BODØ KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg:

Bystyret

Møtested:

Bystyresalen, Rådhuset

Dato:

12.02.2009

Tidspunkt:

10:00 – 16:25

Til stede:
Navn
Odd-Tore Fygle
Kirsten Hasvoll
Tone Magnussen
Morten Melå
Anne Stein
Tone Gundersen Opli
Arild Nohr
Rolf Alfred Naurstad
Erling Magnus Nilsen
Marianne Haagensen Øien
Odd A. Lund
Berit Undrum
Gunnar Stein
Ivar Andreassen
Nuradin Abdi Mohamed
Leif-Erik Michaelsen
Tom Cato Karlsen
Odd Paulsen
Knut Hernes
Øystein Gudbrandsen Wik
Jonny Gulbrandsen
Jan Einar Helgesen
Kari Holt Storstrand
Audun Martin Spjell
Sture Wisth
Robert Andre Sivertsen
Roald Danielsen
Ole-Henrik Hjartøy
Mona Lillehaug

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem

Repr
AP
SV
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H

Vara for

Eirik Sivertsen
Hild-Marit Olsen
Marianne Moland

Til kl 15.45.
Fra kl 15.45.

Gørill Heitmann Hongset
Janne Mari Ellingsen
Kjell Lutnes

Eva Leivseth
Jan Kåre Moen
Johan Bakke
Bernt Aanonsen
Else-Marie Torp
Andreas Tymi Gabrielsen
Brigt Kristensen
Ingrid Lien
Jon Albert Alstad
Ali Horori
Terje Cruickshank

Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

H
H
H
Odd Emil Ingebrigtsen
KRF
KRF
RØDT
RØDT Svein Eilif Olsen
SP
SP
SV
V

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Svein Blix
Henrik Brækkan
Arne Øvsthus
Ingunn Lie Mosti
Jann Aakre

Stilling
Rådmann
Kommunaldirektør teknisk
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
Kommunaldirektør helse og sosial
Tidl. Kommunaldirektør helse og sosial

Dessuten møtte: politisk rådgiver Siv L. Aasvik (AP).
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
FO 09/2, FO 09/1, PS 09/4, PS 09/27, PS 09/26, PS 09/24, PS 09/1, PS 09/2, PS 09/3 PS 09/5,
PS 096, PS 09/7, PS 09/8, PS 09/9, PS 09/10, PS 09/11, PS 09/12, PS 09/13, PS 09/14, PS 09/15,
PS 09/16, PS 09/17, PS 09/18, PS 09/19, PS 09/21, PS 09/22, PS 09/20
Til å underskrive protokollen ble følgende valgt:
Brigt Kristensen (R), Else-Marie Torp (KRF), Jan Kåre Moen (H).
Permisjoner:
Berit Undrum (AP) tiltrådt kl 11.00 – under behandling av FO 09/1.
Sture Wisth (FRP) kl 15.15 – før votering i sak 09/24.
Jonny Gulbrandsen kl 15.45, Jan Einar Helgesen tiltrådt – før sak 09/7.
Ole Henrik Hjartøy kl 16.15 – før sak 09/20.

Omdelt:
•

PS sak 09/24
Tiltakspakke for kommunesektoren. Forslag til disponering
Med formannskapets innstilling fra møtet 11.02.2009
PS sak 09/25
Salg av tomt til hotell – Tollbugata 5
Med formannskapets innstilling fra 28.01.2009
• PS sak 09/26
Ad sak – Salg av tomt til hotell – Tollbugata 5
• PS sak 09/27
Bodø Havn KF – Mulig medeier i Havnebygget AS. Bygging og utleie av bygg til
hotellformål
• PS sak 09/28
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Oppnevning av styringsgruppe – Ad stamnettshavn Bodø. Byutviklingsprogram 2016.
Bruk av DA-midler.
• PS 09/20
Lønn til rådmannen

Orientering:
Ordføreren orienterte:
- Underskriftsliste som protest mot fjerning av 1300 frie parkeringsplasser i Bodø.
- 16. desember opplevde vi en svært tragisk hendelse på Mørkved, der en kvinne ble drept.
Det viste seg at den drapssiktede har vært under oppfølging av Bodø kommune. Denne
hendelsen preget bysamfunnet, og jeg ønsker å si at byens befolkning taklet bekymringer
og sorgen på en meget verdig måte.
- Helsetilsynet har opprettet tilsynssak, der kommunen har gjort rede for den konkrete
oppfølgingen siktede har hatt av kommunen i tiden før drapet. Jeg har på egne vegne
gjort rede for hvorfor jeg ga de opplysningene jeg gjorde i media i dagene 16.-18.
desember. Dette etter forespørsel fra Helsetilsynet, etter klage fra siktedes advokat. Jeg er
usikker på når Helsetilsynet har ferdigbehandlet tilsynssaken.
- Asylmottakene: er kommet på plass. Lokalbefolkningen, spesielt på Tverlandet, og
idrettslag har engasjert seg for å ta godt i mot asylantene.
- Møte med kommunalministeren 18. desember om DA-midlene.
- Juryen for kulturkvartalet har nå gått gjennom de ulike tilbud som er levert inn av
arkitekter. Mange hensyn skal tas og det vil snart offentliggjøres valg av alternativ.
- Møte med kulturministeren 30. jan. hvor vi la frem Kulturkvartal-prosjektet. Møtet med
ministeren var svært positivt, men en forutsetning er at også fylkeskommunen deltar.
- Møte i Stavanger med ansatte på Jåttå
- Besøk i Saltstraumen av Miljøvernminister Erik Solheim.
- Markering av Samefolkets dag.
- Bodø Sinfonietta og etablering av Nord-norsk symfoniorkester.

Spørsmål:
Spontante spørsmål
Mona Lillehaug (H):
1. Det er veldig kaldt på klasserommene på Rønvik skole og elevene fryser. Dette
har vært påpekt. Hvor skal elevene være til varmen er ordnet på skolen?
Ordføreren svarte at det ikke skal være sånn og Arne Øvsthus sjekker dette med
eiendomskontoret.
2. Viser til at det ved at stenging av vann blir annonsert i avisen og på hjemmesiden.
Hvordan skal innbyggere som ikke har avis eller internett varsles?
Henrik Brækkan svarte at det er vanskelig å varsle dersom man ikke har avis eller
internett. Arbeides med en løsning hvor innbyggerne kan varsles med SMS.
Rådmannen foreslo oppslag på butikken.
Kirsten Hasvoll (SV):
Hvordan kan Bodø kommune følge opp det som ordføreren tok opp på Gaza-konserten bl.a. om
vennskapsbysamarbeid med Palestina?
Ordføreren svarte at Bodø kommune har erfaring fra vennskapsbysamarbeid, men det er
krevende å få det til dersom det ikke er en del av et bredere/større engasjement i bysamfunnet.
Dersom det er et miljø i bysamfunnet så vil vi gjerne gi vår støtte i et slikt arbeid.
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Terje Cruickshank (V):
Spør om Bodø kommune har meldt sin interesse om stemmerett for 16-åringer? Jfr. vedtak i
tidligere interpellasjon.
Linda K. Storjord svarte at forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunestyrevalget i
2011 vil bli fremmet for Stortinget i vår. Etter vedtak vil departementet komme med informasjon
til kommunen om man ønsker å delta i forsøket.

Skriftlig spørsmål
Johan Bakke (H):
Båndtvangbestemmelsene i Bodø kommune:
Den nye hundeloven trådte i kraft den 1. januar 2004. Den nye loven er strengere enn den gamle
og dermed ble hunder og båndtvang tatt ut av Politivedtektene for Bodø kommune.
Løshunder og spørsmål om båndtvang er et stadig tilbakevendende problem i Bodø kommune
med konflikter mellom hundehold og vilt, tamfe, friluftsliv, turgåing uten hund m.v. Siste
episode på Tverlandet hvor en hund i bånd ble drept av to løshunder aktualiserer om ikke
hundehold må inn i politivedtektene igjen. Dette for å oppnå en ytterligere skjerpelse og en bedre
kontroll samt å være konkret på hvor det i kommunen skal være båndtvang hele året.
Viltnemnda har i brev 17.04.08 bedt om at arbeidet prioriteres og har i brev 27.01.09 bedt om ei
tilbakemelding om hvor saken står i dag og plan for videre framdrift.
En er kjent med at kulturkontoret for om lag 2 år siden satte i gang arbeidet med å vurdere å få
hundeholdet tilbake i politivedtektene igjen.
Det bes om ei orientering fra ordføreren om hvor saken står i dag og plan for framdriften i
arbeidet.
Ordføreren svarte:
Kulturkontoret arbeider med å få inn innspill fra ulike brukergrupper og det allmenne publikum
ang. hundehold i Bodø. Innspillene vil gi grunnlag til å vurdere om det er behov for egne
politivedtekter i tillegg til den nye hundeloven.
Loven har nå virket 4 år og to siste år uten gjeldende båndtvangsbestemmelser i Politivedtektene.
Nå begynner man å få erfaringer om hvordan den nye loven virker. Det er også samlet inn
erfaringer fra andre kommuner om og hvordan de har utformet nye politivedtekter.
På grunnlag av dette ber jeg administrasjonen om legger frem en sak for bystyret innen juni 2009
vedrørende denne problematikken.

Annet:
Kulturelt innslag fra kulturskolen:
Birgit Djupedal, piano
Charlotte Wiik, sang
Markering av at kommunaldirektør Jann Aakre fratrer sin stilling 01.03.09 og presentasjon av ny
kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti.
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Saksliste:
Saksnr

Innhold

PS 09/1

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling av
kommunale anlegg.

PS 09/2

Kulturkvartalet - organisering i gjennomføringsfasen

PS 09/3

Forslag til Reguleringsplan for Jensvoll barnehage GNR 39 BNR 487. Plan nr.
P.2228.

PS 09/4

Helhetlig parkeringspolitikk for Bodø sentrum

PS 09/5

Forslag til reguleringsendring og bebyggelsesplan for del av OksebakkenBremnes, GNR 28 BNR 43 m.fl.

