Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Rådhuset

Dato:

22.04.2015

Tidspunkt:

09:00 – 16.35

Til stede:
Navn
Ole-Henrik Hjartøy
Grethe Monica Fjærvoll
Ingrid Lien
Terje Cruickshank
Morten Melå
Ida Marie Pinnerød
Adelheid Kristiansen
Svein Eilif Olsen
Mona Lillehaug

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Medl. Varamedl. for
H
H
SP
V
AP
AP
AP
RØDT
H
Allan Ellingsen

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

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør, oppvekst- og kulturavdelingen
Kommunaldirektør, helse- og omsorgsavdelingen
Kommunaldirektør, teknisk avdeling
Konst. økonomidirektør
Utviklingssjef

Ordfører Ole Henrik Hjartøy ble innvilget permisjon fra kl 12.00. Varaordfører Allan Ellingsen
tiltrådte da møtet, og Mona Lillehaug møtte som vara.
Adelheid Kristiansen ble innvilget permisjon fra kl 16.15, ingen vara møtte i hennes sted.
Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 04.03.15 og 26.03.15 ble godkjent.

Orientering:
Det ble gitt følgende orienteringer

 Årsregnskap 2014 v/ konst. økonomidirektør Kornelija Rasic og regnskapssjef Linda
Johnsen
 Tverlandet skole – fremdriftsprosess v/ prosjektleder Hall Alvestad, Bodø kommunale
eiendommer KF
 Stormen – momskompensasjonsordning v/ rådmann Rolf Kåre Jensen
 Voldgiftsdom terminalkai sør – status og videre fremdrift v/ kommunaldirektør Knut A.
Hernes, teknisk avdeling
Formannskapet besluttet å holde sistnevnte orientering i lukket møte i medhold av kommunelovens
§31 nr. 5 jfr offl. §14.

Annet:
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 15/45, PS 15/46, PS 15/59, PS 15/47, PS 15/44, PS 15/48, PS 15/51, PS 15/38, PS 15/50, PS
15/32, PS 15/33, PS 15/34, PS 15/35, PS 15/36, PS 15/37, PS 15/39, PS 15/40, PS 15/41, PS 15/42,
PS 15/43, PS 15/49, PS 15/52, PS 15/56, PS 15/57, PS 15/58, PS 15/60, RS 15/3, RS 15/4, RS 15/5,
PS 15/54, PS 15/53, PS 15/55, RS 15/6
Formannskapet besluttet å behandle følgende saker i lukket møte i medhold av kommunelovens §31
nr 2 jfr offl. §13 jfr fvl. §13:
PS 15/53, PS 15/54, PS 15/55, RS 15/6.
Inhabilitet:
PS 15/34:

Adelheid Kristiansen, AP

Saksnr

Innhold

PS 15/32

Nordstranda idrettslag - forslag til nedbetalingsplan

PS 15/33

Bodø kommunes deltakelse i prosjektet Sykkel i Salten

PS 15/34

Søknader om tilskudd til private anlegg og fysisk aktivitet 2015

PS 15/35

Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement

PS 15/36

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

PS 15/37

Utviklingsprogram for byregioner - Deltagelse fase II

PS 15/38

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

PS 15/39

City Hotelldrift AS - søknad om skjenkebevilling i Himmel & Hav restaurant

PS 15/40

Norrøna Hotel AS - uteservering ved Kaptein Larsen Bar & Cafe

PS 15/41

Ohma Asian Cooking - søknad om serverings- og skjenkebevilling på uteservering

PS 15/42

Søknad om skjenkebevilling i alkoholgruppe 3, Løvolds Kafeteria

PS 15/43

Hurtigruten MS Nordlys - søknad om skjenkebevilling ved kai i Bodø

PS 15/44

Områdeledelse for barnehager

PS 15/45

Prosjektgjennomføring Bypakke Bodø i kommunal regi av Byteknikk.

PS 15/46

Miljøopprydding Bodø havn-videreføring av prosjektet

PS 15/47

Endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti Bypakke Bodø.

PS 15/48

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

PS 15/49

Hovedplan Vann 2016-2019

PS 15/50

KOSTRA analyse 2015.

PS 15/51

Årsregnskap 2014 Bodø kommune

PS 15/52

Tusenhjemmet Bodø AS - vurdering av driftsform

PS 15/53

Bodø bys kulturpris 2015– Unntatt offentlighet jfr offl. §13 jfr fvl. §13

PS 15/54

Kulturstipend 2015– Unntatt offentlighet jfr offl. §13 jfr fvl. §13

PS 15/55

Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling– Unntatt offentlighet jfr offl.
§13 jfr fvl. §13

PS 15/56

Salten regionråd - Oppfølging av partnersskapsavtale med Nord-Norges
Europakontor

PS 15/57

Bruk av forkjøpsrett Zahl-bygget

PS 15/58

Røst kommune - intensjonsavtale om digital fusjon og samarbeid om utvikling av
nye Røst kommune.

