett 2015 oppjusteres
takstene på eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt
med 10% i 2016.
8. I henhold til vedtaket fra PS 15/119 eiendomsskatter 2016 foretas det ny taksering i hele
kommunen.
9. Følgende satsingsområder legges til grunn for videreutvikling av omsorgsfeltet i kommunen:
 Brukermedvirkning: helse- og omsorgstjeneste skal utvikles sammen med pasienter,
brukere og deres pårørende.
 Kompetanseutvikling: faglig omstilling med endret og høyere kompetanse, nye
arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger.
 Infrastruktur: sykehjem og omsorgsboliger utformes ut fra de behov brukere har.
 Hjemmebaserte tjenester: både kvalitets- og ressursmessig ligger det er stort
potensial i en enda sterkere utbygging av hjemmetjenestene
 Innovasjon: ny teknologi og nye faglige metoder skal tas i bruk.

 Frivillighet: samarbeid mellom de frivillige, frivillige organisasjoner og den
familiebaserte omsorgen videreutvikles
10. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren
2014/2015. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: Gater og
veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt
for vinterkjøring.Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før
morgentrafikken setter inn. Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl. 08.00.
11. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2015.
Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel
stand.
12. Det har vist seg vanskelig å få til en god og stabil gjennomføring av skyss avvikling med båt
i Helligvær. Dagens ordning er svart sårbar i forbindelse med sykdom og ferieavvikling. For
å sikre en trygg og stabil transportutvikling i Helligvær foreslår rådmann at det utredes
alternative former for drift.
13. Endringer i forhold til rådmannens forslag:
Tillegg drift, i 1000 kr
Oppveks og kultur
1 Nye stillinger skole, se verbal nr 1
2 Øke bemanningen i barnehagene < 6,3
3 Lærlingeløft, se verbal nr. 3
4 Bodø idrettsråd, økning til hel stilling
5 Tilskudd Skarmoen (Alpinor), alpint for barn og unge
6 Fjære skole, Kjerringøy - tilskudd oppussing
7 Ungdomsrådet - Rådhusmøtet
8 Økning tilskuddsordningen til kulturformål
9 Kultursekretær, Misvær
10 IK Grand, markedsavtale

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Helse, omsorg og sosial
Gratis trygghetsalarmer fra 01.08.2016
Øyeblikkelig hjelp plasser (21)
Sykehjemsavdeling Stadiontunet 4 etg (23)
Hverdagsrehabilitering (24)
Seniorhelse (25)
Frisklivssentralen (26)
Villa Vekst (27)
Sentrum dagsenter (28)
Tverlandet dagsenter (29)
Tverlandet aktivitetssenter (30)
Inn på Tunet (31)
Stadiontunet dagsenter (32)
Sølvsuper aktivitetsenter (33)
Frivillighetskoordinator Sølvsuper (34)
Skjerstad dagsenter (35)
Tilskudd Kirkens bymisjon (16, s 58)
Frivvilighetssentralen (17, s 58)
Utekontor Kjerringøy (18, s 58)
Mindre reduksjon av kvalitet og antall plasser på bo-tilbud
Ikke nedtrekk av grunnbe. og tilpas. av arbeidsordning (21, s

2016

2017

2018

2019

4 000

14 000
3 000
1 000
350

20 000
6 000
2 000
350

26 000
9 000
2 000
350

50
600
200
100

50
600
200
100

50
600
200
100

1 800

1 800

1 800

5 803
1 200
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
150
2 411
3 781
267
809
1 495
450
285
10 000
30 000

5 803
1 200
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
150
2 411
3 781
267
809
1 495
450
285
10 000
30 000

5 803
1 200
2 200
4 400
1 859
2 310
3 000
150
2 411
3 781
267
809
1 495
450
285
10 000
30 000

1 000
150
500
200
50
600
125
100

800
3 500
7 483
4 352
800
1 474
2 948
1 228
1 540
2 010
100
1 579
2 836
178
542
1 495
230
143
6 700
21 000

31
32
33
34
35

58)
Avtale med BOPRO - kommunalplasser (22, s 58)
Tilskudd "Sommer sammen" (23, s 58)
Avlastning/dagtilbud miljøtjenesten (38, s 52)
Demokratiprosjekt, prosjektmidler
ENØK rådgiver

563
207
4 000
400
800

750
207
13 100

750
207
13 100

750
207
13 100

800

800

800

36 Renter
37 Avdrag
Sum økning drift

-562
0
73 071

-1 706
-6 560
98 111

-4 467
-14 410
97 500

-4 520
-11 025
109 832

Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr
38 Reduksjon politikergodtgjøring
39 Udisponerte midler OK
40 Eiendomsskatt, 4,9 til 5,9
41 Eiendomsskatt, 3,9 - 4,9
42 Økt lokalt skatteanslag, 92,9 -> 93,9 - se side 70
43 Sparte kostnader innefor HO pga forebyggende tiltak
44 Overbudsjettert rus, Hålogalandsgata 131
45 Reduksjon i eksterne konsulenttjenester
46 Redusert veivedlikehold
47 Reduksjon byjubileet
48 Reduksjon i energibruk (ENØK rådgiver)
49 Reduksjon "Finansiering opp stillinger" (5, s. 31)
50 Reduksjon driftstilskudd BKBS
51 Økt overføring gjennom forlik Statsbudsjett 2016

2016
1 000
6 000
28 000

2017
1 000

2018
1 000

2019
1 000

46 000
15 142
15 000
5 000
5 000
5 000

46 000
17 461
15 000
5 000
5 000
5 000

46 000
19 849
15 000
5 000
5 000
5 000

1 600
1 000
4 800
5 200

3 200
1 000
4 800
5 200

6 400
1 000
4 800
5 200

80 686 104 742
7 615
6 631

108 661
11 161

114 249
4 417

2017

2018

2019

500

500

500
-8 800
-4 000

-57 000

-50 000
30 000
100 000

Sum økt inntekt
Avsetning til fond

Investeringer, i 1000 kr
52 Salg av areal på Kvalvikodden
53 Aktivitetspark - "Tufteparker", Parkouer o.l.
54 Turnhall, forskuttering av spillemidler
55 Klatrehall, forskuttering av spillemidler
56 Kai på Skjerstad
57 Rådhusparken/Solparken - oppgradering
58 Tverlandet skole bygges, alt. 2 + hall - ny plassering (353 mill)
59 Tverlandet - renovering idrettshall/svømmehall
60 Utsette Aspåsen skole, ett år
61 Utsette Mørkvedbukta trinn 1 - ett år
Sum investeringer
Akkumulert

7 886
10 000
5 000
5 000
5 000
1 000
800
1 000
4 800
5 200

2016
-25 000
500
8 800
4 000
2 000

20 000
-30 000
-1 000
-2 500
-43 200
-43 200

-99 000
-9 500
-88 000
-131
200

-100 500
-157 000

67 700

-288 200 -220 500

14. Tilskudd til Bodø kulturhus KF økes til kr. 23 mill. Økningen på kr. 5.506.000,- finansieres
med kr. 3.902.600,- som er satt av til Bodø Havn KF og med kr. 1.603.400,- fra reduksjon
avsetning fond.
Forklaringer til budsjettpostene
Tillegg drift

1. Se verbal nr. 1
2. Styrke bemanningen i barnehagene. Rådmannen bes om å komme med en sak om hva som
skal til for å komme ned på en bemanningsnorm på 6,0.
3. Se verbal nr. 3
4. Styrkning av Bodø idrettsråd med en halv stilling
5. Tilskudd til Alpinor for å få realisert et alpintilbud i Skarmoen for barn og unge.
6. Tilskudd for å få rehabilitert kommunens eldste skolebygg på Kjerringøy.
7. Ungdomsrådet beholder sitt tilskudd på kr. 200 000,- til «Rådhusmøtet».
8. Styrkning av tilskuddsordningen som går til kulturformål og som prioriteres av politisk nivå.
9. Det er satt av ressurs til 1/3 stilling som kultursekretær i Misvær med halvårsvirkning for
2016. Administrasjonen bes om å jobbe fram avtaler med Nordlandsmuseet og Sametinget
om finansiering av 1/3 stilling hver.
10. Bodø kommune inngår en markedsavtale med IK Grand på samme nivå som allerede
eksisterer med BHK og Glimt.
11. Alle som har behov for trygghetsalarm skal få dette gratis fra og med 01.08.2016.
12. – 33. Tiltak som rådmannen i sitt forslag foreslo å legge ned beholdes fullt ut.
34. Det settes av kr. 400 000,- i 2016 i prosjektmidler til demokratiprosjektet.
35. Det ansettes en ENØK rådgiver i kommunen
36. Reduserte renteutgifter pga. lavere investeringsnivå.
37. Reduksjon i låneavdrag pga. redusert opptak av lån.
Redusert drift/økt inntekt
38. Politikergodtgjøring reduseres i henhold til vedtatt reglement.
39. Midler som ikke er disponert i budsjettet til OK avdelingen.
40. Eiendomsskatten økes fra 4,9 til 5,9 promille i 2016.
41. Eiendomsskatten reduseres fra 5,9 til 4,9 promille fra og med 2017 når den nye takseringen
er gjennomført.
42. Skatteanslaget økes fra 92,9 til 93,9 i 2016. Pr. 30.09.2015 ligger det på 94,7.
43. Siden alt av forebyggende tiltak består forventes det mindre utgifter til hjemmetjenester,
institusjonsplasser m.m.
44. Den totale posten til utgifter på rusfeltet er overbudsjettert. Samtlige plasser til Kirkens
bymisjon og Frelsesarmeen videreføres. Alle plassene i Hålogalandsgata 131 skal tas i bruk
så snart som mulig. Kvaliteten skal opprettholdes.
45. Det forventes en reduksjon i bruk av eksterne konsulenter. Rådmannen bes om å komme
med en sak som belyser dette.
46. Budsjettet for veivedlikehold reduseres med 5 mill pr år i perioden 2016-19. Fortau, gangog sykkelveier samt veier i distriktet skal prioriteres i fordelingen av ledige midler.
47. Budsjettet for byjubileet reduseres med 1 mill.
48. Det forventes at ansettelsen av en enøk-rådgiver bidrar til en besparelse innenfor energibruk.
49. Næring og utviklingsavdelingen økes ikke med en stilling.
50. Driftstilskuddet til Bodø kommunale boligstiftelse kuttes. Hvis stiftelsen har behov for
kapital kan dette løses ved at kommunen kjøper boliger av stiftelsen.
51. Merinntekt på grunn av forliket med statsbudsjettet. Eksakt beløp avklares med rådmannen
når alle detaljene er på plass.
Investeringer
52. Kommunen sitt areal på Kvalvikodden selges til høystbydende.
53. Det etableres flere aktivitetsparker i økonomiplanperioden. Type, omfang, plassering og
kvalitet utredes av kommunens administrasjon.
54. Det forskutteres spillemidler til realisering av en turnhall i tilknytning til Mørkvedhallen.
Bodø kommune avstår tomt på nordre side av eksisterende Mørkvedhall.
55. Det forskutteres spillemidler til realisering av en klatrehall i tilknytning til Mørkvedhallen.
Bodø kommune avstår tomt på søndre side av eksisterende Mørkvedhall.

56. Det er satt av 2 mill. i budsjett for 2016 for finansiering av kommunens andel i forbindelse
med DA-søknad om penger til oppgradering av kai på Skjerstad.
57. Rådhus- og solparken oppgraderes. Plan for utforming og ny reguleringsplan fremmes av
rådmannen.
58. Skolen på Tverlandet realiseres i henhold til vedtak i sak 15/151 den 25.11.2015
59. Som nr. 58
60. Rehabiliteringen av Aspåsen utsettes 1. år. Konsekvenser klargjøres i en sak fra rådmannen.
61. Realiseringen av Mørkvedbukta skole utsettes 1. år. Konsekvenser klargjøres i en sak fra
rådmannen.

Verbaler
1. Styrking av grunnskolen og skolehelsetjenesten er viktig for å sikre best mulig
oppvekstsvilkår for barna i Bodøskolen. I budsjettet og økonomiplanen tilføres skolen økte
midler til flere stillinger. Vi ber derfor om en sak som redegjør for hvor behovet er størst for
økte resurser og hvordan Bodø kommune best kan bruke de resursene som er tilgjengelige.
Der kommunen ikke innfrir nasjonale normer må resurser først rettes inn. Saken skal også
ses i sammenheng med tidligere vedtak om sak for satsing på et lese- skrive og regneløfte i
1-4 klasse.
2. Lærerne har en av de viktigste jobbene i vårt samfunn. For oss er tillit til at lærerne ser hvor
og hvordan de best kan bruke sin tid og utføre sin jobb viktig. Derfor ber vi rådmannen
forberede en sak som tar for seg hvor mye papirarbeid og byråkrati lærerne må gjøre. I dette
arbeidet skal lærere, tillitsvalgte og skoleledelsen være involvert. Saken skal inneholde en
oversikt over lovpålagte oppgaver og oppgaver som vi lokalt har pålagt læreren, samt
forsalg til løsninger som gir lærerne mer tid i klasserommet.
3. Bodø kommune har et ansvar for å bidra at ungdommer får fullført utdannelsen sin med
fagbrev. Antall lærlinger skal økes og bystyret ber rådmannen sikre at 10 nye lærlinger blir
tatt inn i 2016. Det bør tas inn lærlinger fra de fleste fagområder.
4. Mange i Bodøs kulturliv etterlyser tilgjengelige og rimelige øvingslokaler. Dette gjelder
lokaler for mange kulturytringer: Band, korps, drama, bildende kunst, o.a. Noen planer om
slike lokaler er kjent, og noen er tatt i bruk, men behovet er stort.
Vi ber kulturadministrasjonen første kvartal 2016 foreta en gjennomgang av lokaler som
med enkle midler, og uten store kostnader, kan tas i bruk som øvingslokaler, og legge denne
oversikten fram for oppvekst- og kulturkomiteen.
5. Bystyret ber Stormen konserthus KF om å ansette en produsent i minimum 30 % stilling for
å ivareta egne produksjoner.
6. Kirkens bymisjon er i ferd med å flytte inn i nye lokaler i Bankgata 9. Lokalet i første etasje
i huset ved siden av er ledig (der InTune Music var før de flyttet til City Nord), og vil kunne
egne seg meget godt som lokaler for en matsentral. Bystyret ber administrasjonen undersøke
muligheten for leie av dette lokalet, der Kirkens Bymisjon kan forestå administrering av mat
til nødstilte mennesker.
7. Bystyret ber om at det legges frem en statusrapport for handlingsplan for velferdsteknologi
2014-2018.
8. Bystyret ber rådmannen gjøre en gjennomgang av dag- og aktivitetssentrene med tanke på
innhold, størrelse og eventuelle økonomiske konsekvenser ved nedleggelse med bakgrunn i
at brukere da vil kunne ha behov for andre tjenester.

