
Budsjettseminar formannskapet 

2. september 2020

Rolf Kåre Jensen – Rådmann



Dagsorden

1. Mål og hensikt v/ordfører og rådmann 9:00-9:30

Rådmann og ordfører forteller fra hvert sitt ståsted om hensikt og mål med seminaret 

2. Økonomiplanoppstart v/Rolf Kåre Jensen 9:30 – 10:00

- erfaringer med tidligere budsjettarbeid, 

- kommunebarometer , tjenestekvalitet, antall ansatte, demgrafi

- ønske om styringssignaler

3. Krav til kommunebudsjett jf ny kommunelov   v/fylkesmann 10:10 -10:40

- Bærekraft over tid, budsjettprinsipper, politikerens ansvar, rådmannens ansvar

4. Status for kommunens økonomi og utfordringsbilde v/Kornelija 10:45 – 11:30

-Økonomisk makrobilde

-Utvikling i kommunens handlingsregler(bærekraft)

-Utviklingstrender

-Nøkkeltall 

-Rammebetingelser

- Utfordringer i budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024

5. Lunsj 11:30 – 12:15

6.Økonomisk bærekraft – Rana kommune: slik snudde de økonomien i Rana etter Terra saken v/ordfører 12:15 – 13:15

7. Agenda Kaupang – sammenligning med andre kommuner v/Sondre 13:20 - 14:20 (teams)

Gjennomgang av rapporten, oppsummering per tjeneste med fokus på årsakssammenheng. 

8. Kommunens hovedfinansieringskilde – skatt og rammetilskudd v/Jon Erik 14:30 – 15:00

Statistikk og nøkkeltall, hvordan foregår budsjettering av skatt- og rammetilskudd, eksempler fra tidligere år

9. Hvordan bedre kommunens økonomisk bærekraft v/alle 15:00 – 15:30

Diskusjon i plenum, «høytenking», innspill til videre arbeid

10. Oppsummering fra rådmann og ordfører 15:30 – 15.45



Erfaringer 

• Vi har fått styringssignaler gjennom perspektivanalyse/ - melding; 

vedtatt i BS i juni 

– Handlingsregler

– Rammer 

• Krevende å få forståelse for disse rammene når budsjett/ 

økonomiplan skal på plass

• Rådmannen har fått få andre styringssignaler før rådmannens 

forslag legges fram i beg. av november 

– Rådmannen ser at noen forslag får «ingen tilslutning» – slike forslag 

kunne rådmannen ønsket å få tidligere. 

• Ønske siste år om tidligere involvering; derfor dette seminaret 



Tjenestekvalitet 2015 - 2020

Kommunebarometeret 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grunnskole 67 77 97 60 69 46

Eldreomsorg/Pleie og omsorg 78 122 134 81 45 30

Barnevern 341 391 385 329 217 173

Barnehage 273 286 318 203 173 135

Helse 250 247 293 181 234 160

Sosial 138 238 223 92 126 98

Kultur 227 27 107 57 71 106

Økonomi 404 341 308 297 348 312

Kostnadsnivå 103 79 134 192 122 218

Miljø og ressurser 70 23 1 18 242 31

Saksbehandling 279 314 151 108 201

VA 84 82 158 127 291 74

Totalt 157 184 212 109 116 56

• Ikke «fasit»; og ikke 100% sammenlignbare mellom år 

• Gode tjenester på «alle» tjenesteområder; det «lyser grønt» 

• Nr. 56 i Norge totalt (av 422); forbedring over mange år 

• Også «Indeks Nordland» viser at Bodø leverer gode tjenester og gode resultater 

• Men økonomi-indikatoren lyser rødt (og har gjort det over mange år) 

• Inntekter – utgifter

• Gjeldsgrad 

• Fond 



Utvikling i antall ansatte 2015 - 2020

Antall årsverk har økt i perioden med 403

Årsverk 2 847             2 914             3 210             3 321             3 387             3 417             

ADM 75 75 76 81 87 81

ØF 47 47 47 49 47 42

NUA 20 18 20 21 22 21

OK 1395 1418 1500 1560 1563 1582

HO 1121 1159 1247 1267 1315 1336

UE KF KF 124 136 153 151

TA 189 198 197 207 201 205

• Opp mot 75% av driftsutgiftene relaterer seg til lønn

• Økt antall ansatte skyldes 

• Politiske prioriteringer (eks. satsing på lærere/ stillinger i skolen, lærlinger, 

heltidskultur i HO)