PS 15/59

Ad sak Miljøopprydding i Bodø indre havn - videreføring av prosjektet

PS 15/60

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m.

PS 15/61

Referatsaker

RS 15/3

Helse- og omsorgsavdelingen - status på tiltak

RS 15/4

Samisk kulturuke 2015 - rapport

RS 15/5

STImuli - status og videreføring

RS 15/6

Tilleggsinformasjon Fsak RS 15/1: Stillingsprosent knyttet til pensjonsopptjening Unntatt offentlighet jfr offl. §13 jfr fvl. §13
Bodø, den 17. april 2015
Ole Henrik Hjartøy
Ordfører
Berit Skaug
Formannskapssekretær

PS 15/32 Nordstranda idrettslag - forslag til nedbetalingsplan
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune aksepterer Nordstranda idrettslags forslag til nedbetalingsplan. Bodø Spektrum
KF oppfordres til å gjøre det samme.
2. Det beregnes ikke renter på Nordstranda idrettslags gjeld til Bodø kommune.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bodø kommune aksepterer Nordstranda idrettslags forslag til nedbetalingsplan. Bodø Spektrum
KF oppfordres til å gjøre det samme.
2. Det beregnes ikke renter på Nordstranda idrettslags gjeld til Bodø kommune.

PS 15/33 Bodø kommunes deltakelse i prosjektet Sykkel i Salten
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune deltar i prosjektet «Sykkel i Salten» slik det er skissert i prosjektbeskrivelsen
datert 28.08.14 (vedlagt).
2. Bodø kommune deltar i arbeidet med traseene som berører kommunen. Igangsetting av arbeid på
de enkelte traseene forutsetter endelig behandling og godkjenning av tiltak og budsjett/finansiering
av berørte parter.
3. Bodø kommune stiller seg bak foreslåtte tiltak, traseer og fram-drift.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune deltar i prosjektet «Sykkel i Salten» slik det er skissert i
prosjektbeskrivelsen datert 28.08.14 (vedlagt).
2. Bodø kommune deltar i arbeidet med traseene som berører kommunen. Igangsetting av
arbeid på de enkelte traseene forutsetter endelig behandling og godkjenning av tiltak og
budsjett/finansiering av berørte parter.
3. Bodø kommune stiller seg bak foreslåtte tiltak, traseer og fram-drift.

PS 15/34 Søknader om tilskudd til private anlegg og fysisk aktivitet
2015
Forslag til vedtak
1. Vedtatt tilskudd kr 20.000,- fra 2014 til Løp Gård inndras, og omfordeles til IK Junkerens
søknad om støtte til tribune.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:
Adelheid Kristiansen, AP tok opp spørsmål om habilitet ettersom hun er styreleder i IK Junkeren.
Formannskapet erklærte Kristiansen inhabil i medhold av kommunelovens §40 nr. 3 jfr fvl. §6
første ledd bokstav a).

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Vedtatt tilskudd kr 20.000,- fra 2014 til Løp Gård inndras, og omfordeles til IK Junkerens søknad
om støtte til tribune.

PS 15/35 Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle
prosjekt og arrangement
Forslag til vedtak
1. Nordland musikkråd mottar et økonomisk tilskudd til prosjektet «Musikktilbud Kirkens
bymisjon» på kr 20 000.
2. First Scandinavia mottar et engangstilskudd til Arctic Camp International på kr 50 000.
3. Saltstraumen historielag mottar et økonomisk tilskudd til restaurering av krigsminner og
etablering av minnelund for russiske krigsfanger i Saltstraumen på kr 30 000.
4. Kjerringråkk mottar økonomisk støtte til årets festival på kr 35 000.
5. Zahlfjøsen AS mottar økonomisk støtte på kr 100 000 fra Bodø kommune for å
ferdigstille prosjektet med å bevare den kulturhistoriske bygningen Fjære skole.
6. Stiftelsen Ljønesgården mottar som en engangsutbetaling økonomisk støtte til etablering
og drift av Ljønesgården på kr 30 000.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Nordland musikkråd mottar et økonomisk tilskudd til prosjektet «Musikktilbud Kirkens
bymisjon» på kr 20 000.
2. First Scandinavia mottar et engangstilskudd til Arctic Camp International på kr 50 000.
3. Saltstraumen historielag mottar et økonomisk tilskudd til restaurering av krigsminner og
etablering av minnelund for russiske krigsfanger i Saltstraumen på kr 30 000.
4. Kjerringråkk mottar økonomisk støtte til årets festival på kr 35 000.
5. Zahlfjøsen AS mottar økonomisk støtte på kr 100 000 fra Bodø kommune for å ferdigstille
prosjektet med å bevare den kulturhistoriske bygningen Fjære skole.
6. Stiftelsen Ljønesgården mottar som en engangsutbetaling økonomisk støtte til etablering
og drift av Ljønesgården på kr 30 000.

