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1. Forord 
Rådmannen legger med dette fram budsjett og økonomiplan for 2014-2017.  

Budsjettet som legges frem er meget stramt, og tar for alvor inn over seg den økonomiske 
situasjonen kommunen er i. Dette ble tydelig varslet i fjorårets budsjett: «..og det å planlegge for en 
reell nedgang i kommunenes budsjetter synes nødvendig for fremtiden».  

Budsjett og økonomiplanen gir samlet et bilde av at Bodø kommune som en vekstkommune, som 
også bidrar til å sikre tjenester for befolkningen i kommunene rundt oss. Det budsjettet som nå 
legges fram vil fortsatt innebære at Bodø skal være en meget god kommune å bo i; i sentrum som i 
distriktene. Budsjett og økonomiplan fanger opp de demografiske endringer blant annet hva angår 
økning i antallet innbyggere generelt, økningen i antallet barn i barnehage og elever i skolen, 
endringer i antallet eldre; og øvrige endringer i tjenestebehovet for kommunens innbyggere.  

Bodø kommune legger fram et driftsbudsjett for 2014 med en driftsramme på 3,6 mrd kr. For denne 
summen skal det fortsatt drives meget god tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid til beste for 
kommunens innbyggere. I tillegg skal det fortsatt investeres mye ved å fullføre igangsatte prosjekt, 
rehabiliteringer, og igangsetting av nye prosjekt som er politisk prioritert (blant annet brannstasjon, 
ny barnehage, flyktningeboliger mv). 

Budsjettvedtaket for 2013-2016 inneholdt klare føringer for at den økonomiske situasjonen for Bodø 
kommune måtte gjennomgås grundig med tanke på å få opp den økonomiske handlefriheten (pkt. 
17: Rådmannen setter i gang en utredning i 1. kvartal 2013 med det formål å klargjøre hvordan den 
økonomiske handlefrihet for kommunen kan forbedres.) 

Dette arbeidet har vært organisert som et prosjekt kalt «Framtida vårres». Arbeidet har pågått siden 
tidlig vår 2013, og vil nå videreføres i en fase 2 for HO-avdelingen, kalt «Framtida vårres del 2». 
Referanserammen for kommunen for dette prosjektet har vært: 

 Misforholdet mellom løpende inntekter og utgifter senere år i størrelsesorden 50-100 mill kr.  

 En situasjon hvor det i prinsippet ikke er frie disponible fond, reserver eller avsetninger på 

balansen  

 Det påløper fremtidige kostnader drevet av økte pensjonsutgifter, samt kapitalkostnader 

knyttet til store investeringer som ferdigstilles (Sølvsuper, Stormen, Terminalkai og Hunstad 

kirke mfl).  

Bystyret vedtok at det ikke skulle utarbeides perspektivmelding i år. Dette med bakgrunn i at 
kommuneplanens samfunnsdel er under utarbeiding, samt at arbeidet med prosjekt « Framtida 
vårres» var godt i gang.  

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer og strategier for utviklingen av kommunen de nærmeste 
fire årene. Samtidig har samfunnsdelen et lengre perspektiv i form at å definere visjoner om 
utviklingen helt fram mot 2030. Planen er utarbeidet med bred involvering av ulike fagmiljø i Bodø 
kommune. Dette innebærer også tett dialog med andre aktører i Bodø-samfunnet. Planen er nå på 
høring, og legges fram for vedtak i Bystyret i februar 2014.  

Budsjett og økonomiplanen bygger på de overordnede føringer som finnes i Statsbudsjettet samt 
anbefalinger gitt av blant annet KS. Statsbudsjettet vurderes nå av den nye regjeringen, og det er ikke 
klart om det kommer endringer for kommunesektoren generelt, eller Bodø kommune spesielt. Dette 
må i så fall fanges opp inn mot politisk behandling av budsjett og økonomiplan.  

Det som imidlertid synes sikkert er at Regjeringen vil legge enda større trykk i forhold til 
kommunestruktur/-sammenslåing. Bodø er et naturlig tyngdepunkt i forhold til en større og mer 
robust kommunestruktur. Kommunen har en policy på å være tilbakeholden, men bør likevel 
forberede seg både politisk og administrativt på at vi i økonomiplan-perioden må drøfte spørsmål om 
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kommunesammenslåing med en eller flere av nabo-kommunene i Salten. I kraft av sin størrelse, 
ressurs- og kompetansesituasjon påhviler det Bodø å være drivende i dette arbeidet.  

I 2014 og i økonomiplanperioden vil det pågå utviklingsarbeid, samt store utbyggingsprosjekter som 
er viktige for Bodø og regionen. Konkret nevnes Bypakke Bodø, endringer på flystasjonen som følge 
av vedtak om nedlegging av kampflybasen, og etablering av «nye» funksjoner (for eksempel 
lokalisering Generalinspektøren i Luftforsvaret), utvikling av Bodø som beredskaps- og 
sikkerhetshovedstad, næringsutvikling generelt; samt en rekke andre prosjekter. Bodø kommune har 
vekselsvis primæransvar og er delvis viktig premissleverandør for flere av disse prosessene; der det 
både vil kreves politisk og administrativt arbeid for å få gode og framtidsrettede løsninger.  

Rådmannen vil fortsatt arbeide systematisk for å effektivisere og modernisere Bodø kommune og de 
kommunale tjenestene. I dette ligger både effektiv innføring av teknologi, effektivisering og 
kontinuerlig forbedring/forenkling av saksbehandling, økt fokus på service, samt økt fokus på de 
oppgavene kommunen har en lovpålagt plikt til å løse. Her ligger det utfordringer i forhold til både 
investeringer, kompetanse og kultur/holdninger hos ansatte/ledere. Bodø kommune starter derfor et 
ledertreningsprogram nå som skal sikre et lederskap i kommunen i tråd med forventningene fra 
politikerne og samfunnet for øvrig.  

For øvrig vil rådmannen legge opp til at politikerne fast får en orienteringssak knyttet til forrige års 
KOSTRA-rapportering. Her vil det bli gjort sammenlikninger med relevante kommuner og snittet 
innen «Gruppe 13»-kommuner. Målet vil være å synliggjøre politiske prioriteringer og bevisstgjøres 
både politikere og administrasjon i forhold til status i sammenlignbare kommuner. Dog er det viktig 
at en er klar over at ettersom Bodø kommune de senere år har tæret på reserver for å dekke opp en 
stor økning i driftsutgiftene tilknyttet pensjon, vil ikke KOSTRA reflektere virkeligheten før vi får tall 
basert på 2014-rapportering. Dette innebærer at Bodø kommune vil framstå som «bedre» og med 
lavere kostnader enn reelt de senere år til og med 2013. 
 
 

2. Sammendrag og hovedtrekk 

2.1 Generelt 
Arbeidet med økonomiplan for 2014-2017 har i prinsippet pågått hele 2013. Dette har vært et 
resultat av at forrige økonomiplan avslørte behov for bruk av fond og avdragsutsettelse for å få 
inntekter og utgifter i drift til å balansere. Året startet med en rapport som ga både bredde og dybde 
analyse av kommunenes økonomi («PS 13/55: Gjennomgang av kommunens økonomi») med utstrakt 
bruk av sammenligningstall fra KOSTRA. Gjennomgangen hadde som mål å sørge for en felles politisk 
og administrativ oppfattelse av virkelighetsforståelsen. Rapporten avslørte ingen store avvik eller 
grove skjevfordelinger mellom sektorene, og ga således ingen enkel løsning mot målet å kunne 
redusere netto driftsbudsjett for kommunen totalt. I rapporten ble det også lagt vekt på å klarlegge 
skillet mellom lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester innenfor de ulike tjenesteområdene. 

