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PS 15/161 Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Zefyr Hotell
Forslag til vedtak:
Serveringsbevilling:
1. Eurest AS, org. 952 507 729 tildeles serveringsbevilling i Zefyr Hotell, Biskop Kroghs gate
21.
2. Hege Stefansen f. 07.10.64 godkjennes som daglig leder.
Skjenkebevilling:
1. Eurest AS, org. 952 507 729 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for skjenking
av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Zefyr Hotell:
a. Resepsjonsområde/ restaurant/ møterom i 1.etasje.
b. Romservice.
2. Hege Stefansen f. 07.10.64 godkjennes som styrer.
3. Rita Andersen f. 19.05.74 godkjennes som stedforteder.

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Serveringsbevilling enstemmig vedtatt
Skjenkebevilling enstemmig vedtatt

Vedtak
Serveringsbevilling:
3. Eurest AS, org. 952 507 729 tildeles serveringsbevilling i Zefyr Hotell, Biskop Kroghs gate
21.
4. Hege Stefansen f. 07.10.64 godkjennes som daglig leder.
Skjenkebevilling:
4. Eurest AS, org. 952 507 729 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for skjenking
av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Zefyr Hotell:
c. Resepsjonsområde/ restaurant/ møterom i 1.etasje.
d. Romservice.
5. Hege Stefansen f. 07.10.64 godkjennes som styrer.
6. Rita Andersen f. 19.05.74 godkjennes som stedforteder.

PS 15/162 Utbyggingsavtale - Svartlia, gnr. 40 bnr. 76
Forslag til vedtak
Utbyggingsavtalen mellom Norgeshus ByggPartner AS og Bodø kommune om utbygging av
Svartlia gnr. 40 bnr. 76, datert 04.12.2015, vedtas.

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Utbyggingsavtalen mellom Norgeshus ByggPartner AS og Bodø kommune om utbygging av
Svartlia gnr. 40 bnr. 76, datert 04.12.2015, vedtas.

PS 15/163 Erstatningsoppgjør vedrørende utbedring av kaifronten
ved Terminalkai Sør etter skaden 11.01.2013
Forslag til vedtak
I forbindelse med erstatningsoppgjøret vedtas følgende:
Bodø kommune aksepterer If forsikring sitt tilbud på kr. 12 800 000,- som oppgjør for skaden.
Det anbefales at vedtaket gjøres etter § 13 i kommuneloven, da det er et ønske å gi If forsikring
tilbakemelding før årsskiftet.
Saken sendes Bystyret som referatsak når vedtatt møteplan for 2016 foreligger.

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Felles forslag
Siste setning i innstillingen strykes.

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
I forbindelse med erstatningsoppgjøret vedtas følgende:
Bodø kommune aksepterer If forsikring sitt tilbud på kr. 12 800 000,- som oppgjør for skaden.
Det anbefales at vedtaket gjøres etter § 13 i kommuneloven, da det er et ønske å gi If forsikring
tilbakemelding før årsskiftet.

PS 15/164 Interkommunalt prosjekt - "Kommunal beredskapsplikt i
Salten"
Forslag til vedtak
Formannskapet bes om å fatte følgende vedtak:
 Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksframlegget med
tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten».
 Prosjektet finansieres med 50% egeninnsats fra kommunene i Salten og 50% gjennom
skjønnsmidler.
 Bodø kommune, som vertskommune, er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler.
 Prosjekteier er Salten regionråd/ordførerne i Salten – styringsgruppe er rådmannskollegiet i
Salten.

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Formannskapet bes om å fatte følgende vedtak:
 Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksframlegget med
tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten».
 Prosjektet finansieres med 50% egeninnsats fra kommunene i Salten og 50% gjennom
skjønnsmidler.
 Bodø kommune, som vertskommune, er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler.
 Prosjekteier er Salten regionråd/ordførerne i Salten – styringsgruppe er rådmannskollegiet i
Salten.

PS 15/165 2. halvårsrapport Ny by -ny flyplass
Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet slutter seg til konklusjonen i saken:

Saken legges frem for bystyret for å informere om status i prosjektet, og for å tilrettelegge for en
god styringsdialog mellom bystyret som prosjekteier og rådmannen som prosjektansvarlig.
Prosjektet har bra fremdrift og utsiktene for en tilfredsstillende grad av måloppnåelse er gode.

PS 15/166 Smart Bodø - Utvikling av Bodø som en smart by
Forslag til vedtak
Formannskapet tar denne orienteringen om Smart Bodø til orientering
Formannskapet vedtar at Bodø kommune deltar i de to initiativene «Norsk EU nettverk på smarte
byer og samfunn» og prosjektet om «Utvikling av indikatorer for urban mobilitet» gitt at søknader
innvilges.
Formannskapet ber om at egne saker for de to større prosjektene “The research centre of high
quality zero emission neighbourhoods - ZEN.” og “Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA
region” fremmes i etterkant av Fylkesrådets behandling av DA-søknad om Smart Bodø.

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Formannskapet tar denne orienteringen om Smart Bodø til orientering
Formannskapet vedtar at Bodø kommune deltar i de to initiativene «Norsk EU nettverk på smarte
byer og samfunn» og prosjektet om «Utvikling av indikatorer for urban mobilitet» gitt at søknader
innvilges.
Formannskapet ber om at egne saker for de to større prosjektene “The research centre of high
quality zero emission neighbourhoods - ZEN.” og “Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA
region” fremmes i etterkant av Fylkesrådets behandling av DA-søknad om Smart Bodø.