PS 15/36 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om
støtte for 2015
Forslag til vedtak
Bodø kommune søker Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om tilskuddsmidler i
henhold til de prioriteringene som ligger i saken:
1. Stormen bibliotek: Fra City Nord til Stormen - universell møteplass i sentrum. 3-årig
prosjekt. (kr. 200.000,- i 2015 og kr. 500.000,- pr. år i 2016 og 2017)
2. Barne- og ungdomsseksjonen, kulturkontoret i Bodø kommune: Hunstad kultursenter. 3-årig
prosjekt. (kr. 350.000,- i 2015 og kr. 400.000,- pr. år i 2016 og 2017).
3. Barne- og ungdomsseksjonen, kulturkontoret i Bodø kommune: Bil til bruk ved alle
ungdomsklubber/kultursenter for ungdom i Bodø kommune. (kr. 400.000 i 2015)

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø kommune søker Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om tilskuddsmidler i
henhold til de prioriteringene som ligger i saken:
1. Stormen bibliotek: Fra City Nord til Stormen - universell møteplass i sentrum. 3-årig
prosjekt. (kr. 200.000,- i 2015 og kr. 500.000,- pr. år i 2016 og 2017)
2. Barne- og ungdomsseksjonen, kulturkontoret i Bodø kommune: Hunstad kultursenter. 3-årig
prosjekt. (kr. 350.000,- i 2015 og kr. 400.000,- pr. år i 2016 og 2017).
3. Barne- og ungdomsseksjonen, kulturkontoret i Bodø kommune: Bil til bruk ved alle
ungdomsklubber/kultursenter for ungdom i Bodø kommune. (kr. 400.000 i 2015)

PS 15/37 Utviklingsprogram for byregioner - Deltagelse fase II
Forslag til vedtak
Bodø kommune søker i samarbeid med de andre Saltenkommunene om deltagelse i kommunal og
moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner fase II i henhold til vedlagte
prosjektplan.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø kommune søker i samarbeid med de andre Saltenkommunene om deltagelse i kommunal og
moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner fase II i henhold til vedlagte
prosjektplan.

PS 15/38 Finansforvaltning 2014 - årsrapport
Forslag til innstilling
1. Årsrapport til finansforvaltning 2014 tas til orientering
2. I forbindelse med utarbeidelse av nesteårsbudsjett vurderes oppbygging av rentebuffer til
dekning av fremtidige renteoppgang for kommunale lån

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling
1. Årsrapport til finansforvaltning 2014 tas til orientering
2. I forbindelse med utarbeidelse av nesteårsbudsjett vurderes oppbygging av rentebuffer til
dekning av fremtidige renteoppgang for kommunale lån

PS 15/39 City Hotelldrift AS - søknad om skjenkebevilling i Himmel &
Hav restaurant
Forslag til vedtak:
1. City Hotelldrift AS, org. 991 284 206 innvilges utvidelse av skjenkearealet i City Hotell til
også å gjelde Himmel & Hav restaurant i underetasjen av hotellet.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
City Hotelldrift AS, org. 991 284 206 innvilges utvidelse av skjenkearealet i City Hotell til også å
gjelde Himmel & Hav restaurant i underetasjen av hotellet.

PS 15/40 Norrøna Hotel AS - uteservering ved Kaptein Larsen Bar &
Cafe
Forslag til vedtak:
1. Norrøna Hotell AS, org.nr. 990 586 551 innvilges utvidelse av serverings- og skjenkearealet i
Kaptein Larsen Bar & Cafe til også å gjelde avgrenset uteareal utenfor serveringsstedet i Storgata
4a.
2. Utvidelsen betinges av gyldig leieavtale med Bodø kommune, og gjelder arealet oppgitt i avtalen.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Norrøna Hotell AS, org.nr. 990 586 551 innvilges utvidelse av serverings- og skjenkearealet
i Kaptein Larsen Bar & Cafe til også å gjelde avgrenset uteareal utenfor serveringsstedet i
Storgata 4a.
2. Utvidelsen betinges av gyldig leieavtale med Bodø kommune, og gjelder arealet oppgitt i
avtalen.