Med bakgrunn i rapporten ble et større omstillingsprosjekt lansert under navnet «Framtida vårres». 
Målet for prosjektet var å kunne legge fram et mulighetsrom for lokalpolitikere ved neste 
budsjettbehandling i størrelsesorden 300-400 mill kr med siktemål å få redusert netto driftsbudsjett i 
kommunen med ca. 100 mill kr. Behov for reduksjon har senere blitt oppjustert til 120 mill kr grunnet 
økte pensjonskostnader. Viktige prinsipper for prosjektet har vært full involvering fra de ansatte, og 
et tett samarbeid mellom arbeidsgiversiden og ansattorganisasjonene gjennom de tillitsvalgte. 

Etter 8 måneders arbeid fremlegges resultatet av prosjekt «Framtida vårres» uten at alle mål er 
nådd. Mulighetsområde som fremlegges for politisk behandling er i størrelsesorden 275 mill kr, noe 
mindre enn målsetning drevet av manglende tiltak under helse- og omsorgsområdet. Med bakgrunn i 
dette ble det vedtatt å kjøre et prosjekt «Framtida vårres del 2», mer fokusert og direkte rettet mot 
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denne sektoren. Rapporter, undersøkelser og anbefalinger i forhold til tiltak vedrørende dette 
prosjektet vil fremlegges i løpet av våren 2014. 

 

2.2 Tjenesteområdene 
Det er ikke mulig å sette opp et realistisk budsjett for 2014 uten å tære på gamle reserver for å få 
balanse i drift. Behovet for fortsatt mellomfinansiering ved bruk av fond er anslått til i underkant av 
16 mill kr. Dette forutsetter imidlertid politiske vedtak i henhold til måltall innenfor de ulike 
sektorene totalt ca. 100 mill kr for perioden. Under forutsetning om at man vil lykkes med prosjekt 
«Framtida vårres del 2», vil inntekter og utgifter balansere i årene 2015-2017. Dette krever imidlertid 
at besparelser realiseres tidsmessig i henhold til den plan som nå er satt opp. Planen oppfattes som 
realistisk, men også aggressiv drevet av behovet for å komme ut av mellomfinansieringsløsninger så 
fort som mulig. 

I kapittelet knyttet til Sentraladministrasjonen (SA) beskrives noen av de endringer en ser for seg i 
forhold til arbeidsmetodikk og tilnærming mellom stab og linje for kommende periode. Det er også 
lagt vekt på å forklare mål, struktur og funksjon etter omorganisering for det nye HR-kontoret. SA 
forplikter seg gjennom denne økonomiplanen til en besparelse i størrelsesorden 11 mill kr. Et sentralt 
element i dette er en ytterligere reduksjon av 10 administrative stillinger. Det er viktig at Rådmannen 
beholder muligheten til å kunne endre planen dynamisk i henhold til eventuelle endringer drevet av 
omgivelsene i og rundt kommunen. 

Oppvekst- og Kulturavdelingen (OK) har gjennom arbeidet med prosjekt «Framtida vårres» 
identifisert et mulighetsområde for reduksjon i størrelsesorden 100 mill kr. Rådmannen bygger 
kommende økonomiplan under forutsetning om politiske vedtak innen sektoren i størrelsesorden 40 
mill kr. Tiltak som er inkludert i Rådmannens forslag er nærmere beskrevet i kapitelet til sektoren. I 
en situasjon hvor en vesentlig del av kommunens utgifter er knyttet til lønn er det umulig å unngå at 
dette ikke vil ha personalmessige konsekvenser. De tiltak som gir størst effekt er samtidig de tiltak 
som smerter mest. Dette innebærer lærertetthet, bemanningsnormer, sentraliseringer og 
konsentrering av både tjenester og ledelse. 

Helse- og omsorgsavdelingen (HO) har ikke vært i stand til å identifisere tiltak i henhold til de interne 
mål som ble fastlagt. Samtidig utrykker sektoren et stort behov for tilføring av nye driftsmidler for å 
kunne løse lovpålagte oppgaver. Det vil igangsettes et prosjekt «Framtida vårres del 2» innen 
sektoren etter politisk vedtak i forbindelse med tertial 2-rapportering. Rådmannen understreker 
imidlertid behovet for politiske vedtak innenfor tjenesten også nå, ettersom det vil ta tid å få fram 
anbefalinger i forhold til dette. Rådmannens forslag inneholder vedtak i størrelsesorden 33 mill kr ut 
fra et mulighetsrom på ca. 45 mill kr. For å imøtekomme nye og ufinansierte gamle behov legges det 
opp til en nytilføring på ca. 30 mill kr. 

Teknisk avdeling er langt på vei selvfinansierende etter budsjettvedtak fra desember 2012. For 
ytterligere å redusere rammene og kunne vri midler mot vegvedlikeholdet legges det opp til en 
begrenset gebyrøkning i størrelsesorden ca. 5 mill kr innenfor fagfeltene. For å redusere kommunens 
behov for finansiering av driftsbudsjettet for 2014 med bruk av fond, anbefaler Rådmannen å utsette 
styrkingen av vegvedlikehold på 8 mill kr til 2015. 

Investeringsbudsjettet og rammer for kommende økonomiplanperiode er definert med utgangspunkt 
i å holde faktoren investeringer/avdrag ≤ 1. Dersom man klarer disiplinert å holde seg til dette, vil det 
sikre at økte frie inntekter tildelt over kommende Statsbudsjett virkelig er frie, og kan disponeres til 
nye satsinger. I motsatt fall vil nytilføringer være bundet opp i å betale på kapitalkostnader (avdrag 
og renter). Et slikt konsept vil føre til økt økonomisk handlefrihet på sikt og også gjøre kommunen 
mindre sårbar ved svingninger i tildelingene fra Staten. For kommende periode er det bevisst holdt 
strengt igjen, spesielt innenfor helse- og omsorgsavdelingen. Dette gjøres primært av tre grunner. En 
periode framover er det viktig at eventuelle nytilføringer brukes til å stabilisere drift til gjeldende 
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rammer og ikke på nye satsningsområder. Det forventes videre at det vil dukke opp 
investeringsbehov som følge av prosjekt «Framtida vårres del 2», som må innarbeides i 
tertialrapportene i 2014. Boligpolitisk plan vil også bli lagt fram for politisk behandling tidlig i 2014, 
og er forventet å drive et visst investeringsbehov. 

Nåværende investeringsplan legger fortsatt opp til et veldig høyt aktivitetsnivå, med 2,0 mrd kr 
planlagt for fireårsperioden. Dette inkluderer i underkant av 0,8 mrd kr i 2014, blant annet for å 
ferdigstille Stormen. Totalt lånebehov for perioden antas å ende på opp mot 2 mrd kr. 

 

3. Forutsetninger og beregninger 

3.1 Befolkningsendringer 
Den 1. januar 2013 bodde det 49 203 innbyggere i Bodø kommune. Dette var en vekst på 781 
innbyggere fra året før. Kvartalstallene fra Statistisk sentralbyrå viser at folketallet i Bodø kommune 
har økt til 49 446 per 1. juli 2013, en økning på 243 innbyggere første halvår. Av dette er 
fødselsoverskuddet på 113 personer og nettoflyttingen på 130 personer.  
 