PS 15/167 Sentrumsutviklingsprosjektet - søknad om økonomisk støtte
til "Prosjekt Norlandia"
Forslag til vedtak

Prosjekt Norlandia får innvilget søknad om økonomisk tilskudd kr 100 000,- Tilskuddet finansieres
over prosjektmidler i sentrumsutviklingsprosjektet.

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Prosjekt Norlandia får innvilget søknad om økonomisk tilskudd kr 100 000,- Tilskuddet finansieres
over prosjektmidler i sentrumsutviklingsprosjektet.

PS 15/168 Kommunereformen - utredning av Røstmodellen
Forslag til vedtak
Formannskapet slutter seg til Søknad - Utvikling av lokalstyremodell for Røst, av 19. november 2015

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Formannskapet slutter seg til Søknad - Utvikling av lokalstyremodell for Røst, av 19. november
2015

PS 15/169 Kommunal garanti kr 8 950 000,- til Mølnbakken
borettslag.
Forslag til innstilling
1. Bodø kommune gir Mølnbakken Borettslag en selvskyldnergaranti stor kr 8 950 000,- som
sikkerhet for et tilsvaredne lån i Kommunalbanken.
2. Lånet skal være innfridd innen 31.12.2032.
3. Lånet skal sikres med 1. prioritets pant i Mølnbakken borettslag.

4. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 8 950 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpne renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 8 950 000 + 10 %.
5. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører 31.12.2032 med tillegg
inntil 2 år, jfr garantiforskriftens paragraf 3.
6. Garantien må godkjennes av Fylkesmannen i Nordland før den er endelig.
7. Bodø kommune ønsker å kunne godkjenne kjøper(e) av boligene i forkant av budrunden, og ikke
i etterkant av salgsprosessen. I tillegg er det ønskelig at så snart styret ved styreleder får kunnskap
om at bolig skal selges, tar kontakt med Bodø kommune for å opplyse om dette.

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bodø kommune gir Mølnbakken Borettslag en selvskyldnergaranti stor kr 8 950 000,- som
sikkerhet for et tilsvaredne lån i Kommunalbanken.
2. Lånet skal være innfridd innen 31.12.2032.
3. Lånet skal sikres med 1. prioritets pant i Mølnbakken borettslag.
4. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 8 950 000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpne renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 8 950 000 + 10 %.
5. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører 31.12.2032 med tillegg
inntil 2 år, jfr garantiforskriftens paragraf 3.
6. Garantien må godkjennes av Fylkesmannen i Nordland før den er endelig.
7. Bodø kommune ønsker å kunne godkjenne kjøper(e) av boligene i forkant av budrunden, og ikke
i etterkant av salgsprosessen. I tillegg er det ønskelig at så snart styret ved styreleder får kunnskap
om at bolig skal selges, tar kontakt med Bodø kommune for å opplyse om dette.

PS 15/170 Parkeringsordning for EL-biler
Forslag til vedtak
Formannskapet anbefaler at sak om parkering for EL-biler i sone 1 (sentrum) utsettes inntil forskrift
for vilkårsparkering er vedtatt.

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Fellesforslag
Innstillingens endret ved at «for EL - biler» fjernes

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Formannskapet anbefaler at sak om parkering i sone 1 (sentrum) utsettes inntil forskrift for
vilkårsparkering er vedtatt.

PS 15/171 Speiderleir 2017 i Bodø - tilrettelegging infrastruktur
Forslag til innstilling
1. Bodø kommune v/ Byteknikk tilrettelegger infrastruktur for Speiderleir 2017 for inntil kr 3
mill., i henhold til alternativ 2.
2. Kr 1,5 mill. tilføres teknisk avdelings budsjett. Kr 1 mill. i 2016 innarbeides i tertial 1 2016.
Kr 500 000,- innarbeides i økonomiplan 2017 – 2020. Resterende beløp omdisponeres
innenfor teknisk avdelings investerings- og driftsbudsjetter.
3. Når omfanget av Byteknikks utgifter til div arrangementer i 2016 foreligger, vurderes
eventuell tilførsel av midler i forbindelse med behandlingen av tertial 1 2016.

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
4. Bodø kommune v/ Byteknikk tilrettelegger infrastruktur for Speiderleir 2017 for inntil kr 3
mill., i henhold til alternativ 2.
5. Kr 1,5 mill. tilføres teknisk avdelings budsjett. Kr 1 mill. i 2016 innarbeides i tertial 1 2016.
Kr 500 000,- innarbeides i økonomiplan 2017 – 2020. Resterende beløp omdisponeres
innenfor teknisk avdelings investerings- og driftsbudsjetter.
6. Når omfanget av Byteknikks utgifter til div arrangementer i 2016 foreligger, vurderes
eventuell tilførsel av midler i forbindelse med behandlingen av tertial 1 2016.

PS 15/172 Referatsaker
Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
RS 15/20 Tatt til orientering

RS 15/20 Kommunalt tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn 2015

Formannskapets behandling i møte den 16.12.2015:

Votering
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Saken tas til orientering