PS 15/41 Ohma Asian Cooking - søknad om serverings- og
skjenkebevilling på uteservering
Forslag til vedtak:
1. Restaurant Arkaden AS, org.nr. 998 690 293 innvilges utvidelse av serverings- og
skjenkearealet i Ohma Asian Cooking til også å gjelde avgrenset uteareal utenfor
serveringsstedet i Storgata 2.
2. Utvidelsen betinges av gyldig leieavtale med grunneierne, bl.a. Bodø kommune, og gjelder
arealet oppgitt i avtalene.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Restaurant Arkaden AS, org.nr. 998 690 293 innvilges utvidelse av serverings- og
skjenkearealet i Ohma Asian Cooking til også å gjelde avgrenset uteareal utenfor
serveringsstedet i Storgata 2.
2. Utvidelsen betinges av gyldig leieavtale med grunneierne, bl.a. Bodø kommune, og gjelder
arealet oppgitt i avtalene.

PS 15/42 Søknad om skjenkebevilling i alkoholgruppe 3, Løvolds
Kafeteria
Forslag til vedtak:
1. Løvolds Kafeteria ANS, org.nr.871 042 462 tildeles for perioden frem til 30.6.2016
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 ved arrangementer etter kafeens
stengetid.
2. Bjørn Wiggo Robertsen f. 010874 godkjennes som styrer.
3. Torhild L. Didriksen f. 161168 godkjennes som stedfortreder.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Løvolds Kafeteria ANS, org.nr.871 042 462 tildeles for perioden frem til 30.6.2016
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 ved arrangementer etter kafeens
stengetid.
2. Bjørn Wiggo Robertsen f. 010874 godkjennes som styrer.
3. Torhild L. Didriksen f. 161168 godkjennes som stedfortreder.

PS 15/43 Hurtigruten MS Nordlys - søknad om skjenkebevilling ved
kai i Bodø
Forslag til vedtak:
1. Hurtigruten ASA, org.nr. 914 904 633 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 om bord i MS Nordlys ved skipets
opphold ved kai i Bodø.
2. Mads Flagestad f. 200468 godkjennes som styrer.
3. Marlen Hauge f. 221163 godkjennes som stedfortreder.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Hurtigruten ASA, org.nr. 914 904 633 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 om bord i MS Nordlys ved skipets
opphold ved kai i Bodø.
2. Mads Flagestad f. 200468 godkjennes som styrer.
3. Marlen Hauge f. 221163 godkjennes som stedfortreder.

PS 15/44 Områdeledelse for barnehager
Forslag til innstilling
Barnehagesektoren har tatt inn de økonomiske foreslåtte nedtrekkene i økonomiplan 2014-2017,
ved å legge ned Innstranda og Bodøsjøen barnehage fra 1. august 2014, nedbemanne Engmark og
Rensåsen barnehager med totalt 5 avdelinger og øke bemanningsnormen fra 6,3 til 6,5.

Områdeledelse effektueres ikke.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Forslag
Fra Grethe Monica Fjærvoll , H på vegne av H, SP og V:
Tilleggspunkt:
Bystyret ber barnehagekontoret om å forlenge leieforholdet av brakkebygget og videreføre driften
av de 2 avdelingene i Engmark. Denne driften opprettholdes til den fremtidige
barnehagesituasjonen på Tverlandet er løst, etter at ny skole er ferdigstilt.
Alle som har søkt seg til barnehager på Tverlandet skal få plass på Tverlandet. På denne måten bør
også alle som ønsker overføring til Tverlandet få innvilget dette. De som ikke får plass i barnehage i
Saltstraumen må få plass i Engmark. Overdekning på Tverlandet sikrer at også barn født etter 1.9
får tildelt plass i sitt nærmiljø så langt dette lar seg gjennomføre.
De økonomiske konsekvensene behandles i tertialrapport 1.
Fra Morten Melå, AP:
Alternativt forslag:
1. Nedleggelse av avdelinger i Engmark barnehage gjennomføres ikke.
2. Områdeledelse effektueres ikke.