Årene 2014-2017 er prognosetall utarbeidet høsten 2012. I denne prognosen er det lagt inn 
forventninger om fortsatt høye fødselstall, økende levealder og en nettoflytting på 250 personer per 
år. Det blir et brudd i tidsserien fra 2013 til 2014, da 2013 er faktiske tall per 1. juli 2013, mens 2014 
er prognosetall utarbeidet i 2012. 
 
Gjeldende økonomiplan er basert på Bodø kommunes egne befolkningsprognoser med forutsetning 
om fortsatt vekst de kommende årene. 
 

Befolkning 1.1. F 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017 
Vekst 

2013-2017 

0-5 år 3 789 3 787 3 754 3 824 3 754 -66 

6-15 år 6 030 6 107 6 213 6 222 6 213 162 

16-66 år 33 754 33 701 33 957 34 249 34 506 944 

67-79 år 4 188 4 265 4 463 4 642 4 818 749 

80-89 år 1 417 1 445 1 474 1 484 1 521 85 

90 år + 265 259 277 286 301 36 

Sum 49 443 49 564 50 138 50 707 51 113 1 910 

Befolkningsvekst antall   121 574 569 406   

Befolkningsvekst prosent   0,2 % 1,2 % 1,1 % 0,8 %   

Tabell 3.1. F 2013 er tall per 1.7.2013. P2014-2017 er hentet fra egen prognose per september 2012. Kilde: 
Kompas. 

 
 

3.2 Prisforutsetninger  
I presentasjonen av kommuneopplegget i kommuneproposisjonen/Statsbudsjettet fokuseres det på 
reelle endringer i kommunesektorens inntekter. Dette innebærer at man i Statsbudsjettet 
prisjusterer kommunesektorens inntekter for anslått lønnsvekst og anslått prisvekst på varer og 
tjenester før man legger til realveksten. 

Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med 
Statsbudsjettet og består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og 
tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid. 
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  2013 2014 

Lønn 4,0 % 3,5 % 

Varer 1,9 % 2,0 % 

Deflator 3,3 % 3,0 % 

Tabell 3.2. Prisstigning og deflator 20114. 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 

 Rentekostnader. 

 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. 
Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette 
opp av budsjettdeflatoren. Dette har vært tilfelle de senere år. 

 Demografikostnader. 
 

Alle disse kostnadselementene må dekkes innenfor allerede disponible rammer, eventuelt 
finansieres av vekst i frie inntekter. 
 
Rådmannen har lagt inn følgende prisjustering: 
Artene 10150/10202/10222/10320/10350/10503/10505/10506/10530  3,5 % 
Artene 11000:12799        2,0 % 
Artene 12900:12999        0,0 % 
Artene 13000:14799        3,0 % 
Artene 16000:17899        3,0 % 
Artene 17900:17999        0,0 % 
Artene 18000:18999        3,0 % 
 
Følgende unntak er gjort: 
Ansvar 1291, 1501,1503,1505, 3050, 3051, 4009,4075, 4082-83,  
6801, 6900:6920, 8000:8999      Ikke prisjustert 
Ansvar 6000:6999 med funksjon 190     Ikke prisjustert 
Art 11900 på ansvar 2060      Ikke prisjustert 
Art 13713 på ansvar 2355      Ikke prisjustert 
Art 16010 på barnehager + 4 skoler     Ikke prisjustert 
Art 16020 på ansvar 3498      Ikke prisjustert 
Art 16260 på ansvar 6500      Ikke prisjustert 
Art 16261 på ansvar 6520      Ikke prisjustert 
Art 16500 på ansvar 6300      Ikke prisjustert 
Art 16900 på ansvar 6600      Ikke prisjustert 
Art 17000 på ansvar 3110, 3499     Ikke prisjustert 
Art 17020 på ansvar 3010, 3578     Ikke prisjustert 
Art 17300 på ansvar 2120, 3000, 3455     Ikke prisjustert 
Art 17500 på ansvar 1300      Ikke prisjustert 
 
 
BKP         18,85 % 
KLP         21,90 % 
STP         12,25 % 
 
I økonomiplan for 2014-2017 legger Bodø kommune opp til at alle driftsutgifter inkludert 
pensjonsbelastninger får en mer permanent finansiering, altså at permanente tiltak finansieres med 
permanente inntekter (uten bruk av fondsavsetninger). For 2014 har imidlertid kommunen et behov 
for mellomfinansiering for å sikre at inntekter og utgifter balanserer. Dette anslås i størrelsesorden 
16 mill kr. Ved inngang til 2014 anslås det at kommunen fortsatt vil ha ca. 9 mill kr igjen på 
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premiefond i Bodø kommunale pensjonskasse. Utover dette ønskes det å forskuttere fra kommunens 
premieavviksfond i størrelsesorden 7 mill kr for å dekke opp for ubalansen. Det forutsettes at 
kommunen fra og med 2015 går i balanse og at man i løpet av resterende økonomiplanperioden kan 
bygge opp premieavviksfondet igjen. Dette vil gjøre Bodø kommune i stand til å imøtekomme 
kortsiktige framtidige pensjonsforpliktelser. 
 
Norges Banks rentebane per oktober 2013 legges til grunn for beregning av renter i økonomiplanen. 
Rentesats består av tre hovedelementer: styringsrente Norges bank, risikopåslag i pengemarkedet og 
bankens marginpåslag. Styringsrenten er renten banken får på sin brukskonto hos Norges bank. 
Risikopåslag i pengemarkedet er pris banken må betale for å få låne penger ute på markedet. 
Bankens marginpåslag er pris bankene tar seg betalt for når pengene lånes ut. Tabellen under viser 
hvordan rentesatser for kommende økonomiplanperioden er satt opp. Satsene brukes blant annet i 
beregningen av renteutgifter i investeringsplanen for 2014-2017. Det må presiseres at rentebanen er 
beheftet med usikkerhet og endringer kan medføre store avvik for de reelle renteutgiftene. Det er 
fortsatt usikkert hvordan myndighetens krav om økt egenkapital hos banker vil påvirke bankenes 
marginpåslag.  

  2014 2015 2016 2017 

Styringsrente 1,50 % 2,00 % 2,50 % 3,30 % 

Risikopåslag pengemarked 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 

Bankens marginpåslag 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 

Norges Bank 2,20 % 2,70 % 3,20 % 4,00 % 

Tabell 3.3. Rentebane økonomiplan 2014-17. 

 
3.3 Utvalgte nøkkeltall 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Statens anbefaling er 3 % 

  Regnskap 
2012 

Prognose 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Bodø i 1000 kr                 4 154                5 941                4 449             25 415                3 088             23 016  

Bodø i % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,8 % 0,1 % 0,7 % 

Tabell 3.4. Netto driftsresultat korrigert for investeringsrelatert moms 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt er en av de viktigste indikatorer på kommunens 
økonomiske sunnhet og bæreevne. Den viser hvor mye kommunen har til disposisjon for eksempel til 
fondsavsetning (sparing) samt egenbidrag til finansiering av investeringer med mere. Staten 
anbefaler et netto driftsresultat på 3 % over tid. 

