Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Rådhuset

Dato:

24.06.2015

Tidspunkt:

09:00 – 15: 00

Til stede:
Navn
Ole-Henrik Hjartøy
Allan Ellingsen
Grethe Monica Fjærvoll
Ingrid Lien
Terje Cruickshank
Ida Marie Pinnerød
Adelheid Kristiansen
Svein Eilif Olsen
Randolv Gryt

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Medl. Varamedl. for
H
FRP
H
SP
V
AP
AP
RØDT
SV
Morten Melå

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rolf Kåre Jensen
Ingunn Lie Mosti
Arne Øvsthus
Grete Kristoffersen
Marvin Johansen
Kornelija Rasic

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør, helse og omsorg
Kommunaldirektør, oppvekst og kultur
Kommunaldirektør, næring og utvikling
Fung. kommunaldirektør, teknisk avdeling
Fung. kommunaldirektør, økonomi og finans

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 03.06.15 og 17.06.15 ble godkjent.
Ettersendt:
PS 15/108:
PS 15/109:
RS 15/14:

Terminalkai Sør – tilleggsbevilgning
NOSO – forslag til navneendring
Høringssvar – DIFI rapport 2015:4 Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:
PS 15/108, PS 15/96, PS 15/90 – PS 15/95, PS 15/99- PS 15/102, PS 15/97, PS 15/109, PS 15/98,
PS 15/103, PS 15/107, PS 15/105, PS 15/106
PS 15/104 ble trukket av administrasjonen og dermed ikke realitetsbehandlet.

Formannskapet vedtok å lukke møtet i medhold av kommunelovens § 31 nr. 2 ved behandlingen av
sakene PS 15/105 og PS 15/106.

Annet:
Fra Ingrid Lien (SP):
Forslag om anskaffelse av T-skjorter til bystyrets medlemmer med profilering av Bodø 2016.
Fra Terje Cruickshank (V):
Spørsmål om status på avtaler med drivere Hålogalandsgata 131
Fra Randolv Gryt (SV):
Vedr. ordførerens kommentar som er tatt ut av årsmeldingen og gjengitt som leserinnlegg i media.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 15/90

Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkearealet for uteservering, Stormen
Teater- og Konserthus

PS 15/91

Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Fembøringens Cafe, Kjerringøy

PS 15/92

Søknad om salgsbevilling i Eurospar Koch etter eierskifte

PS 15/93

Kenneth Karlsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og
på islagte vassdrag

PS 15/94

Henrik Svendsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og
på islagte vassdrag §. 6

PS 15/95

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

PS 15/96

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

PS 15/97

Lokalisering turnhall

PS 15/98

Svar på høring angående finansieringsmodell private barnehager

PS 15/99

Overdragelse av festerett for hyttetomt gnr. 102/1 festenr. 1

PS 15/100

Engmark barnehage - vurdering av kjøp eller videre leie

PS 15/101

Rente- og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø Håndballklubb

PS 15/102

Betjening av IK Grand Bodøs gjeld til Bodø kommune

PS 15/103

Kommunereformen - oppsummering av nabopraten og veien videre.

PS 15/104

Tilbakekalling av serveringsbevilling – Unntatt offentlighet jfr offl. §13 jfr. fvl.
§13- Trukket

PS 15/105

Viggo Andreassen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
og på islagte vassdrag§ 6 - Unntatt offentlighet jfr offl. §13 jfr. fvl. §13

PS 15/106

Søknad om utvidet serverings- og skjenkeareal til uteservering - Unntatt
offentlighet jfr offl. §13 jfr. fvl. §13

PS 15/107

Referatsaker

RS 15/11

Orientering – Innføring av styringssystem i Bodø Kommune

RS 15/12

Nedleggelse av OKIS

RS 15/13

17. mai 2015 - Rapport

RS 15/14

Høringssvar - DIFI rapport 2015:4 Gjennomgang av det statlige
forbrukerapparatet

PS 15/108

Terminalkai Sør - Tilleggsbevilgning

PS 15/109

NOSO - Forslag til navnendring

Bodø, 26. juni 2015
Ole Henrik Hjartøy
Ordfører
Berit Skaug
Formannskapssekretær

PS 15/90 Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkearealet for
uteservering, Stormen Teater- og Konserthus
Forslag til vedtak:
1. Serverings- og skjenkeareaelet i Stormen Teater- og Konserthus utvides til også å gjelde
avgrenset uteareal i tilknytning til inngangsparti/ foyer.
2. Uteserveringen skal kun ha åpent i forbindelse med arrangement i Stormen.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Serverings- og skjenkeareaelet i Stormen Teater- og Konserthus utvides til også å gjelde
avgrenset uteareal i tilknytning til inngangsparti/ foyer.
2. Uteserveringen skal kun ha åpent i forbindelse med arrangement i Stormen.