9. Sosial ekskludering og manglende fritidstilbud en stor utfordring for barn i økonomisk
vanskeligstilte familier. Bystyret ønsker å bidra til inkludering og aktivitet ved å tilby
familier som mottar sosialhjelp gratis årskort på Badeland. Bystyret ser dette som et viktig
sosialt utjevnende tiltak, som også vil bidra til å styrke svømmeferdigheter blant barn som
ikke har mulighet til å trene i svømmebasseng på fritiden. Tilbudet skal gjelde for alle
familiemedlemmer som ønsker det.
10. Bystyret ser at det er behov for å styrke ettervernet for personer som har vært i behandling
for rusavhengighet. Økt innsats på dette området vil gi økt helse for den enkelte pasient og
forebygge tilbakefall. I dette ligger også et stort potensial for kostnadsreduksjon. Som en del
av kommunens arbeid med ettervern skal det etableres en jobb- og boliggaranti for pasienter
som kommer hjem etter fullført rusbehandling. Ordningen skal sikre hver pasient en egnet
bolig og jobb umiddelbart etter gjennomført behandling.
11. Bystyret ber om en sak med sikte på å opprette et kommunalt flyktningmottak. I saken skal
det redegjøres for organisering og mulige lokaliteter, fortrinnsvis i den kommunale
bygningsmasse, eventuelt i andre offentlig eide anlegg i kommunen (eksempelvis
Lærerskolen og Bodin Leir).
12. Som et ledd i arbeidet med å se på muligheter for økte inntekter til kommunen, ber bystyret
administrasjonen om å vurdere overtakelse og drift av alle kommunale parkeringsplasser.
13. Bystyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over tilgjengelige kommunale tomteareal for å
etablere nye boligområder og selvbyggertomter.
14. Arbeidet med å etablere et kunnskapssenter for arktisk landbruk tilknyttet Vågøynes gård
intensiveres. Rådmannen bes om å legge fram en sak for bystyret i løpet av 2016.
15. Rådmannen bes om å vurdere mulighetene for å etablere et innovasjonsutvalg i samarbeid
med næringer, kunnskaps- og fagmiljø i Bodø.
16. Bystyret har som målsetning at klimaregnskap/bærekraftrapporter for kommunen, utført i
nasjonal regi, følges opp med årlige, sektorvise klimabudsjett raskest mulig.
17. Rådmannen bes om å følge opp klima- og energiplanens målsetning om at alle kommunale
skoler og barnehager skal sertifiseres etter Grønt Flagg-ordningen, og at private barnehager
og skoler skal oppfordres til det samme.
18. Bystyret ber om en sak som gjør rede for lederstillinger i kommunens sentrale
administrasjon (omfang og ansvarsområde) med sikte på effektiviseringstiltak.
19. Bystyret vil øke antallet kommunale utleieboliger med 400 nye utleieboliger i perioden
2015-2019. Bystyret ber rådmann med Bodø Kommunale Eiendommer KF om en sak i
første kvartal 2016 som ser på ulike løsninger for å få fortgang i boligbyggingen og realisere
målet om 400 nye utleieboliger. I saken belyses BKBS og KF-ets rolIe, mulige tilskudd fra
Husbanken og estimert husleie som gjør at prosjektet er selvfinansierende. Det forventes at
rådmannen prioriterer arbeidet med å bygge rimelige utleieboliger i kommunal regi i
revidert investeringsplan for 2017-2019.

20. Tilrettelegging for aktivitet, skating og lek skal prioriteres i kommunens videre arbeid med
utvikling av parker og byrom i sentrum. Det forventes at rådmannen tar initiativ til
samarbeid med relevante aktører i videre prosesser.
21. I retningslinjer for vintervedlikeholdsstandard for veier legges til grunn at «skole,
gangveier og fortau skal være ryddet før kl 0800». Bystyret ber rådmannen om en sak der
konsekvenser av å sette ryddetidspunkt til kl. 0700. Dette for å legge bedre til rette for
arbeidstransport for gående og syklende.
22. Rådmannen bes om å forberede sak i forbindelse med «Ny molo og oppgradering av havn
Givær» (se Vedlegg 1, uprioriterte investeringer, s. 98 i budsjettdok.) Det vises til
utarbeidet Skisseprosjekt og tilrettelegging for ekstern medfinansiering, (Kystverket/
Fylkesmannen) med søknadsfrist 01.04.16.
23. Anna Karoline – Norsk Jektefartsmuseum. Staten og Nordland fylkeskommune har allerede
gitt sin finansielle tilslutning til realiseringen av dette prosjektet. Kommunens forventede
bidrag er 30 mill kr. Innretningen av kommunens bidrag må avklares med
Nordlandsmuseet. Alternativer kan eksempelvis være investeringstilskudd, driftstilskudd,
overdragelse av tomt eller lignende. Bystyret ber rådmannen fremme en sak til politisk
behandling hvor kommunens bidrag klargjøres.
24. Bystyret ber om at det utarbeides en ny arbeidsgiverstrategi med mål om å innføre en
heltidskultur. Strategien skal omhandle nåsituasjon, prioriterte mål og tiltak. På bakgrunn av
erfaring fra gjennomførte arbeidstidsprosjekter med økt grunnbemanning, blant annet fra
Sentrum sykehjem, ønskes liknende ordninger gradvis innført ved de andre institusjonene.
Det legges frem en sak som viser hvordan heltid best kan innføres i Bodø kommune.
Fagorganisasjonene skal involveres.
25. I perioden 2009 – 2013 var det 13 overdosedødsfall i Bodø. Den kommunale rusomsorgen
må bli mer synlig og oppsøkende. Bystyret ber administrasjonen om å legge frem en sak
som ser på mulighetene for å opprette et overdoseteam etter modell av Trondheim. Dessuten
skal det vurderes å ta kontakt med Helsedirektoratet og be om å bli pilotkommune i
direktoratets satsing mot overdoser.
26. Bodø kommune har mange innkjøpsavtaler gjennom SIIS (Samordnet inkjøp i Salten).
Noen medieoppslag i 2015 kan indikere at KFene i Bodø Kommune i mindre grad benytter
seg av innkjøpsavtalene kommunen har inngått. Bodø Bystyre ber derfor om en orientering
fra administrasjonen om hvordan innkjøpsavtaler til SIIS implementeres i kommunens
organisasjon, inkl de kommunale foretak.
27. Bodø er i gang med en større tilrettelegging for at kommunens innbyggere skal kunne
benytte sykkel som et lettvint og trygt transportmiddel. Økt bruk av sykkel er positivt for
alle, både med tanke på klima, miljøutslipp og folkehelse. Dette er derfor en svært viktig
satsing som bør ha høy prioritet. I statsbudsjettet for 2016 er det gjort en bevilgning på 100
millioner ekstra til sykkelveier rundt om i landet. Bodø bystyre ber derfor rådmannen om å
søke penger fra denne bevilgningen, slik at Bodø kommune kan få finansiert en raskere og
større utbygging av sykkelveier i Bodø kommune.
28. Nå som det er avklart at man ikke kan legge ned Bodø kommunale boligstiftelse, bes
rådmannen legge fram en sak for Bystyret, om hvordan forvaltningen av de kommunale
boligene er planlagt fremover.

PS 15/128 Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2016.
Forslag til vedtak
Styrets vedtak:
1. «Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett 2016 med resultat på kr 1 016 600. Godkjent årlig
driftstilskudd på kr 3 800 000 reduseres til kr 2 150 000 for 2016. Ved økte rentekostnader i 2016
på godkjente prosjekter innenfor bevilget driftstilskudd, kompenseres dette med økt tilskudd
tilsvarende renteøkningen.
Bodø havnestyre godkjenner investeringsbudsjett for 2016 på kr 81 080 000. Investeringene
finansieres med ny låneramme på kr 47 480 000 og rest overførte lånemidler fra 2014/2015 på kr
33 600 000.
Budsjettene oversendes til Bodø bystyre for endelig godkjenning.»

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Morten Melå på vegne av AP, Rødt, SV, SP og MDG:
Alternativ til innstillingen:
1. Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett 2016 med resultat på kr 1 016 600. Godkjent
årlig driftstilskudd på kr 3 800 000 reduseres til kr 0 for 2016. Ved økte rentekostnader i
2016 og godkjente prosjekter innenfor bevilget investeringsramme, kompenseres dette ved
økt tilskudd tilsvarende renteøkningen.
2. Bodø bystyret godkjenner investeringsbudsjett for 2016 unntatt investeringene vedrørende
Torgkaia og Sandkaia. Bystyret ber om en egen sak vedrørende Torgkaia og Sandkaia i
neste bystyremøte.

Votering
Innstillingen fikk 17 stemmer (13H, 4FRP) og falt.
Forslaget fra Morten Melå ble vedtatt med 22 stemmer (12AP, 4R, 2SV, 1SP, 1V, 1KRF, 1MDG)

Vedtak
1. Bodø bystyre godkjenner driftsbudsjett 2016 med resultat på kr 1 016 600. Godkjent årlig
driftstilskudd på kr 3 800 000 reduseres til kr 0 for 2016. Ved økte rentekostnader i 2016 og
godkjente prosjekter innenfor bevilget investeringsramme, kompenseres dette ved økt
tilskudd tilsvarende renteøkningen.
2. Bodø bystyret godkjenner investeringsbudsjett for 2016 unntatt investeringene vedrørende
Torgkaia og Sandkaia. Bystyret ber om en egen sak vedrørende Torgkaia og Sandkaia i
neste bystyremøte.

PS 15/129 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2016.
Forslag til vedtak
Styrets vedtak:
1. «Styret fremlegger forslaget til budsjett for 2016 med følgende forutsetninger.
Investeringstilskudd for klorproduksjonsmaskin:
Det søkes om tilskudd stort kr 1 000 000,-.
Foretaket søker om godkjenning til å ta opp lån inntil kr 500 000,-.
Kommunalt driftstilskudd er budsjettert med (2015-nivå) pluss defaltor kr 4 951 000,-.
Tilskudd fra OK-avdelingen til skolesvømming er budsjettert med (2015-nivå) pluss deflator + kr
500 000,- til kr 1 758 000,-.
Subsidiering av treningstimer for barn/unge er budsjettert med (2015-nivå) pluss defaltor + kr
150 000,- til kr 1 154 000,-.
Budsjett og investeringsforsalg for 2016 godkjennes av styret. Vedtaket oversendes til bystyre.»

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Morten Melå på vegne av AP, Rødt, SV, SP og MDG:
1.
2.
3.
4.

Kommunalt driftstilskudd settes til 4 834 000 kr.
Tilskudd for skolesvømming settes til 1 241 000 kr.
Subsidiering av treningstimer for barn/unge settes til 1 170 800 kr.
Under forutsetning om at foretakets økonomiske situasjon tillater økte kapitalkostnader
godkjenner bystyret økt låneopptak i foretaket på inntil 1,5 mill kr. Dette skal også dekke
investeringstilskudd for klorproduksjonsmaskin.
5. Eventuelle overskudd avsettes til vedlikehold og videreutvikling av anlegget.

Votering
Vedtak
1. Kommunalt driftstilskudd settes til 4 834 000 kr.

2. Tilskudd for skolesvømming settes til 1 241 000 kr.
3. Subsidiering av treningstimer for barn/unge settes til 1 170 800 kr.
4. Under forutsetning om at foretakets økonomiske situasjon tillater økte kapitalkostnader
godkjenner bystyret økt låneopptak i foretaket på inntil 1,5 mill kr. Dette skal også dekke
investeringstilskudd for klorproduksjonsmaskin.
5. Eventuelle overskudd avsettes til vedlikehold og videreutvikling av anlegget.

PS 15/130 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett 2016
Forslag til vedtak
(vedtatt av styret i Bodø kommunale eiendommer KF)

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2016 slik det fremkommer i vedlagte dokumenter

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Morten Melå på vegne av AP, Rødt, SV, SP og MDG:
1. Bystyret vedtar foretakets forslag til budsjett 2016 hvor justeringene i rådmannens
budsjettforslag er innarbeidet.
2. Bystyret ber rådmannen innarbeide nivå på internhusleie i tråd med saken som behandles av
bystyret i februar 2016.

Votering
Vedtak
1.
2.

Bystyret vedtar foretakets forslag til budsjett 2016 hvor justeringene i rådmannens
budsjettforslag er innarbeidet.
Bystyret ber rådmannen innarbeide nivå på internhusleie i tråd med saken som behandles av
bystyret i februar 2016

PS 15/131 Bodø kirkelige fellesråd. Årsbudsjett 2016.
Forslag til vedtak
1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd på tilsammen kr 28 048 000.
2. Bodø bystyre vedtar følgende investeringer: 2,5 mill kr til oppgradering kirker hvert år i
økonomiplanperioden,0,5 mill kr til brannsikring av kirker hvert år i perioden 2016-2017, samt 5
mill kr i 2017 og 15 mill kr i 2018 til Bodø domkirke.

3. Bodø bystyre vedtar priser til kirkelige formål i henhold til vedlegg.
4. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd på tilsammen kr 28 048 000.
2. Bodø bystyre vedtar følgende investeringer: 2,5 mill kr til oppgradering kirker hvert år i
økonomiplanperioden,0,5 mill kr til brannsikring av kirker hvert år i perioden 2016-2017,
samt 5 mill kr i 2017 og 15 mill kr i 2018 til Bodø domkirke.
3. Bodø bystyre vedtar priser til kirkelige formål i henhold til vedlegg.
4. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen.

PS 15/132 Bodø Kulturhus KF. Årsbudsjett 2016.
Forslag til vedtak
Styrets vedtak:
1. Kommunalt driftstilskudd er budsjettert med 27,857 mill kr.
2. Følgende investeringer prioriteres i 2016
- Innkjøp og opplæring i kommunens arkivsystem ePhorte 0,12 mill kr.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:
Bystyret erklærte Grete Bang Ingebrigtsen inhabil til å delta i behandlingen av saken i medhold av
kommunelovens §40 nr 3 bokstav b og bystyrets reglement §10. Vararepresentant Lars Røed
Hansen tok sete.

Forslag
Fra Hans Petter Horsgaard, H:
Alternativ til innstillingen:
Budsjett 2016 godkjennes med følgende endring:
1. Driftstilskudd fra Bodø kommune reduseres til 17.500.000,-

2. Prinsipp om avsetting til FVDU kan avvikes i regnskapsåret 2016. Frigjorte midler kan
benyttes til finansiering av budsjettert driftsunderskudd.
3. Bystyret ber foretaket tilpasse sitt budsjett i forhold til pkt 1 og 2.
Fra Morten Melå på vegne av AP, Rødt, SV, SP og MDG:
Alternativ til innstillingen:
1. Kommunalt driftstilskudd settes til 23 mill kr.
2. Det iverksettes et prosjekt som skal optimalisere driften av Stormen KF.
3. Rådmannen fremmer en egen sak om ansvaret for forvalting, drift, vedlikehold og utvikling
av Stormen (begge bygg) skal overføres til KF Bodø Eiendommer i løpet av 2016.
4. Bodø Kulturhus KF og Bodø kommune utarbeider en egen avtale om betingelser og omfang
hvis/når Bodø kommune har behov for å benytte Stormen sine lokaler.
5. Stormen KF pålegges å legge opp driften og arrangementer i årene fremover basert på en
kompensasjonsrett for kulturbygget i størrelsesorden 83% - 92 %
6. Følgende investeringer prioriteres i 2016
 Innkjøp og opplæring i kommunens arkivsystem ePhorte 0,12 mill kr.