Fra og med 2014 endres regelverket hva gjelder bokføring av momskompensasjon for investeringer. 
Endringer går ut på at all kompensasjon knyttet til investeringer skal bokføres direkte i 
investeringsregnskapet. I praksis betyr det at kommunens driftsinntekter fra og med 2014 blir lavere 
som følge av denne endringen (forutsatt at alle andre forholder uendret). Dette påvirker direkte 
kommunenes netto driftsresultat. I tabellen ovenfor er 2012 og 2013 justert for investeringsrelatert 
moms slik at tidsserien blir sammenliknbar. Oversikten viser at Bodø kommune ikke vil være i stand 
til å levere i henhold til målsetting (vedtatt i tidligere perspektivmeldinger) i kommende 
økonomiplanperiode. Det må således jobbes hardt videre for å få til endringer innen drift og 
tjenesteyting som vil skape en mer robust økonomisk plattform for framtiden. 

Bodø kommune har fortsatt noe å gå på når det gjelder justering av lokale inntekter og avgifter 
(eksempelvis eiendomsskatt). I den situasjon som Bodø kommune nå er i, anbefaler Rådmannen 
imidlertid at det er utgiftssiden som settes i fokus. Nøkkelen til å kunne realisere ambisjonene i 
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kommende samfunnsplan, vil være organisasjonens evne til å justere aktivitetsnivå og således 
utgiftsnivået, i henhold til disponible inntekter. 

 Regnskap 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Gjeldsutvikling i 1000 kr         3 135 990        3 297 483        3 679 413        3 740 805        3 883 663        4 089 164  

Gjeldsgrad i % 99,3 % 101,9 % 111,9 % 111,6 % 114,1 % 118,7 % 

Brutto investering % 19,7 % 21,1 % 24,2 % 8,8 % 10,3 % 15,3 % 

Tabell 3.5. Gjeldsgrad og brutto investeringsutgifter. 

 

 

Figur 1. Kommunens gjeld splittet opp i undergrupper. 

Økonomi- og finansavdelingen har i arbeidet med ny økonomiplan hatt fokus på å kunne framstille 
kommunens gjeldsportefølje splittet i ulike kategorier. Framstillingen ovenfor viser utviklingen i 
kommunens gjeld, men delt opp i hva som er relatert til vann og avløp, startlån og øvrige lån. 
Rådmannen ønsker nå et sterkere fokus på det som er knyttet til bruk av frie inntekter. 

For kommende periode legges det opp til en streng investeringsdisiplin hvor lån som må betjenes av 
frie inntekter ønskes opprettholdt tilnærmet konstant. 

Bodø kommune har store og komplekse investeringsprosjekter enten under ferdigstillelse som 
Stormen eller under nær oppstart som Bypakke Bodø. Det bør således utvises forsiktighet i forhold til 
ytterligere investeringer inntil resultatet av disse utbyggingene foreligger. 

Utvikling av inntekter og utgifter 
Figur 2 under viser utviklingen i differansen mellom inntekter og utgifter. Det er viktig å skille mellom 
faktiske tall (2006-2013) og prognose (2014-2017). I prognosen legges det til grunn en fortsatt økning 
i inntekter for Bodø kommune på nivå med 2013 og det som er forespeilet i Statsbudsjett for 2014. 
Der er imidlertid svært viktig å merke seg at dersom man skal unngå at kurvene krysser, så må 
knekkpunktet for utgiftssiden realiseres som planlagt i denne økonomiplan. Utgiftsutviklingen som 
vist i figur 2 forutsetter altså at man lykkes med politiske vedtak og implementeringen av prosjekt 
«Framtida vårres» og prosjekt «Framtida vårres del 2». 
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Figur 2. Utvikling brutto driftsutgifter og inntekter 2006-2017. 

 

3.4 Føringer fra perspektivmelding 2013-2022  
Årlig revidering av perspektivmelding ble utsatt i 2013 i påvente av ferdigstillelsen av strategisk 
samfunnsdel i kommuneplan, samt behovet for å fokusere ressursene i arbeidet med prosjekt 
«Framtida vårres». 

 

3.5 Statsbudsjett 2014 (Regjeringen Stoltenberg II) 
Regjeringen Stoltenberg legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 
7,7 mrd kr. Av den samlede veksten er 5,2 mrd kr frie inntekter, noe som tilsvarer en realvekst i frie 
inntekter på 1,7 %. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,3 mrd kr på kommunene og 900 mill kr på 
fylkeskommunene. 

I den kommende teksten følger kommentarer knyttet til vekst i frie inntekter. Skatteinngang og 
rammetilskudd er knyttet til utføringen av lovpålagte tjenester. Dette innebærer at kommunen selv 
må ta ansvaret for å finne inndekning for ikke lovpålagte tjenester enten gjennom lokale skatter og 
avgifter, eller gjennom prioriteringene. 
 

I tabellen under er realveksten i kommunesektorens inntekter i 2014 på 7,7 mrd kr dekomponert. 
Veksten er fra anslått inntektsnivå i RNB1 2013. 
 

Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd kr 

Frie inntekter 5,2 

Frie inntekter knyttet til nye oppgaver mv. 1,0 
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Øremerkede tilskudd 1,2 

Gebyrinntekter 0,3 

Samlede inntekter 7,7 

Tabell 3.6. Kommunesektorens inntekter 2014. 

Vekst i frie inntekter 5,2 mrd kroner  
 
Demografi  
Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet 
til befolkningsutviklingen. Beregninger foretatt av TBU som ligger til grunn for merutgifter forutsetter 
at dekningsgrad, standarder og produktivitet i tjenesteytingen holdes uendret, og indikerer at 
kommunesektoren kan få merutgifter på om lag 3,3 mrd kr. Dette er utgifter som må dekkes av 
kommunesektorens samlede inntekter. Kommunal- og regionaldepartementet anslår at om lag 2,8 
mrd kr av dette må dekkes av kommunesektorens frie inntekter.  
 
Pensjonskostnader  
Økningen i kommunesektorens pensjonskostnader ut over det som dekkes av deflator anslås til ca. 
1,75 mrd kr. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Dette anslaget referer seg til 
overgangen 2013-2014. Bodø kommune har de senere år brukt pensjonspremie fra 2011 og må 
således ta inn over seg 3 års økning for kommende økonomiplan. Pensjonspremiene har vokst sterkt 
de siste årene som en følge av lønnsutviklingen og lav rente. I tillegg øker pensjonspremiene som 
følge av Finanstilsynets krav til oppkapitalisering av pensjonsfondene på grunn av økt levealder. 

 
Andre tiltak innenfor de frie inntektene  
Av veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill kr begrunnet i behov for en særskilt styrking av 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er 27 mill kr av veksten knyttet til utdanning av deltids 
brannpersonell. Disse midlene har en særskilt fordeling i inntektssystemet (tabell C i Grønt hefte). 

Frie inntekter til nye oppgaver 1 mrd kroner 
 
Valgfag i ungdomsskolen  
I Meld St. 22 (2010-2011) Motivasjon-Mestring-Muligheter ble det varslet at regjeringen ville innføre 
valgfag på ungdomstrinnet. Dette ble fulgt opp med å innføre valgfag for 8. trinn fra høsten 2012 og 
valgfag for 9. trinn fra høsten 2013. Fra høsten 2014 foreslår regjeringen å innføre valgfag for 10. 
trinn. Valgfag utgjør 1 1/2 time på hvert trinn, hvorav 1/2 time er ny tid og 1 time er en omfordeling 
av eksisterende timetall. Kommunenes merutgifter i 2014 som følge av valgfag for 10. trinn er 
beregnet til om lag 68 mill kr (fra høsten 2014). Kommunene foreslås kompensert med en tilsvarende 
økning i rammetilskuddet.  
 
Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg/kirkebygg  
I Statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og  
investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 
mrd kr over en åtteårsperiode. Fra 2009 til 2013 er til sammen 10 mrd kr faset inn i budsjettet. For 
2014 foreslås det en investeringsramme på 1 mrd kr.  
 
Maksimal foreldrebetaling i barnehage  
Det foreslås i Statsbudsjettet for 2014 å fastsette maksimalprisen for en heltids barnehageplass til  
2 360 kroner per måned. Dette gir en reell reduksjon i maksimalprisen på 45 kroner per måned. 
Kommunene foreslås kompensert for merutgiftene ved en økning i rammetilskuddet på 163 mill kr.  
 
Opptrapping mot to barnehageopptak i året  
Regjeringen vil på sikt innføre to barnehageopptak i året. Det foreslås å øke rammetilskuddet  



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

13 
 

til kommunene med 241 mill kr i 2014, noe som gir rom for å etablere 2 900 nye  
barnehageplasser. Dette utgjør anslagsvis 1/3 av plassene som kreves for å innføre to opptak.  
 
Kommunalt barnevern  
Det foreslås å øke det øremerkede tilskuddet til det kommunale barnevernet med ytterligere  
85 mill kr i 2014. Kommunene skal kunne søke om midler til 150 nye stillinger og til  
kompetanse- og samhandlingstiltak. 
 
Det foreslås også å øke rammetilskuddet til kommunene med 15 mill kr i 2014 som  
kompensasjon for en endring i barnevernloven. Endringen innebærer at dagens ordning for  
tilsyn med barn i fosterhjem erstattes med et mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt  
forankret tilsyn, jamfør Prop. 106 L (2012—2013) Endringer i barnevernloven. Lovendringen trer i  
kraft 15. juli 2014 for å gi kommunene tilstrekkelig tid til å forberede seg til den nye  
tilsynsplikten. Helårseffekten av lovendringen anslås til 32 mill kr i 2015. 
 
Kommunale egenandeler for institusjonsplasser i barnevernet.  
Den kommunale egenandelen ved institusjonsplassering foreslås økt med 1/3 fra 1.1.2014, til om lag 
50 000 kroner per måned per barn. Det legges opp til at satsen vil bli ytterligere økt i 2015 og 2016. 
Kommunesektoren foreslås kompensert med en økning i rammetilskuddet på om lag 160 mill kr.  
 

Refusjonsordningen for barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere  
Det foreslås å innføre en kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene over  
innslagspunktet for statlig refusjon av utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige  
asylsøkere. Det anslås at dette vil kunne innebære en reduksjon i refusjonsutbetalingene på  
120 mill kr i 2014.  
 
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom  
Det foreslås å opprette en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har som mål å gi flere 
fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen rettes mot alle 
landets kommuner og vil bli regulert i et eget rundskriv. Det foreslås en bevilgning på 96 mill kr i 
2014. 
 
 
Øremerkede tilskudd 1,2 mrd kr 
Realveksten i øremerkede tilskudd er om lag 1,2 mrd kr. De største endringene er:  
 

 Ressurskrevende tjenester, 624 mill kr 

 Økt lærertetthet, tilskudd til forsøk påbegynt i 2013, ca. 200 mill kr. (Helårsvirkning)  

 Investeringstilskudd heldøgns omsorgsplasser, ca. 100 mill kr. (2000 nye plasser)  

 Tilskudd til etablering av tilbud om øyeblikkelig hjelp (Samhandlingsreformen), 140 mill kr.  

 Transport/samferdsel, ca. 200 mill kr.  
 
Ressurskrevende tjenester – redusert kompensasjonsgrad  
I 2013 dekker staten 80 % av kommunens netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over 
innslagspunktet på 975 000 kroner per person. Over tid har det vært en sterk vekst i statens tilskudd. 
Da ordningen ble innført i 2004 utbetalte staten 1,5 mrd kr, mens det i 2013 ble utbetalt i alt 6,3 mrd 
kr. Dette er en økning på vel 1 mrd kr fra 2012, og vel 500 mill kr høyere enn budsjettet for 2013. 
Regjeringen foreslår derfor en forsiktig innstramming i ordningen. I 2014 får kommunene 
kompensert 77,5 % av netto lønnsutgifter over innslagspunktet, som prisjusteres til 1 010 000 kroner. 
Reduksjonen innebærer at om lag 215 mill kr som staten tidligere har dekket, må dekkes av 
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kommunene selv. På tross av innstrammingene anslås det en realvekst i statens tilskudd på 624 mill 
kr. Dette på grunn av en forventet vekst i antall tjenestemottakere og kostnad per mottaker. 
 
Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser  
For perioden 2008—2015 er målsettingen å gi tilsagn om tilskudd til bygging og rehabilitering  
av 12 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns tjenester. For 2014 foreslås det en 
tilsagnsramme på 2 020 mill kr til om lag 2 000 heldøgns plasser. Det foreslås å heve den maksimale 
anleggskostnaden fra 2,8 mill kr til 2,885 mill kr. De maksimale tilskuddssatsene heves dermed til 865 
500 kroner for omsorgsboliger (30 % av anleggskostnadene) og til 1 154 000 kroner for 
sykehjemsplasser (40 % av anleggskostnadene). 
 
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud  
Regjeringen har tidligere varslet at kommunene fra 2016 får en lovpålagt plikt til å tilby  
øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er lagt til grunn at det kommunale tilbudet bygges opp  
over en fireårsperiode fram til plikten trer i kraft. Kommunene kan søke om tilskudd fra 
Helsedirektoratet det året tilbudet starter opp. Tilskuddet dekker halvparten av de totale  
utgiftene til etablering og drift av tilbudet. Den andre halvparten tilføres kommunene direkte  
fra de regionale helseforetakene. Kommunenes utgifter til etablering og drift av fullt utbygd  
tilbud er anslått til vel 1 mrd 2012-kr. Midlene er planlagt innlemmet i rammetilskuddet i  
2016. 
 
KS innspill til ny regjering og eventuelle endringer i Statsbudsjettet 2014 

- Økte demografikostnader og veksten i pensjonskostnader anslås av departementet til 4,5 
mrd kr, som overstiger den del av veksten i frie inntekter som reelt er disponibel for å 
videreføre dagens tjenestetilbud 

- Det varslede kuttet for ressurskrevende tjenester med budsjetteffekt for 2013 på 214 mill kr, 
som vil bli videreført i 2014, må reverseres 

- KS anbefaler at den foreslåtte kommunale medfinansieringen av statlig refusjon over 
innslagspunktet for barnevernstiltak, ikke gjennomføres 

- KS oppfordrer til at det konkrete løftet i samarbeidsavtalen om økte bevilgninger til 
infrastruktur (vegvedlikehold) følges opp i Regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 
 

 

4. Driftsbudsjett 

4.1 Hovedtall drift 
Tabellen under viser utviklingen i netto driftsrammer i planperioden. Netto driftsbudsjett for 
tjenesteområdene utgjør 2,207 mrd kr i 2014. Dette utgjør en økning på 112 mill kr i forhold til 
opprinnelig vedtatt budsjett for 2013. Endringen gjelder i hovedsak lønn- og pensjonsendringer 
redusert av tiltak knyttet til prosjekt «Framtida vårres», jamfør tabell 4.1.2 under. 