Votering
Forslag fra AP fikk fire stemmer og falt (3AP, 1R).
Innstillingens første avsnitt ble vedtatt mot fire stemmer (3AP, 1R)
Innstillingens andre avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra H, SP og V ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Barnehagesektoren har tatt inn de økonomiske foreslåtte nedtrekkene i økonomiplan 2014-2017,
ved å legge ned Innstranda og Bodøsjøen barnehage fra 1. august 2014, nedbemanne Engmark og
Rensåsen barnehager med totalt 5 avdelinger og øke bemanningsnormen fra 6,3 til 6,5.
Områdeledelse effektueres ikke.
Bystyret ber barnehagekontoret om å forlenge leieforholdet av brakkebygget og videreføre driften
av de 2 avdelingene i Engmark. Denne driften opprettholdes til den fremtidige
barnehagesituasjonen på Tverlandet er løst, etter at ny skole er ferdigstilt.
Alle som har søkt seg til barnehager på Tverlandet skal få plass på Tverlandet. På denne måten bør
også alle som ønsker overføring til Tverlandet få innvilget dette. De som ikke får plass i barnehage i

Saltstraumen må få plass i Engmark. Overdekning på Tverlandet sikrer at også barn født etter 1.9
får tildelt plass i sitt nærmiljø så langt dette lar seg gjennomføre.
De økonomiske konsekvensene behandles i tertialrapport 1.

PS 15/45 Prosjektgjennomføring Bypakke Bodø i kommunal regi av
Byteknikk.
Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Forslaget til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
1. Bystyret vedtar oppretting av 3 nye stillinger for gjennomføring av Bypakke Bodø i
kommunal regi der det gis fullmakt til å ansette i stillingene.
2. Bystyret vedtar Organisasjonsplanen som er foreslått. Denne viser prosjektstyringen av
Bypakken i kommunal regi av Byteknikk.

PS 15/46 Miljøopprydding Bodø havn-videreføring av prosjektet
Forslag til innstilling
1. Bystyret godkjenner at det gjennomføres geotekniske undersøkelser og videre utredninger
for miljøopprydding i Bodø indre havn. Deponiområde og omfang av miljøopprydding må
avklares. Dette må være avklart før gjennomføring kan endelig bestemmes.
2. Gjennomføringsfasen av prosjektet forutsettes utført i samkjøring med Kystverkets
«Farledsprosjekt».
3. Brutto kostnader for å gjennomføre miljøoppryddingen vil maksimalt utgjøre 100 mill. Bodø
kommune søker Miljødirektoratet om tilskudd til å dekke 75% av kostnadene. Resterende
kostnader vurderes innarbeidet i økonomiplanen for 2016.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Saken ble behandlet sammen med PS 15/59. Rådmannen la frem korrigert
forslag til innstilling i forhold til saksframlegget
Forslag
1. Etter nærmere avklaringer har det vist seg nødvendig å utføre ytterligere geotekniske
undersøkelser og stabilitetsvurderinger for å kunne avklare omfanget av miljøoppryddingen.
Geotekniske undersøkelser og stabilitetsvurderinger er beregnet til å koste 4 mill inkl.mva.
Av dette forutsettes at 75% dekkes av tilskudd fra Miljødirektoratet. Øvrige 25%, som
utgjør kr. 800 000,- eks.mva bevilges av bystyret.

2. Bystyret vedtar å igangsette geotekniske undersøkelser mv. for deponiområde i Samuelsvika
der Bodø kommunes andel finansieres med bruk av DA-midler på inntil kr 300 000,3. Gjennomføringsfasen av prosjektet forutsettes utført i samkjøring med Kystverkets
«Farledsprosjekt».
4. Under forutsetning av akseptable geotekniske undersøkelser og stabilitetsvurderinger
igangsettes miljøoppryddingsprosjektet. Brutto kostnader for gjennomføring av
miljøoppryddingen inklusiv bygging av deponi i Samuelsvika vil maksimalt utgjøre 100 mill
kr inkl moms. Tiltaket finansieres ved 60 mill kr tilskudd fra Miljødirektoratet, 20 mill kr
låneopptak, 20 mill kr momskompensasjon. Hvis Miljødirektoratet ikke innvilger søknaden
gjennomføres ikke prosjektet.
Fra Ida Pinnerød, AP:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært formannskapsmøte i forbindelse med bystyrets møte 7.
mai 2015.

Votering
Forslag fra AP fikk 6 stemmer og ble vedtatt (3AP, 1R, 1SP, 1V).

Vedtak
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært formannskapsmøte 7. mai 2015.

PS 15/47 Endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti Bypakke
Bodø.
Forslag til innstilling
1. Bodø bystyret godkjenner omgjøring av kommunens garanti for lån til Veipakke Salten AS
stort kr 715 000 000,- fra simpel garanti til selvskyldner garanti i forbindelse med
utbyggingen av Bypakke Bodø. Bodø bystyre tar forbehold om at Kommunal- og
moderniseringsdepartementet godkjenner endringen.