PS 15/91 Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Fembøringens
Cafe, Kjerringøy
Forslag til vedtak:
Serveringsbevilling:

1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org. 915 212 654, tildeles for perioden frem til
1.10.2015 serveringsbevilling i Fembøringens Cafe og på avgrenset uteareal, jfr. tegning
vedlagt søknaden.
2. Marianne Drolsum f. 01.09.75 godkjennes som daglig leder.
3. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten.
Skjenkebevilling:
1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org. 915 212 654, tildeles for perioden frem til
1.10.2015 skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Fembøringens Cafe og
på avgrenset uteareal, jfr. tegning vedlagt søknaden.
2. Jenny Fikke f. 04.12.73 godkjennes som styrer.
3. Marianne Drolsum f. 01.09.75 godkjennes som stedfortreder.
4. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten.
5. Det fastsettes bevillingsgebyr på 1/12 av minimumsgebyret pr. måned.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Serveringsbevilling:
1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org. 915 212 654, tildeles for perioden frem til
1.10.2015 serveringsbevilling i Fembøringens Cafe og på avgrenset uteareal, jfr. tegning
vedlagt søknaden.
2. Marianne Drolsum f. 01.09.75 godkjennes som daglig leder.
3. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten.
Skjenkebevilling:
1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org. 915 212 654, tildeles for perioden frem til
1.10.2015 skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Fembøringens Cafe og
på avgrenset uteareal, jfr. tegning vedlagt søknaden.
2. Jenny Fikke f. 04.12.73 godkjennes som styrer.
3. Marianne Drolsum f. 01.09.75 godkjennes som stedfortreder.
4. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten.
5. Det fastsettes bevillingsgebyr på 1/12 av minimumsgebyret pr. måned.

PS 15/92 Søknad om salgsbevilling i Eurospar Koch etter eierskifte
Forslag til vedtak:
1. NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS, org.nr. 985 315 728 tildeles for perioden frem til
30.6.2016 bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikk i underetasjen i
Koch Kjøpesenter, Storgata 5.
2. Oddleif Nikolaisen f. 18.11.1950 godkjennes som styrer.
3. Gerd Johansen f. 10.12.1968 godkjennes som stedfortreder.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS, org.nr. 985 315 728 tildeles for perioden frem til
30.6.2016 bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikk i underetasjen i
Koch Kjøpesenter, Storgata 5.
2. Oddleif Nikolaisen f. 18.11.1950 godkjennes som styrer.
3. Gerd Johansen f. 10.12.1968 godkjennes som stedfortreder.

PS 15/93 Kenneth Karlsen, søknad om dispensasjon for bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
Forslag til vedtak
Kenneth Karlsen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og
på islagte vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Sørvik til kommunegrensa til
Beiarn.
Dispensasjonen gjelder for 5 år fra 2015

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kenneth Karlsen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og
på islagte vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Sørvik til kommunegrensa til
Beiarn.
Dispensasjonen gjelder for 5 år fra 2015

PS 15/94 Henrik Svendsen, søknad om dispensasjon for bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §. 6
Forslag til vedtak
Henrik Svendsen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsnehammaren til Holmvatnet etter
traktorveien.

Dispensasjonen gjelder 10 turer i barmarksesongen 2015.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Henrik Svendsen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsenhammaren til Holmvatnet etter
traktorveien.
Dispensasjonen gjelder 10 turer i barmarksesongen 2015.

PS 15/95 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og
arrangement
Forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Kunst-Labben på Kjerringøy 2015 får kr 10 000 i tilskudd.
Parkenfestivalen 2015 får kr 70 000 i tilskudd.
Con Brios «Field of Gold» får kr 10 000 i tilskudd.
Bodø fotoklubb får avslag på søknad om femårig avtale med mulighet for forlengelse. Bodø
fotoklubb får kr 25 000 i tilskudd til prosjektet «de unges Bodø».