Driftsbudsjett       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Sentraladministrasjonen 143,0 144 832 157 134 163 441 158 429 157 849 158 629 

Grunnskole 950,0 534 479 543 844 553 076 548 699 550 514 550 514 

Barnehage 287,5 339 441 347 796 367 537 356 576 356 576 356 576 

OK øvrig 152,5 150 194 160 613 168 495 162 346 160 802 160 758 

Pleie og omsorg 983,6 597 206 603 268 649 141 671 359 677 859 677 859 

HO øvrig 183,0 281 203 252 545 273 773 260 141 260 141 260 141 

Eiendomskontoret 78,6 34 633 30 760 32 782 33 942 31 942 32 942 

Teknisk Avdeling 194,7 63 490 51 402 57 698 64 831 63 964 64 101 
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Kommunens fellesutgifter 0,0 -68 917 -51 763 -58 607 -39 373 3 463 14 926 

Delsum 2 972,9 2 076 559 2 095 600 2 207 335 2 216 949 2 263 109 2 276 446 

Sentrale inntekter/finansposter   -2 074 024 -2 095 600 -2 207 335 -2 216 949 -2 263 109 -2 276 446 

Sum netto rammer   2 535 0 0 0 0 0 

Tabell 4.1.1 Netto driftsrammer per tjenesteområde, samt kommunens felles inntekter (sentrale inntekter). Tall 
i 1000 kr. 

De tre største tjenesteområdene, grunnskole, barnehage samt pleie og omsorg utgjør til sammen 
71 % av den totale driftsrammen til kommunen (2,207 mrd kr). De aller fleste tjenestene innenfor 
disse områdene er lovpålagte, men på grunn av kommunens økonomiske situasjon er det foreslått 
innsparinger og omstillinger innenfor alle tjenesteområder. 

Alle tjenesteområder Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013          2 095 600           2 095 600           2 095 600           2 095 600  

Lønns- og pensjonsendring 2013              106 494               106 494               106 494               106 494  

Tiltak ØP 2013-2016              -22 901                  -1 960                  -1 504                     -748  

Øvrige endringer                  9 258                   9 715                 12 363                 12 500  

Basisbudsjett 2014          2 188 450           2 209 849           2 212 953           2 213 846  

Endring i egenbetalinger                 -8 172                  -8 422                  -8 422                  -8 422  

Nye driftstiltak 2014-2017                88 464                 77 837                 97 282                 73 853  

Innsparing/effektivisering              -78 737               -79 944               -56 649               -20 880  

Prisstigning                17 329                 17 631                 17 947                 18 050  

Driftsrammer 2014-2017          2 207 335           2 216 949           2 263 109           2 276 446  

Tabell 4.1.2. Tabellen viser hvordan endringene fra 2013 er fordelt på hovedpostene. Tall i 1000 kr.  
 

Endringene innen for hvert tjenesteområde framkommer slik i 2014: 

Endringer 2014 Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Prisstigning Sum 

Sentraladministrasjon 0 4 785 -2 450 1 535 3 870 

Grunnskole 0 0 -7 704 -219 -7 923 

Barnehage -963 8 300 -9 611 830 -1 444 

OK øvrig -50 11 048 -4 063 1 056 7 991 

HS øvirg 0 13 439 -8 384 5 986 11 041 

Pleie og omsorg -1 250 16 510 -11 564 4 565 8 261 

Eiendomskontoret -2 709 8 233 -650 416 5 290 

Teknisk avdeling -3 200 0 -8 600 704 -11 096 

Kommunens fellesområde 0 26 150 -25 711 2 454 2 893 

Sum -8 172 88 465 -78 737 17 328 18 884 

Tabell 4.1.3. Tabellen viser hvordan endringene fordeler seg mellom avdelingene fra 2013 til 2014. Tall i 1000 
kr. 

4.2 Sentrale utgifter og inntekter 
Nr Kommunens fellesområde     Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

    R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

1 Formue- og inntektsskatt -1 082 590 -1 130 623 -1 191 514 -1 229 643 -1 268 991 -1 309 599 

2 Statlige rammeoverføringer inkl inntektsutjevning -1 046 025 -1 089 651 -1 150 774 -1 154 517 -1 152 620 -1 150 745 

3 Eiendomsskatt -94 441 -95 600 -96 600 -111 100 -120 600 -121 600 
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4 Andre direkte eller indirekte skatter -294 0 -250 -250 -250 -250 

5 Andre generelle statstilskudd -643 0 0 0 0 0 

6 Renteinntekter, aksjeutbytte -83 144 -70 949 -56 843 -65 703 -70 115 -82 671 

7 Momskompensasjon investeringer -91 291 -113 232 0 0 0 0 

8 Rentekompensasjon -16 731 -17 118 -17 707 -19 284 -20 341 -19 561 

9 Bruk av disposisjonsfond -11 688 -3 000 -7 375 0 0 0 

10 Bruk av bundet fond -3 522 0 0 0 0 0 

11 Renteutgifter 117 736 122 857 120 773 129 187 142 627 166 222 

12 Tap finansielle instrumenter 975 0 0 0 0 0 

13 Avdrag lån 179 246 193 571 191 305 214 913 225 531 217 767 

14 Overføringer til investeringsregnskapet 3 522 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

15 Overføringer til investeringsregnskapet, inv mva 54 775 106 645 0 0 0 0 

16 Avsetning til bundne fond 91 0 150 150 150 150 

17 Avsetning til ubundne fond 0 0 0 17 798 0 22 342 

  Sum sentrale inntekter og finansposter -2 074 024 -2 095 600 -2 207 335 -2 216 949 -2 263 109 -2 276 446 

Tabell 4.2.1 Tabellen viser kommunens sentral inntekter og utgifter for perioden 2014 til 2017. Tall i 1000 kr. 

Kommunens frie inntekter består i all hovedsak av skatteinntekter og rammetilskudd. Disse inntekter 
kan kommune disponere fritt uten føring fra staten. Det overordnede formål med inntektssystemet 
er å gi kommunene like forutsetninger for å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. 
Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle likheter i kommunens kostnader 
(utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Inntektssystemet inneholder i 
tillegg tilskudd som er begrunnet ut fra regionalpolitiske målsetninger. Det gis også skjønnstilskudd til 
kommunene etter søknad, for å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i inntektssystemet 
for øvrig. 

1. Formue- og inntektsskatt 

Skatt på inntekt og formue P 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Nasjonalt skatteanslag 126 950 000 131 200 000 135 529 600 140 002 077 144 622 145 

Endring   3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 

            

Lokalt skatteanslag 1 155 000 1 191 514 1 229 643 1 268 991 1 309 599 

Endring   3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 

Tabell 4.2.2. Skatteberegning 2014-17. Tall i 1000 kr. 

 
Det er budsjettert med en skatteinngang i Bodø for 2014 fra formues- og inntektsskatten på 
1 191,5 mill kr. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen blir på  
1 155 mill kr i 2013, tilsvarende en skattevekst på 6,7 % sammenlignet med året før (2012). 
 
Dette utgjør en forventet skatteinngang per innbygger i 2013 på 93,4 % av 
landsgjennomsnittet. Dette anslaget er i tråd med det som er varslet i sak om 
tertialrapport 2 per 31.8.2013 (PS 13/136).  
 