2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen aksepterer
garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser.
3. Bodø bystyre forutsetter at garantistens utlegg kan dekkes gjennom økning av realtakstene med inntil
20 % og forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantiansvar reduseres i takt med
nedbetaling av gjeld.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Forslaget til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
1. Bodø bystyret godkjenner omgjøring av kommunens garanti for lån til Veipakke Salten AS
stort kr 715 000 000,- fra simpel garanti til selvskyldner garanti i forbindelse med

utbyggingen av Bypakke Bodø. Bodø bystyre tar forbehold om at Kommunal- og
moderniseringsdepartementet godkjenner endringen.
2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen aksepterer
garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser.
3. Bodø bystyre forutsetter at garantistens utlegg kan dekkes gjennom økning av realtakstene
med inntil 20 % og forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantiansvar
reduseres i takt med nedbetaling av gjeld.

PS 15/48 Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg
Forslag til innstilling
Bodø kommune avslår Misvær idrettslags søknad om ytterligere lån/tilskudd til Vestvatn
alpinanlegg. Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Forslag
Fra Terje Cruickshank, V på vegne av H, SP og V:
Alternativt forslag:
1. Bodø bystyre innvilger 5.millioner i lån til Misvær Idrettslag. En forutsetning for utbetaling av
lånet er at gjeldsbrev er undertegnet og likviditetsbudsjett 2015/2016 levert kommunen. Lånet
finansieres med økt låneopptak.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå låneavtale og bestemme lånevilkår.
3. Bodø Bystyre forutsetter at Misvær idrettslag gir observatørplass til representant i styret
oppnevnt av rådmannen.
Fra Morten Melå, AP:
Alternativt forslag:
Bodø kommune innvilger hele det omsøkte beløpet (kr 5 mill.)

Votering
Forslaget til innstilling fikk ingen stemmer ved voteringen.
Forslaget fra AP fikk 4 stemmer (3AP, 1R) og falt.
Forslaget fra H, SP og V fikk 5 stemmer (3H, 1SP, 1V) og ble vedtatt.

Innstilling
1. Bodø bystyre innvilger 5.millioner i lån til Misvær Idrettslag. En forutsetning for utbetaling
av lånet er at gjeldsbrev er undertegnet og likviditetsbudsjett 2015/2016 levert kommunen.
Lånet finansieres med økt låneopptak.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå låneavtale og bestemme lånevilkår.
3. Bodø Bystyre forutsetter at Misvær idrettslag gir observatørplass til representant i styret
oppnevnt av rådmannen.

PS 15/49 Hovedplan Vann 2016-2019
Forslag til innstilling
1. Bodø bystyre godkjenner Bodø kommunes Hovedplan Vann 2016-2019 med tilhørende
tiltaksplan.
2. Driftsbudsjettet vann reguleres 1. tertial 2015 og økes med 3,0 mill. kr for å redusere
avsettinger til selvkostfond som er mer en 5 år gml.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 14.04.2015:

Forslag:
Rødt – tilleggsforslag til innstillingen:
Komiteen for Plan, næring og miljø mener at vanntilførsel til Seines og Gillesvåg/Koddvåg må
utredes grundig med sikte på at bystyret snarest mulig kan ta stilling til om dette skal innarbeides i
kommunens vannplan.

Votering:
Rødts forslag ble tiltrådt enstemmig som nytt pkt. 3 i innstillingen.
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bodø bystyre godkjenner Bodø kommunes Hovedplan Vann 2016-2019 med tilhørende
tiltaksplan.
2. Driftsbudsjettet vann reguleres 1. tertial 2015 og økes med 3,0 mill. kr for å redusere
avsettinger til selvkostfond som er mer en 5 år gml.
3. Komiteen for Plan, næring og miljø mener at vanntilførsel til Seines og Gillesvåg/Koddvåg
må utredes grundig med sikte på at bystyret snarest mulig kan ta stilling til om dette skal
innarbeides i kommunens vannplan.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Forslag
Fra Ingrid Lien, SP:
Alternativt pkt 3:
Bodø bystyre ber om at vanntilførsel til Seines og Gillesvåg/ Koddvåg utredes grundig, og at det
legges fram en egen sak til politisk behandling snarest mulig.

Votering
Forslaget til innstilling pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra SP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
1. Bodø bystyre godkjenner Bodø kommunes Hovedplan Vann 2016-2019 med tilhørende
tiltaksplan.
2. Driftsbudsjettet vann reguleres 1. tertial 2015 og økes med 3,0 mill. kr for å redusere
avsettinger til selvkostfond som er mer en 5 år gml.
3. Bodø bystyre ber om at vanntilførsel til Seines og Gillesvåg/ Koddvåg utredes grundig, og at
det legges frem en egen sak til politisk behandling snarest mulig.