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak pkt. 1 ble enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (1R)
Forslag til vedtak pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
2.
3.
4.

Kunst-Labben på Kjerringøy 2015 får kr 10 000 i tilskudd.
Parkenfestivalen 2015 får kr 70 000 i tilskudd.
Con Brios «Field of Gold» får kr 10 000 i tilskudd.
Bodø fotoklubb får avslag på søknad om femårig avtale med mulighet for forlengelse. Bodø
fotoklubb får kr 25 000 i tilskudd til prosjektet «de unges Bodø».

PS 15/96 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding
Forslag til vedtak
1. Rådmannen viderefører arbeid Bodø kommunes eierskapspolitikk. Arbeidet skal lede frem
til ny eierskapsmelding og eierstrategier for selskap og foretak.
2. Bodø formannskap fungerer som styringsgruppe for arbeidet.
3. Arbeidet skal være sluttført i løpet av 2.kvatrtal 2016.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Rådmannen viderefører arbeid Bodø kommunes eierskapspolitikk. Arbeidet skal lede frem
til ny eierskapsmelding og eierstrategier for selskap og foretak.
2. Bodø formannskap fungerer som styringsgruppe for arbeidet.
3. Arbeidet skal være sluttført i løpet av 2.kvartal 2016.

PS 15/97 Lokalisering turnhall
Forslag til vedtak
1. Saken tas til orientering.
2. Bodø kommune ønsker å bidra til realisering av basis- og motorikkhall og vil vurdere å ta
stilling til endelig lokasjon og evt økonomisk medvirkning i forbindelse med behandling av
økonomiplanen 2016 – 2019.
3. Mørkvedhallen SA bes utarbeide et detaljert forprosjekt som legger grunnlag for endelig
behandling
4. Bodø kommune igangsetter arbeidet med å utarbeide en situasjonsplan for Mørkvedlia
idrettspark

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Saken tas til orientering.

2. Bodø kommune ønsker å bidra til realisering av basis- og motorikkhall og vil vurdere å ta
stilling til endelig lokasjon og evt økonomisk medvirkning i forbindelse med behandling av
økonomiplanen 2016 – 2019.
3. Mørkvedhallen SA bes utarbeide et detaljert forprosjekt som legger grunnlag for endelig
behandling
4. Bodø kommune igangsetter arbeidet med å utarbeide en situasjonsplan for Mørkvedlia
idrettspark

PS 15/98 Svar på høring angående finansieringsmodell private
barnehager
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune stiller seg positiv til å beholde dagens finansieringsmodell av private
barnehager som tar utgangspunkt i at tilskuddet skal baseres på utgiftene i den enkelte
kommune

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Forslag
Fra Terje Cruickshank (V) på vegne av H, FRP og V:
Alternativt forslag:
Bodø Kommune stiller seg positiv til endring av finansieringsmodell som er basert på nasjonale
gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager med mulighet for lokal justering.
Bodø kommune forutsetter at endring av finansieringsmodell vil bli fulgt opp av en økonomisk
overgangsordning.

Votering
Forslag til vedtak ble vedtatt, mot 4 stemmer avgitt for forslag fra H, FRP, og V (2H, 1FRP, 1V).

Vedtak
1. Bodø kommune stiller seg positiv til å beholde dagens finansieringsmodell av private
barnehager som tar utgangspunkt i at tilskuddet skal baseres på utgiftene i den enkelte
kommune

PS 15/99 Overdragelse av festerett for hyttetomt gnr. 102/1 festenr. 1
Forslag til vedtak
Det samtykkes i at festeretten for hyttetomt gnr. 102/1 festenr. 1 overdras fra Marit Pettersen og
Bent Are Eilertsen til Lise Nilsen og Ernst Arne Myhre.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det samtykkes i at festeretten for hyttetomt gnr. 102/1 festenr. 1 overdras fra Marit Pettersen og
Bent Are Eilertsen til Lise Nilsen og Ernst Arne Myhre.

