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Forslag til vedtak:
Kommunal valgnemnd legger frem innstilling i møtet.

Saksopplysninger
Bystyret foretok i konstituerende møte 29.10.2015 en rekke valg til styrer, nemnder og råd. Saken
inneholder oversikt over de valg som gjenstår.

Barnas talsperson i bygningssaker
Plan- og bygningslovens § 3-3 : Kommunen skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å
ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
Representant:

Boligstiftelsen ved Universitetet i Nordland
Vedtekter: Valg av 1 medlem med vara for kommunevalgperioden.
Medlem:

Varamedlem:

Byhistoriekomiteen
Byhistoriekomitéen består av 2 representanter fra komité for oppvekst og kultur, 2 faghistorikere
fra Universitetet i Nordland, 2 personer som har kompetanse på formidling av historie fra
grunnskole, videregående skole eller museum (Marit Hernes fra Bodin videregående skole), 1
person som representerer det øvrige historieinteresserte publikum. I tillegg har Eldrerådet og Bodø

Ungdomsråd, i følge politisk vedtak 05/4 09.03.2005, i oppdrag å utnevne en person (m/vara) hver
til utvidelse av komitéen. Komiteen opphører når prosjektet er ferdigstilt, forventet i løpet av 2016.
Fra komité for oppvekst og kultur:
Medlemmer:
1.
2.

Varamedlemmer:
1.
2.

Frivillighetssentralen
To representanter fra Bodø kommune velges for fire år; en politisk valgt representant og en
administrativt oppnevnt representant.
Medlemmer:
Gøran Raade Andersen
………………………..

Varamedlemmer:
……………………

Heimevernsnemd
Lov av 17/7 1953 § 2.
Nemnda har 3 medlemmer hvorav bystyret utpeker 2 og politiet 1.
Valget følger kommunevalgperioden, og nemnda konstituerer seg selv.
Medlemmer:
1.
2.
3. Fra politiet:

Varamedlemmer i rekkefølge:
1.
2.

Kystveiutvalget
Det skal oppnevnes to representanter til utvalget
1.
2.

Legatstyrer - fond
A. Legat for Bodø bys vel
Legatets statutter: Legatstyret består av ordføreren, rådmannen og 3 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Legatstyret velger selv leder og nestleder. Valget følger kommunevalgperioden.
Sekretariat for legatet er formannskapsekretæren.
Medlemmer:
1.
2.
3.

Pers. varamedlemmer:
1.
2.
3.

B. Styret for Pauline og Olaf Kolsums legat
Styret består av rektor ved Bodø videregående skole som leder, og 2 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Valget følger kommunevalgperioden.
Medlemmer:
1.
2.

Pers. varamedlemmer:
1.
2.

C. Styret for Fridthjof og Aagot Anderssens legat
Styret består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av bystyret for 3 år av
gangen.
Medlemmer:
1.
2.
3.

Pers. varamedlemmer:
1.
2.
3.

D. Zahls legat for Kjerringøys vanskeligstilte
Legatstyret består av 3 medlemmer, hvorav soknepresten i Kjerringøy er fast medlem. Et medlem
bør være medlem av HS-komiteen og bosatt i Kjerringøy, og et medlem bør velges blant
medlemmene i soknets menighetsråd. Valget følger kommunevalgperioden. Sekretariatsfunksjon
utføres av soknepresten.
Medlemmer:
E. Tom Holands fond for opplæring av funksjonshemmet ungdom
Valg av 1 medlem til styret, som gjelder for kommunevalgperioden. Sekretariatsfunksjonen utføres
av HO-avdelingen.
Medlem:

Mørkvedhallen BA
Oppnevning av 2 medlemmer med 1 vara til representantskapet,
samt 1 styrerepresentant med vara. Valget følger kommunevalgperioden.
A. Representantskapet i Mørkvedhallen BA

Medlemmer:
1.
2.
Varamedlemmer:
1.
B. Styret i Mørkvedhallen BA
Medlem:
Varamedlem:

Nordnorsk jazzsenter - styret
Valget følger kommunevalgperioden
Medlem:

Varamedlem:

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Skal velges ett medlem og ett varamedlem – valget følger kommunevalgperioden
Medlem:

Varamedlem:

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

Varamedlem:

Salten Kultursamarbeid
Ved valg av representanter til kulturutvalget tilstrebes det en miks av
administrativt ansatte innenfor kultur, og politiske representanter. Dersom representanten som
velges er politisk valgt skal vararepresentanten være administrativt ansatt, og vice versa.
Representant og vararepresentant bør være av motsatt kjønn. Valgperioden er fire år.
Medlem:

Varamedlem:

Stiftelsen Adelsteen Normann
Stiftelsedok. §6: Bystyret skal velge tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer, valget
gjelder for fire år.
Medlemmer:
1.
2.

Varamedlemmer:
1.
2.

3.

3.

Stiftelsen Nordlandsmuseet - rådet
1 rådsmedlem med vara
Medlem:

Pers. varamedlem:

Foreningen Bodø Museums Venner
2 styremedlemmer med vara. Må være de samme som for Stiftelsen Bodø Museum. Se nedenfor.
Medlem:
1.
a.

Pers. varamedlem:
1.
2.

Stiftelsen Bodø Museum
2 styremedlemmer med vara
Medlem:
1.
2.

Pers. varamedlem:
1.
2.

Stiftelsen Internasjonalt Senter - styret
K.sak 75/99.
I henhold til vedtektene skal stiftelsens styre oppnevnes av Bodø bystyre. Styret skal bestå av 5
representanter, hvorav 2 fra Bodø kommune.
Medlemmer:
1.
2.

Pers. varamedlem:
1.
2.

Stiftelsen Bo-Godt, Kjerringøy
Valg av 1 medlem med vara som følger kommunevalgperioden.
Medlem:

Pers. varamedlem:

Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum
Stiftelsen ledes av et styre på 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styreleder og ett
medlem og varamedlemmer for disse oppnevnes av Kulturdepartementet.
Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune,
Bodø Luftfartshistoriske Forening og de ansatte ved Norsk Luftfartsmuseum oppnevner ett medlem
hver og varamedlem. Styret velger selv nestleder.
Valgperioden for medlemmer og varamedlemmer valgt av departementet er fire år.
Styremedlemmene kan gjenoppnevnes bare for en periode.
Medlem:

Varamedlem:

Tusenhjemmet - driftsstyre
F.sak 120/96.
Valg av 1 medlem til driftsstyret.
Medlem:

Varamedlem:

Bodø Ungdomsråd
Bystyret velger en person fra bystyret med varamedlem som har møteplikt på rådsmøtene. Denne
personen har også talerett på møtene.
Medlem:

Varamedlem:

Vei- og stedsnavnutvalg
K.sak 82/81 og K.sak 60/95. Utvalget består av 3 medlemmer, og velges for kommunevalgperioden.
Medlemmer:
1.
2.
3.

Varamedlemmer:

Viltnemnda
Rundskriv 2/99 fra Direktoratet for naturforvaltning.
Valg av leder samt 4 andre medlemmer med like mange varamedlemmer. Valget følger
kommunevalgperioden.
Medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Varamedlemmer i rekkef.:

Berit Skaug
Leder politisk sekretariat
Saksbehandler: Berit Skaug

Trykte vedlegg:
Ingen

Utrykte vedlegg:
Ingen