Votering
Forslag fra Hans Petter Horsgaard pkt 1 fikk 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) og falt.
Forslag fra Hans Petter Horsgaard pkt 2 og 3 fikk 15 stemmer (13H, 1V, 1KRF) og falt.
Forslag fra Morten Melå fikk 20 stemmer og ble vedtatt (12AP, 4R, 2SV, 1SP, 1MDG)

Vedtak
1. Kommunalt driftstilskudd settes til 23 mill kr.
2. Det iverksettes et prosjekt som skal optimalisere driften av Stormen KF.
3. Rådmannen fremmer en egen sak om ansvaret for forvalting, drift, vedlikehold og utvikling
av Stormen (begge bygg) skal overføres til KF Bodø Eiendommer i løpet av 2016.
4. Bodø Kulturhus KF og Bodø kommune utarbeider en egen avtale om betingelser og omfang
hvis/når Bodø kommune har behov for å benytte Stormen sine lokaler.
5. Stormen KF pålegges å legge opp driften og arrangementer i årene fremover basert på en
kompensasjonsrett for kulturbygget i størrelsesorden 83% - 92 %
6. Følgende investeringer prioriteres i 2016
 Innkjøp og opplæring i kommunens arkivsystem ePhorte 0,12 mill kr.

PS 15/133 Bodø kommunale eiendommer KF - Internhusleie 2016
Forslag til vedtak
(innstillingen fra styret til Bodø kommunale eiendommer KF)

1. For eksisterende bygg beregnes internhusleien i 2016 på følgende måte; Bygg relaterte
kostnader – drift, vedlikehold, administrasjon mv. og renhold fordeles likt på alle, dvs.
samme pris per kvadratmeter. 50 % av kapital kostnadene fordeles med en lik kvadratmeter
pris på samtlige bygg. De resterende 50 % fordeles med utgangpunkt i bygningenes tilstand.

2. Foretaket vil i 2016 prioritere og skaffe oversikt over de faktiske kostnader for vedlikehold
og utvikling av eiendomsmassen i Bodø kommune for å synlig gjøre det reelle behovet i
forhold til dagens driftsnivå.
3. For fremtidige nye bygg bør internhusleien vurderes fastsatt med utgangspunkt i reelle
kostnader.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:
Saken ble utsatt

PS 15/134 Oppstart kommunal planstrategi 2016 - 2020
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 24.11.2015:

Forslag
Tilleggsforslag, fellesforslag fra AP, SV og MDG:
Styringsgruppen for arbeidet består av lederne for de tre komiteene og to representanter for
opposisjonspartiene.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag enstemmig vedtatt

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi 2016-2020. Behovet for
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel sees som en del av arbeidet med planstrategi.
Bodø bystyre ber om at det utarbeides en egen sak om oppstart og planprogram for
kommuneplanens arealdel.
Styringsgruppen for arbeidet består av lederne for de tre komiteene og to representanter for
opposisjonspartiene.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø bystyre vedtar oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi 2016-2020. Behovet for
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel sees som en del av arbeidet med planstrategi.
Bodø bystyre ber om at det utarbeides en egen sak om oppstart og planprogram for
kommuneplanens arealdel.
Styringsgruppen for arbeidet består av lederne for de tre komiteene og to representanter for
opposisjonspartiene.

PS 15/135 Høring av søknad fra SMA Nordland A/S om
driftskonsesjon for Kvitberget i Bodø kommune
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 24.11.2015:

Votering
Innstillingen ble vedtatt med 7 stemmer (3 AP, 3H, 1FRP) mot 2 stemmer (1 MDG, 1 SV)

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø kommune anbefaler, i sin høringsuttalelse til Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard (DMF) ad SMA Nordland A/S sin søknad om driftskonsesjon for uttak
av dolomitt/kalk fra Kvitberget i Bodø kommune, at driftskonsesjon gis under forutsetning av at:
 Det utarbeides miljøoppfølgingsplan
 Søker stiller økonomisk sikkerhet for sikrings og oppryddingstiltak
 Rekkefølgebestemmelsene fra reguleringsplanen tas inn i konsesjonen

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt på vegne av Rødt, SV, SP og MDG:
Alternativ til innstillingen:
Bodø kommune frarår at søknaden om konsesjon innvilges, og viser til fem kriterier som skal
vektlegges ved vurdering av konsesjonssøknad: Tiltakets betydning for verdiskapning og
næringsutvikling, konsekvensene for geitebruk og sauenæring, reindrift, samiske kulturnæringer og
–minner og turisme, for det lokale friluftslivet, for de miljømessige konsekvensene av ei utvinning,
og for de begrensa mulighetene for en vellykka tilbakeføring av området etter drift.

Votering
Forslaget fra Svein Olsen fikk 18 stemmer (9H, 4R, 2SV, 1SP, 1V, 1 MDG) og falt
Innstillingen fikk 21 stemmer (12AP, 4H, 4FRP, 1KRF) og ble vedtatt.

Vedtak
Bodø kommune anbefaler, i sin høringsuttalelse til Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard (DMF) ad SMA Nordland A/S sin søknad om driftskonsesjon for uttak
av dolomitt/kalk fra Kvitberget i Bodø kommune, at driftskonsesjon gis under forutsetning av at:
 Det utarbeides miljøoppfølgingsplan
 Søker stiller økonomisk sikkerhet for sikrings og oppryddingstiltak
 Rekkefølgebestemmelsene fra reguleringsplanen tas inn i konsesjonen

PS 15/136 Bodø kommunes prioriteringer til Regional transportplan
(RTP)
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 24.11.2015:

Forslag
Fellesforslag fra AP, SV og MDG
Nytt punkt under hovedpunkt satsing på kollektivreiser:
 Konsekvensutrede videreføring av Nord-Norge banen

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt
Fellesforslaget AP, SV, MDG fikk 5 stemmer (3AP, 1SV, 1MDG) mot 4 stemmer (3H, 1FRP) og
ble vedtatt.

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre vedtar følgende samferdselsprioriteringer til regional transportplan (RTP)
 Flytting av flyplassen i Bodø 900 meter til sørvest er øverste prioritet for Bodø kommune.
 Innenfor trafikksikkerhetstiltak på fylkesveiene prioriteres følgende:
1. Gang- og sykkelvei Godøystraumen – Saltstraumen
2. Gang- og sykkelvei Løpsmark – Myklebostad
3. Bru Misvær sentrum
4. Oppgradering Soløyvannsveien Mørkved – Breiva
 Følgende oppgraderinger av fylkesveier prioriteres
1. Oppgraderinger på Fv. 812 – 813
2. Tunnel Valvikdalen – Festvåg med oppgraderinger
3. Forlengelse Fylkesvei 17 (Fv. 834) til Steigen
 Utvikling av Bodø havn har følgende prioriterte hovedpunkter:

 Nord-Norgelinjen
 Effektiv godsterminal i Bodø
 Utvikling av Bodø som knutepunkt for fisk
 Transportkorridor til kontinentet
 Videre satsing på økt antall kollektivreiser herunder:
 Busstilbud for fremtiden
 App-løsinger for betaling
 Et hurtigbåttilbud som styrker bosetting i Værran
 Et hurtigbåttilbud som styrker bosetting i nabokommunene nordover og sørover
 Økt satsing på Saltenpendelen
 Konsekvensutrede videreføring av Nord-Norge banen

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Ida Gudding Johnsen, V:
Tilleggsforslag 4. kulepunkt:
 Landstrøm Bodø Havn
Endringsforslag 5. kulepunkt:
 Hyppigere, billigere, grønnere busstilbud for fremtiden.
Fra Janne Ellingsen, FRP:
Bodø bystyre vedtar følgende samferdselsprioriteringer til regional transportplan (RTP)
 Flytting av flyplassen i Bodø 900 meter til sørvest er øverste prioritet for Bodø kommune.
 Innenfor trafikksikkerhetstiltak på fylkesveiene prioriteres følgende:
5. Gang- og sykkelvei Godøystraumen – Saltstraumen
6. Gang- og sykkelvei Løpsmark – Myklebostad
7. Bru Misvær sentrum
8. Oppgradering Soløyvannsveien Mørkved – Breiva
 Følgende oppgraderinger av fylkesveier prioriteres
1. Oppgraderinger på Fv. 812 – 813
2. Tunnel Valvikdalen – Festvåg med oppgraderinger
3. Forlengelse Fylkesvei 17 (Fv. 834) til Steigen
 Utvikling av Bodø havn har følgende prioriterte hovedpunkter:
 Nord-Norgelinjen
 Effektiv godsterminal i Bodø
 Utvikling av Bodø som knutepunkt for fisk
 Transportkorridor til kontinentet
 Videre satsing på økt antall kollektivreiser herunder:
 Busstilbud for fremtiden
 App-løsinger for betaling

 Et hurtigbåttilbud som styrker bosetting i Værran
 Et hurtigbåttilbud som styrker bosetting i nabokommunene nordover og sørover
 Økt satsing på Saltenpendelen.

Votering
Kulepunkt 1: Enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 2: Enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 3: Enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 4: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Ida Gudding Johnsen til kulepkt. 4 ble enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra Ida Gudding Johnsen til kulepkt. 5 ble enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 5, 1-5: Enstemmig vedtatt
Kulepunkt 6, 6: Vedtatt mot 17 stemmer (13H, 4FRP).

Vedtak
Bodø bystyre vedtar følgende samferdselsprioriteringer til regional transportplan (RTP)
 Flytting av flyplassen i Bodø 900 meter til sørvest er øverste prioritet for Bodø kommune.
 Innenfor trafikksikkerhetstiltak på fylkesveiene prioriteres følgende:
1. Gang- og sykkelvei Godøystraumen – Saltstraumen
2. Gang- og sykkelvei Løpsmark – Myklebostad
3. Bru Misvær sentrum
4. Oppgradering Soløyvannsveien Mørkved – Breiva
 Følgende oppgraderinger av fylkesveier prioriteres
1. Oppgraderinger på Fv. 812 – 813
2. Tunnel Valvikdalen – Festvåg med oppgraderinger
3. Forlengelse Fylkesvei 17 (Fv. 834) til Steigen
 Utvikling av Bodø havn har følgende prioriterte hovedpunkter:
 Nord-Norgelinjen
 Effektiv godsterminal i Bodø
 Utvikling av Bodø som knutepunkt for fisk
 Transportkorridor til kontinentet
 Landstrøm Bodø Havn
 Videre satsing på økt antall kollektivreiser herunder:
 Hyppigere, billigere, grønnere busstilbud for fremtiden
 App-løsinger for betaling
 Et hurtigbåttilbud som styrker bosetting i Værran
 Et hurtigbåttilbud som styrker bosetting i nabokommunene nordover og sørover
 Økt satsing på Saltenpendelen
 Konsekvensutrede videreføring av Nord-Norge banen

PS 15/137 Bodø kommunes høringsuttalelse til konsesjonssøknad ny
132 kV kraftledning Hopen-Tjønndal samt omlegging ved Hopen
Trafostasjon
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 24.11.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Av beredskapshensyn anbefaler Bodø bystyre at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir
Nordlandsnett konsesjon til bygging av ny 132 kV kraftledning fra Hopen til Tjønndal, samt
omlegging av ledning ved Hopen transformatorstasjon i henhold til tidligere forhåndsuttalelser og
opplysninger i dette saksfremlegg.
Bodømarka er en meget viktig arena for friluftsliv og rekreasjon for byens befolkning. Bodø bystyre
vil derfor understreke at det er av samfunnsmessig viktig betydning at traseen fra Breiva til
Tjønndal blir lagt i jordkabel.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Av beredskapshensyn anbefaler Bodø bystyre at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir
Nordlandsnett konsesjon til bygging av ny 132 kV kraftledning fra Hopen til Tjønndal, samt
omlegging av ledning ved Hopen transformatorstasjon i henhold til tidligere forhåndsuttalelser og
opplysninger i dette saksfremlegg.
Bodømarka er en meget viktig arena for friluftsliv og rekreasjon for byens befolkning. Bodø bystyre
vil derfor understreke at det er av samfunnsmessig viktig betydning at traseen fra Breiva til
Tjønndal blir lagt i jordkabel.

PS 15/138 Klagesak områdereguleringsplan Mørkvedbukta
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 24.11.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bystyret finner ikke grunn til å ta til følge klagen fra grunneier Tore Mørkved på vedtak gjort
10.09.2015 i PS 15/84, områdereguleringsplan for Mørkvedbukta skoleområde. Saken sendes
Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret finner ikke grunn til å ta til følge klagen fra grunneier Tore Mørkved på vedtak gjort
10.09.2015 i PS 15/84, områdereguleringsplan for Mørkvedbukta skoleområde. Saken sendes
Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.

PS 15/139 Klage på reguleringsplan for Aspåsveien 1
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 24.11.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling:
Bystyret finner ikke grunn til å ta til følge klagen fra Wenche Bjørgum på vedtak gjort 10.09.2015 i
PS 15/85, detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1 og Amtmann Hegges vei
2. Saken sendes Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret finner ikke grunn til å ta til følge klagen fra Wenche Bjørgum på vedtak gjort 10.09.2015 i
PS 15/85, detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1 og Amtmann Hegges vei
2. Saken sendes Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.

PS 15/140 Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Votering
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling
1. Etablerte politisk/administrativ styringsgrupper med eksterne representanter, i heleide
kommunale prosjekter avvikles.
2. Rådmannens gis fullmakt til å utarbeide en hensiktsmessig organisering av eksisterende og
nye prosjekter, som sikrer nødvendig grad av involvering av ikke-kommunale aktører og
interessenter. Rådmannen vil komme tilbake til bystyret på en egnet måte, og legge frem
resultatet av dette arbeidet.
3. Rådmannen vil etablere faste rutiner for rapportering om status i prosjektene til relevant
fagkomité og/eller formannskapet.
4. For å sikre politisk forankring og god styringsdialog mellom prosjektene og politisk nivå, vil
rådmannen i samråd med ordfører/komiteledere, vurdere ulike former for utvidede
arbeidsmøter mellom egnet fagkomité/formannskapet.
5. I partnerskapsprosjekter hvor Bodø kommune inngår som en av flere eiere/partnere,
videreføres gjeldende organisering. Rådmannen vil sikre at det avgis rapport til bystyret fra
de aktuelle prosjektene. Alle forhold i prosjektene som normalt vil kreve behandling i
etablert linje, fremlegges for politisk behandling.
6. Endringen av styringsstrukturen for de aktuelle prosjektene i denne saken, vil være førende
for organiseringen av øvrige eksisterende og planlagte prosjekter i kommunens portefølje.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Etablerte politisk/administrativ styringsgrupper med eksterne representanter, i heleide
kommunale prosjekter avvikles.
2. Rådmannens gis fullmakt til å utarbeide en hensiktsmessig organisering av eksisterende og
nye prosjekter, som sikrer nødvendig grad av involvering av ikke-kommunale aktører og

interessenter. Rådmannen vil komme tilbake til bystyret på en egnet måte, og legge frem
resultatet av dette arbeidet.
3. Rådmannen vil etablere faste rutiner for rapportering om status i prosjektene til relevant
fagkomité og/eller formannskapet.
4. For å sikre politisk forankring og god styringsdialog mellom prosjektene og politisk nivå, vil
rådmannen i samråd med ordfører/komiteledere, vurdere ulike former for utvidede
arbeidsmøter mellom egnet fagkomité/formannskapet.
5. I partnerskapsprosjekter hvor Bodø kommune inngår som en av flere eiere/partnere,
videreføres gjeldende organisering. Rådmannen vil sikre at det avgis rapport til bystyret fra
de aktuelle prosjektene. Alle forhold i prosjektene som normalt vil kreve behandling i
etablert linje, fremlegges for politisk behandling.
6. Endringen av styringsstrukturen for de aktuelle prosjektene i denne saken, vil være førende
for organiseringen av øvrige eksisterende og planlagte prosjekter i kommunens portefølje.