PS 09/6

Oppstart kommunedelplan for kollektivtrafikken i Bodø

PS 09/7

Forslag til reguleringsplan for Stormyra sone 17.2 (Bodøhuset)

PS 09/8

Høring: Samerettutvalget innstilling, NOU 2007:13. Den nye sameretten.
Opprettelse av Hålogalandsalmenningen og interkommunale utmarksstyrer i
Nordland og Troms som erstatter dagens Statsskog.

PS 09/9

Stamnettshavn Bodø. Bytutviklingsprogram 2016. Bruk av DA midler.

PS 09/10

Folkehelsestrategier - fysisk aktivitet

PS 09/11

Bente Larsen - søknad om fritak

PS 09/12

Erlend Duesund (V) - søknad om fritak fra politiske verv

PS 09/13

Aasmund Karl Bjørkan - Søknad om fritak som meddommer tingretten

PS 09/14

Gunn Savstad - søknad om fritak som meddommer i lagmannsretten

PS 09/15

STImuli-prosjektet - valg av styringsgruppe

PS 09/16

Marianne Moland (AP) - søknad om fritak fra politiske verv

PS 09/17

Bodø kulturhus KF - valg av styre

PS 09/18

Valg av nytt varamedlem i kontrollutvalget

PS 09/19

Stortings- og sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag.

PS 09/20

Lønn til rådmannen.

PS 09/21

Endring i selskapsavtale Iris Salten/Salten Forvaltning IKS

PS 09/22

Referatsaker

RS 09/1 Økt bosetting av flyktninger i 2009 - Anmodning fra IMDI
RS 09/2 Saksprotokoll - oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport selvkostområdene
vann, avløp, slam og renovasjon
RS 09/3 Orientering om departementets vedtak om opphevning av reguleringsplan og
bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn
PS 09/23

Interpellasjoner

FO 09/1 Om deltid, oppstart av prosjekt - Interpellasjon fra Marianne Øien (AP)
FO 09/2 Etikk - politikere og styreverv – Interpellasjon fra Terje Cruickshank (V)
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PS 09/24

Tiltakspakke for kommunesektoren. Forslag til disponering.

PS 09/25

Salg av tomt til hotell –Tollbugt. 5.
Tilleggsaker

PS 09/26

Ad sak – salg av tomt til hotell – Tollbugt. 5

PS 09/27

Bodø Havn KF – Mulig medeier i Havnebygget AS. Bygging og utleie av bygg til
hotellformål

PS 09/28

Oppnevning av styringsgruppe – Ad stamnettshav Bodø. Byutviklingsprogram
2016. Bruk av DA-midler.

Bodø, 24. februar 2009

Odd-Tore Fygle (AP)
Ordfører
Linda K. Storjord
formannskapssekretær

PS 09/1 Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling
av kommunale anlegg.

Formannskapets innstilling
1.
2.
3.
4.
5.

Ljøsenhammeren vannverk og Ljøsenhammeren avløpsanlegg avvikles som kommunale
anlegg.
Avviklingen skjer fra og med 01.04.2009.
Anleggene overdras fra samme dag til Statskog FS.
Anleggene overdras vederlagsfritt.
Kommunalteknisk kontor gis fullmakt til å gjennomføre avvikling og overdragelse av
anleggene.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Ingrid Lien (SP) og Ivar Andreassen (AP):
Saken utsettes. Administrasjonen undersøker nærmere om Ljøsenhammeren Seterlag burde bli
tilbudt vannverket under samme vilkår som foreslått for Statsskog FS.
Reelle kostnader for årlig drift av anlegget må belyses.
Reell drift av Ljøsenhammeren næringspark belyses.

Votering
Forslag fra Lien (SP) og Andreassen (AP) ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Saken utsettes. Administrasjonen undersøker nærmere om Ljøsenhammeren Seterlag burde bli
tilbudt vannverket under samme vilkår som foreslått for Statsskog FS.
Reelle kostnader for årlig drift av anlegget må belyses.
Reell drift av Ljøsenhammeren næringspark belyses.

PS 09/2 Kulturkvartalet - organisering i gjennomføringsfasen

Formannskapets innstilling
1.
Rådmannen får ansvaret for å gjennomføre byggingen av kulturkvartalet innenfor de rammer
bystyret fastsetter. Dette gjelder alt fra prosjektering, via framdrift og til ferdigstillelse.
2.
Det opprettes en politisk styringsgruppe med klart mandat, som rapporterer til formannskapet. I
tillegg til ordføreren som leder, oppnevner bystyret 4 politikere. Fylkeskommunen og
regionrådet inviteres til å delta med en person hver.
3.
Bystyret understreker at styringsgruppa skal ha ansvar for framdriften når det gjelder
tilrettelegging for regionale og nasjonale kulturfunksjoner i fremtidens Bodø, for mulig ekstern
medfinansiering, framtidig organisering og drift, brukerkoordinering, informasjonsarbeid og
samfunnskontakt. Styringsgruppa skal også løpende orienteres og konsulteres i forbindelse med
byggeprosessen.
4.
Bystyret ber om at styringsgruppa etablerer en klar strategi for informasjons- og samfunnskontakt. Det
forutsettes at det i prosjektet settes av tilstrekkelig med ressurser til å ivareta et proaktivt og offensivt
arbeid med dette. Bystyret ber om at styringsgruppa snarest mulig tilsetter leder/koordinator for dette
arbeidet. Finansiering innarbeides i totalprosjektet.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Valgnemndas innstilling ble fremmet.
Forslag fra Terje Cruickshank (V):
Tillegg:
Fag/brukergruppe Bibliotek inkl. Høgskolen i Bodø.

Votering
Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.
Rådmannen får ansvaret for å gjennomføre byggingen av kulturkvartalet innenfor de rammer
bystyret fastsetter. Dette gjelder alt fra prosjektering, via framdrift og til ferdigstillelse.
2.
Det opprettes en politisk styringsgruppe med klart mandat, som rapporterer til formannskapet. I
tillegg til ordføreren som leder, oppnevner bystyret følgende 4 politikere: Knut Hernes (FRP),
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leder av oppvekst og kulturkomiteen, varaordfører, Eva Leivseth (H). Fylkeskommunen og
regionrådet inviteres til å delta med en person hver.
Fag/brukergruppe Bibliotek inkl. Høgskolen i Bodø.
3.
Bystyret understreker at styringsgruppa skal ha ansvar for framdriften når det gjelder
tilrettelegging for regionale og nasjonale kulturfunksjoner i fremtidens Bodø, for mulig ekstern
medfinansiering, framtidig organisering og drift, brukerkoordinering, informasjonsarbeid og
samfunnskontakt. Styringsgruppa skal også løpende orienteres og konsulteres i forbindelse med
byggeprosessen.
4.
Bystyret ber om at styringsgruppa etablerer en klar strategi for informasjons- og
samfunnskontakt. Det forutsettes at det i prosjektet settes av tilstrekkelig med ressurser til å
ivareta et proaktivt og offensivt arbeid med dette. Bystyret ber om at styringsgruppa snarest
mulig tilsetter leder/koordinator for dette arbeidet. Finansiering innarbeides i totalprosjektet.
Tilføyes pkt. i saksfremlegget:
”Fag-/brukergruppa for Biblioteket ++”:
Fag/brukergruppe Bibliotek inkl. Høgskolen i Bodø.

PS 09/3 Forslag til Reguleringsplan for Jensvoll barnehage GNR 39 BNR 487.
Plan nr. P.2228.

Planutvalgets innstilling:
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Jensvoll
barnehage GNR 39 BNR 487. Plan nr. P.2228.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Jensvoll
barnehage GNR 39 BNR 487. Plan nr. P.2228.

PS 09/4 Helhetlig parkeringspolitikk for Bodø sentrum

Samlet innstilling – Planutvalget, pkt. 1-4 og PNM-komiteen, pkt. 5-9:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 69, nr 3, 4 og 5 vedtar Bystyret forslag til nye
parkeringsnormer, datert 17-12-08 og gjengitt i vedlegg 2 til denne sak for Bodø
kommune.
2. Vedtekten er bindende for behandling av saker etter plan- og bygningsloven og skal
anvendes i bygge- og reguleringssaker ved nybygg, ombygging eller bruksendring.
3. Vedtekten trer i kraft ved kunngjøring.
4. Dagens vedtekt knyttet til plan og bygningslovens § 69, stadfestet den 20.09.1993
oppheves for delen som omhandler parkering gitt i plan og bygningslovens § 69,3,2 ved
disse vedtekters ikrafttredelse.
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5. Rådmannen får fullmakt til å etablere en ny parkeringssone iht. de føringer som er gitt i
denne saken.
6. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer av dagens sonegrenser, jar
forslag i denne sak.
7. Rådmannen bes om å komme tilbake med en egen sak om organisering og finansiering av
et parkeringsanlegg under kvartalene 100 og 105. Det skal tas sikte på at finansieringen
av anlegget ikke skal basere seg på kommunale subsidier verken til investering eller drift.
8. Parkeringsplasser for kommunalt ansatte i sentrum avgiftsbelegges, og rådmannen bes ta
initiativ for at også annen offentlig forvaltning og private bedrifter gjør det samme.
9. Rådmannen bes i forbindelse med neste års budsjett om å komme tilbake med forslag til
nye parkeringsavgifter som inkluderer en ny sone 3.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Kari H. Storstrand (FRP):
FRP mener at parkeringsmuligheter og kollektivtilbud må sees i sammenheng. Vi ønsker derfor
at parkeringsplanen utsettes og behandles sammen med kollektivplanen når denne skal til
behandling.
Forslag fra Ole Henrik Hjartøy (H):
Det konsekvensutredes nærmere med hensyn til:
1. Boliger og eiendommer uten biloppstillingsplasser i forhold til nye parkeringsvedtekter.
2. Konkurransevridende effekt mellom City-Nord området og sentrum.
Bystyret vil behandle nye parkeringsnormer etter at konsekvensanalyse foreligge (pkt. 1-4).
(Punkt 5-9 behandles i h.h.t. sakskartet)
Forslag fra Brigt Kristensen (R):
• Tillegg punkt 1, etter «kommune»:
Med følgende endringer:
• Punkt 2. Parkeringskrav:
• I sone B er angitte krav absolutte (som i sone A)
• For kjøpesentre settes maksimum til to bilplasser pr 100 kvm, uansett sone, i tråd
med krav fra Fylkesmannen i Nordland
• Punkt 3. Parkeringsplan:
Tillegg: Også for felles biloppstillingsplasser på bakkeplan settes det kvalitetsnormer,
bl.a. av hensyn til sikkerhet for alle typer trafikanter.
• Punkt 4. Frikjøp:
• ”Innbetalte beløp skal brukes til bygging av parkeringsanlegg” går ut.
Tillegg: «Innbetalte beløp øremerkes subsidiering av kollektive
arbeidsreiser/forbedring av kollektivtilbudet. Alternativt kan virksomheter/utbyggere
kjøpe seg fri fra parkeringskravet ved kjøp av kollektivkort til ansatte i bygget.»
• Det innføres ikke frikjøp fra krav om sykkelparkering for sjukehus, idrettsanlegg,
høgskoler mv. («annen parkering»)
• Tillegg punkt 7:
Det erstattes bare tapte parkeringsplasser som følge av Kulturkvartalet på kvartal 100 og
105.
• Tillegg punkt 8:
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Avgiftsbelegging av parkeringsplasser for kommunalt ansatte osv kombineres med tilbud
om subsidierte kollektivkort.
• Nytt punkt (1):
Ved jernbanestasjonene skal gratis parkeringsplasser for overgang bil/bane ha prioritet.
• Nytt punkt (2):
Behovet for endringer/justeringer i parkeringspolitikken vurderes i forbindelse med
framlegg av ny plan for kollektivtrafikken.
Forslag fra Kirsten Hasvoll (SV):
Arbeidsreiser bør i større utstrekning enn i dag skje ved bruk av buss. I arbeidet med ny
kollektivplan må det vektlegges at busstilbudet økes gjennom høyere frekvens og nye ruter.
Det bør vurderes hvilke belønningsordninger som kan utvikles, slik at offentlig og private
arbeidsgivere inngår avtaler som får flere ansatte til å reise kollektivt.