PS 15/100 Engmark barnehage - vurdering av kjøp eller videre leie
Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bodø kommune kjøper modulbygget tilknyttet Engmark barnehage pålydende 3 462 000
kroner eksl. mva i henhold til pristilbud fra Malthus.
2. Kjøpet finansieres gjennom økt låneopptak og de økonomiske konsekvenser innarbeides i
tertialrapport 2.
3. Vedtaket fattes i hht kommunelovens §13, på grunn av tidsfristen for opphør av leieavtalen
1.8.2015

PS 15/101 Rente- og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til
Bodø Håndballklubb
Forslag til vedtak
1. Bodø håndballklubb starter i 2015 tilbakebetaling av sitt lån på kr 1 mill. til Bodø kommune.
Gjelden betales årlig fra 2015 til 2019 med fem like store avdrag a` kr 200.000,-.
2. Det påløper i tillegg 3 % årlig rente med virkning fra 1.7.2015
3. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram en markedsavtale med Bodø
håndballklubb. Verdien av en eventuell avtale trekkes årlig fra avdragsbeløpet.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Forslag
Fra Randolv Gryt, SV:
Alternativt pkt 3:
Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram en markedsavtale med Bodø Håndballklubb.
Verdien av en eventuell avtale trekkes årlig fra avdragsbeløpet.

Votering
Forslag til vedtak pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra SV om alternativt pkt. 3 fikk 2 stemmer og falt (1SV, 1SP)
Forslag til vedtak pkt. 3 ble vedtatt mot 1 stemme (1R)

Vedtak
1. Bodø håndballklubb starter i 2015 tilbakebetaling av sitt lån på kr 1 mill. til Bodø kommune.
Gjelden betales årlig fra 2015 til 2019 med fem like store avdrag a` kr 200.000,-.
2. Det påløper i tillegg 3 % årlig rente med virkning fra 1.7.2015
3. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram en markedsavtale med Bodø
håndballklubb. Verdien av en eventuell avtale trekkes årlig fra avdragsbeløpet.

PS 15/102 Betjening av IK Grand Bodøs gjeld til Bodø kommune
Forslag til vedtak
IK Grand Bodø starter i 2015 tilbakebetaling av sitt lån på kr 1,375 mill. til Bodø kommune.
Gjelden betales årlig fra 2015 til 2019 med fem like store avdrag a` kr 275.000,-.
I tillegg påløpes 3 % rentekostnader fra 1.7.2015.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Forslag
Fra Adelheid Kristiansen (AP) på vegne av AP og SV:
Tilleggsforslag:
Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram en markedsavtale med IK Grand.
Verdien av en eventuell avtale trekkes årlig fra avdragsbeløpet.

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP og SV fikk 4 stemmer og falt (2AP, 1SV og 1SP).

Vedtak
IK Grand Bodø starter i 2015 tilbakebetaling av sitt lån på kr 1,375 mill. til Bodø kommune.
Gjelden betales årlig fra 2015 til 2019 med fem like store avdrag a` kr 275.000,-.
I tillegg påløpes 3 % rentekostnader fra 1.7.2015.

PS 15/103 Kommunereformen - oppsummering av nabopraten og
veien videre.
Forslag til vedtak
Formannskapet tar oppsummeringen av nabopraten til etterretning, og er enig i at Bodø kommune i
henhold til vedtatt mandat for kommunereformen fortsetter arbeidet med å realisere ny
storkommune i Salten. Neste steg i prosessen blir å invitere kommunene til samtaler om innholdet i
et intensjonsgrunnlag som skal munne ut i felles intensjonsavtale for storkommunen.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt
Alternativt forslag:
Formannskapet viser til enstemmig vedtak om prosessen videre, i sak 15/67 den 13.05.15
Prosessen videreføres derfor ikke før debatt og vedtak i bystyret (spes vises til pågående
mulighetsstudier i regi av Salten regionråd.)

Votering
Forslag fra Rødt ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1R. 1SV og 1 SP), mot 3 stemmer avgitt for
forslag til vedtak (1H, 1FRP, 1V).

Vedtak
Formannskapet viser til enstemmig vedtak om prosessen videre, i sak 15/67 den 13.05.15
Prosessen videreføres derfor ikke før debatt og vedtak i bystyret (spes vises til pågående
mulighetsstudier i regi av Salten regionråd.)