PS 15/141 Finansiering av Rådhusprosjktet
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Votering
Forslag til innstilling vedtatt mot 2 stemmer (2R).

Innstilling
Følgende rammer legges til grunn for finansiering og godkjenning av nytt rådhus i tråd med
Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019:
 Rådhusprosjektet videreføres i henhold til vedtak i bystyret i juni (PS 15/60).
 Finansiering av prosjektet blir i henhold til beskrivelsen i dette saksframlegget under
kapittel: «Alternativ 1 – Finansiering».

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Jostein Greibrokk, Rødt:
1. I påvente av avklaring vedrørende usikkerheten omkring kommunens økonomi utsettes
byggingen av nytt rådhus, slik at investeringsbudsjettet belastes først i 2018.
2. Bystyret holdes orientert om hvordan forholdet mellom arbeidsmiljø og romprogram er tenkt
løst innenfor de økonomiske rammene. Berørte fagforeninger trekkes aktivt med i prosessen.

Votering
Forslaget fra Jostein Greibrokk fikk fire stemmer og falt (4R).
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (4R).

Vedtak
Følgende rammer legges til grunn for finansiering og godkjenning av nytt rådhus i tråd med
Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019:
 Rådhusprosjektet videreføres i henhold til vedtak i bystyret i juni (PS 15/60).
 Finansiering av prosjektet blir i henhold til beskrivelsen i dette saksframlegget under
kapittel: «Alternativ 1 – Finansiering».

PS 15/142 Nye Tverlandet skole - Realisering av skolen i forhold til
investeringsbudsjettet
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Forslag
Fra Morten Melå på vegne av AP, Rødt og SP:
1. Alternativ 2 i denne saken legges til grunn ved videre realisering av Tverlandet skole, med
et kostnadsestimat på 322,7 mill. kroner i budsjettperioden 2016-2018. I tillegg settes det av
30 mill. kroner til realisering av en idrettshall i tilknytning til skolen.
2. Arbeidene med videre planlegging, utarbeidelse av forprosjekt og anbudsmateriale for
entreprisen startes umiddelbart. Ny skole, og idrettshallen i tilknytning til denne,
ferdigstilles i desember 2018. Lokalisering av nærmiljøfunksjonen avklares i dette arbeidet.
3. Kostnadskonsekvensene innarbeides i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
4. Dagens svømmehall og idrettshall skal fortsatt være lokalisert på eksisterende skoletomt.
Fremdrift og kostnader, når disse byggene/tilbudene skal fornyes, vurderes i en egen sak.
Det legges til grunn at oppstart av selve byggeprosjektet skjer umiddelbart etter
ferdigstillelsen av ny skole i 2018. Svømmehallen og idrettshallen skal ferdigstilles i 2020.

Votering
Forslag til innstilling alternativ 1 fikk ingen stemmer og falt.
Forsalg til innstilling alternativ 2 fikk 4 stemmer (1H, 1FRP, 1V, 1KRF) og falt, mot 5 stemmer for
forslag fra AP, Rødt og SP (2AP, 2R, 1SP) som ble vedtatt.

Innstilling
1. Alternativ 2 i denne saken legges til grunn ved videre realisering av Tverlandet skole, med
et kostnadsestimat på 322,7 mill. kroner i budsjettperioden 2016-2018. I tillegg settes det av
30 mill. kroner til realisering av en idrettshall i tilknytning til skolen.

2. Arbeidene med videre planlegging, utarbeidelse av forprosjekt og anbudsmateriale for
entreprisen startes umiddelbart. Ny skole, og idrettshallen i tilknytning til denne,
ferdigstilles i desember 2018. Lokalisering av nærmiljøfunksjonen avklares i dette arbeidet.
3. Kostnadskonsekvensene innarbeides i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
4. Dagens svømmehall og idrettshall skal fortsatt være lokalisert på eksisterende skoletomt.
Fremdrift og kostnader, når disse byggene/tilbudene skal fornyes, vurderes i en egen sak.
Det legges til grunn at oppstart av selve byggeprosjektet skjer umiddelbart etter
ferdigstillelsen av ny skole i 2018. Svømmehallen og idrettshallen skal ferdigstilles i 2020.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Grethe Monica Fjærvoll, H:
1. Alternativ 2 i denne saken legges til grunn ved videre realisering av Tverlandet skole, med
et kostnadsestimat på 322,7 mill. kroner i budsjettperioden 2016-2018.
2. Arbeidene med videre planlegging, utarbeidelse av forprosjekt og anbudsmateriale for
totalentreprise startes umiddelbart. Ny skole ferdigstilles i desember 2018.
3. Kostnadskonsekvensene innarbeides i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
4. Løsninger og lokalisering av idretts- og svømmehall og nærmiljøfunksjonen avklares i
forprosjektet. Forprosjektet legges frem for formannskapet til godkjenning. Forprosjektet
skal inneholde en revidert usikkerhetsvurdering av fremdrift og kostnader. Per nå estimeres
dette til ca 153,8 mill kr noe som tar totalen for prosjektet til 476,8 mill kr
Uansett alternativ velges sikkerhetsmargin P50.

Votering
Innstillingen ble vedtatt med 20 stemmer (12AP, 4R, 2SV, 1SP, 1MDG), mot 19 stemmer avgitt for
forslaget fra Grethe Monica Fjærvoll (13H, 4FRP, 1V, 1KRF).

Vedtak
1. Alternativ 2 i denne saken legges til grunn ved videre realisering av Tverlandet skole, med
et kostnadsestimat på 322,7 mill. kroner i budsjettperioden 2016-2018. I tillegg settes det av
30 mill. kroner til realisering av en idrettshall i tilknytning til skolen.
2. Arbeidene med videre planlegging, utarbeidelse av forprosjekt og anbudsmateriale for
entreprisen startes umiddelbart. Ny skole, og idrettshallen i tilknytning til denne,
ferdigstilles i desember 2018. Lokalisering av nærmiljøfunksjonen avklares i dette arbeidet.
3. Kostnadskonsekvensene innarbeides i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
4. Dagens svømmehall og idrettshall skal fortsatt være lokalisert på eksisterende skoletomt.
Fremdrift og kostnader, når disse byggene/tilbudene skal fornyes, vurderes i en egen sak.
Det legges til grunn at oppstart av selve byggeprosjektet skjer umiddelbart etter
ferdigstillelsen av ny skole i 2018. Svømmehallen og idrettshallen skal ferdigstilles i 2020.

PS 15/143 Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt

Innstilling
1. Bodø kommune overtar Tusenhjemmet Bodø AS vederlagsfritt fra 1.1.2016 etter tilbud gitt
av BBL.
2. Det forutsettes at kommunen ikke pådrar seg eventuelle transaksjonskostnader ved
overføring av lån fra BBL forretningsbygg til Tusenhjemmet Bodø AS.
3. Det innhentes en garanti fra BBL om at latente historiske avgiftsforpliktelser ikke overføres
til kommunen, og at BBL påtar seg ansvar og risiko for eventuelle forpliktelser som måtte
oppstå eller bli avdekket.
4. Jamfør PS 13/7 foretas det en konvertering av tidligere innvilget rente- og avdragsfritt lån på
beløp 2 229 621 kroner om til egenkapital.
5. Etter overtakelse arbeides det videre med vurdering av driftsform og konsekvens av
vedlikeholdsbehov.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune overtar Tusenhjemmet Bodø AS vederlagsfritt fra 1.1.2016 etter tilbud gitt
av BBL.
2. Det forutsettes at kommunen ikke pådrar seg eventuelle transaksjonskostnader ved
overføring av lån fra BBL forretningsbygg til Tusenhjemmet Bodø AS.
3. Det innhentes en garanti fra BBL om at latente historiske avgiftsforpliktelser ikke overføres
til kommunen, og at BBL påtar seg ansvar og risiko for eventuelle forpliktelser som måtte
oppstå eller bli avdekket.
4. Jamfør PS 13/7 foretas det en konvertering av tidligere innvilget rente- og avdragsfritt lån på
beløp 2 229 621 kroner om til egenkapital.
5. Etter overtakelse arbeides det videre med vurdering av driftsform og konsekvens av
vedlikeholdsbehov.

PS 15/144 Tilleggsbevilgning til utbedring MS Helligvær
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Votering
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling
Det bevilges inntil 0,5 mill. kr. til diverse utbedringer av MS Helligvær. Finansiering skjer ved
salgsmidler av «gamle» MS Helligvær

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det bevilges inntil 0,5 mill. kr. til diverse utbedringer av MS Helligvær. Finansiering skjer ved
salgsmidler av «gamle» MS Helligvær

PS 15/145 KOSTRA analyse 2014 Bodø kommune
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
KOSTRA-analysen 2014 for Bodø kommune tas til orientering.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
KOSTRA-analysen 2014 for Bodø kommune tas til orientering.

PS 15/146 Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi 2.gangs behandling
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen på vegne av Rødt, AP og SP:
Forståelsen av pkt 5:
Første setning pkt 5: «1 for posisjon og 1 fra opposisjon» strykes
Andre setning pkt 5: «ordfører eller den som velges i ordførers sted, avgir..»

Votering
Forslag fra Rødt, AP og SP ble enstemmig vedtatt.
Forslag til innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Rådmannen anbefaler at bystyret slutter seg til Salten Regionråds forslag til interkommunale
eierstrategier.
1. Prinsipper for styring av samarbeid
Prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv
legges til grunn for styring av samarbeidene/selskapene i Salten.
2. Finansieringsmodell
Målsettingen med dette prinsippet må være forutsigbarhet, samt det å finne en mest mulig
rettferdig finansieringsmodell som alle kommunene kan være med på.
Følgende legges til grunn i valg av finansieringsmodell:
- grunnfinansiering
- innbyggertall
- nytteverdi
Valg av finansieringsmodell kan gis tilbakevirkende kraft.
3. Vedtekter og selskapsavtaler
Innholdet i vedtekter og selskapsavtaler reguleres gjennom norsk lov. Dette legges til grunn i de
tilfeller hvor det skal gjøres endringer i vedtekter eller selskapsavtaler.
4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale
virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være
tilgjengelig der.
5. Antall deltakere i representantskapet

Til selskapenes representantskap velges det 2 representanter, 1 fra posisjon og 1 fra opposisjon
fra hver kommune med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekke. Ordfører avgir stemme på
vegne av kommunen.
Forståelsen av pkt 5:
Første setning pkt 5: «1 for posisjon og 1 fra opposisjon» strykes
Andre setning pkt 5: «ordfører eller den som velges i ordførers sted, avgir..»
6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens
for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i
kommunen til vedkommende.
7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i dokument felles strategi for samarbeid
og eierstyring, vedlegg til PS 14/142) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for
styreverv i IKS’ene.
8. Samarbeid etter kommunelovens § 27
Samarbeid etter kml. § 27 skal i fremtiden ikke brukes mellom kommunene i Salten.
9. IRIS-fondet
Representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den rapport som er
fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere fondets retningslinjer og
organisering av fondet.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret slutter seg til Salten Regionråds forslag til interkommunale eierstrategier.
1. Prinsipper for styring av samarbeid
Prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv
legges til grunn for styring av samarbeidene/selskapene i Salten.
2. Finansieringsmodell
Målsettingen med dette prinsippet må være forutsigbarhet, samt det å finne en mest mulig
rettferdig finansieringsmodell som alle kommunene kan være med på.
Følgende legges til grunn i valg av finansieringsmodell:
- grunnfinansiering
- innbyggertall
- nytteverdi
Valg av finansieringsmodell kan gis tilbakevirkende kraft.
3. Vedtekter og selskapsavtaler

Innholdet i vedtekter og selskapsavtaler reguleres gjennom norsk lov. Dette legges til grunn i de
tilfeller hvor det skal gjøres endringer i vedtekter eller selskapsavtaler.
4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale
virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være
tilgjengelig der.
5. Antall deltakere i representantskapet
Til selskapenes representantskap velges det 2 representanter, 1 fra posisjon og 1 fra opposisjon
fra hver kommune med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekke. Ordfører avgir stemme på
vegne av kommunen.
Forståelsen av pkt 5:
Første setning pkt 5: «1 for posisjon og 1 fra opposisjon» strykes
Andre setning pkt 5: «ordfører eller den som velges i ordførers sted, avgir..»
6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens
for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i
kommunen til vedkommende.
7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i dokument felles strategi for samarbeid
og eierstyring, vedlegg til PS 14/142) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for
styreverv i IKS’ene.
8. Samarbeid etter kommunelovens § 27
Samarbeid etter kml. § 27 skal i fremtiden ikke brukes mellom kommunene i Salten.
9. IRIS-fondet
Representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den rapport som er
fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere fondets retningslinjer og
organisering av fondet.

PS 15/147 Prosjekt " Sammen om den gode dagen"Livsgledesykehjem
Komite for Helse, omsorg og sosials behandling i møte den 24.11.2015:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt

Innstilling
Oppstart av sertifiseringsordningen; Livsgledesykehjem ved Mørkved og Stadiontunet sykehjem
planlegges.

Administrasjonen vurderer muligheten for oppstart etter bystyrets budsjett/ økonomiplanbehandling
for perioden 2016-2019.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Oppstart av sertifiseringsordningen; Livsgledesykehjem ved Mørkved og Stadiontunet sykehjem
planlegges.
Administrasjonen vurderer muligheten for oppstart etter bystyrets budsjett/ økonomiplanbehandling
for perioden 2016-2019.

PS 15/148 Endring i vedtekter barnehage
Komite for Oppvekst og kulturs behandling i møte den 24.11.2015:

Forslag fra AP
Endring i vedtekter barnehage
§ 15 endres til følgende:
Søknad om barnehageplass sendes barnehagekontoret. Hovedopptaket skjer om våren med
søknadsfrist 15. mars. Det kan søkes om hel eller halv plass.
Søknadsfrist endres til 15. Februar i 2016.
Barnehagekontoret bes utrede en ordning som sikrer løpende opptak fra 2017 og fremover.

Votering
Forslag fra AP ble satt opp mot forslag til innstilling og ble enstemmig tiltrådt

Komite for Oppvekst og kulturs innstilling
Endring i vedtekter barnehage
§ 15 endres til følgende:
Søknad om barnehageplass sendes barnehagekontoret. Hovedopptaket skjer om våren med
søknadsfrist 15. mars. Det kan søkes om hel eller halv plass.
Søknadsfrist endres til 15. Februar i 2016.