Votering
Forslag fra Storstrand (FRP) fikk 16 stemmer (10FRP, 5H, 1V) og falt.
Forslag fra Hjartøy (H) fikk 16 stemmer (10FRP, 5H, 1V) og falt.
Forslag fra Kristensen (R):
- Punkt 2, parkeringskrav fikk 3 stemmer (2R, 1V ) og falt.
- Punkt 3, parkeringsplan fikk 3 stemmer (2R, 1V ) og falt.
- Punkt 4, frikjøp fikk 3 stemmer (2R, 1V ) og falt.
Innstillingens pkt. 1-4 vedtatt mot 12 stemmer (10FRP, 2R).
Innstillingens pkt. 5-6 vedtatt mot 16 stemmer (10FRP, 5H, 1V).
Innstillingens pkt. ble 7 enstemmig vedtatt.
Forslag til tillegg til pkt. 7 fra Kristensen (R) fikk 3 stemmer (2R, 1V) og falt.
Innstillingens pkt. 8 ble vedtatt mot 16 stemmer (10FRP, 5H, 1V).
Forslag til tillegg til pkt. 8 fra Kristensen (R) fikk 3 stemmer (2R, 1V) og falt.
Innstillingens pkt. 9 ble vedtatt mot 16 stemmer (10FRP, 5H, 1V).
Forslag til nytt pkt. (1) fra Kristensen (R) fikk 3 stemmer (2R, 1V) og falt.
Forslag til nytt pkt. (2) fra Kristensen (R) ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Hasvoll (SV) ble vedtatt mot 10 stemmer (FRP) .

Vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 69, nr 3, 4 og 5 vedtar Bystyret forslag til nye
parkeringsnormer, datert 17-12-08 og gjengitt i vedlegg 2 til denne sak for Bodø
kommune.
2. Vedtekten er bindende for behandling av saker etter plan- og bygningsloven og skal
anvendes i bygge- og reguleringssaker ved nybygg, ombygging eller bruksendring.
3. Vedtekten trer i kraft ved kunngjøring.
4. Dagens vedtekt knyttet til plan og bygningslovens § 69, stadfestet den 20.09.1993
oppheves for delen som omhandler parkering gitt i plan og bygningslovens § 69,3,2 ved
disse vedtekters ikrafttredelse.
5. Rådmannen får fullmakt til å etablere en ny parkeringssone iht. de føringer som er gitt i
denne saken.
6. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer av dagens sonegrenser, jfr
forslag i denne sak.
7. Rådmannen bes om å komme tilbake med en egen sak om organisering og finansiering av
et parkeringsanlegg under kvartalene 100 og 105. Det skal tas sikte på at finansieringen
av anlegget ikke skal basere seg på kommunale subsidier verken til investering eller drift.
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8. Parkeringsplasser for kommunalt ansatte i sentrum avgiftsbelegges, og rådmannen bes ta
initiativ for at også annen offentlig forvaltning og private bedrifter gjør det samme.
9. Rådmannen bes i forbindelse med neste års budsjett om å komme tilbake med forslag til
nye parkeringsavgifter som inkluderer en ny sone 3.
10. Behovet for endringer/justeringer i parkeringspolitikken vurderes i forbindelse med
framlegg av ny plan for kollektivtrafikken.
11. Arbeidsreiser bør i større utstrekning enn i dag skje ved bruk av buss. I arbeidet med ny
kollektivplan må det vektlegges at busstilbudet økes gjennom høyere frekvens og nye
ruter.
Det bør vurderes hvilke belønningsordninger som kan utvikles, slik at offentlig og private
arbeidsgivere inngår avtaler som får flere ansatte til å reise kollektivt.
Protokolltilførsel
Brigt Kristensen (R):
Rødt sine representanter vil markere at vi ville stemt mot vedtaket som heilhet, dersom dette
hadde vært tatt opp til avstemning, ut fra avstemningene på de ulike punkter.

PS 09/5 Forslag til reguleringsendring og bebyggelsesplan for del av
Oksebakken-Bremnes, GNR 28 BNR 43 m.fl.

Planutvalgets innstilling:
Bystyret vedtar med hjemmel i Plan og bygningsloven §§27-2 og 28-1: Reguleringsendring og
bebyggelsesplan for Oksebakken Bremnes gnr. 28 bnr 43 m.fl., med plankart datert 27.01.2009
og tilhørende bestemmelser sist revidert 27.01.2009.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Ole Henrik Hjartøy (H):
Fremmer samme forslag som i planutvalget.

Votering
Forslag fra Hjartøy (H) fikk 16 stemmer (5H, 10FRP, 1V) og falt.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret vedtar med hjemmel i Plan og bygningsloven §§27-2 og 28-1: Reguleringsendring og
bebyggelsesplan for Oksebakken Bremnes gnr. 28 bnr 43 m.fl., med plankart datert 27.01.2009
og tilhørende bestemmelser sist revidert 27.01.2009.

PS 09/6 Oppstart kommunedelplan for kollektivtrafikken i Bodø

Komite for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bystyret vedtar oppstart av kommunedelplan for Kollektivtrafikk slik det fremkommer av
denne sak og hvor styringsgruppa gis følgende mandat: ”Det skal utarbeides en felles
helhetlig plan for kollektivtrafikken i byområdet i Bodø for perioden 2009 – 2013. Planen
skal være klar til behandling i henholdsvis kommunen og fylkeskommunen i juli 2010.
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2. Bystyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til finansiering av prosjektet når
kostnadsomfanget og forslag til inndekking er klart.
3. Arbeidet organiseres som et prosjekt med en politisk oppnevnt styringsgruppe bestående
av to fra fylkeskommunen, to fra bystyret og distriktsveisjefen i statens vegvesen.
Bystyret oppnevner følgende til å sitte i styringsgruppa fra Bodø kommune:
a)
b)
4. Arbeidet organiseres med en prosjektgruppe og nødvendige arbeidsgrupper.
Jernbaneverket skal inviteres til å delta i prosjektgruppa. Styringsgruppa har fullmakt til å
opprette grupper etter behov.
5. Dagens partneravtale inkludert styringsgruppa opphører fra det tidspunkt ny organisering
er på plass.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Valgnemndas innstilling ble fremmet.
Forslag fra Andreas Tymi Gabrielsen (R):
Endring, punkt 1:
«byområdet i Bodø» endres til «området fra Festvåg i Nord, til flyplassen i vest og Reitan i øst»
Forslag fra Kirsten Hasvoll (SV):
Belønningsordningen for kollektivtrafikk er doblet i statsbudsjettet for 2009. I dag er 10
kommuner med i ordningen. Bodø kommune bør med i denne ordningen på linje med andre
byer av samme størrelse. Fylkeskommunen må sammen med Bodø kommune arbeide aktivt for
dette. Tilrettelegging for dette vektlegges i det videre samarbeidet med fylkeskommunen og som
en del av planarbeidet.