I perioden 2008 til 2012 har skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet økt fra 88,6 
til 93,2 %. Per september 2013 er skatt per innbygger på 93,6 %. Rådmannen forutsetter at 
skatteinntekter per innbygger i Bodø i 2014 blir på samme nivå som forventet i 2013, det vil si 93,4 % 
av landsgjennomsnittet. Som en følge av dette blir nominell skattevekst i 2014 på 3,2 % i Bodø. 
Skatteveksten for landet er anslått til 3,3 %. 
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Det er forutsatt en skattevekst i Bodø på 3,2 % i 2015, 3,2 % i 2016 og 3,2 % i 2017. Skatt per 
innbygger antas å ligge på samme nivå med 93,3-93,9 % i hele perioden. 
 
Andre forhold som har innvirkning på det lokale skatteanslaget: 

 Arbeidsledigheten er fortsatt svært lav med 2,3 % i Bodø ved utgangen av september. Landet 
har 2,6 % arbeidsledighet (NAV). 

 Skattøre blir redusert fra 11, 6 % i 2013 til 11,4 % i 2014. 
 
Rådmannen vil presisere at det er usikkerhet knyttet til skatteanslaget. Konjunktursituasjon, 
befolkningsvekst, arbeidsmarkedet og størrelser på skattøren er faktorer som har betydning for 
kommunens skatteinntekter. 
 
2. Statlige rammeoverføringer 
Det samlede rammetilskuddet til kommunene består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, 
distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge og Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, skjønnstilskudd, 
inndelingstilskudd, hovedstatstilskudd og veksttilskudd. I 2014 er samlet rammetilskudd til 
kommunene på 121,9 mrd kr.  

Omfordelingen som følge av utgifts- og inntektsutjevning gjøres i innbyggertilskuddet. 
Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere 
og naturressursskatt fra kraftforetak. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir 
kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner 
med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket for 60 % av differansen mellom egen 
skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av 
landsgjennomsnittet blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 
90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune 
blir trukket med et likt beløp per innbygger. 
 
Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende 10 ganger i året etter hvert som 
skatteinngangen er kjent, og trekk eller tillegg i skatteutjevningen blir avregnet mot kommunens 
utbetaling av rammetilskudd. Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være 
kjent før i februar 2015, når endelige skattetall for 2014 er kjent. 

Netto rammetilskudd for Bodø med utgiftsutjevning, overgangsordninger, tilskudd og fratrukket 
inntektsutjevningen anslås å bli kr 1 150,7 mill kr i 2014. Tabellen under viser hvordan dette 
framkommer i perioden: 

Rammetilskudd  B 2013 B 2014  B 2015  B 2016  B 2017 

Innbyggertilskudd (likt beløp per innb) 1 061 690 1 128 095 1 133 482 1 131 143 1 128 815 

Utgiftsutjevning -136 484 -149 408 -150 352 -150 212 -150 033 

INGAR (fra 2009) -2 998 -3 039 -3 039 -3 039 -3 039 

Saker særskilt fordelt 0 2 792 2 792 2 792 2 792 

Nord-Norge-tilskudd 75 054 78 577 79 531 80 329 81 128 

Inndelingstilskudd  12 810 13 194 13 194 13 194 13 194 

Ordinært skjønn 40 770 45 633 45 633 45 633 45 633 

-Herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravg. 36 974 38 200 38 200 38 200 38 200 

Kompensasjon Samhandlingsreformen 1 211 1 247 0 0 0 
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"Bykletrekket" (anslag) 0 0 0 0 0 

Netto inntektsutjevning 37 598 33 683 33 276 32 780 32 255 

Sum rammetilskudd 1 089 651 1 150 774 1 154 517 1 152 620 1 150 745 

Tabell 4.2.3 Beregning av rammetilskudd 2014-17. Tall i 1000 kr. 

 

3. Eiendomsskatt 
Til tross for kommunens anstrengte økonomiske situasjon foreslår ikke Rådmannen endring av 
gjeldende eiendomskattesats på med 3,9 promille. Dette har sin bakgrunn i at Rådmannen oppfatter 
at løsningen på kommunens økonomiske utfordringer først og fremst går gjennom å kunne mestre 
utgiftssiden bedre. Dette innebærer å være i stand til å justere omfang av tjenestetilbud og 
innslagspunkt for tjenester i henhold til fastlagte politiske rammer.  

I henhold til Eiendomsskatteloven skal det som hovedregel foretas alminnelig taksering hvert 10. år. 
Forrige alminnelige taksering ble foretatt i 2005 og kommunen plikter således å ta stilling til om 
dagens takster reflekterer dagens markedsverdi av tomter og bygg senest for skatteåret 2015. Å 
foreta omtaksering er et omfattende arbeid og vil medføre direkte kostnader i størrelsesorden ca. 10 
mill kr. Istedenfor ny alminnelig taksering etter 10 år, kan Bystyret treffe vedtak om at skattetaksten 
skal økes med inntil 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget. En slik ordning kan gjennomføres 
uten vesentlige kostnader og i prinsippet med 10 % per år, dog begrenset av omsetningsverdi av 
eiendommene. Rådmannen foreslår å gjøre en kontoroppskriving med 10 % for skatteåret 2015 samt 
ytterligere 10 % i skatteåret 2016. Deretter bør det gjøres en ny vurdering hvor utskrivingsgrunnlag 
vurderes opp mot datidens markedspriser. En oppskriving som foreslått ovenfor vil tilføre kommunen 
ca. 8,5 mill ekstra i inntekter i 2015 og ca. 17 mill i 2016. 

Eiendomsskatt var historisk knyttet til utviklingen av infrastruktur i bymessige strøk. I dag brukes 
inntekter på tvers av virksomhetsområder til å finansiere tjenester i alle deler av Bodø kommune. Ut 
fra et likhetsprinsipp foreslår således Rådmannen å innføre eiendomsskatt i hele kommunen 
inkludert området utenfor dagens sone som strekker seg fra Løpsmark til Tverlandet. En begrenset 
taksering må gjennomføres og er antatt å koste ca. 3,8 mill kr. Denne forutsettes gjennomført i 2014 
slik at det kan fattes vedtak gjeldende for 2015. Årlige inntekter til en slik utvidelse antas å ligge i 
størrelsesorden 6-8 mill kr. 

For ytterligere beskrivelser om mulighetsrom tilknyttet eiendomsskatt henvises det til utrykt vedlegg 
«Eiendomsskatt – beskrivelse av mulighetsrom Bodø kommune». 

Eiendomsskatt R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Basis 2013   95 600 95 600 95 600 95 600 95 600 

Nybygg     1 000 2 000 3 000 4 000 

Randsone       5 000 5 000 5 000 

Nytakstering       8 500 17 000 17 000 

Sum 93 700 95 600 96 600 111 100 120 600 121 600 

Tabell 4.2.4. Eiendomsskatt 2014-17. Tall i 1000 kr. 
 

4. Andre direkte eller indirekte skatter 
Kommunen har ikke hatt som praksis å budsjettere med direkte og indirekte skatter. De siste årene 
har det kommet inn kr 184 000,- i 2010, kr 503 000,- i 2011 og kr 293 000,- i 2012. Posteringene i 
regnskapene viser seg at dette gjelder Jan Mayen skatt og konsesjonsavgifter (kraftverk). For 
perioden 2014-2017 foreslås det å legge inn kr 250 000,- hvert år i planperioden. Konsesjonskraft 
sette av på bundet fond. 
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5. Andre generelle statstilskudd 
På kommunens fellesområde budsjetteres det ikke med andre generelle statstilskudd. Likevel kan det 
bli regnskapsført noen mindre poster i løpet av et år. Posten fra 2012 er resultatet av at kommunen 
har innbetalt for mye skatt i 2011, og «fått igjen på skatten».  