Barnehagekontoret bes utrede en ordning som sikrer løpende opptak fra 2017 og fremover.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
§ 15 endres til følgende:
Søknad om barnehageplass sendes barnehagekontoret. Hovedopptaket skjer om våren med
søknadsfrist 15. mars. Det kan søkes om hel eller halv plass.
Søknadsfrist endres til 15. Februar i 2016.
Barnehagekontoret bes utrede en ordning som sikrer løpende opptak fra 2017 og fremover.

PS 15/149 Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2016
Komite for Oppvekst og kulturs behandling i møte den 24.11.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt

Komite for Oppvekst og kulturs innstilling
1. Søknader på statlige spillemidler 2016 oversendes Nordland fylkeskommune med følgende
prioritering:

Kostnad Søknadssum
1 Kunstgress rehab
Bodø Spektrum KF
Nordlandshallen
1 885 kr 848
2 Kunstgressbane
Bodø kommune
Grønnåsen
4 911 kr 1 350
3 Kunstgressbane
Bodø kommune
Skjerstad
5 298 kr 2 384
4 Sandvolleyballbaner
Grønnåsen IL
Grønnåsen
350 kr 158
5 Tursti
Midnattsol velforening Løpsmarka - Skivika
603 kr 300
6 Flerbrukshall
Bodø kommune
Bankgata
84 000 kr 16 470
7 STImuli - turvei
Bodø kommune
Frosktjønn - Heia
600 kr 300
8 STImuli - turvei
Bodø kommune
Heia - Furumoen
2 000 kr 1 000
9 STImuli - turvei
Bodø kommune
Maskinisten - Golanhøyden
2 000 kr 1 000
10 Skiheis
Misvær IL
Vestvatn
9 810 kr 1 350
11 Flomlys
Misvær IL
Vestvatn
3 188 kr 840
12 Alpintraséer
Misvær IL
Vestvatn
3 112 kr 1 350
13 Skiheis rehab m/ kjørebu Misvær IL
Vestvatn
2 663 kr 1 198
14 Snøproduksjonsanlegg
Misvær IL
Vestvatn
4 148 kr 1 350
15 Adm/servicebygg
Misvær IL
Vestvatn
8 610 kr 1 350
16 Tursti
Bodø kommune
Bratten aktivitetspark
600 kr 300
17 Skistadion
Bodø kommune
Bestemorenga
3 000 kr 1 350
18 Tidtakerbu
Innstrandens IL
Bestemorenga
1 050 kr 473
19 Lysanlegg rehab
Bodø kommune
Maskinisten - Skihytta
4 200 kr 840
20 Tursti
Bodø kommune
Keiserstien
4 000 kr 1 000
21 Orienteringskart
Tverlandet IL
Straumøya
397 kr 159
22 Kunstgressbane
Bodø kommune
Rønvik skole
1 400 kr 630
23 Kunstgressløkke
Bodø kommune
Saltvern skole
1 400 kr 300
24 Lysanlegg rehab
Bodø kommune
Aspmyra kunstgressbane
1 400 kr 630
#

Anleggstype

Søker/ prosjekteier

(tall i tusen)

Sted

Sum 150 228 kr 36 930

2. Bodø kommune bekrefter ovenfor Nordland fylkeskommune at man etter beste skjønn har
sendt inn søknader som er komplette. Videre bekrefter Bodø kommune at man påtar seg de
forpliktelser som framgår av Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Søknader på statlige spillemidler 2016 oversendes Nordland fylkeskommune med følgende
prioritering:

Kostnad Søknadssum
1 Kunstgress rehab
Bodø Spektrum KF
Nordlandshallen
1 885 kr 848
2 Kunstgressbane
Bodø kommune
Grønnåsen
4 911 kr 1 350
3 Kunstgressbane
Bodø kommune
Skjerstad
5 298 kr 2 384
4 Sandvolleyballbaner
Grønnåsen IL
Grønnåsen
350 kr 158
5 Tursti
Midnattsol velforening Løpsmarka - Skivika
603 kr 300
6 Flerbrukshall
Bodø kommune
Bankgata
84 000 kr 16 470
7 STImuli - turvei
Bodø kommune
Frosktjønn - Heia
600 kr 300
8 STImuli - turvei
Bodø kommune
Heia - Furumoen
2 000 kr 1 000
9 STImuli - turvei
Bodø kommune
Maskinisten - Golanhøyden
2 000 kr 1 000
10 Skiheis
Misvær IL
Vestvatn
9 810 kr 1 350
11 Flomlys
Misvær IL
Vestvatn
3 188 kr 840
12 Alpintraséer
Misvær IL
Vestvatn
3 112 kr 1 350
13 Skiheis rehab m/ kjørebu Misvær IL
Vestvatn
2 663 kr 1 198
14 Snøproduksjonsanlegg
Misvær IL
Vestvatn
4 148 kr 1 350
15 Adm/servicebygg
Misvær IL
Vestvatn
8 610 kr 1 350
16 Tursti
Bodø kommune
Bratten aktivitetspark
600 kr 300
17 Skistadion
Bodø kommune
Bestemorenga
3 000 kr 1 350
18 Tidtakerbu
Innstrandens IL
Bestemorenga
1 050 kr 473
19 Lysanlegg rehab
Bodø kommune
Maskinisten - Skihytta
4 200 kr 840
20 Tursti
Bodø kommune
Keiserstien
4 000 kr 1 000
21 Orienteringskart
Tverlandet IL
Straumøya
397 kr 159
22 Kunstgressbane
Bodø kommune
Rønvik skole
1 400 kr 630
23 Kunstgressløkke
Bodø kommune
Saltvern skole
1 400 kr 300
24 Lysanlegg rehab
Bodø kommune
Aspmyra kunstgressbane
1 400 kr 630
#

Anleggstype

Søker/ prosjekteier

Sted

(tall i tusen)

Sum 150 228 kr 36 930

2. Bodø kommune bekrefter ovenfor Nordland fylkeskommune at man etter beste skjønn har
sendt inn søknader som er komplette. Videre bekrefter Bodø kommune at man påtar seg de
forpliktelser som framgår av Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet.

PS 15/150 Arealdisponeringsplan Bestemorenga
Komite for Oppvekst og kulturs behandling i møte den 24.11.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt

Komite for oppvekst og kulturs innstilling
Situasjonsplanen for Bestemorenga Sports- og Fritidssenter tas til etterretning og
vedtas som retningsgivende for videreutvikling av området

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Situasjonsplanen for Bestemorenga Sports- og Fritidssenter tas til etterretning og
vedtas som retningsgivende for videreutvikling av området

PS 15/151 Leksehjelp i grunnskolen
Komite for Oppvekst og kulturs behandling i møte den 24.11.2015:
Fellesforslag fra H, FRP og KRF
Bodø kommune opprettholder tilbudet om leksehjelp slik det foreligger i dag
Forslag fra Rødt
Økonomiske konsekvenser for SFO som følge av vedtaket forutsettes løst i Økonomiplanen uten
heving av betalingssatsene utover det som følger av lønns- og prisregulering.

Votering
Forslag til innstilling falt med 1 stemme (1 V)
Forslag fra Rødt satt opp mot fellesforslaget fra H, FRP og KRF ble tiltrådt mot 4 stemmer (2 H, I
FRP og 1 KRF) for 6 stemmer (1 SV, 3AP, 1 Rødt og 1 V)

Komite for Oppvekst og kulturs innstilling
Økonomiske konsekvenser for SFO som følge av vedtaket forutsettes løst i Økonomiplanen uten
heving av betalingssatsene utover det som følger av lønns- og prisregulering.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Randolv Gryt på vegne av AP, Rødt, SV, SP og MDG:
I Bodø kommune gis tilbud om leksehjelp i hovedsak til elever på mellomtrinnet og på
ungdomstrinnet etter avtale med rektorer.
Økonomiske konsekvenser for SFO som følge av vedtaket forutsettes løst i økonomiplanen uten
heving av betalingssatsene utover det som følger av lønns- og prisregulering.
Fra Jørgen Thommesen Fjørtoft, H:

Bodø kommune opprettholder tilbudet om leksehjelp slik det foreligger i dag.
Fra Ida Gudding Johnsen, V:
I Bodø kommune gis tilbud om leksehjelp, utført av pedagoger etc.

Votering
Forslag fra Jørgen Th. Fjørtoft fikk 13 stemmer (13H) og falt.
Forslag fra Randolv Gryt ble vedtatt, mot 1 stemme (1V) avgitt for innstillingen.
Forslag fra Ida Gudding Johnsen fikk 8 stemmer (4FRP, 1H, 1V, 1SP, 1KRF).

Vedtak
I Bodø kommune gis tilbud om leksehjelp i hovedsak til elever på mellomtrinnet og på
ungdomstrinnet etter avtale med rektorer.
Økonomiske konsekvenser for SFO som følge av vedtaket forutsettes løst i økonomiplanen uten
heving av betalingssatsene utover det som følger av lønns- og prisregulering.

PS 15/152 Rullering av Plan for idrett og friluftsliv for 2016 - 2019
Komite for Oppvekst og kulturs behandling i møte den 24.11.2015:

Fellesforslag fra FRP, V, KRF og H
Nytt punkt. 3
Turnhall og klatrehall overføres fra uprioritert liste til prioritert liste handlingsplan 2016-2019.

Votering
Forslag til innstilling i 2 punkter ble enstemmig tiltrådt.
Fellesforslag til nytt punkt 3 ble enstemmig tiltrådt

Komite for Oppvekst og kulturs innstilling
1. Bystyret slutter seg til de føringer som er lagt i prioritert handlingsplan 2016 – 2019 og i
uprioritert langtidsplan 2018 – 2025.
2. Nytt basseng og ny idrettshall på Tverlandet revideres inn i handlingsplanen ved neste revisjon
av planen.
3. Turnhall og klatrehall overføres fra uprioritert liste til prioritert liste handlingsplan 2016-2019.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Jonny Gulbrandsen, FRP:
Oversendelsesforslag:
Tomta til basis & turnhallen festes til Mørkvedhallen så snart dette er administrativt mulig.
Tomta, som er regulert til formålet, overføres uten krav til å erstatte parkeringsplasser, da det i
område rundt Mørkvedlia er tilgang til ca. 1000 parkeringsplasser.
Behovet for ytterligere parkeringsplasser er ikke tilstede ved den daglige bruk, da brukerne er barn
og unge med en bruksandel på ca 85 % til 90 % av alle treningstimer.
Ved arrangementer har Mørkvedhallen tilgang til parkeringsplasser ved parkeringsplassen til
Studentongan barnehage og nedre parkeringsplass til UiN.
Tomt til klatrehallen må omreguleres og dette gjøres så fort det er mulig slik at man kommer i gang
med begge prosjektene straks tomtene er klare.
Tomtene festes vederlagsfritt i 40 år.

Votering
Oversendelsesforslag fra Jonny Gulbrandsen ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bystyret slutter seg til de føringer som er lagt i prioritert handlingsplan 2016 – 2019 og i
uprioritert langtidsplan 2018 – 2025.
2. Nytt basseng og ny idrettshall på Tverlandet revideres inn i handlingsplanen ved neste revisjon
av planen.
3. Turnhall og klatrehall overføres fra uprioritert liste til prioritert liste handlingsplan 2016-2019.
Oversendes:
Tomta til basis & turnhallen festes til Mørkvedhallen så snart dette er administrativt mulig.
Tomta, som er regulert til formålet, overføres uten krav til å erstatte parkeringsplasser, da det i
område rundt Mørkvedlia er tilgang til ca. 1000 parkeringsplasser.
Behovet for ytterligere parkeringsplasser er ikke tilstede ved den daglige bruk, da brukerne er barn
og unge med en bruksandel på ca 85 % til 90 % av alle treningstimer.
Ved arrangementer har Mørkvedhallen tilgang til parkeringsplasser ved parkeringsplassen til
Studentongan barnehage og nedre parkeringsplass til UiN.
Tomt til klatrehallen må omreguleres og dette gjøres så fort det er mulig slik at man kommer i gang
med begge prosjektene straks tomtene er klare.
Tomtene festes vederlagsfritt i 40 år.

PS 15/153 Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø
kommune
Komite for Oppvekst og kulturs behandling i møte den 24.11.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt

Komite for Oppvekst og kulturs innstilling
 Saken tas til orientering
o Enkelte tiltak er innarbeidet i forslag til Økonomiplan 2016-2019
o Øvrige tiltak må tas opp til fortløpende vurdering og eventuelt finansieres eksternt
via prosjektmidler eller liknende. Tiltakene konkretiseres nærmere og det legges opp
til tverretatlig samarbeid og samarbeid med frivillig sektor

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
 Saken tas til orientering
o Enkelte tiltak er innarbeidet i forslag til Økonomiplan 2016-2019
o Øvrige tiltak må tas opp til fortløpende vurdering og eventuelt finansieres eksternt
via prosjektmidler eller liknende. Tiltakene konkretiseres nærmere og det legges opp
til tverretatlig samarbeid og samarbeid med frivillig sektor

PS 15/154 AS Vinmonopolet - etablering av utsalgssted på
Hunstadsenteret
Komite for Helse, omsorg og sosials behandling i møte den 24.11.2015:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstilling
Det godkjennes at AS Vinmonopolet etablerer en tredje butikk i Bodø kommune med beliggenhet i
Hunstadsenteret, Hunstad/ Mørkved bydel.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Bente Haukås, KRF:
Tilleggsforslag:
Plasseringa av Vinmonopolet må ses i forbindelse med skjerming av barn og unge, og bør søkes
plassert adskilt fra barn og unges naturlige oppholdssteder i senteret.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Bente Haukås ble vedtatt mot 11 stemmer (6H, 4FRP, 1V).

Vedtak
Det godkjennes at AS Vinmonopolet etablerer en tredje butikk i Bodø kommune med beliggenhet i
Hunstadsenteret, Hunstad/ Mørkved bydel.
Plasseringa av Vinmonopolet må ses i forbindelse med skjerming av barn og unge, og bør søkes
plassert adskilt fra barn og unges naturlige oppholdssteder i senteret.

PS 15/155 Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt

Innstilling
1. Leieavtalen i Parkveien 51 forlenges i 5 år.
2. Det gjøres utbedringer av ventilasjonsanlegg og toalettforhold i henhold til gitte tilbud
pålydende 90 000 kroner.
3. Finansieres innenfor barnehagesektorens rammer.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Leieavtalen i Parkveien 51 forlenges i 5 år.
2. Det gjøres utbedringer av ventilasjonsanlegg og toalettforhold i henhold til gitte tilbud
pålydende 90 000 kroner.
3. Finansieres innenfor barnehagesektorens rammer.

PS 15/156 Bodø Rythm Group
Formannskapets behandling i møte den 18.11.2015:

Forslag
Fra Allan Ellingsen, FRP:
Formannskapet tar Stormen kulturhus KF sitt vedtak til etteretning. Bodø Rythm Group avvikles.

Votering
Forslag til innstilling fikk 5 stemmer (3AP, 2R), mot 4 stemmer avgitt for forslag fra Allan
Ellingsen (2H, 1FRP, 1V).