PS 15/104 Tilbakekalling av serveringsbevilling
Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Saken ble trukket og dermed ikke realitetsbehandlet.

PS 15/105 Viggo Andreassen, søknad om dispensasjon for bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag§ 6.

Forslag til vedtak
Viggo Andreassen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsnehammaren til Holmvatnet etter
traktorveien.
Dispensasjonen gjelder 3 turer pr. år i barmarksesongen i 3 år fra 2015.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Viggo Andreassen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag § 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsnehammaren til Holmvatnet etter
traktorveien.
Dispensasjonen gjelder 3 turer pr. år i barmarksesongen i 3 år fra 2015.

PS 15/106 Søknad om utvidet serverings- og skjenkeareal til
uteservering
Forslag til vedtak:
1. Søknad om utvidet serverings- og skjenkeareal for uteservering på broen mellom Smiths
Sportsbar & Grill og Koch-bygget innvilges.
2. Søknaden innvilges under henvisning til delegasjonsreglementet del 5

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt:
Alternativt forslag:
Søknad om utvidet serverings- og skjenkeareal for uteservering på broen mellom Smiths Sportsbar
& Grill og Koch-bygget avslås.

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

Vedtak
Søknad om utvidet serverings- og skjenkeareal for uteservering på broen mellom Smiths Sportsbar
& Grill og Koch-bygget avslås.

PS 15/107 Referatsaker

RS 15/11 Orientering – Innføring av styringssystem i Bodø Kommune

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Vedtak
Enstemmig tatt til orientering
RS 15/12 Nedleggelse av OKIS

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Vedtak
Enstemmig tatt til orientering

RS 15/13 17. mai 2015 - Rapport

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Vedtak
Enstemmig tatt til orientering

RS 15/14 Høringssvar - DIFI rapport 2015:4 Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Vedtak
Enstemmig tatt til orientering

PS 15/108 Terminalkai Sør - Tilleggsbevilgning
Forslag til vedtak
I forbindelse med ferdigstilling av Terminalkai Sør vedtas følgende:
1. Det bevilges 46 500 000 kroner for å ferdigstille Terminalkai Sør.
2. Det søkes om 50 % dekning ved hjelp av DA midler fra Nordland Fylkeskommune.
3. Det inngås tilleggsavtale med kommunens entreprenør Skanska AS for ferdigstillelse av
Terminalkai Sør.
4. Bodø kommune sin egenkapital finansieres gjennom låneopptak. Innvilget tilskudd og
eventuelle forsikringsutbetalinger vil gå til nedbetaling av økte låneopptak.
Vedtak må gjøres med hjemmel i kommunelovens § 13.
Det haster med å komme videre med saken og Skanska må ha en underskrevet avtale før ferien.
Dette begrunnes med at Skanska må starte opp rett etter ferien.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt:
Tilleggsbevilgning i denne størrelsesorden, +/- 50 mill, bør ikke vedtas med hjemmel i
kommunelovens §13. Saka fremmes derfor for bystyret for endelig vedtak

Votering
Forslag til vedtak ble vedtatt med 7 stemmer (2AP, 2H, 1FRP, 1SP, 1V), mot forslag fra Rødt som
fikk 2 stemmer (1R, 1SV).

Vedtak
I forbindelse med ferdigstilling av Terminalkai Sør vedtas følgende:
1. Det bevilges 46 500 000 kroner for å ferdigstille Terminalkai Sør.
2. Det søkes om 50 % dekning ved hjelp av DA midler fra Nordland Fylkeskommune.
3. Det inngås tilleggsavtale med kommunens entreprenør Skanska AS for ferdigstillelse av
Terminalkai Sør.
4. Bodø kommune sin egenkapital finansieres gjennom låneopptak. Innvilget tilskudd og
eventuelle forsikringsutbetalinger vil gå til nedbetaling av økte låneopptak.
Vedtaket ble fattet i medhold av kommunelovens §13 med den begrunnelse at avtale må
underskrives før ferien for oppstart umiddelbart etter ferien.

PS 15/109 NOSO - Forslag til navnendring
Forslag til vedtak
Selskapets foretaksnavn Nordnorsk Opera og Symfoniorkester beholdes.

Formannskapets behandling i møte den 24.06.2015:

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Selskapets foretaksnavn Nordnorsk Opera og Symfoniorkester beholdes.