PS 15/50 KOSTRA analyse 2015.
Forslag til innstilling
1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

PS 15/51 Årsregnskap 2014 Bodø kommune
Forslag til innstilling
1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et mindreforbruk på 4,67 mill kr.
2. Årsresultatet disponeres på følgende måte:

-

Kr 3,2 mill (netto) overføres budsjett 2015 som følge av reglement for over/underskudd
Kr 1,4 mill overføres prosjektet Tverlandet skole

3. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2014 overføres til
budsjett 2015 for å fullfinansiere disse.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt

Innstilling
1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med et mindreforbruk på 4,67 mill kr.
2. Årsresultatet disponeres på følgende måte:
- Kr 3,2 mill (netto) overføres budsjett 2015 som følge av reglement for over/underskudd
- Kr 1,4 mill overføres prosjektet Tverlandet skole
3. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2014 overføres til
budsjett 2015 for å fullfinansiere disse.

PS 15/52 Tusenhjemmet Bodø AS - vurdering av driftsform
Forslag til innstilling
1. Administrasjonen får fullmakt til å forhandle med BBL overtagelse av Tusenhjemmet Bodø
AS.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
Administrasjonen får fullmakt til å forhandle med BBL overtagelse av Tusenhjemmet Bodø AS

PS 15/53 Bodø bys kulturpris 2015
PS 15/54 Kulturstipend 2015
PS 15/55 Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling
PS 15/56 Salten regionråd - Oppfølging av partnersskapsavtale med
Nord-Norges Europakontor
Forslag til vedtak
Bodø kommune tar vedtaket i Salten Regionråd til etterretning. Bodø kommune sin
finansieringsandel på kr 16 667,-, finansieres ved bruk av formannskapets disposisjonsfond.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme (1R)

Vedtak
Bodø kommune tar vedtaket i Salten Regionråd til etterretning. Bodø kommune sin
finansieringsandel på kr 16 667,-, finansieres ved bruk av formannskapets disposisjonsfond.

PS 15/57 Bruk av forkjøpsrett Zahl-bygget
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune benytter ikke forkjøpsretten (jfr. FS-vedtak 12/ 71) i kjøpsavtalen datert
25/3-2015 mellom Zahl eiendom AS og Rønvikhavn Eiendom (SUS) AS v/ Løvold
Solution AS
2. Forkjøpsretten for kommunen opprettholdes og tinglyses; ved evt. videresalg senere.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Forslag
Fra Morten Melå, AP:
Alternativt forslag til pkt 2:
2. Forkjøpsretten for kommunen v/Bodø Havn opprettholdes og tinglyses; ved evt. videresalg
senere.

Votering
Forslag til vedtak pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP ble vedtatt med 6 stemmer (3AP, 1R, 1SP, 1V)

Vedtak
1. Bodø kommune benytter ikke forkjøpsretten (jfr. FS-vedtak 12/ 71) i kjøpsavtalen datert
25/3-2015 mellom Zahl eiendom AS og Rønvikhavn Eiendom (SUS) AS v/ Løvold
Solution AS
2. Forkjøpsretten for kommunen v/ Bodø Havn opprettholdes og tinglyses; ved evt.
videresalg senere.

PS 15/58 Røst kommune - intensjonsavtale om digital fusjon og
samarbeid om utvikling av nye Røst kommune.
Forslag til innstilling
1. Bodø bystyre godkjenner vedlagte intensjonsavtale med Røst kommune om digital fusjon og
samarbeid om utvikling av nye Røst kommune.
2. En slik godkjenning i pkt. 1 forutsetter at man får gjennomslag i departementet om at Røst
kommune sin grunnorganisasjon må forsterkes slik at kommunen kan lykkes med å utvikle
et sterkere og mer forpliktende interkommunalt samarbeid. Det forutsettes også at Bodø
kommune får kompensert sine kostnader i forbindelse med avtalen fullt ut, og at
Røstmodellen kvalifiserer til reform – og engangsstøtte etter samme prinsipper som
kommuner som slår seg sammen.
3. Værøy kommune tilbys å være med på felles søknad om modellforsøk sammen med Røst og
Bodø kommuner under samme forutsetninger.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Forslag
Rådmannen la frem korrigert innstilling i pkt 3:
3. Værøy kommune tilbys å være med på modellforsøk sammen med Røst og Bodø kommuner
under samme forutsetninger:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling
1. Bodø bystyre godkjenner vedlagte intensjonsavtale med Røst kommune om digital fusjon og
samarbeid om utvikling av nye Røst kommune.