Innstilling
Formannskapets vedtak PS 15/126 Bodø Rythm Group opprettholdes.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Grethe Monica Fjærvoll, H:
Bodø kommune overtar ansatteforholdet til BRG-musikerne og finner arbeidsoppgaver til disse
innenfor kommunen.
Fra Jonny Gulbrandsen, FRP:
Bystyret tar Stormen kulturhus KF sitt vedtak til etterretning. Bodø Rythm Group avvikles.

Votering
Forslag fra Grethe Monica Fjærvoll fikk 13 stemmer og falt (13H).
Innstillingen ble vedtatt med 20 stemmer, mot 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF) avgitt for
forslaget fra Jonny Gulbrandsen.

Vedtak
Formannskapets vedtak PS 15/126 Bodø Rythm Group opprettholdes.

PS 15/157 Stormen – beslutningsprosess og merverdiavgiftsbehandling
Formannskapets behandling i møte den 25.11.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen på vegne av Rødt, AP og SP:
Alternativt forslag pkt 1:
Bystyret viser til at rådmannen i sin «Konklusjon og anbefaling» (se saksframlegg) varsler en
konkret vurdering av hvilke krav bystyret skal stille til foretaket når det gjelder beregningsgrad av
momskompensasjon, samt at han i egen sak vil legge fram og drøfte en del problemstillinger rundt
momskompensasjon på grunn av Skatteetatens strengere tolkning av regelverket.
Bystyret ber foretaket (Bodø Kulturhus KF) om, i egen sak til bystyret, å redegjøre for hvilket
driftskonsept foretaket nå arbeider etter, og hvordan dette harmonerer med gjeldende
momslovgivning.

Votering
Forslag fra Rødt, AP og SP ble vedtatt med 6 stemmer (2AP, 2R, 1SP, 1V), mot 3 stemmer avgitt
for forslag til innstilling pkt 1 (1H, 1FRP, 1KRF).
Forslag til innstilling pkt 2 ble enstemmig vedtatt
Forslag til innstilling pkt 3 ble enstemmig vedtatt

Innstilling
1. Bystyret viser til at rådmannen i sin «Konklusjon og anbefaling» (se saksframlegg) varsler
en konkret vurdering av hvilke krav bystyret skal stille til foretaket når det gjelder
beregningsgrad av momskompensasjon, samt at han i egen sak vil legge fram og drøfte en
del problemstillinger rundt momskompensasjon på grunn av Skatteetatens strengere tolkning
av regelverket.
Bystyret ber foretaket (Bodø Kulturhus KF) om, i egen sak til bystyret, å redegjøre for
hvilket driftskonsept foretaket nå arbeider etter, og hvordan dette harmonerer med gjeldende
momslovgivning.
2. Stormen KF og Rådmannen rapporterer fortløpende tilbake til Bystyret eventuelle endringer
som har konsekvenser i forbindelse med merverdiavgiftsbehandlingen.

3. Klargjøring av rutiner og samhandling mellom Bystyret – Rådmann – Foretak m/styrer
innarbeides i Rådmannens pågående utredning i forhold til eierstyring i Bodø kommune

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bystyret viser til at rådmannen i sin «Konklusjon og anbefaling» (se saksframlegg) varsler
en konkret vurdering av hvilke krav bystyret skal stille til foretaket når det gjelder
beregningsgrad av momskompensasjon, samt at han i egen sak vil legge fram og drøfte en
del problemstillinger rundt momskompensasjon på grunn av Skatteetatens strengere tolkning
av regelverket.
Bystyret ber foretaket (Bodø Kulturhus KF) om, i egen sak til bystyret, å redegjøre for
hvilket driftskonsept foretaket nå arbeider etter, og hvordan dette harmonerer med gjeldende
momslovgivning.
2. Stormen KF og Rådmannen rapporterer fortløpende tilbake til Bystyret eventuelle endringer
som har konsekvenser i forbindelse med merverdiavgiftsbehandlingen.
3. Klargjøring av rutiner og samhandling mellom Bystyret – Rådmann – Foretak m/styrer
innarbeides i Rådmannens pågående utredning i forhold til eierstyring i Bodø kommune

PS 15/158 Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015
Formannskapets behandling i møte den 18.11.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Innstilling
1. Bodø kommunes eierskapspolitikk – Eierskapsmelding 2015 vedtas. De ti overordnede
prinsipper for eierstyring legges til grunn for kommunens arbeid med eierskap i kommunale
foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper.
2. Det lages spesifikke eierstrategier for foretak og selskap

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommunes eierskapspolitikk – Eierskapsmelding 2015 vedtas. De ti overordnede
prinsipper for eierstyring legges til grunn for kommunens arbeid med eierskap i kommunale
foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper.
2. Det lages spesifikke eierstrategier for foretak og selskap

PS 15/159 Forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF - oversendt fra
kontrollutvalget
Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Vedtak
1.
2.
3.
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Forvaltningsrevisjonsrapporten Bodo Havn KF er forelagt bystyret og tas til etterretning.
Bystyret ber rådmannen og havnedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
Bystyret vil trekke frem følgende forhold:
Det må utformes en tydelig eierskapspolitikk og gode rutiner for eierstyring
for Bodø Havn KF.
Bystyret ber deretter om å få fremlagt sak om vedtekter for Bodo Havn KF.
Rådmannen og havnestyret må sørge for at det innføres rutiner for
kommunikasjon og samhandling mellom kommunen og foretaket. Dette for å
sikre at økonomiske sammenhenger mellom kommune og foretak ivaretas i
saksfremlegg til bystyret.
Bodø Havn KF må følge opp vedtak i havnestyret (sak 35/2013), og
kontrollutvalg (sak 38/13), i forhold til havne- og farvannsloven § 48, punkt
Dette bør skje i samråd med rådmannen.
Bodø Havn KF må få på plass arkivrutiner og offentlighetsrutiner i tråd med
lovverket.

PS 15/160 Valg av styrer, nemnder og råd, del 2 - 2015 - 2019
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 09.12.2015:

Forslag
Barnas talsperson i bygningssaker
Representant:
Øyvind Mathisen (AP)

Boligstiftelsen ved Universitetet i Nordland
Medlem:
Arild Nohr (AP)

Varamedlem:
Kassandra Eleni Bredrup Petsas (Frp)

Byhistoriekomiteen
Fra komité for oppvekst og kultur:
Medlemmer:
1. Randolf Gryt
(SV)
2. Jørgen Thommesen Fjørtoft (H)

Varamedlemmer:
1. Bente Haukås (Krf)
2. Jonny Gulbrandsen (Frp)

Frivillighetssentralen
Medlemmer:
Gøran Raade Andersen
Bente Haukås (Krf)

Varamedlemmer:
Sigurd Myrvoll (AP)

Heimevernsnemd
Medlemmer:
1. Ann- Kristin Moldjord (AP)
2. Espen Rokkan (H)
3. Fra politiet:

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Brit Johansen (SP)
2. Øyvind Pedersen KRF

Kystveiutvalget
1.Arild Nohr (AP)
2. Ann-Kristin Moldjord AP

Legatstyrer - fond
A. Legat for Bodø bys vel
Medlemmer:
1. Hans Jakob Engen(SP)
2. Maya Sol Sørgård (AP)
3. Jonny Gulbrandsen (Frp)

Pers. varamedlemmer:
1. Agnete Tjærandsen (H)
2. Øystein Mathisen (AP)
3. Bente Haukås (Krf)

B. Styret for Pauline og Olaf Kolsums legat
Medlemmer:
1. Øystein Kolstad Kvalø (SV)
2. Janne Ellingsen (Frp)

Pers. varamedlemmer:
Eirill Teigstad (SP)
2. Kassandra Eleni Bredrup Petsas

C. Styret for Fridthjof og Aagot Anderssens legat
Medlem:
1. Jan Gunnar Hoff
2. Linda Forsvik (Rødt)
3. Hans Petter Horsgaard (H)

Pers. varamedlemmer:
1. Mikael Rønnberg
2. Ingrid Torstensen (AP)
3. Audun Spjell

D. Zahls legat for Kjerringøys vanskeligstilte
Medlemmer: Astrid Olsen (SV)
E. Tom Holands fond for opplæring av funksjonshemmet ungdom
Medlem:
Eilif Benjaminsen (AP)

Mørkvedhallen BA
A. Representantskapet i Mørkvedhallen BA
Medlemmer:
1. Randolf Gryt (SV)

2. Lars Bang (Administrasjonen)
Varamedlemmer:
1. Maya Sol Sørgård (AP)
B. Styret i Mørkvedhallen BA
Medlem: Adelheid Kristiansen (AP)
Varamedlem: Jonny Gulbrandsen (Frp)

Nordnorsk jazzsenter - styret
Medlem:
Tore Stemland (Rødt)

Varamedlem:
Stian Hiis Bergh (H)

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Medlem:
Astrid Olsen (SV)

Varamedlem:
Tord Henriksen (H)

Salten Friluftsråd
Det skal velges ett medlem og ett varamedlem med funksjonstid 4 år.
Medlem:

Varamedlem:

Egil Mathisen (AP)

Ida Johnsen (V)

Salten Kultursamarbeid
Medlem:

Varamedlem:

Ingrid Lien (SP)

Arne Winje

Stiftelsen Adelsteen Normann
Medlemmer:
1.Jonny Gulbrandsen (Frp)
2.Joakin Sennesvik (H)
3.Kjell H.S. Jenssen

Varamedlemmer:
1. Cecilie Lekang (AP)
2.Tore Stemmland (Rødt)
3. Fredrik Person.

Stiftelsen Nordlandsmuseet - rådet
1 rådsmedlem med vara
Medlem:
Ingrid Lien (SP)

Pers. varamedlem:
Ellen Marie Sæthre-Mcguirk (H)

Foreningen Bodø Museums Venner
Medlem:
1. Jorulf Haugen (AP)
2. Jørgen Fjørtoft

Pers. varamedlem:
1.Svein Olsen
Audun Spjell

Stiftelsen Bodø Museum
Medlem:
1. Jorulf Haugen
2. Jørgen Fjørtoft

Pers. varamedlem:
1. Svein Olsen (Rødt)
2. Audun Spjell (Frp)

Stiftelsen Internasjonalt Senter - styret
Medlemmer:
1. Jorulf Haugen
2. Jørgen Fjørtoft

Pers. varamedlem:
1. Svein Olsen (Rødt)
2. Audun Spjell (Frp)

Stiftelsen Bo-Godt, Kjerringøy
Valgnemnda ber Kjerringøy kommunedelsutvalg foreslå kandidater til bystyret

Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum
Medlem:

Varamedlem:

Ole Henrik Hjartøy (H)

Britt Johansen (SP)

Tusenhjemmet - driftsstyre
Medlem:

Varamedlem:

Agnethe Tjærandsen (H)

Ingrid Torstensen (AP)

Bodø Ungdomsråd
Medlem:

Varamedlem:

Randolv Gryt (SV)

Bente Haukås (KRF)

Vei- og stedsnavnutvalg
Medlemmer:
1.Viggo Eide
2.Ingrid Lien (SP)
3. Hans Jakob Engen (SP)

Varamedlemmer:
1. Knut Ole Nordli (AP)
2. Randolv Gryt (SV)
3. Tord Henriksen (H)

Viltnemnda
Medlemmer:
1.Gjermun Carlsen (AP)
2. Harriet Hansen
3. Ingrid Lien (SP)
4. Bjørnar Olsen (H)
5. Johan Bakke (H)

Varamedlemmer i rekkef.:
1. Svein Olsen (Rødt)
2. Willy Rudborg
3. Rolf Wik (Frp)
4. Odd Paulsen (Frp)
5. Ann Kristin Moldjord (AP)

Leder: Johann Bakke

Stimuli prosjektet:
Øystein Mathisen (AP)
Anne Mari Haugen (AP)
Grethe Monica Fjærvoll (H)

Votering
Valgnemndas innstilling
Barnas talsperson i bygningssaker
Representant:
Øyvind Mathisen (AP)

Boligstiftelsen ved Universitetet i Nordland
Medlem:
Arild Nohr (AP)

Varamedlem:
Kassandra Eleni Bredrup Petsas (Frp)

Byhistoriekomiteen
Fra komité for oppvekst og kultur:
Medlemmer:
3. Randolf Gryt
(SV)
4. Jørgen Thommesen Fjørtoft (H)

Varamedlemmer:
1. Bente Haukås (Krf)
2. Jonny Gulbrandsen (Frp)

Frivillighetssentralen
Medlemmer:
Gøran Raade Andersen
Bente Haukås (Krf)

Varamedlemmer:
Sigurd Myrvoll (AP)

Heimevernsnemd
Medlemmer:
1. Ann- Kristin Moldjord (AP)
2. Espen Rokkan (H)
3. Fra politiet:

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Brit Johansen (SP)
2. Øyvind Pedersen KRF

Kystveiutvalget
1.Arild Nohr (AP)
2. Ann-Kristin Moldjord AP

Legatstyrer - fond
A. Legat for Bodø bys vel
Medlemmer:
4. Hans Jakob Engen(SP)
5. Maya Sol Sørgård (AP)
6. Jonny Gulbrandsen (Frp)

Pers. varamedlemmer:
1. Agnete Tjærandsen (H)
2. Øystein Mathisen (AP)
3. Bente Haukås (Krf)

B. Styret for Pauline og Olaf Kolsums legat
Medlemmer:
1. Øystein Kolstad Kvalø (SV)
2. Janne Ellingsen (Frp)

Pers. varamedlemmer:
Eirill Teigstad (SP)
2. Kassandra Eleni Bredrup Petsas

C. Styret for Fridthjof og Aagot Anderssens legat
Medlem:
1. Jan Gunnar Hoff
2. Linda Forsvik (Rødt)
3. Hans Petter Horsgaard (H)

Pers. varamedlemmer:
1. Mikael Rønnberg
2. Ingrid Torstensen (AP)
3. Audun Spjell

D. Zahls legat for Kjerringøys vanskeligstilte
Medlemmer: Astrid Olsen (SV)
E. Tom Holands fond for opplæring av funksjonshemmet ungdom
Medlem:
Eilif Benjaminsen (AP)

Mørkvedhallen BA
A. Representantskapet i Mørkvedhallen BA
Medlemmer:
3. Randolf Gryt (SV)
4. Lars Bang (Administrasjonen)
Varamedlemmer:
2. Maya Sol Sørgård (AP)
B. Styret i Mørkvedhallen BA
Medlem: Adelheid Kristiansen (AP)
Varamedlem: Jonny Gulbrandsen (Frp)

Nordnorsk jazzsenter - styret
Medlem:
Tore Stemland (Rødt)

Varamedlem:
Stian Hiis Bergh (H)

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Medlem:
Astrid Olsen (SV)

Varamedlem:
Tord Henriksen (H)

Salten Friluftsråd
Det skal velges ett medlem og ett varamedlem med funksjonstid 4 år.
Medlem:

Varamedlem:

Egil Mathisen (AP)

Ida Johnsen (V)

Salten Kultursamarbeid

Medlem:

Varamedlem:

Ingrid Lien (SP)

Arne Winje

Stiftelsen Adelsteen Normann
Medlemmer:
1.Jonny Gulbrandsen (Frp)
2.Joakin Sennesvik (H)
3.Kjell H.S. Jenssen

Varamedlemmer:
1. Cecilie Lekang (AP)
2.Tore Stemmland (Rødt)
3. Fredrik Person.