Votering
Forslag fra Gabrielsen (R) oversendes.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Hasvoll (SV) enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bystyret vedtar oppstart av kommunedelplan for Kollektivtrafikk slik det fremkommer av
denne sak og hvor styringsgruppa gis følgende mandat: ”Det skal utarbeides en felles
helhetlig plan for kollektivtrafikken i byområdet i Bodø for perioden 2009 – 2013. Planen
skal være klar til behandling i henholdsvis kommunen og fylkeskommunen i juli 2010.
2. Bystyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til finansiering av prosjektet når
kostnadsomfanget og forslag til inndekking er klart.
3. Arbeidet organiseres som et prosjekt med en politisk oppnevnt styringsgruppe bestående
av to fra fylkeskommunen, to fra bystyret og distriktsveisjefen i statens vegvesen.
Bystyret oppnevner følgende til å sitte i styringsgruppa fra Bodø kommune:
a) Kari Holt Storstrand (FRP)
b) Eirik Sivertsen (AP)
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4. Arbeidet organiseres med en prosjektgruppe og nødvendige arbeidsgrupper.
Jernbaneverket skal inviteres til å delta i prosjektgruppa. Styringsgruppa har fullmakt til å
opprette grupper etter behov.
5. Dagens partneravtale inkludert styringsgruppa opphører fra det tidspunkt ny organisering
er på plass.
6. Belønningsordningen for kollektivtrafikk er doblet i statsbudsjettet for 2009. I dag er 10
kommuner med i ordningen. Bodø kommune bør med i denne ordningen på linje med
andre byer av samme størrelse. Fylkeskommunen må sammen med Bodø kommune
arbeide aktivt for dette. Tilrettelegging for dette vektlegges i det videre samarbeidet med
fylkeskommunen og som en del av planarbeidet.
Oversendes
Endring, punkt 1:
«byområdet i Bodø» endres til «området fra Festvåg i Nord, til flyplassen i vest og Reitan i øst»

PS 09/7 Forslag til reguleringsplan for Stormyra sone 17.2 (Bodøhuset)

Planutvalgets innstilling:
Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, Reguleringsplan for
Stormyra sone 17.2 (Bodøhuset) med kart datert 18.12.08, og med tilhørende
reguleringsbestemmelser sist revidert 27.01.2009.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Brigt Kristensen (R):
Alternativ til innstillinga:
1. Reguleringsplanen for Stormyra 17.2 vedtas ikke, da et nytt bilbasert kjøpesenter av denne
størrelsen er i strid med Bodøs klimaplan og behovet for å få ned utslipp fra personbiler.
2. I revisjon av kommuneplanen vurderes regulering av området til kombinert formål lager,
industri og kontor.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslaget fra Kristensen (R) som fikk 2
stemmer (R).

Vedtak
Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, Reguleringsplan for
Stormyra sone 17.2 (Bodøhuset) med kart datert 18.12.08, og med tilhørende
reguleringsbestemmelser sist revidert 27.01.2009.

13

PS 09/8 Høring: Samerettutvalget innstilling, NOU 2007:13. Den nye
sameretten. Opprettelse av Hålogalandsalmenningen og interkommunale
utmarksstyrer i Nordland og Troms som erstatter dagens Statsskog.

Komite for plan, næring og miljøs anbefaling:
PNM tilrår at Bodø bystyre ikke avgir uttalelse og forutsetter at partiene gjennom sine prosesser
eventuelt uttaler seg om utredningen.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Andreas Tymi Gabrielsen (R):
Opprettholder Rådmannens forslag om å tilslutte seg Utmarkskommunenes Sammenslutnings
enstemmige høringsuttalelse.
Forslag fra Odd-Tore Fygle (AP):
Bodø bystyre ønsker ikke å avgi uttalelse.

votering
Forslag fra Fygle (AP) ble vedtatt mot 2 stemmer (R) som ble avgitt for forslaget fra Gabrielsen
(R).

Vedtak
Bodø bystyre ønsker ikke å avgi uttalelse.

PS 09/9 Stamnettshavn Bodø. Bytutviklingsprogram 2016. Bruk av DA
midler.

Formannskapets innstilling
1. Bodø bystyre vedtar at prosjektgruppens sammendrag og anbefalinger, datert 20.01.09, i pkt.
1 – 15 legges til grunn for arbeidet med Bodø stamnettshavn, byutviklingsprogram 2016.
2. Bystyret foreslår at midlene til DA bypilar Bodø nasjonalhavn konsentreres om realisering av
Terminalkai Nord. Mulige restmidler brukes som finansieringsbidrag til utvikling av
Kvalvikodden og Havnepromenade.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Valgnemndas innstilling ble fremmet.

Votering
Innstillingens pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter enstemmig vedtatt innstillingen i sak PS 09/29. Herunder utvidelse fra 1 til 2
representanter fra opposisjonen.
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Vedtak
1. Bodø bystyre vedtar at prosjektgruppens sammendrag og anbefalinger, datert 20.01.09, i pkt.
1 – 15 legges til grunn for arbeidet med Bodø stamnettshavn, byutviklingsprogram 2016.
2. Bystyret foreslår at midlene til DA bypilar Bodø nasjonalhavn konsentreres om realisering av
Terminalkai Nord. Mulige restmidler brukes som finansieringsbidrag til utvikling av
Kvalvikodden og Havnepromenade.
3. For å sikre nødvendige avklaringer og effektiv gjennomføring, foreslåes det at bystyret
oppnevner en styringsgruppe med følgende medlemmer:
1.
2.
3.
4.

Ordfører
Styreleder i Bodø havn KF
Leder av komiteen for plan, næring og miljø
To representanter for opposisjonen:
Kari Holt Storstrand (FRP)
Johan Bakke (H)
5. Rådmannen
6. Havnedirektøren

PS 09/10 Folkehelsestrategier - fysisk aktivitet

Formannskapets innstilling
Bodø Bystyre vedtar at fysisk aktivitet skal være overordnet folkehelsetema i 2009. Rådmannen
får i oppdrag å vurdere dagens tiltak, og resultatet av denne gjennomgangen tas inn i
årsmeldingen for 2009.
Rådmannen får også i oppdrag å vurdere muligheten for å opprette ”Frisklivsentral” (navnet
bestemmes senere) i Bodø kommune på lik linje med 11 andre kommuner i Nordland.
Styringsgruppen for folkehelse holdes orientert om framdriften i dette arbeidet.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Kirsten Hasvoll (SV), Marianne H. Øien (AP):
1. Folkehelsesatsingen i Bodø kommune i 2009 og 2010 skal konsentreres om økt fysisk
aktivitet spesielt rettet mot de som i dag er lite aktive.
• Styringsgruppa bes utarbeide en oversikt over dagens tiltak og nye forslag
• Fysisk aktivitet skal innarbeides i alle virksomhetsplaner – både i forhold til
ansatte og innbyggere.
• Tiltak/gjennomføring beskrives i årsmelding og budsjett.
2. ”Frisklivssentral” er et sted hvor folk kan få systematisk, tverrfaglig oppfølging i
livsstilsendring (for eksempel kosthold, mosjon, røykeslutt) uten medisinsk behandling.
Rådmannen bes vurdert muligheten for å opprette en slik sentral i Bodø i samråd med
styringsgruppa. Det opprettes egen arbeidsgruppe for arbeidet.
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Votering
Forslag fra Hasvoll (SV), Øien (AP) ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot
innstillingen.

Vedtak
1. Folkehelsesatsingen i Bodø kommune i 2009 og 2010 skal konsentreres om økt fysisk
aktivitet spesielt rettet mot de som i dag er lite aktive.
• Styringsgruppa bes utarbeide en oversikt over dagens tiltak og nye forslag
• Fysisk aktivitet skal innarbeides i alle virksomhetsplaner – både i forhold til
ansatte og innbyggere.
• Tiltak/gjennomføring beskrives i årsmelding og budsjett.
2. ”Frisklivssentral” er et sted hvor folk kan få systematisk, tverrfaglig oppfølging i
livsstilsendring (for eksempel kosthold, mosjon, røykeslutt) uten medisinsk behandling.
Rådmannen bes vurdert muligheten for å opprette en slik sentral i Bodø i samråd med
styringsgruppa. Det opprettes egen arbeidsgruppe for arbeidet.

PS 09/11 Bente Larsen - søknad om fritak

Valgnemndas innstilling
1. Bente Larsen gis fritak fra vervet som styremedlem i Bodø kommunale pensjonskasse for
inneværende valgperiode.
2. Som nytt medlem velges Jørn Stemland.
3. Som nytt varamedlem velges:

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Valgnemndas innstilling ble fremmet.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Bente Larsen gis fritak fra vervet som styremedlem i Bodø kommunale pensjonskasse for
inneværende valgperiode.
2. Som nytt medlem velges Jørn Stemland.
3. Som nytt varamedlem velges Merete Almbakk.

PS 09/12 Erlend Duesund (V) - søknad om fritak fra politiske verv

Valgnemndas innstilling
1. Erling Duesund (V) innvilges fritak fra sine politiske verv for inneværende valgperiode.
2. Johan Bakke (H) som i dag er 3. varamedlem rykker opp til 2. varamedlem.
Som nytt 3. varamedlem velges Cato Henriksen.
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Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Erling Duesund (V) innvilges fritak fra sine politiske verv for inneværende valgperiode.
2. Johan Bakke (H) som i dag er 3. varamedlem rykker opp til 2. varamedlem.
Som nytt 3. varamedlem velges Cato Henriksen.

PS 09/13 Aasmund Karl Bjørkan - Søknad om fritak som meddommer
tingretten

Valgnemndas innstilling
1. Aasmund K. Bjørkan innvilges fritak fra vervet som meddommer i Salten tingrett.
2. Som ny meddommer for inneværende valgperiode frem til 2013 velges Asbjørn
Røiseland.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Aasmund K. Bjørkan innvilges fritak fra vervet som meddommer i Salten tingrett.
2. Som ny meddommer for inneværende valgperiode frem til 2013 velges Asbjørn
Røiseland.