• Selvfinansiering; eks på VA-området 

• Omdanning av KF til kommunal forvaltning (UE)

• Men: Store utgiftskutt uten stillingsreduksjon er «krevende» 

• Hva er mulighetsrommet:

• Stillingsstopp 

• Oppsigelser 



Demografi

• Bodø har i mange år hatt en svært positiv befolkningsutvikling; med 

mellom 500 og 750 nye innbyggere pr. år

• SSBs prognoser er ikke positive fremover 

– Både hva angår samlet antall innbyggere, og

– Befolkningssammensetning vedr. alder 

• Vi jobber jo med store utviklingsprosjekt, som skal gi 

befolkningsøkning, bla  

– NBNF, Bodø2024, verdiskapning 

• Innvandringen har stoppet opp 



Demografi 

• Kritisk utvikling for antallet barn og unge i skolealder; fram til 2035  

• Betydning for skole/ ungdomssatsing 



Demografi fortsetter

• Generelt stor vekst i antall eldre

• Fordobling av antall 80-89 og antallet over 90 år; fram mot 2035 (og antallet over 90 økes 

med 2,5 fram mot 2040)  

• Antallet 23 – 66 år holder seg stabilt 



Merutgifter som følge av befolkningsendringer

• Utfordringene ligger i Pleie og Omsorg; på både kort og lang sikt 

• Grunnskole

• Tallene baseres seg på dagens nivå og kvalitet på tjenestene  



Kommuneøkonomien -Avdelingene er skrudd noe forskjellig sammen

• OK og HO 

– er de store tjenesteleverandørene; og eier over 85 % av budsjettet sammen. 

– I hovedsak faste stillinger, men noe midlertidighet og prosjektstillinger, noe er finansiert med 

eksterne midler 

– OK størst; dette er spesielt for Bodø, normalt er HO klart størst i kommune-sektoren

• AA og ØF 

– Relativt små budsjett. 

– Bodø kommune har sentralisert administrative funksjoner; som mange steder er spredt ut (IKT, 

HR, service/ arkiv, Økonomirådgivere). Også store felles avtaler; eks alle IKT-avtaler.  

– Lærlinger; alle kostnader uansett avdelingstilknytning  

• NU

– Svært mye aktivitet er prosjekt-styrt; og finansiert med ikke-kommunale prosjektmidler (ca 50%)

• TA

– Mye av aktiviteten er finansiert via selvkost (eks VA, byggesak, plan) (ca 70%) 

• UE 

– Husleie, utbygginger, reinhold

• Mulighetsrom for innsparinger – hva er dette… 

– Potensiale for inntekter er «tatt ut»; og utfordres heller «andre veien»

– Lovpålagte oppgaver – Ikke lovpålagte 

– «kutt» i etablerte tjenester – er dette mulig..?

– Utfordres bystyrevedtak….. 

– Er noe absolutt «fredet»? 

– Behov for beredskap og «buffer» for framtidas store utfordringer; bla NBNF 



Forventninger – til dagens seminar

• Gi et nøkternt bilde av situasjonen

– Rådmannen, økonomidirektøren – og kommunaldirektørene kan bidra i 

økt forståelse av faktisk situasjon 

• Andre innledere gir innblikk i 

– rammebetingelser (fylkesmannen)

– Sammenlikninger med andre kommuner og mulige «grep» (AK) 

– Erfaringer fra Rana 

• Rådmannen skal levere et helhetlig og forsvarlig budsjettforslag i balanse –

hvilke signaler kan vi få nå?? 

– Forventningene fra politikerne er at dette forslaget er faglig fundert

– Likevel ønskelig at rådmannen ikke leverer et forslag som er totalt 

politisk «uspiselig» 

• Politiske prioriteringer på satsinger

• «umulige kutt» 

• «ostehøvel»; kontra satsinger basert på eks. demografi.

• Store linjer – kontra detaljer. 

– Ønske om fokus på hovedsatsinger; mindre styring på eks. enkeltstillinger

• Mange gir ros til Bodøpolitikerne for enighet om store satsinger (NBNF, 

Bodø2024). Er det mulig å se for seg en felles dugnad vedr. økonomi 


