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STImuli-prosjektet - valg av styringsgruppe
Sammendrag
Prosjektet ”STImuli – mellom senga og Bestemorenga!” ble i PS sak 08/188 vedtatt iverksatt.
Organisering av prosjektet innebærer etablering av en styringsgruppe. I denne sak foreslås det
utnevnt politiske representanter til styringsgruppen.

Saksopplysninger
Til grunn for gjennomføring av prosjektet ligger de føringer og prioriteringer som framkommer av
rapporten fra forprosjektet. Politisk representasjon i styringsgruppen vurderes av bystyret.
Bystyret behandlet PS sak 08/188 i møte 11.desember 2008 og fattet følgende vedtak:

1. Bystyret ber om at prosjektet ” STImuli - mellom senga og Bestemorenga!” iverksettes i
samarbeid med Salten Friluftsråd.
2. Til grunn for gjennomføringen av prosjektet ligger de føringer og prioriteringer som
framkommer av rapporten fra forprosjektet. Det forventes en gjennomføring av prosjektet i
overkant av det som er beskrevet som nivå 3, og prosjektet organiseres i samsvar med dette.
Politisk representasjon i styringsgruppen vurderes av bystyret.
3. Rammer og finansiering innarbeides i budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012.
4. Det skal søkes medfinansiering fra aktuelle eksterne samarbeidspartnere.

Prosjektet STImuli skal være en målrettet satsing på oppgradering og etablering av bostedsnære
turløyper i Bodø.
Følgende overordna mål er vedtatt for prosjektet:
•
•

Bodø får en friskere og mer aktiv befolkning med sterkere tilhørighet og bedre kunnskap
knyttet til egne nærområder
Legge til rette for fritidsaktiviteter i Bodø som er lite miljøbelastende og gir minst mulig
skadelige utslipp
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•

Bodø blir et mer attraktivt bosted, studiested og reiselivsmål

Konkret skal STImuli gi de som bor innenfor prosjektområdet:
• godt merkete og tilrettelagte rundturløyper mindre enn 500 m fra der de bor.
Dette skal skje gjennom:
• Bred deltakelse fra offentlig virksomhet, grunneiere, næringsaktører og frivillig sektor.
Det er avsatt 2,5 mill til investeringer i 2009 og 250.000 til drift. Videre er det avsatt 4.5 mill i
årene 2010 - 2012 mill til prosjektet.
Organisering:
Bodø kommune er prosjekteier. Prosjektet er forutsatt organisert med en styringsgruppe.
Styringsgruppens mandat er å bl.a. sikre gjennomføring av prosjektet i tråd med målsettinger som
framkommer i rapporten og innenfor de bevilgede rammene for prosjektet.
Rapporten forutsetter en styringsgruppe sammensatt av 5 – 6 representanter fra de tre politiske
fagkomiteene, med representanter fra posisjon og opposisjon. Etter vår vurdering vil det være
tilstrekkelig med to representanter.

Kommunal valgnemnds behandling i møte den 28.01.2009:

Forslag
Forslag:
Morten Melå (AP)
Marianne Øien (AP)
Tor Olsen (FRP)

Votering
Forslaget enstemmig tiltrådt.

Valgnemndas innstilling
I styringsgruppe for STImuli-prosjektet oppnevner bystyret følgende representanter:
Morten Melå (AP)
Marianne Øien (AP)
Tor Olsen (FRP)

Formannskapets behandling i møte den 28.01.2009:

Forslag
Forslag Odd-Tore Fygle (AP):
Saken oversendes valgnemnda som fremmer innstilling til bystyret.
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Votering
Forslag fra Fygle (AP) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken oversendes valgnemnda som fremmer innstilling til bystyret.

Forslag til innstilling
I styringsgruppe for STImuli-prosjektet oppnevner bystyret følgende representanter:

Svein Blix
rådmann
Arne Øvsthus
kommunaldirektør
Saksbehandler: Matti Jäntti
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