PS 09/14 Gunn Savstad - søknad om fritak som meddommer i lagmannsretten

Valgnemndas innstilling
1. Gunn Savstad innvilges fritak fra vervet som meddommer i Hålogaland lagmannsrett.
2. Som ny meddommer for inneværende valgperiode frem til 2013 velges Wenche Hansen,
Saltstraumen.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Gunn Savstad innvilges fritak fra vervet som meddommer i Hålogaland lagmannsrett.
2. Som ny meddommer for inneværende valgperiode frem til 2013 velges Wenche Hansen,
Marvoll.
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PS 09/15 STImuli-prosjektet - valg av styringsgruppe

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

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
I styringsgruppe for STImuli-prosjektet oppnevner bystyret følgende representanter:
Leder av oppvekst og kulturkomiteen Morten Melå (AP)
Leder av helse og sosialkomiteen Marianne Øien (AP)
Tor Olsen (FRP)

PS 09/16 Marianne Moland (AP) - søknad om fritak fra politiske verv

Valgnemndas innstilling
1. Marianne Moland (AP) innvilges fritak.
Følgende opprykk/nyvalg foretas:
2. Valgstyret foretar opprykk av ny representant i bystyret, til 31.08.08 i Siri Vasshaugs
permisjon, deretter 1. vararepresentant. Ny representant blir Ivar S. Andreassen (AP) og
ny 18. vararepresentant blir Per Albert Vasshaug (AP).
3. 1. varamedlem i komite for helse og sosial:
4. Fast medlem oppvekst og kultur (til 31.08.08 i Siri Vasshaugs permisjon) blir Ivar S.
Andreassen (AP).
5. Varamedlem - Stadiontunet sykehjem, brukerråd:
6. Varamedlem – rådet for funksjonshemmede:
7. Medlem – 17. maikomiteen:

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Valgnemndas innstilling ble fremmet.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Marianne Moland (AP) innvilges fritak.
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Følgende opprykk/nyvalg foretas:
2. Valgstyret foretar opprykk av ny representant i bystyret, til 31.08.08 i Siri Vasshaugs
permisjon, deretter 1. vararepresentant. Ny representant blir Ivar S. Andreassen (AP) og
ny 18. vararepresentant blir Per Albert Vasshaug (AP).
3. 1. varamedlem i komite for helse og sosial:
4. Fast medlem oppvekst og kultur (til 31.08.08 i Siri Vasshaugs permisjon) blir Ivar S.
Andreassen (AP).
5. Varamedlem - Stadiontunet sykehjem, brukerråd: Per A. Vasshaug (AP)
6. Varamedlem – rådet for funksjonshemmede: Per A. Vasshaug (AP)
7. Medlem – 17. maikomiteen: Ingrid Lien (SP).

PS 09/17 Bodø kulturhus KF - valg av styre

Valgnemndas innstilling
Følgende velges som medlemmer i styret for Bodø kulturhus KF for 2 år:
Arild Nohr (AP), leder
Øystein Wik (FRP), nestleder.
Astrid Arnøy, medlem
Berit Skaug (SP)
Bjørn Roald Olsen
Følgende varamedlemmer i rekkefølge velges for 1 år:
1. Morten Melå (AP)
2. Finn Aurdal (H)
3. Liv Angvik Skaldehaug (SV)
4. Åshild Opøyen (V)
5. forslag fremmes i bystyret.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Valgnemndas innstilling ble fremmet.

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende velges som medlemmer i styret for Bodø kulturhus KF for 2 år:
Arild Nohr (AP), leder
Knut Hernes (FRP), nestleder.
Astrid Arnøy, medlem
Berit Skaug (SP)
Bjørn Roald Olsen
Følgende varamedlemmer i rekkefølge velges for 1 år:
1. Morten Melå (AP)
2. Finn Aurdal (H)
3. Liv Angvik Skaldehaug (SV)
4. Åshild Opøyen (V)
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5. Andreas Tymi Gabrielsen (R)

PS 09/18 Valg av nytt varamedlem i kontrollutvalget

Valgnemndas innstilling
Som nytt 1. varamedlem i kontrollutvalget i stedet for Sture Wisth (FRP) velges Tor Olsen
(FRP). Valget gjelder for inneværende valgperiode.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som nytt 1. varamedlem i kontrollutvalget i stedet for Sture Wisth (FRP) velges Tor Olsen
(FRP). Valget gjelder for inneværende valgperiode.

PS 09/19 Stortings- og sametingsvalget 2009 - fastsetting av valgdag.

Valgstyrets innstilling
Bodø kommune avholder stortingsvalg og sametingsvalg søndag 13. september og mandag 14.
september 2009 ved følgende valgkretser: Sentrum, Saltvern/Rønvik, Nordsia, Alstad, Mørkved
og Løding. Ved de øvrige valgkretsene avholdes det kun valg mandag 14. september.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø kommune avholder stortingsvalg og sametingsvalg søndag 13. september og mandag 14.
september 2009 ved følgende valgkretser: Sentrum, Saltvern/Rønvik, Nordsia, Alstad, Mørkved
og Løding. Ved de øvrige valgkretsene avholdes det kun valg mandag 14. september.

PS 09/20 Lønn til rådmannen

Administrasjonsutvalgets innstilling
Bystyret vedtar at lønn til Rådmannen settes til kr. 780.000,- pr. år. Dette utgjør en lønnsøkning
på ca 8,3 %.
Virkningstidspunktet settes til 1.mai 2008, som for øvrige ansatte i kommunen.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Andreas Tymi Gabrielsen (R):
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Rådmannens lønn fryses på dagens nivå. Dette grunnet dagens økonomiske situasjon.

Votering
Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (R) som ble avgitt for forslaget
fra Gabrielsen (R).

Vedtak
Bystyret vedtar at lønn til Rådmannen settes til kr. 780.000,- pr. år. Dette utgjør en lønnsøkning
på ca 8,3 %.
Virkningstidspunktet settes til 1.mai 2008, som for øvrige ansatte i kommunen.

PS 09/21 Endring i selskapsavtale Iris Salten/Salten Forvaltning IKS

Forslag til vedtak
Bodø bystyre slutter seg til forslag til ny selskapsavtale for Salten Forvaltning IKS.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bodø bystyre slutter seg til forslag til ny selskapsavtale for Salten Forvaltning IKS.

PS 09/22 Referatsaker
Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Vedtak
Tatt til orientering.
RS 09/1 Økt bosetting av flyktninger i 2009 - Anmodning fra IMDI
RS 09/2 Saksprotokoll - oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport selvkostområdene
vann, avløp, slam og renovasjon
RS 09/3 Orientering om departementets vedtak om opphevning av reguleringsplan og
bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

PS 09/23 Interpellasjoner
FO 09/1 Om deltid, oppstart av prosjekt - Interpellasjon fra Marianne Øien
(AP)
Interpellasjon fra Marianne H. Øien (AP):

Avskaffe uønsket deltid – oppstart av prosjekt
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I Bodø kommune er det mange ansatte som jobber deltid, og mange av disse ønsker seg en
høyere stillingsbrøk. Særlig innenfor såkalte kvinneyrker er dette et problem, noe som igjen er
en likestillingsutfordring. Som arbeidsgiver er det utilfredsstillende å kunne tilby
arbeidsbetingelser som ikke gir stabilitet verken på arbeidsplassen eller i den enkeltes ansattes
privatliv.
Det har flere ganger tidligere vært brakt på dagsorden at dette er en situasjon som er uholdbar for
kommunen både personalpolitisk og etisk og det er flere ganger satt i gang utreningsarbeider for
å kartlegge omfanget av uønsket deltid. I en periode har vært satt i gang tiltak
(sykepleierstillinger ble bare utlyst som 100% stillinger). Likevel er det langt igjen før vi kan si
oss tilfreds med situasjonen.
Bodø Arbeiderparti og Fagforbundet Bodø ønsker å omsette ord til handling, og har som et felles
mål at all uønsket deltid i helse- og sosialsektoren avskaffes i løpet av perioden. Dette er også et
mål som posisjonspartiene er enige om, og er nedfelt i vår samarbeidserklæring.
Fordi det er så mange ubesvarte spørsmål og spekulasjoner rundt både kostnader, gjennomføring
og effekt av å avskaffe uønsket deltid ønsker vi at det settes i gang et pilotprosjekt i kommunen.
Vi anbefaler at det velges ut to virksomheter, en sykehjemsvirksomhet og en
hjemmetjenestevirksomhet, og synes at det vil være naturlig å bruke de samme virksomhetene
som i dag er en del av kvalitetskommuneprogrammet (Sentrum sykehjem og
hjemmetjenestesonen ved Hovdejordet).
Mål for pilotprosjektet:
- Delmål 1: Bedre arbeidsforhold.
- Delmål 2: Redusere sykefravær.
- Delmål 3: Kvalitetsheving.
- Delmål 4: Kartlegge økonomiske konsekvenser.
- Delmål 5: Kartlegge praktiske utfordringer med tanke på turnus.
- Delmål 6: Beskrive hva uønsket deltid er, både fra et arbeidstaker- og arbeidsgiverperspektiv.
Økonomi:
I utgangspunktet skal ikke heltidsstillinger koste kommunen mer enn deltidsstillinger. Likevel
må en påregne noe økning av lønnsbudsjettet for disse virksomhetene i prosjektperioden for å
kunne klare å gjennomføre prosjektet på den skisserte tiden
Vi syns det er naturlig å vurdere bruk av deler av de frie midler i Regjeringens krisepakke fordi
dette er et direkte sysselsettingstiltak.

Forslag til vedtak:
1. Bodø kommune har som mål å avskaffe alle uønsket deltid i helse- og sosialsektoren
innen 2011.
2. Bystyret ber rådmannen legge fram sak i løpet av våren 2009 om oppstart og
gjennomføring av et pilotprosjekt for å avskaffe uønsket deltid innenfor helse- og
sosialsektoren. Saken må avklare rammer og gi mulighet til hurtig oppstart av
pilotprosjektet. .

Forslag
Ordføreren svarte:
Dette er en svært viktig problemstilling å ta fatt i.
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Uønsket deltid kan virke hemmende på kommunens mulighet for rekruttering både nå og i
framtiden. Det er derfor viktig at administrasjonen gjennomfører et prosjekt som Øien skisserer,
for å skaffe konkrete erfaringer på hvilke muligheter det finnes til å redusere uønsket deltid.
I dette arbeidet er det viktig å involvere tillitsvalgte og ansatte.
Et slikt prosjekt vil kunne gi oss et bedre utgangspunkt for å kunne utforme en
arbeidsgiverpolitikk som både ivaretar ansattes interesser og som samtidig er fordelaktig for
arbeidsgiver på lang sikt i forhold til rekruttering, stabilitet, sykefravær og liknende.
Det er viktig at et prosjekt gjennomføres med fokus på både personellmessige og økonomiske
konsekvenser, og at kvaliteten på tjenestene som ytes samtidig ivaretas.
Jeg anbefaler at bystyret gjør dette vedtaket på to punkter, og imøteser rådmannens forslag til
prosjektbeskrivelse.
Forslag fra Terje Cruickshank (V):
- delmål 7: 6 timers arbeidsdag.