2. En slik godkjenning i pkt. 1 forutsetter at man får gjennomslag i departementet om at Røst
kommune sin grunnorganisasjon må forsterkes slik at kommunen kan lykkes med å utvikle
et sterkere og mer forpliktende interkommunalt samarbeid. Det forutsettes også at Bodø
kommune får kompensert sine kostnader i forbindelse med avtalen fullt ut, og at
Røstmodellen kvalifiserer til reform – og engangsstøtte etter samme prinsipper som
kommuner som slår seg sammen.
3. Værøy kommune tilbys å være med på modellforsøk sammen med Røst og Bodø kommuner
under samme forutsetninger.

PS 15/59 Ad sak Miljøopprydding i Bodø indre havn - videreføring av
prosjektet
Forslag til innstilling
Alt.1:
1. Etter nærmere avklaringer har det vist seg nødvendig å utføre ytterligere geotekniske
undersøkelser og stabilitetsvurderinger for å kunne avklare omfanget av miljøoppryddingen.
Geotekniske undersøkelser og stabilitetsvurderinger er beregnet å koste 4 mill inkl.mva. Av
dette forutsettes at 75 % dekkes av tilskudd fra Miljødirektoratet. Øvrige 25 %, som utgjør
kr.800 000,- eks.mva bevilges av bystyret.
2. Bystyret vedtar å igangsette geotekniske undersøkelser mv. for deponiområde i Samuelsvika
der Bodø kommunes andel finansieres ved bruk av DA-midler på inntil kr 300 000,-.
3. Gjennomføringsfasen av prosjektet forutsettes utført i samkjøring med Kystverkets
«Farledsprosjekt».
4. Under forutsetning av akseptable geotekniske undersøkelser og stabilitetsvurderinger
igangsettes miljøoppryddingsprosjektet. Brutto kostnader for gjennomføring av
miljøoppryddingen inklusiv bygging av deponi i Samuelsvika vil maksimalt utgjøre 100 mill
kr inkl moms. Tiltaket finansieres ved 60 mill kr tilskudd fra Miljødirektoratet, 20 mill kr
låneopptak, 20 mill kr momskompensasjon. Hvis Miljødirektoratet ikke innvilger søknaden
gjennomføres ikke prosjektet.
Alt. 2:
1. Forsinkelser i nødvendige prosjektavklaringer har gjort det vanskelig å følge Kystverkets
fremdriftsplan. I tillegg er det høye kostnader, usikkerhet rundt mulighetene for mudring i
havna mht. stabilitet, uavklarte muligheter for deponering av massene, og uavklart
miljøgevinst ved å utføre miljøoppryddingen. Det besluttes derfor å ikke videreføre
miljøoppryddingsprosjektet. Kystverket informeres om kommunes beslutning slik at
farledsprosjektet kan videreføres som et selvstendig prosjekt.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:
Saken ble behandlet sammen med PS 15/46.

PS 15/60 Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m.
Forslag til innstilling
Bodø bystyret vedtar prisliste for utleie av kommunal grunn i tilknytning til uteservering, gatesalg
og plassering av utstyr, f.eks. sykkelstativ, benker m.m., i samsvar med framlagte utkast.

Bystyrets behandling i møte den 26.03.2015:

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

Votering
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø Bystyre utsetter saken og ber administrasjonen gjennomføre et dialogmøte med næringen i
regi av BNF.
Samtidig ber bystyret administrasjonen om å gå igjennom allerede vedtatte retningslinjer og vilkår
for uteserveringen m.m på kommunal grunn i Bodø sammen med BNF for å se om det er behov for
justeringer av allerede vedtatte retningslinjer med tanke på innspill fra næringslivet.
Målsettingen er at vi skal ha en godt reglement som som legger til rette for at bruk av kommunal
grunn kan gjennomføres på en smidig måte, sikrer likebehandling og ikke minst legger til rette for
masse aktivitet i Bodø.

Bodø Havn KF er en stor utleier av areal og bystyret ber om at administrasjonen ser på en mulig
samordning med KF'et, slik at man skaper et godt helhetsbilde av offentlig rom med god og høy
kvalitet og utforming.
Det er ønskelig med behandling av saken i formannskapet 22 april.

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Votering
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

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

PS 15/61 Referatsaker

RS 15/3 Helse- og omsorgsavdelingen - status på tiltak

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Vedtak
Enstemmig tatt til orientering

RS 15/4 Samisk kulturuke 2015 - rapport

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Vedtak
Enstemmig tatt til orientering.
RS 15/5 STImuli - status og videreføring

Formannskapets behandling i møte den 22.04.2015:

Vedtak
Enstemmig tatt til orientering

RS 15/6 Tilleggsinformasjon Fsak RS 15/1: Stillingsprosent knyttet til pensjonsopptjening

