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.

