
Årsbudsjett 2020
Økonomiplan 2021- 2023

Rådmannens forslag til





Økonomiplan 2020 - 2023 nøkkeltall



Satsingsområder i økonomiplanen - drift
• Barn og unge

– Tidlig innsats/ helsesøster og andre tjenester (bla helserådgivere/ 
psykologer oa)

– Kvalitet/ gode resultater kommunebarometer
– Samhandling/ gode tilbud i barne og familieenheten
– Kompetanse/ utvikling av skoler og barnehager 
– Mangfold/ fortsatt mottak flyktninger 
– Fortsatt skoleutbygging 

• Helse og omsorg
– Kvalitet, ledelse og medarbeiderskap
– Økonomistyring og bærekraftig tjenesteproduksjon
– Smart Helse 2035: tjenesteutvikling, helsebygg og e-Helse
– Samhandling internt og gode pasientforløp sammen med NLSH
– Frivillighet og økt egenmestring



Satsingsområder i økonomiplanen - drift
• Kultur

– Europeisk kulturhovedstad

• Folkehelse, bolig, mangfold  

• Vedlikehold 

• Vann og avløp; renovere i sentrum, Hunstad - distriktene

• Klima og miljø

• Smarte prosjekter og byutvikling
– Ny by – ny flyplass
– Smart helse, smart skole, smarte bygg, smart byteknikk
– Smart Bodø; inkl. bylab
– Effektivisering, digitalisering og automatisering/ robotisering



Satsingsområder i investeringsplanen



Fordeling av økonomiplanmidler 

O = beløp i 2018 



Befolkning i et langsiktig perspektiv
• Vekst i nesten alle aldersgruppene (ned i 6-12 år og 16-19 år).
• Størst vekst i de eldste aldersgruppene.
• Sum andelen 67 år + øker fra 13,8 % i 2019 til 17,3 % i 2030.
• Andelen 6-12 år går ned fra 8,5 % til 7,5 % i 2030.

Figuren viser % andeler



Men uværet nærmer seg

Foto: Ernst Furuhatt, Nordnorge.com



Store utfordringer i budsjettsalderingen
• Konstatert behov for effektivisering/ økte inntekter 

– Driftstilpasning vedtatt i øk.plan 2019-2022 186 mill
– Lønns- og prisvekst (inkl. pensjon) 150 mill
– Vedtak i BS ila 2019 («innarbeides i øk.plan)    8 mill
– Innmeldte behov for styrking av tjenestene 59 mill
– Justering av kommunens felles utgifter (lån mfl) 21 mill

• Statlige overføringer* 83 mill

• Dette betyr at vi må «finne» min. 342 mill kr. enten med kutt i 
utgifter, eller med økte inntekter. 

• * Statens utgangspunkt er at de kompenserer for det «nivået» de 
mener kommunen skal ligge på når det gjelder tjenestenivå. 



Ubalanse mellom tilgjengelige ressurser 
og kostnadsvekst
• Kommunen har kostnadsnivå som er lang over det staten legger til 

grunn i overføringer til Bodø

• Statlige overføringer dekker ikke lenge de  nødvendige behovene 
som lønns- og prisvekst

• Eiendomsskatt reduseres med 35 mill i 2020, men tjenestene er ikke 
tilsvarende redusert

• Investeringsplan har vært ambisiøs i de siste årene og avdrags- og 
rentebelastning tar store deler av inntekter



Hvordan kan kommunen balansere 
mellom behov og tilgang til midler? 
• Øke inntekter ?
• Redusere utgifter ?



Balansere behov og tilgang til midler 

• Inntektspotensialer fra eiendomsskatt er ikke utnyttet fullt ut –
rådmannen fraråder å øke inntekter ytterligere

 Å få økt inntekter går veldig fort, men å ta dem rask ned er krevende
 Høye inntekter gir høyt kostnadsnivå
 Politisk «vilje» til å øke eiendomsskatt er ikke til stede

• Mulighetene for vesentlige avgiftsøkninger er begrenset 

• Redusere utgifter gjennom lavere tjenestenivå
 Kommunen har levert jevnt og trutt gode tjenester over flere år, altså med 

lavere budsjett

• Redusere investeringsnivå, bygge enklere og billigere



Historisk utvikling
• De to største tjenesteområdene, HO og OK, har siden 2015 fått økt 

sine budsjettrammer med om lag 240 millioner kroner på toppen av 
lønns- og prisvekst

• Av disse er rundt 80 millioner kroner gått til barnehage og 
grunnskole

• I den samme perioden så har antallet barn og unge gått ned med 
rundt 30, mens antallet eldre over 67 er økt med 700

• Befolkningsutviklingen forklarer dermed ikke den store 
kostnadsøkningen, særlig i OK, men heller ikke i HO

• Inntektene har ikke økt i takt med utgiftene, eksempelvis er 
eiendomsskatten redusert med over 80 millioner fra toppåret 2017



Salderingsforslag for 2020
• Budsjett for 2020 er foreslått saldert med kortsiktige tiltak: 

 Avdragsutsettelse 121 mill
 Bruk av premiefond 60 mill
 Innsparingskrav til avdelingene 80 mill
 Stillingsreduksjon 80 mill

• For årene 2021, 2022 og 2023 er det lagt inn ytterligere 
driftstilpasning på henholdsvis 200 mill, 115 mill, 70 mill

• Det er ikke mulig å saldere økonomiplan 2020 - 2023 uten store 
driftsendringer.

• Stillingsreduksjon tas i alle avdelinger, og på alle nivå. Stillingsstopp 
innføres; med unntak av «kritisk kompetanse» (utredes nå)  



Konkrete tiltak
• Budsjettforslaget inneholder konkrete forslag til både styrking og 

reduksjoner; jf vedlegg. 10.4 i rådmannens budsjettforslag 

• Fra rådmannens side understrekes at det ikke finnes store reserver 
som det kan tæres på. 

• Ut fra dette må «nye tiltak» eller «ikke aksept» av foreslåtte tiltak 
følges opp med forslag til inndekning 

• Det er utarbeidet  to rapporter fra Agenda Kaupang:
– Sammenlikning av Bodø kommune med andre gr. 13 kommuner
– mulighetsstudie; med konkrete forslag til driftstilpassning
– noen av foreslåtte tiltak har rådmannen foreslått i økonomiplanen



Handlingsregler i perioden 2020 - 2023



Veien videre
• Rådmannen varsler en stor driftstilpasning  av kommunens økonomi 

i 2020. 
• Rådmannen inviterer til bred deltakelse av tillitsvalgte og hele 

organisasjon i prosessen. Politikken må  ha sterkt «eierskap». 

• Prosessen startes umiddelbart etter at økonomiplanen er vedtatt



Videre behandling; inkl. politisk behandling
 Rett etterpå «skoleres» det i 

elektronisk budsjett

 Formannskapsmøte 21. november

 Bystyremøte 4. og 5. desember

 Elektronisk budsjettdokument    finner 
du på 
www.bodo.kommune.no

 NB: Rådmannen svarer i videre 
prosess ut fakta om forslaget; men 
videre prosess «eies» av politikerne

http://www.bodo.kommune.no/
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