Votering
Forslag i interpellasjonen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Cruickshank (V) fikk 3 stemmer (1V, 2R) og falt.

Vedtak
1. Bodø kommune har som mål å avskaffe alle uønsket deltid i helse- og sosialsektoren
innen 2011.
2. Bystyret ber rådmannen legge fram sak i løpet av våren 2009 om oppstart og
gjennomføring av et pilotprosjekt for å avskaffe uønsket deltid innenfor helse- og
sosialsektoren. Saken må avklare rammer og gi mulighet til hurtig oppstart av
pilotprosjekt.

FO 09/2 Interpellasjon om etikk - politikere og styreverv
Fra Terje Cruickshank (V):
Fremtredende politikere i Bodø har en rekke styreverv i kommunale virksomheter som er
organisert som aksjeselskap, foretak og IKS. Ordføreren alene står registrert med 11 slike verv,
hvorav 5 som styreleder, for eksempel i Team Bodø, SKS og programrådet DA.
Venstre mener dette er en uheldig praksis som bør endres, av flere grunner. Praksisen skaper
uklarheter rundt rollen til de politikerne som både skal bestyre kommunale selskaper, og
samtidig føre tilsyn med de samme selskapene i egenskap av å være bystyremedlem. Praksisen
medfører dessuten at viktige diskusjoner flyttes ut av bystyresalen, og inn i lukkede rom. Det
betyr at bystyret mister anledningen til å snakke seg sammen, til beste for Bodø-samfunnet, og i
stedet blir et forum for orienteringer og refereringer av ymse slag. Praksisen innebærer også at
reelle konfliktlinjer skyves under teppet, og ikke tas opp til debatt. I lengden er dette lite
effektivt, og Bodø-samfunnet ville tjent på en mer åpen politiske prosess.
Venstre respekterer at det kan være ulike perspektiv på dette. Likevel har mediaoppslag den siste
tiden avslørt at Venstres standpunkt har bred oppslutning, og at mange i Bodø er bekymret over
den styringspraksis som har utviklet seg over tid.
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Spørsmål til ordføreren fra Venstre:
Vil ordføreren, i etterkant av denne debatten, ta initiativ til at saken settes på dagsorden, slik man
har gjort i en rekke andre kommuner i landet? Vil ordføreren medvirke til at et samlet Bodø
Bystyre blir involvert i dette arbeidet? Og i tilfelle på hvilken måte?

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:
Ordføreren svarte:
Terje Cruickshank spør i sin interpellasjon om ordføreren vil ta et initiativ til å sette på
dagsorden problemstillinger rundt de ulike roller politikere har, gjennom å være folkevalgt i
politiske organer samt å sitte i ulike styrer i kommunale selskaper.
Til det vil jeg svare at det er viktig at alle - også politikere - er opptatt av utfordringene knyttet til
etikk og samfunnsansvar. Dette for å ivareta en tradisjon om åpenhet og nærhet til innbyggerne,
noe som er viktig for å bygge tillit.
Svekkes tilliten mellom velgere og valgte, står lokaldemokratiet i fare. Tilliten til kommunen er
en forutsetning for at innbyggerne er trygg på at de får rettsriktige vedtak og gode tjenester når
behovet melder seg. Tillit er videre nødvendig for at kommunen kan framstå som en troverdig
partner for frivillige organisasjoner og næringsliv. Uten tillit i slike relasjoner, kan det være
vanskelig for kommunen å ivareta sin rolle som samfunnsutvikler.
Så tilbake til spørsmålet om ordføreren vil sette dette temaet på dagsorden. Til det vil jeg svare at
denne problemstillingen har vært satt på dagsorden mange ganger. Både gjennom generelle
drøftinger, ikke minst ved hvert enkelt valg vi har foretatt. Det har ikke vært politisk uenighet
om vår praksis fram til nå.
I forbindelse med folkevalgtopplæringen for de nyvalgte politikerne i oktober 2007 så var en
viktig post på programmet å gjennomgå etiske retningslinjer for Bodø kommune. Reglementet
ble fordelt til representantene og vi hadde diskusjoner rundt ulike tema.
Bodø kommune har også tatt i bruk Kommunenes Sentralforbund sitt styrevervregister. Dette
registeret er som kjent åpent for allmennheten og formålet er at det skal skapes åpenhet knyttet
til hvilke roller enkeltpersoner har. I dette registeret har nærmere 85% av bystyrets
representanter registrert seg. I tillegg har en større andel av vararepresentantene og kommunale
ledere og virksomhetsledere på denne måten ”offentliggjort” sine verv og eierinteresser. En rask
sjekk på de øvrige kommunene i Nordland viser at målgruppen for registrering i dette registeret
her i Bodø har gjort jobben sin.
I desember sendte Kommunal- og regionaldepartementet ut på høring forslag om endringer i
kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet m.v. i kommunesektoren. Departementet
foreslo å oppheve unntaket i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e. Forslaget innebar at
daglig leder og styremedlemmer blir inhabile når saker som gjelder selskapet skal behandles i
folkevalgte organer. Dette selv om selskapet er fullt ut eid av stat eller kommune.
Bodø kommune sin høringsuttalelse i denne saken ble enstemmig vedtatt i formannskapet.
Den kan i sin helhet leses i møteprotokollen for formannskapet den 16.01.08. Jeg vil bare kort
fortelle at i denne høringsuttalelsen så viser vi til at det viktigste arbeidet for å sikre høy etisk
standard må skje i den enkelte kommune. I tillegg bygger kommuneloven av 1992 på
grunnleggende prinsipper om at man skal ha stor frihet til å organisere sin virksomhet selv,
innenfor de gitte rammer som staten setter.
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Når det gjelder habilitetskravene og hvem som er valgbare, står følgende i denne
høringsuttalelsen fra formannskapet:
”Bodø kommune er derfor ikke enig i forslaget om å fjerne unntaksbestemmelsene i
forvaltningslovens § 6første ledd, bokstav e. Vi mener de forhold som taler for å beholde
bestemmelsene slik den er nå, er sterkere enn de som taler for å endre bestemmelsen.
Bodø kommune mener at det heller ikke bør innføres valgbarhetsbegrensinger for
ordfører og varaordfører til styrene i kommunale - eller interkommunale selskaper.
Ordfører og varaordfører er på grunn av deres sentrale stilling i kommunen viktige
personer for å sikre godt samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse, og effektiv
arbeidsdeling mellom kommuneorganisasjonen og kommunale foretak og
interkommunale selskaper. Forslagene om å endre habilitetsbestemmelsene, og hvem
som er valgbare, vil over tid begrense muligheten for hvordan kommunene kan
organisere egen virksomhet, og det vil også kunne svekke ordførerens posisjon i
kommunen, og i ytterste konsekvens bare gjøre ordføreren til ordstyrer i kommunestyret.
”
Når det er sagt, vil jeg også minne om at valg til styrer og råd er noe som gjøres i bystyret. Og
man har mulighet til å velge sammensetning for hvert eneste valg vi gjør. Hittil så blir de fleste
valg gjort med enstemmige vedtak.

Så det konkrete svaret på interpellantens spørsmål er: ja, ordføreren har ved ulike anledninger
satt saken på dagsorden og vil fortsette å gjøre det. Blant annet vil bystyret få mulighet til å få
diskutere dette tema i forbindelse med eierskapsmeldingen som nå er fremmet for formannskapet
og vil behandles i bystyret innen juni i år. Det er også under planlegging ytterligere
folkevalgtopplæring innen de nærmeste månedene hvor temaet er nettopp eierskap.

PS 09/24 Tiltakspakke for kommunesektoren. Forslag til disponering.

Formannskapets innstilling
Prosjekt
Junkerveien
Mørkvedveien
Hunstadringen
Sentrum
Hunstadringen, gangbru
Skoler *
HS-bygg**
Støver skole
Løding b.skole
Alstad barneskole
Misvær Admbygg
Toaletter generelt, skoler
Skivik Barnehage
Kjerringøy skole
Kirkhaugen skole
Tverlandet B&S senter

Kommentar
Bygging av ny Gang og sykkelveg bru L=20 meter over jernbane
Gang- og sykkelveg langs Mørkvedveien Lengde 140
meter(Hunstadringen - togstopp Mørkved)
Forlengelse av fortau Hunstadringen vest forbi Limyra til Unnliveien,
lengde 300 meter
Oppgradering av diverse fortau i sentrumsområdet
Ny innfesting av trebru mot brukar og vedlikehold av trebru over
Hunstadringen
Diverse tiltak ihht listen under
Diverse tiltak ihht listen under
Vinduer Rust i karm. Utskiftes (Opprinnelig 2009)
34 stk. dårlige vinduer på sør, øst og nordvegg.
Omtekking av tak,"gammel" del.
Omtekking av tak,"gammel" del.
Oppgradering
Nødvendige tiltak
Rehabelitering fyrrom
Nye eltavler
Utskifting av gulvbelegg på 16 rom. Løding og Sørgjerde bokollektiv

25

Beløp
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 900 000
1 000 000
1 750 000
1 500 000
1 000 000
400 000
775 000
500 000
1 500 000
300 000
800 000
800 000
300 000

21 varmeanlegg
Grønnåsen skole
Tverlandet B&S senter
Barnehager
Tverlandet skole
Utleieboliger
Straumbo
Trollmyra 29-51
Ole Tobias Olsensvei 31
Høglia 20/Høgliflata 22
Bestemorenga
Bestemorenga
Misvær Admbygg
kirkelig fellesråd
Int. senter
kunstforening/SKINN
Sum
Spesifisert skole:
Kjerringøy
Kjerringøy
Kjerringøy
Landego
Skaug
Skaug
Skaug
AlstadB
Grønnåsen
Grønnåsen
Grønnåsen
Alstad U
Alstad U
Mørkvedmarka
Mørkvedmarka
Mørkvedmarka
Mørkvedmarka
HunstadB
Saltstraumen
Tverlandet
Tverlandet
Tverlandet
Tverlandet
Tverlandet
Skjerstad
Skjerstad
Skjerstad
Skjerstad
Østbyen
Skoler
Spesifisert helse og
sosial
Vollsletta sykehjem
Hovdejordet sykehjem
Hjemmetj, Østbyen
Vollveien 26
Korttidsavd. Gamle riksvei
18
Stadiontunet sykehjem