Stiftelsen Nordlandsmuseet - rådet
1 rådsmedlem med vara
Medlem:
Ingrid Lien (SP)

Pers. varamedlem:
Ellen Marie Sæthre-Mcguirk (H)

Foreningen Bodø Museums Venner
Medlem:
3. Jorulf Haugen (AP)
4. Jørgen Fjørtoft

Pers. varamedlem:
1.Svein Olsen
Audun Spjell

Stiftelsen Bodø Museum
Medlem:
1. Jorulf Haugen
2. Jørgen Fjørtoft

Pers. varamedlem:
1. Svein Olsen (Rødt)
2. Audun Spjell (Frp)

Stiftelsen Internasjonalt Senter - styret
Medlemmer:
1. Jorulf Haugen
2. Jørgen Fjørtoft

Pers. varamedlem:
1. Svein Olsen (Rødt)
2. Audun Spjell (Frp)

Stiftelsen Bo-Godt, Kjerringøy
Valgnemnda ber Kjerringøy kommunedelsutvalg foreslå kandidater til bystyret

Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum
Medlem:

Varamedlem:

Ole Henrik Hjartøy (H)

Britt Johansen (SP)

Tusenhjemmet - driftsstyre
Medlem:

Varamedlem:

Agnethe Tjærandsen (H)

Ingrid Torstensen (AP)

Bodø Ungdomsråd
Medlem:

Varamedlem:

Randolv Gryt (SV)

Bente Haukås (KRF)

Vei- og stedsnavnutvalg
Medlemmer:
1.Viggo Eide
2.Ingrid Lien (SP)
3. Hans Jakob Engen (SP)

Varamedlemmer:
1. Knut Ole Nordli (AP)
2. Randolv Gryt (SV)
3. Tord Henriksen (H)

Viltnemnda
Medlemmer:
1.Gjermun Carlsen (AP)
2. Harriet Hansen
3. Ingrid Lien (SP)
4. Bjørnar Olsen (H)
5. Johan Bakke (H)

Varamedlemmer i rekkef.:
1. Svein Olsen (Rødt)
2. Willy Rudborg
3. Rolf Wik (Frp)
4. Odd Paulsen (Frp)
5. Ann Kristin Moldjord (AP)

Leder: Gjermund Carlsen (AP)

Stimuli prosjektet:
Øystein Mathisen (AP)
Anne Mari Haugen (AP)
Grethe Monica Fjærvoll (H)

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Kommunal valgnemnds innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Barnas talsperson i bygningssaker:
Representant:
Øyvind Mathisen (AP)
Boligstiftelsen ved Universitetet i Nordland
Medlem:
Varamedlem:
Arild Nohr (AP)
Kassandra Eleni Bredrup Petsas (Frp)

Byhistoriekomiteen
Fra komité for oppvekst og kultur:
Medlemmer:
1. Randolf Gryt (SV)
2. Jørgen Thommesen Fjørtoft (H)
Frivillighetssentralen
Medlemmer:
Gøran Raade Andersen
Bente Haukås (Krf)
Heimevernsnemd
Medlemmer:
1. Ann- Kristin Moldjord (AP)
2. Espen Rokkan (H)
3. Fra politiet: Walter Pedersen

Varamedlemmer:
1. Bente Haukås (Krf)
2. Jonny Gulbrandsen (Frp)
Varamedlemmer:
Sigurd Myrvoll (AP)
Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Brit Johansen (SP)
2. Øyvind Pedersen (KRF)

Kystveiutvalget
1. Arild Nohr (AP)
2. Ann-Kristin Moldjord (AP)
Legat for Bodø bys vel
Medlemmer:
1. Hans Jakob Engen(SP)
2. Maya Sol Sørgård (AP)
3. Jonny Gulbrandsen (Frp)

Pers. varamedlemmer:
Agnete Tjærandsen (H)
Øystein Mathisen (AP)
Bente Haukås (KRF)

Styret for Pauline og Olaf Kolsums legat
Medlemmer:
1. Øystein Kolstad Kvalø (SV)
2. Janne Ellingsen (Frp)

Pers. varamedlemmer:
Eirill Teigstad (SP)
Kassandra Eleni Bredrup Petsas (FRP)

Styret for Fridthjof og Aagot Anderssens legat
Medlemmer:
Pers. varamedlemmer:
1. Jan Gunnar Hoff
Mikael Rønneberg
2. Linda Forsvik (Rødt)
Ingrid Torstensen (AP)
3. Hans Petter Horsgaard (H)
Audun Spjell (FRP)
Zahls legat for Kjerringøys vanskeligstilte
Medlem:
Astrid Olsen (SV)
Tom Holands fond for opplæring av funksjonshemmet ungdom
Medlem:
Eilif Benjaminsen (AP)
Mørkvedhallen BA
A. Representantskapet i Mørkvedhallen BA
Medlemmer:
1. Randolf Gryt (SV)

Varamedlemmer:
1. Maya Sol Sørgård

2. Lars Bang (Administrasjonen)
B. Styret i Mørkvedhallen BA
Medlem:
Adelheid Kristiansen (AP)

Varamedlem:
Jonny Gulbrandsen (Frp)

Nordnorsk jazzsenter - styret
Medlem:
Tore Stemland (Rødt)

Varamedlem:
Stian Hiis Bergh (H)

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Medlem:
Astrid Olsen (SV)

Varamedlem:
Tord Henriksen (H)

Salten Friluftsråd
Medlem:
Egil Mathisen (MDG)

Varamedlem:
Ida Johnsen (V)

Salten Kultursamarbeid
Medlem:
Ingrid Lien (SP)

Varamedlem:
Arne Vinje

Stiftelsen Adelsteen Normann
Medlemmer:
1.Jonny Gulbrandsen (Frp)
2.Joakim Sennesvik (H)
3.Kjell H.S. Jenssen

Varamedlemmer:
Cecilie Lekang (AP)
Tore Stemland (Rødt)
Fredric Persson (AP)

Stiftelsen Nordlandsmuseet - rådet
Medlem:
Ingrid Lien (SP)

Pers. varamedlem:
Ellen Marie Sæthre-Mcguirk (H)

Foreningen Bodø Museums Venner
Medlem:
1. Jorulf Haugen (AP)
2. Jørgen Fjørtoft (H)

Pers. varamedlem:
Svein Olsen (Rødt)
Audun Spjell (FRP)

Stiftelsen Bodø Museum
Medlem:
1. Jorulf Haugen (AP)
2. Jørgen Fjørtoft (H)

Pers. varamedlem:
Svein Olsen (Rødt)
Audun Spjell (Frp)

Stiftelsen Internasjonalt Senter - styret
Medlemmer:
1. Jorulf Haugen (AP)
2. Jørgen Fjørtoft (H)

Pers. varamedlem:
Svein Olsen (Rødt)
Audun Spjell (Frp)

Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum
Medlem:
Ida Maria Pinnerød (AP)

Varamedlem:
Britth Johansen (SP)

Tusenhjemmet - driftsstyre
Medlem:
Agnethe Tjærandsen (H)

Varamedlem:
Ingrid Torstensen (AP)

Bodø Ungdomsråd
Medlem:
Randolv Gryt (SV)

Varamedlem:
Bente Haukås (KRF)

Vei- og stedsnavnutvalg
Medlemmer:
1.Viggo Eide
2. Ingrid Lien (SP)
3. Hans Jakob Engen (SP)

Varamedlemmer:
Knut Ole Nordlie (AP)
Randolv Gryt (SV)
Tord Henriksen (H)

Viltnemnda
Medlemmer:
1. Gjermund Carlsen (AP)
2. Harriet Hansen
3. Ingrid Lien (SP)
4. Bjørnar Olsen (H)
5. Johan Bakke (H)

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Svein Olsen (Rødt)
2. Willy Rudborg
3. Rolf Wik (Frp)
4. Odd Paulsen (Frp)
5. Ann Kristin Moldjord (AP)

Leder: Gjermund Carlsen
Stimuli prosjektet:
Øystein Mathisen (AP)
Anne Mari Haugen (AP)
Grethe Monica Fjærvoll (H)
Leder: Anne Mari Haugen

PS 15/161 Råd for funksjonshemmede - valg av brukerrepresentanter
for perioden 2015 - 2019
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 09.12.2015:

Forslag
1.Knut Storvik
2.Gunn Strand Hutchinson
3.Bjørn Roald Olsen
4.Merethe Aspenes
Personlige varamedlemmer:
1.Gunnar Olsen
2.Hans Petter Saxi
3.Ståle Norman
4.

Votering
Enstemmig vedtatt

Valgnemndas innstilling
Medlemmer:
1.Knut Storvik
2.Gunn Strand Hutchinson
3.Bjørn Roald Olsen
4.Merethe Aspenes
Personlige varamedlemmer:
1.Gunnar Olsen
2.Hans Petter Saxi
3.Ståle Norman
4.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Kommunal valgnemnds innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Medlemmer:
1.Knut Storvik
2.Gunn Strand Hutchinson
3.Bjørn Roald Olsen
4.Merethe Aspenes
Personlige varamedlemmer:
1.Gunnar Olsen
2.Hans Petter Saxi
3.Ståle Norman
4.

PS 15/162 Ruspolitisk råd - valg av brukerrepresentanter for perioden
2015 - 2019
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 09.12.2015:

Forslag
Medlemmer
1. Odd Arild Johnsen
2.Tove Nitter

3.
Varamedlemmer
1.
2.
3.

Votering
Enstemmig vedtatt

Valgnemndas innstilling
Medlemmer
1. Odd Arild Johnsen
2.Tove Nitter
3.
Varamedlemmer
1.
2.
3.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Medlemmer
1. Odd Arild Johnsen
2. Tove Nitter
3.
Varamedlemmer
1.
2.
3.

PS 15/163 Bodø eldreråd - valg av brukerrepresentanter for perioden
2015 - 2019
Kommunal valgnemnds behandling i møte den 09.12.2015:

Forslag
Medlemmer:
1. Elly Wolden
2. Viggo Nilsen
3. Anne-Gro Abrahamsen
4. Svenn Larsen
5.
Personlige varamedlemmer:
1. Inger Johanne Jentoft
2.
3.
4.
5.

Votering
Enstemmig vedtatt

Valgnemndas innstilling
Medlemmer:
1.Elly Wolden
2.Viggo Nilsen
3.Anne-Gro Abrahamsen
4.Svenn Larsen
5.
Personlige varamedlemmer:
1.Inger Johanne Jentoft
2.
3.
4.
5.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Medlemmer:
1. Elly Wolden

2. Viggo Nilsen
3. Anne-Gro Abrahamsen
4. Svenn Larsen
5.
Personlige varamedlemmer:
1. Inger Johanne Jentoft
2.
3.
4.
5.

PS 15/164 Bodø Havn KF - valg av styre
Forslag til innstilling
Innstilling til nytt styre i Bodø Havn KF fremmes av valgkomiteen i bystyrets møte.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Valgkomiteens forslag:
Styreleder:

Adelheid Kristiansen

Nestleder:

Inge H. Andersen

Medlem:

Inger Hilde Tobiassen

Medlem:

Cato Henriksen

Medlem:

Arild Nohr

Vara:

Jeanette Schau

Vara:

Jon Tørset

Vara:

Cecilie Lekang

Vara:

Tommy Wisth

Vara:

Bernt Aanonsen

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Styreleder:

Adelheid Kristiansen

Nestleder:

Inge H. Andersen

Medlem:

Inger Hilde Tobiassen

Medlem:

Cato Henriksen

Medlem:

Arild Nohr

Medlem:

Erlend Andre Willumsen (ansatterepr)

Medlem:

Arve Knutsen (oppnevnt av Nordland fylkeskommune)

Vara:

Jeanette Schau

Vara:

Jon Tørset

Vara:

Cecilie Lekang

Vara:

Tommy Wisth

Vara:

Bernt Aanonsen

Vara:

Vegard Smådal (ansattrepr)

Vara:

Stian Hiis Bergh (oppnevnt av Nordland Fylkeskommune)

PS 15/165 Bodø Spektrum KF - valg av styre
Forslag til innstilling
Innstilling fremmes av valgkomiteen i bystyrets møte

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Valgkomiteens forslag:
Styreleder:

Hans Larsen

Nestleder:

Synnøve Pettersen

Medlem:

Kristian Amundsen

Medlem:

Brita Bjørnbak

Medlem:

Øystein Mathisen

Vara:

Jonny Gulbrandsen

Vara:

Bente Haukås

Vara:

Halldis Andersen

Vara:

Sigurd Myrvoll

Vara:

Terje Cruickshank

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Styreleder:

Hans Larsen

Nestleder:

Synnøve Pettersen

Medlem:

Kristian Amundsen

Medlem:

Brita Bjørnbak

Medlem:

Øystein Mathisen

Vara:

Jonny Gulbrandsen

Vara:

Bente Haukås

Vara:

Halldis Andersen

Vara:

Sigurd Myrvoll

Vara:

Terje Cruickshank

PS 15/166 Bodø Kulturhus KF - valg av styre
Forslag til innstilling
Innstilling til nytt styre i Bodø Kulturhus KF fremmes av valgkomiteen i bystyrets møte.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Valgkomiteens forslag:

Styreleder:

Odd Tore Fygle

Nestleder:

Tove Buschmann Riise

Medlem:

Alice Sivertsen

Medlem:

Petter Snekkestad

Ansattmedl.

Velges av ansatte

Varamedlem: Lisa Marshall
Varamedlem: Joakim Sennesvik

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Styreleder:

Odd Tore Fygle

Nestleder:

Tove Buschmann Riise

Medlem:

Alice Sivertsen

Medlem:

Petter Snekkestad

Ansattmedl.

Velges av ansatte

Varamedlem: Lisa Marshall
Varamedlem: Joakim Sennesvik

PS 15/167 Bodø kommunale eiendommer KF - valg av styre
Forslag til innstilling
Innstilling fra valgkomite til nytt styre i Bodø Kommunale Eiendommer KF blir fremmet i bystyrets
møte.

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:
Saken ble trukket

PS 15/168 Referatsaker
Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Vedtak
Enstemmig vedtatt

RS 15/15 Rullering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - orientering om arbeidet
RS 15/16 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen

Forslag til innstilling
Oversiktsarbeidet tas til orientering.

RS 15/17 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 23.10.15 og 23.11.15

Forslag til vedtak
Tas til orientering

RS 15/18 Møteplan 2016

PS 15/169 Interpellasjon
Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:
Interpellasjon fra Hans Petter Horsgaard, H:
Passeringstak RV80
Den nye bomringen er nå på plass og innkrevingen har startet. Bypakke Bodø gir grunnlag for en
vesentlig kapasitetsøkende investering i veinettet. Bodø er en stor kommune ikke bare i
innbyggertall men også i areal.
Flere av våre kommunedeler må betraktes som distrikt. Spesielt Kjerringøy, Saltstraumen og
tidligere Skjerstad kommune. Mange av våre innbyggere i disse kommunedelene er helt avhengig
av bil for å kunne komme til og fra arbeid, gjøre nødvendige innkjøp og benytte seg av
tjenestetilbud innenfor bomringen.
Mange vil oppleve at bomringen vil bli en økonomisk ekstrabelastning uten at de selv har et reelt
alternativ til å benytte andre transportmidler.

