
Reglement for bruk av  
bystyresalen og formannskapssalen i Bodø kommune 

 
 
Dette reglementet gjelder for bruk av de tre salene i 4. etasje på rådhuset. 
 
Blåsalen er kommunens seremonirom og benyttes kun til vielser og seremonier. Blåsalen 
kan ikke leies eller reservers til annen aktivitet.  
Salen fungerer som stillerom for ansatte og besøkende på rådhuset. 
 
Bystyresalen og formannskapssalen er forbeholdt møter i folkevalgte organ.  
Dersom salene er ledige kan de også benyttes til følgende formål: 

 Møter, kurs og arrangementer i kommunal regi. 

 Mottakelser i regi av ordfører eller rådmann. 

 Gruppemøter for bystyret. 
 

Møter med eksterne i regi av politisk ledelse skal gis forrang dersom det blir møtekollisjon. 
 
Salene kan reserveres i Outlook.  
 
Det skal alltid være en kommunalt ansatt som ansvarlig ved leie av salene. For politiske 
møter på ettermiddag- og kveldstid er gruppeleder ansvarlig. Den som er ansvarlig for leie av 
salen skal ha gjennomført brann- og sikkerhetskurset for rådhuset, og skal være til stede så 
lenge salen er i bruk. 
 
All bruk av bystyresalen og formannskapssalen utover ordinær arbeidstid, skal avklares med 
politisk sekretariat. For å bestille åpning av døren mot Kongensgate og heisen opp til 4. 
etasje tas det kontakt med servicetorget. Den som er ansvarlig for leie av salene har ansvar 
for at gitteret mellom heisen og servicetorget er nede, og for å holde vakt ved ytterdøren så 
lenge den er åpen. 
 
Dersom møtet skal ha eksterne deltakere må disse forhåndsregistreres hos servicetorget. 
 
Galleriet skal være avstengt på grunn av det tekniske utstyret som er der. Dersom det er 
behov for å bruke teknisk utstyr i salene skal det tas kontakt med politisk sekretariat i god tid 
for gjennomgang av hvordan utstyret skal brukes. 
 
Salene må ryddes før de forlates: 

 Bord og stoler settes på plass. 

 Bord ryddes og vaskes. 

 Lys og teknisk utstyr slås av. 

 Vinduer og balkongdører lukkes. 

 Ved bruk av anretningskjøkken skal også dette ryddes og vaskes etter bruk.  

 Søppel bringes ned i søppelrommet i kjelleren, dette gjelder også tomflasker. 

 Ved bruk av bystyresalen til større møter eller kurs, må det avtales om ekstra 
renhold. 