Prosjektering av varmepumpeanlegg ifob. med utfasing av oljekjeler
Skifte av kjøkkenbenker og skapfronter på allrommene
Utvendig maling
Uterom
HMS forbedre lærerlokaler
Istandsetting etter utflytting
Skifte bordkledning
Nytt takdekke, 6 hus
Skifte bordkledning
Utvendig maling, skrap/male vinduer
2
Ny skistadion, 3500 m
Etablering av 3 km skiløype
Vinduer Rust i karm. Utskiftes (Opprinnelig 2009)
Div prosjekt
Rehab kjøkken
Mulig ombygging

750 000
300 000
600 000
1 500 000
250 000
1 000 000
150 000
1 500 000
300 000
250 000
1 130 000
2 300 000
50 000
747 000
100 000
500 000
30 952 000

Spesifisering av beløpene i kursiv i tabellen over
Fjerne podier/ nytt belegg rom 1 og 3
Sikring av rekkverk trapp.
Oppgradering av formingsrom
Varmepumper i skolebygg 1 og 2
Strøm (klimarom og nyetablerte bruksrom i kjeller)
Ovner til klimarom i barnehagen
Oppussing av tak i kjeller
Diverse malingsarbeider utvendig bygg
Nye lysarmatur; ca 15 stk pr år
Nye varmeovner, ca 10 stk pr år
Ny dør til hovedinngang
Ombygging av bassengareal
Fuktsikrin av kjeller
Oppusssing av klasserom - 1 hus pr år
Defekte innerdører, skillevegger
Gymsaldør
Gulv i gymsal oppgradering
Nytt belegg - gymgolv
Oppgradering SDanlegg
Nye ytterdører hele skolen (6 doble stk)
Nye panelovner adm. (5 stk)
Nye panelovner m/romfølere (pers.rom, fra8-16)
Maling utvendig skolen ( 676 m2)
Arbeidsrom, lærere, HMS-tiltak
Kjøkken, småtrinnet
Varme, biblioteket
Skifte vinduer m-trinnet, gang
Strømstyring
SkoleKjøkken SFO/skole
Bufffer for prisstigning

20 000
10 000
40 000
45 000
20 000
20 000
10 000
50 000
37 500
25 000
35 000
200 000
40 000
100 000
50 000
30 000
30 000
100 000
91 250
50 000
8 000
15 000
12 000
250 000
20 000
30 000
80 000
20 000
180 000
131 250
1 750 000

Ombygging kontor/trapperom/stue/verandadør
Ombygging kontor
Sonebase/ombygging/flytting av vegger
Tilrettelegging av leilighet

140 000
200 000
250 000
100 000

Nye garderober i kjeller
Utbedring kjøkken alle 3 etg

200 000
210 000
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Sentrum sykehjem

3 skyllerom

400 000
1 500 000

Spesifisert kirke:
Skjerstad kirke
Bodin kirke
Salten krematorium
Kjerringøy kirke
Bodin kirkegård, gravkapell
Helligvær kirke

Maling utvendig
Maling/istandsetting vinduer
Maling garasjer
Maling utvendig
Utbedring tak
Utbedring/rep gjerde

250 000
85 000
50 000
200 000
132 000
30 000
747 000

Det tas kontakt med NAV for å få vurdert økning av tiltaksplasser i Bodø kommune – bl.a. ved
Trappehuset og for flyktninger/innvandringer.
Verbalforslag:
Bystyret ber formannskapet følge opp prosjektene og gir formannskapet fullmakt til å gjøre
nødvendige omprioriteringer. Bystyret forutsetter at formannskapet holdes løpende orientert om
eventuelle avvik fra prosjektene.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Ole Henrik Hjartøy (H):
Som rådmannens innstilling til formannskapet.
Forslag fra Andreas Tymi Gabrielsen (R):
•

Tiltak

Nytt punkt 2 («vedlikeholdstilskudd...» blir punkt 1):
Tilskudd i frie inntekter på 8 459 000 fordeles på følgende tiltak:
Kommentar
Beløp

Økte sosialhjelpsatser

Heving av sosialhjelpsatser til SIFOs
nivå for anstendig levestandard

7 459 000

Utekontakten

2 nye stillinger

1 000 000

Begrunnelse: Disse midlene, som vedlikeholdstilskuddet, ble tildelt som en del av krisetiltakene
til regjeringa og stortinget. I motsetning til skattekompensasjonen, som kan sies å være for å
hindre store underskudd pga reduserte skatteanslag, er dette midler som ble gitt for å brukes –
nettopp for å redusere innslagene av den økonomiske krisa. Vi må nesten legge til grunn at
tallene til Rådmannen og KS stemmer, og at kompensasjonen for reduserte skatteanslag er grovt
underberegnet, men det er likevel vårt ansvar å – som best mulig – motvirke innslagene for den
økonomiske krisa i Bodø kommune. Derfor bør tilskuddene i krisepakka i økte frie inntekter
brukes – spørsmålet blir da hva de skal brukes til.
•

Nytt punkt, verbalforslag (uttalelse):

Til Regjering og Storting
Bystyret i Bodø vil med dette takke for tiltakspakken til kommunesektoren, og påpeke at
vi støtter opp om denne etterlengtede satsinga på vedlikehold av offentlige bygg, og
satsing på offentlig sektor som tiltak mot den økonomiske krisa. Vi vil likevel påpeke at
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vi – i likhet med resten av kommunesektoren – dessverre på tross av denne pakken
allerede har vedtatt et kuttbudsjett for 2009, og ikke får tilstrekkelige midler til å
kompensere for den reduksjonen i tjenestetilbudet som vi vedtok da – og kanskje blir
nødt til å vedta ytterligere kutt dersom vi ikke blir tildelt flere midler.
Vi har merket oss intensjonen fra Regjeringa og Stortinget om at kommunesektoren skal
styrkes, og at den skal kompenseres for reduserte skatteanslag, men vi vil med dette altså
gjøre dere oppmerksom på at vi for 2009 dessverre ble nødt til å kutte med flere titalls
millioner. Dette er neppe positivt for utfallet av den økonomiske krisa.
I situasjoner som den vi opplever nå, må stat og kommuner øke sin aktivitet, ikke
redusere den. Bystyret i Bodø ber derfor Stortinget og Regjeringa om å komme med
ytterligere krisetiltak for kommunesektoren.
Vi siterer saksfremlegget fra Rådmannen:
«I tiltakspakken for kommunesektoren mottar Bodø kommune konkret følgende beløp:
1. Vedlikeholdstilskudd:
2. Frie inntekter:
3. Skattekompensasjon

30,952 millioner
8,459 millioner
8,900 millioner

To dager etter fremlegging av regjeringens tiltakspakke har KS ferdigstilt de underliggende
tabeller vedr detaljert skatt- og rammetilskudd for kommunene. Sammenlignet med
statsbudsjettet for 2009, regjeringens tall for Bodø, er vår kommunens skatteinntekt betydelig
nedjustert med ca 50 mill kr. I tillegg har regjeringen i forbindelse med tiltakspakka nedjustert
det nasjonale skatteanslaget med 1,2 mrd kr. Når KS nå har lagt inn tilskuddene i pkt 2 og 3
ovenfor, til sammen 17,359 mill kr, og justert skatteanslagene både for Bodø og landet, viser
sluttresultatet en reduksjon på ca 14 mill kr målt i forhold til vedtatt budsjett for 2009.»
I lys av dette ber vi om at følgende nye tiltak blir vurdert:
•
•
•
•

Staten må gi en reell kompensasjon for all reduksjon i skatteanslaget i forhold til
statsbudsjettet 2009, altså på ytterligere minst 3 milliarder.
Det må bevilges en reell økning i frie midler som kan brukes til å styrke
kommunesektoren, på ytterligere minst 10 milliarder.
Kommunene må få kompensasjon for de ekstraordinære tap som er oppstått i
pensjonskassene pga fall i aksjekursene og obligasjoner.
Staten må øke sitt tilbud om rentefrie lån til oppussing av skoler og
svømmebasseng fra 3 milliarder, til minst 10 milliarder for 2009.

Forslag 1 fra Terje Cruickshank (V):
Samtlige prosjekt skal levere et miljøregnskap/miljøprofil.
Forslag 2 fra Terje Cruickshank (V):
Prosjekt ”skoler” på 1 750 000, overføres til Bodø ungdomsråd for å prioritere prosjekter innen
området skole.
Forslag 2 fra Andreas Tymi Gabrielsen (R):
•

tillegg verbalforslag
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etter ”omprioriteringer”, der det er nødvendig for å imøtekomme statens tidsramme for
gjennomføring.
•

etter ”at formannskapet”: ”og bystyret”.

Votering
Formannskapets innstilling ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Hjartøy (H) som
fikk 16 stemmer (10FRP, 5H, 1V).
Forslag 1 fra Cruickshank (V) fikk 1 stemme (V) og falt.
Forslag 2 fra Cruickshank (V) fikk 3 stemmer (1V, 2R) og falt.
Forslag fra Gabrielsen (R), tillegg - verbalforslag fikk 2 stemmer (2R) og falt.
Forslag fra Gabrielsen (R), nytt pkt. 2 fikk 3 stemmer (1V, 2R) og falt.
Forslag fra Gabrielsen (R), nytt punkt – verbalforslag fikk 2 stemmer (2R) og falt.