Det er idag innført et passeringstak i bypakken på 80 passeringer per måned. Det betyr at ingen skal
betale for mer enn 80 passeringer innenfor samme måned. Et godt tiltak for å sikre at belastningen
for våre innbyggerne på Kjerringøy, fra Saltstraumen og tidligere Skjerstad kommune, kan være å
legge til rette for et lavere passeringstak. Bodø Høyre ønsker at Ordføreren skal arbeide for slik
løsning og inviterer bystyret til følgende vedtak:
Bodø kommune skal ta kontakt med samferdselsdepartementet for å finne gode løsninger som gir
kommunens innbyggere som er bosatt utenfor tettbebygde strøk et lavere passeringstak per måned i
Bypakke Bodø. Forslag til endringer legges frem for bystyret så raskt som mulig.
Svar fra ordfører:
Bystyre. Før bomringen ble oppført ble tilsvarende spørsmål reist og behandlet i styringsgruppa for
Bypakke Bodø, sist i møte 3. desember 2014. Styringsgruppa har i lignende saker anbefalt at det
ikke gjøres endringer i innkrevingsopplegget for Bypakke Bodø.
I styringsgruppa har det tidligere blitt sendt brev til Samferdselsdepartementet for å fremme
situasjonene og finne mulige løsninger. Denne prosessen resulterte ikke i noen avklaringer fra
departementets side.
Inntektene i bomringen skal sikre finansiering av Bypakke Bodø. Inntektsbehovet er gitt og en
endring av innkrevingen ved at enkelte får mindre belastning i bomringen, vil medføre at andre må
betale tilsvarende mer.
Ordføreren har forståelse for problemstillingen, men med bakgrunn i at dette har vært til behandling
ved flere anledninger de siste årene, og at man ikke har kommet til noen løsninger verken i
Styringsgruppa for Bypakke Bodø eller Samferdselsdepartementet, mener ordfører at det ikke
foreligger et hensiktsmessig grunnlag eller nye opplysninger som gir grunn til å ta opp saken på
nytt.
Interpellanten inviterer i sin interpellasjon til å fatte vedtak i saken. Ordfører anbefaler imidlertid at
det ikke fattes noe vedtak i saken da det ikke foreligger et nytt grunnlag som tilsier at det vil gi noe
annet resultat enn det som er kommet fram i Styringsgruppa og fra Samferdelsdepartementet de
siste år, og senest i desember 2014. Ordfører er likevel av den oppfatning at det kan være
hensiktsmessig å vurdere saken på nytt dersom det skulle komme en situasjon som gir et nytt
utgangspunkt for å ta opp saken.
Med dette anses interpellasjonen for besvart.

Interpellasjon fra Grethe Monica Fjærvoll, H:
Bodø Kommune søkte i sin tid Nordland Fylkeskommune om nytt handelsareal på tomten til Bohus
på Hunstad/Mørkved.
Nordland Fylke hadde da innsigelser og det kunne først se ut som om nødvendige tillatelser ikke
ville bli gitt. Men etter mye arbeid fra kommunens side, mange møter og drøftinger så kom en frem
til enighet og innsigelsen fra NFK ble trukket, og de nødvendige tillatelser på 10000 kvm2
handelsareal ble gitt .

Bohus planlegger derfor nå å bygge sitt eget Møbelhus å flytte dagens virksomhet ut av Sentrum i
Bodø.
Bydelen Mørkved, der også Universitetet i Nordland har i dag ca 15000 innbyggere.
Det er de siste årene jobbet frem gode kollektivløsninger for bydelen, der busstilbudet er kraftig
forbedret og ikke minst at man har fått et bedre togtilbud gjennom Saltenpendelen.
Mange som bor i bydelen ser at de derfor kan unngå å bruke egen bil så mye.
Og ikke minst mange klarer seg faktisk uten, blant annet mange at de tilflyttede studentene som nå
har fått bolig i Mørkvedlia Studentby.
Her har vi jo også klare ambisjoner om å ferdigstille alle de 600 studentboligene tomteområdet er
regulert for. Det forventes også stor vekst i befolkningen etter hvert som bl.a. Hunstad sør
boligområde bygges ut. Området er i befolkningstall større enn de fleste kommuner i
Nordland, og det betyr at det er behov for et variert tilbud også innenfor handel. Handel
foretatt lokalt på Hunstad/Mørkved vil jo som nevnt redusere behovet for transport.
I juni i år skjedde det som ikke skulle skje, Hunstadsenteret brant.
Når man nå skal gå i gang med oppbygging av senteret etter brannen ser man på muligheter for å
tilby beboerne på Hunstad/Mørkved enda flere gode tilbud i sitt nærmiljø.
Og i denne forbindelse ser man at man har behov for ytterligere 3000 kvm2 handelsareal til det nye
Hunstadsenteret.
Dette utfordrer den gitte rammen på 25.000 kvm og spørsmålet nå er om dagens ordfører kan ta
initiativ overfor fylkesrådet for å få nødvendig dispensasjon slik at befolkningen på
Hunstad/Mørkved får et enda bedre tilbud i sitt nærmiljø i femtiden.
Administrasjonen har hatt møte med administrasjonen i Nordland fylkeskommune om saken og
eventuell saksgang ved søknad om dispensasjon fra regional planbestemmelse. Fylkeskommunen
har ikke gitt noen signaler som tyder på at det vil bli en kurant sak.
Vi i Bodø trenger derfor ordførerens engasjement for å lande saken, og siden Fylkestinget i
Nordland må behandle saken er vi i Høyre allerede i dialog med våre folk.
Men dersom ordføreren kan få fylkesrådets positiv til saken så vil jo det være avgjørende for å løse
saken til det beste for 15000 innbyggere i bydelen.
Svar fra ordfører:
I bystyremøte 29.oktober 2015, som var forrige møte, behandlet bystyret en sak om Hunstadsenteret
hvor følgende vedtak ble fattet:
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»)

Ordføreren er, etter denne behandlingen, gjort kjent gjennom media med at arbeidet med å etablere
det nye Hunstadsenteret etter brannen er i full gang, og at utbyggerne arbeider for fullt med å
realisere dette. Ordfører opplever det derfor som overflødig å gjennomføre de tiltak som er foreslått
i interpellasjonen, og anser interpellasjonen som besvart.
Interpellasjon fra Hans Christian Fjærvoll, Høyre:
Ladere til Elbiler
Elbilen er blitt et normalt syn i bodø, og ønsket er at det skal bli flere på grunn av miljøvennlige
hensyn som ingen utslipp av klimagassen CO2, den er nær lydløs og er svært energieffektiv. Elbilen
har mange styrker, men den har sin begrensing i kjørelengden. For å gjøre det attraktivt å velge
elbil, er svakheten kompensert med flere fordeler som reduserer konstanden, som blant annet gratis
lading på de fleste offentlige ladestasjoner.
Men når det er sagt er det viktig å få frem at vi i Bodø kommune har behov for flere semihurtigladere og hurtigladere, og da spesielt innenfor bykjernen. I dag har elbileiere fra bydeler rundt
Bodø og nabokommuner utfordringer med å benytte seg av tilbudene i Bodø sentrum på grunn av
dårlig/ingen utbygging av semihurtig/hurtigladere i sentrum av byen. Noe som igjen fører til mindre
besøk hos handelstanden fra andre kommunedeler og distrikter rundt Bodø. For enkelte elbileiere i
nabokommunene til Bodø er det omtrent umulig å ta seg en dagstur til Bodø. Skal du feks kjøre fra
Saltdal til Bodø for en dags handling krever dette at du må ha en overnatting med de ladetilbudene
vi har å tilby i dag. Samtlige ladestasjoner som er satt opp av kommunen er av samme kaliber som
folk flest har i stua hjemme. Typiske 12amp ladere. Ladere som gir elbilen cirka 10km rekkevidde
per time.
Forslag:
Ved at Bodø kommune oppgradere dagens ladestasjoner, og ikke setter opp noen ladepunkter som
yter mindre enn 11kw, og ønskelig at normalen i kommunen blir 22kw ladere vil hele kommunen
kunne benytte seg av elbiler. Noe som igjen bidrar til å hjelpe byens næringsliv, samt øke
verdiskapningen i Bodø sentrum.
Svar fra ordfører:
Bodø kommune har en viktig oppgave i å være pådriver for å redusere klimagassutslippene og sørge
for en mer miljøvennlig utvikling i Bodø. Privatbilismen utgjør over ti prosent av klimautslippene i
Norge, samtidig som den bidrar til forurenset luft i mange bysentrum. Derfor er å legge til rette for
El-biler et av mange viktige tiltak vi må satse på for å redusere utslippene i Bodø. Ordfører ønsker
derfor å berømme interpellanten for initiativet til å arbeide videre med dette.
Stortinget har i møte av 9. juni 2015 gjort vedtak til lov om endring i veitrafikkloven. Vedtak om
endring av veitrafikklovens § 8 medfører at kommunene blir pliktig å tilby lademuligheter for strøm
til EL-biler.
Departementet har nå til revisjon forskriften som allerede har vært på høring. Det er forventet at
forskrift for vilkårsparkering behandles i Stortinget på nyåret. I forskriften vil man få nærmere
retningslinjer for hvordan den skal gjennomføres med hensyn til antall ladestasjoner og strømstyrke
med videre.

Ordfører anbefaler at bystyret får en egen sak om ladestasjoner for EL-bil til behandling når ny
forskrift foreligger.
Når det gjelder parkeringsordning for el-biler i sone 1, så er det i innkallingen til Formannskapets
møte i 16.12.2015 lagt fram en sak hvor det bes om at man avventer innføring av ny
parkeringsordning for elbiler i sone 1, til ny forskrift foreligger.
Dette i h.h.t. tidligere vedtatt interpellasjon.
Målet om å gjøre Bodø til en moderne, ren og klimavennlig by, er et mål jeg håper og tror bystyret
kan så sammen om. De kommende sakene om el-biler vil gi oss gode muligheter til å vedta politikk
som vi bringe oss i rett retning.
Med bakgrunn i at det kommer egne saker om dette etter at Stortinget er ferdige med revideringen
av forskriftene, vil Ordføreren foreslå for Bystyret at forsalget oversendes administrasjonen og tas
med i den videre behandlingen, og at bystyret tar stilling til dette når sakene legges fram.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt som oversendelsesforslag.
Vedtatt oversendt:
Ved at Bodø kommune oppgradere dagens ladestasjoner, og ikke setter opp noen ladepunkter som
yter mindre enn 11kw, og ønskelig at normalen i kommunen blir 22kw ladere vil hele kommunen
kunne benytte seg av elbiler. Noe som igjen bidrar til å hjelpe byens næringsliv, samt øke
verdiskapningen i Bodø sentrum.

FO 15/19 Interpellasjon Hans Petter Horsgaard - Bypakke Bodø
FO 15/20 Interpellasjon Joakim Sennesvik -Nye Bodø Rådhus
FO 15/21 Interpellasjon Grethe Monica Fjærvoll - Hunstadsenteret
FO 15/22 Interpellasjon Hans Christian Fjærvoll - El-biler

PS 15/170 Bosetting av flyktninger 2016 og 2017 II
Komite for Oppvekst og kulturs behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Forslag fra Randolv Grut (SV) nytt punkt 4.
4. Det utarbeides en integreringsplan basert på erfaringer fra
kommunene som er best på integrering. Tiltak som gir rask deltagelse i arbeidslivet skal prioriteres. Det
vurderes å innføre krav om språkarbeidsplasser overfor leverandører til kommunen. Frivillige
organisasjoner inviteres til å delta i utforming av planen.

Forslag fra Jonny Gulbrandsen (FRP)
Bodø Frp ønsker at Bodø kommune går tilbake til IMDI’s opprinnelige anmodning om å bosette 70
flyktninger i 2016 og det samme i 2017

Votering
FRP sitt forslag ble satt opp mot innstillingens pkt. 1
Frp sitt forslag fikk 1 stemme (FRP) og falt
Nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen med nytt punkt 4. ble enstemmig vedtatt.

Komite for Oppvekst og kulturs innstiling
1. Bodø kommune skal bosette 140 flyktninger i 2016, hvorav 35 enslige mindreårige. Familiegjenforening
kommer i tillegg. Dersom økonomiske og praktiske konsekvenser tilsier at kommunen ikke vil klare å
bosette 35 enslige mindreårige i 2016 konverteres et antall plasser til ordinær bosetting.
2. Bodø kommune avventer å gjøre vedtak for 2017 og framover til situasjonen er mer avklart, senest innen
utgangen av juni 2016.
3. Rådmannen setter umiddelbart ned en gruppe som utarbeider forslag til organisering og plan for
bosetting. Gruppen skal utrede praktiske og økonomiske konsekvenser ved vedtatt bosetting.
4. Det utarbeides en integreringsplan basert på erfaringer fra
kommunene som er best på integrering. Tiltak som gir rask deltagelse i arbeidslivet skal prioriteres. Det
vurderes å innføre krav om språkarbeidsplasser overfor leverandører til kommunen. Frivillige
organisasjoner inviteres til å delta i utforming av planen.
5 . Rådmannen setter ned en gruppe som utreder muligheter og konsekvenser ved drift av eventuelt
asylmottak i kommunal regi.
Arbeidet starter opp etter at pågående anbudskonkurranse for etablering av 30 000 ordinære
asylmottaksplasser er gjennomført

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:

Forslag
Fra Jonny Gulbrandsen, FRP:
Bodø Frp ønsker at Bodø kommune går tilbake til IMDI’s opprinnelige anmodning om å bosette 70
flyktninger i 2016 og det samme i 2017

Votering
Innstillingens pkt 1 ble vedtatt, mot 4 stemmer (4FRP) avgitt for forslag fra Jonny Gulbrandsen.

Innstillingens pkt 2-5 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune skal bosette 140 flyktninger i 2016, hvorav 35 enslige mindreårige.
Familiegjenforening kommer i tillegg. Dersom økonomiske og praktiske konsekvenser
tilsier at kommunen ikke vil klare å bosette 35 enslige mindreårige i 2016 konverteres et
antall plasser til ordinær bosetting.
2. Bodø kommune avventer å gjøre vedtak for 2017 og framover til situasjonen er mer avklart,
senest innen utgangen av juni 2016.
3. Rådmannen setter umiddelbart ned en gruppe som utarbeider forslag til organisering og plan
for bosetting. Gruppen skal utrede praktiske og økonomiske konsekvenser ved vedtatt
bosetting.
4. Det utarbeides en integreringsplan basert på erfaringer fra
kommunene som er best på integrering. Tiltak som gir rask deltagelse i arbeidslivet skal
prioriteres. Det vurderes å innføre krav om språkarbeidsplasser overfor leverandører til
kommunen. Frivillige organisasjoner inviteres til å delta i utforming av planen.
5. Rådmannen setter ned en gruppe som utreder muligheter og konsekvenser ved drift av
eventuelt asylmottak i kommunal regi. Arbeidet starter opp etter at pågående
anbudskonkurranse for etablering av 30 000 ordinære asylmottaksplasser er gjennomført