Vedtak
Prosjekt
Junkerveien
Mørkvedveien
Hunstadringen
Sentrum
Hunstadringen, gangbru
Skoler *
HS-bygg**
Støver skole
Løding b.skole
Alstad barneskole
Misvær Admbygg
Toaletter generelt, skoler
Skivik Barnehage
Kjerringøy skole
Kirkhaugen skole
Tverlandet B&S senter
21 varmeanlegg
Grønnåsen skole
Tverlandet B&S senter
Barnehager
Tverlandet skole
Utleieboliger
Straumbo
Trollmyra 29-51
Ole Tobias Olsensvei 31
Høglia 20/Høgliflata 22
Bestemorenga
Bestemorenga
Misvær Admbygg
kirkelig fellesråd
Int. senter
kunstforening/SKINN
Sum
Spesifisert skole:

Kommentar
Bygging av ny Gang og sykkelveg bru L=20 meter over jernbane
Gang- og sykkelveg langs Mørkvedveien Lengde 140
meter(Hunstadringen - togstopp Mørkved)
Forlengelse av fortau Hunstadringen vest forbi Limyra til Unnliveien,
lengde 300 meter
Oppgradering av diverse fortau i sentrumsområdet
Ny innfesting av trebru mot brukar og vedlikehold av trebru over
Hunstadringen
Diverse tiltak ihht listen under
Diverse tiltak ihht listen under
Vinduer Rust i karm. Utskiftes (Opprinnelig 2009)
34 stk. dårlige vinduer på sør, øst og nordvegg.
Omtekking av tak,"gammel" del.
Omtekking av tak,"gammel" del.
Oppgradering
Nødvendige tiltak
Rehabelitering fyrrom
Nye eltavler
Utskifting av gulvbelegg på 16 rom. Løding og Sørgjerde bokollektiv
Prosjektering av varmepumpeanlegg ifob. med utfasing av oljekjeler
Skifte av kjøkkenbenker og skapfronter på allrommene
Utvendig maling
Uterom
HMS forbedre lærerlokaler
Istandsetting etter utflytting
Skifte bordkledning
Nytt takdekke, 6 hus
Skifte bordkledning
Utvendig maling, skrap/male vinduer
2
Ny skistadion, 3500 m
Etablering av 3 km skiløype
Vinduer Rust i karm. Utskiftes (Opprinnelig 2009)
Div prosjekt
Rehab kjøkken
Mulig ombygging
Spesifisering av beløpene i kursiv i tabellen over
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Beløp
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 900 000
1 000 000
1 750 000
1 500 000
1 000 000
400 000
775 000
500 000
1 500 000
300 000
800 000
800 000
300 000
750 000
300 000
600 000
1 500 000
250 000
1 000 000
150 000
1 500 000
300 000
250 000
1 130 000
2 300 000
50 000
747 000
100 000
500 000
30 952 000

Kjerringøy
Kjerringøy
Kjerringøy
Landego
Skaug
Skaug
Skaug
AlstadB
Grønnåsen
Grønnåsen
Grønnåsen
Alstad U
Alstad U
Mørkvedmarka
Mørkvedmarka
Mørkvedmarka
Mørkvedmarka
HunstadB
Saltstraumen
Tverlandet
Tverlandet
Tverlandet
Tverlandet
Tverlandet
Skjerstad
Skjerstad
Skjerstad
Skjerstad
Østbyen
Skoler
Spesifisert helse og
sosial
Vollsletta sykehjem
Hovdejordet sykehjem
Hjemmetj, Østbyen
Vollveien 26
Korttidsavd. Gamle riksvei
18
Stadiontunet sykehjem
Sentrum sykehjem
Spesifisert kirke:
Skjerstad kirke
Bodin kirke
Salten krematorium
Kjerringøy kirke
Bodin kirkegård, gravkapell
Helligvær kirke

Fjerne podier/ nytt belegg rom 1 og 3
Sikring av rekkverk trapp.
Oppgradering av formingsrom
Varmepumper i skolebygg 1 og 2
Strøm (klimarom og nyetablerte bruksrom i kjeller)
Ovner til klimarom i barnehagen
Oppussing av tak i kjeller
Diverse malingsarbeider utvendig bygg
Nye lysarmatur; ca 15 stk pr år
Nye varmeovner, ca 10 stk pr år
Ny dør til hovedinngang
Ombygging av bassengareal
Fuktsikrin av kjeller
Oppusssing av klasserom - 1 hus pr år
Defekte innerdører, skillevegger
Gymsaldør
Gulv i gymsal oppgradering
Nytt belegg - gymgolv
Oppgradering SDanlegg
Nye ytterdører hele skolen (6 doble stk)
Nye panelovner adm. (5 stk)
Nye panelovner m/romfølere (pers.rom, fra8-16)
Maling utvendig skolen ( 676 m2)
Arbeidsrom, lærere, HMS-tiltak
Kjøkken, småtrinnet
Varme, biblioteket
Skifte vinduer m-trinnet, gang
Strømstyring
SkoleKjøkken SFO/skole
Bufffer for prisstigning

20 000
10 000
40 000
45 000
20 000
20 000
10 000
50 000
37 500
25 000
35 000
200 000
40 000
100 000
50 000
30 000
30 000
100 000
91 250
50 000
8 000
15 000
12 000
250 000
20 000
30 000
80 000
20 000
180 000
131 250
1 750 000

Ombygging kontor/trapperom/stue/verandadør
Ombygging kontor
Sonebase/ombygging/flytting av vegger
Tilrettelegging av leilighet

140 000
200 000
250 000
100 000

Nye garderober i kjeller
Utbedring kjøkken alle 3 etg
3 skyllerom

200 000
210 000
400 000
1 500 000

Maling utvendig
Maling/istandsetting vinduer
Maling garasjer
Maling utvendig
Utbedring tak
Utbedring/rep gjerde

250 000
85 000
50 000
200 000
132 000
30 000
747 000

Det tas kontakt med NAV for å få vurdert økning av tiltaksplasser i Bodø kommune – bl.a. ved
Trappehuset og for flyktninger/innvandringer.
Verbalforslag:
Bystyret ber formannskapet følge opp prosjektene og gir formannskapet fullmakt til å gjøre
nødvendige omprioriteringer. Bystyret forutsetter at formannskapet holdes løpende orientert om
eventuelle avvik fra prosjektene.
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PS 09/25 Salg av tomt til hotell - Tollbugata 5

Formannskapets innstilling
1. Bodø kommune inngår festeavtale om kvartal 103 med Havnebygget A/S (SUS) basert på
den intensjonsavtale som er inngått mellom Bodø havn KF og Havnebygget A/S (SUS).
2. Rådmannen bes detaljere innholdet i avtalen.
3. Bodø kommune er uten ansvar for forurensinger i grunnen og øvrige grunnundersøkelser.
Kjøper bekoster riving av eksisterende bygningsmasse, nødvendig omlegging av kabler og
rørføringer i grunn, samt reetablering trafo.
4. Det betales ikke håndgivelsespenger.
5. For øvrig gjelder kommunens vanlige vilkår ved tomtesalg
6. Det tas forbehold om endelig godkjenning av reguleringsplan Nerbyen Kvartal 103.
7. Akseptfrist 01.07.2009.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Vedtak
Votert over i sak PS 09/26

PS 09/26 Ad sak - Salg av tomt til hotell - Tollbugata 5

Forslag til vedtak
Bortfeste av tomt til Havnebygget AS skal skje i henhold til vedlagte festekontrakt datert
04.02.09.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Brigt Kristensen (R):
1. Bodø bystyre finner ikke å kunne godkjenne at Bodø havn KF deltar som medeier i
Havnebygget AS med formål å bygge og leie ut bygg for hotelldrift på tomta som Østre
havnebygg nå ligger på.
2. Bystyret vil ikke selge eller bortfeste tomta der Østre havnebygg nå ligger, av hensyn til
den videre utvikling av havnefunksjonene.

Votering
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Kristensen (R) pkt. 1 som fikk 3
stemmer (2R, 1V).
Forslag fra Kristensen (R) pkt. 2 fikk 3 stemmer (2R, 1V) og falt.

Vedtak
Bortfeste av tomt til Havnebygget AS skal skje i henhold til vedlagte festekontrakt datert
04.02.09.
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PS 09/27 Bodø havn KF- Mulig medeier i Havnebygget AS. Bygging og utleie
av bygg til hotellformål.

Formannskapets innstilling
Bodø bystyret finner å kunne akseptere at Bodø havn KF deltar som medeier i Havnebygget AS
som formål å bygge og leie ut bygg for hotelldrift på tomta som Østre havnebygg nå ligger på.

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Forslag
Forslag fra Brigt Kristensen (R):
Alternativ til Rådmannens innstilling (utsettelsesforslag):
1. Fylkesmannen/Departementet bes avklare om bystyret står fritt i disponeringa av tomta der
Østre havnebygg nå ligger, i forhold til avtaler Bodø havn KF har inngått 25. april 2007 og i
desember 2007, jfr. brev til Bodø kommune av 16.1.2009 fra Havneutsikten AS v/ Odd Emil
Ingebrigtsen,
2. Saka tas opp etter avklaring og etter behandling av eierskapsmelding for Bodø kommune

Votering
Forslag fra Kristensen (R) pkt. 2 fikk 3 stemmer (2R, 1V) og falt.
Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Kristensen (R) pkt. 1 som fikk 3
stemmer (2R, 1V).

Vedtak
Bodø bystyret finner å kunne akseptere at Bodø havn KF deltar som medeier i Havnebygget AS
som formål å bygge og leie ut bygg for hotelldrift på tomta som Østre havnebygg nå ligger på.

PS 09/29 Oppnevning av styringsgruppe - AD Stamnettshavn Bodø.
Byutviklingsprogram 2016. Bruk av DA midler

Valgnemnda innstilling
For å sikre nødvendige avklaringer og effektiv gjennomføring, foreslåes det at bystyret
oppnevner en styringsgruppe med følgende medlemmer:
1. Ordfører
2. Styreleder i Bodø havn KF
3. Leder av komiteen for plan, næring og miljø
4. To representanter for opposisjonen:
Kari Holt Stortrand (FRP)
Johan Bakke (H)
5. Rådmannen
6. Havnedirektøren

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2009:

Vedtak
Se votering i sak PS 09/9
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