6. Renteinntekter, aksjeutbytte 
Renteinntekter er budsjettert med til sammen 10,2 mill kr hvorav 8 mill kr gjelder rente fra 
kommunens foliokonto. Inntekter er lavere i forhold til i fjor på grunn av lavere likviditet og lavere 
pengemarkedsrente. Kommunen har inngått ny og bedre renteavtale, som isolert sett gir en 
merinntekt på 1 mill kr, men på grunn av ovennevnte blir dette spist opp. Renteinntekter fra inkasso 
er beregnet til 0,8 mill kr og er på samme nivå som i 2013. Renteinntekter fra formidlingslån er 
budsjettert med 11,2 mill kr. Disse midlene kommer fra låntakere av startlån og brukes til 
nedbetaling av gjeld. Aksjeutbytte er budsjettert med 34,5 mill kr, en reduksjon på 9,5 mill kr i 
forhold til 2013. Dette er i tråd med signalene fra selskapene for 2014.  

7.+ 15. Momskompensasjon investeringer 
Fra 1. januar 2004 ble det innført en generell ordning med kompensasjon for merverdiavgift til 
kommunesektoren. Den generelle kompensasjonsordningen gir i utgangspunktet 
kompensasjon for merverdiavgift på alle anskaffelser, både investerings- og driftsutgifter. 
Momskompensasjonen har blitt ført i driftsregnskapet i sin helhet til og med 2009. Fra 2010 
kom det en ny ordning som innebar at kommunesektoren ble pålagt å bruke moms-
kompensasjonsinntektene på investeringssiden til å finansiere nye investeringer. På lengre sikt 
vil økt egenfinansiering av investeringer gi besparelser i driften i form av lavere renter og 
avdrag. For at kommunene skal kunne tilpasse seg gradvis, ble det innført en overgangsperiode 
fra 2010 og fram til 2014. Fra 2014 vil all momskompensasjon føres direkte i investeringsregnskapet, 
og ikke gå via driftsregnskapet slik som tidligere år. 

Tabell 4.2.5. Momskompensasjon investeringer 2014-17. Tall i 1000 kr. 

8. Rentekompensasjon 
Kommunen mottar rentekompensasjon på en del investeringer. Disse kompensasjonene fordeler seg 
på en del helse og omsorgsbygg, skoler og kirkeinvesteringer. 

Rentekompensasjon B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Utgifter reform 97 -2 618 -2 571 -2 524 -2 477 -1 429 

Kompensasjonstilskudd -10 100 -11 769 -12 788 -13 506 -13 724 

Statlig skolesatsning -4 400 -3 367 -3 972 -4 358 -4 408 

Sum rentekompensasjon -17 118 -17 707 -19 284 -20 341 -19 561 

Tabell 4.9. Forventet rentekompensasjon i perioden 2014-17. Tall i 1000 kr. 

Fra og med 2014 ligger rentekompensasjon på Hunstad kirke inkludert i tallene. Videre vil 
rentekompensasjon i forhold til reform 97 blir borte fra 2018. 

Momskompensasjon investeringer  B 2013 B 2014  B 2015  B 2016  B 2017 

Fordeling i prosent - drift 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Fordeling i prosent - investeringer 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Momskompensasjon investeringer totalt -113 232 -72 698 -25 643 -41 730 -67 800 

Fordeling i - drift -6 587 0 0 0 0 

Fordeling i - investeringer -106 645 -72 698 -25 643 -41 730 -67 800 
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9. Bruk av disposisjonsfond 
Kommunen budsjetterer ikke bruk av disposisjonsfond på kommunes fellesområde i kommende 
økonomiplanperiode.  

10. Bruk av bundet fond 
Kommunen budsjetterer ikke bruk av bundet fond på kommunes fellesområde i kommende 
økonomiplanperiode. 

11. Renteutgifter 
Renteutgifter av lån er beregnet til 120,7 mill kr. Til grunn til beregningen ligger tidligere opptatte lån 
samt låneopptak jamfør investeringsplan.  

12. Tap finansielle plasseringer 
Det budsjetteres ikke på posten «tap finansielle plasseringer». Dette er en post som kun benyttes i 
regnskapet, når man vet hva avkastningen på de enkelte plasseringene har blitt.  

13. Avdrag 
Avdrag på lån til vann- og avløp og øvrige investeringer er budsjettert med 191,3 mill kr, mens avdrag 
på startlån er beregnet til 30,7 mill kr (investeringsbudsjettet).  

14. Overført til investeringsbudsjettet 
Det overføres fra driftsregnskap 1,5 mill kr hvert år som skal gå til egenkapitalinnskudd BKP. 

16. Avsetning til bundne fond 
Kommunen budsjetterer med en avsetning til budne fond på 0,15 mill kr, dette er pliktig avsetning 
som følge av konsesjonsinntekt under punkt 4 over. 

17. Avsetning til ubundne fond 
I årene 2015 og 2017 blir det satt av midler til ubundne fond i forbindelse med salderingsprosessen. 

 

5. Tjenesteområder drift 
Det samlede lønnsbudsjettet inkludert lønnsavsetninger og sosiale utgifter er på 2 016,9 mill kr i 
2014, dette er en økning på 104,8 mill kr fra vedtatt budsjett 2013 og utgjør ca. 56,2 % av det 
samlede brutto utgiftsbudsjett. Samlet antall faste årsverk budsjettert i 2014 er 2 972,9. Figuren 

under viser årsverk 2014 for de ulike sektorer. 
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Figur: Årsverk fordelt på sektorer i 2014. 

 
Samlet lønnsandel i kommunen varierer fra avdeling til avdeling. For HO utgjør lønns-utgiftene ca. 70 
%, for OK 67 % mens det for SA/EI utgjør 57 %. For teknisk avdeling utgjør lønnskostnadene kun 30 %, 
viktigste årsak er at tjenestekjøp fra vann/avløpsområde regnes som en driftsutgift. Lav 
arbeidsledighet, både nasjonalt og lokalt, kombinert med en demografisk utvikling i kommunen som 
tilsier at antall eldre øker og andelen yrkesaktive reduseres gir kommunen store utfordringene i 
kommende tiår. 

Arbeidet med å sikre en stabil bemanning, både i form av nyrekruttering til ledige stillinger, og i form 
av et aktivt og forebyggende friskvernarbeid vil fortsatt være blant kommunens viktigste oppgaver. 

 

5.2 Sentraladministrasjonen 
Hovedfokus i årets budsjettarbeid har vært effektuering av allerede vedtatt innsparing av 20 stillinger 
samt planlegging av nye tiltak som er resultat av prosjektet «Framtida vårres». I årets budsjett er det 
utarbeidet plan om ytterligere stillingsreduksjon på 10 stillinger.  

I takt med at Sentraladministrasjonen (SA) blir mindre ønskes det en dreining mot mer rådgivende 
virksomhet ovenfor linjen. Ambisjonen for kommende økonomiplanperiode er at SA går fra å være 
hovedsakelig tall og data leverandører til å bli mer rådgivende samtalepartnere ovenfor linjeledelsen 
innen fagområdene kommunikasjon, personalspørsmål herunder personalutvikling, økonomi, innkjøp 
og IKT. I dette ligger det at det ønskes å legge til rette for at linjeledelsen på kort sikt skal være i 
stand til å trekke ut sine egne rapporter i forhold til styringsdata. Noen små investeringer antas å 
måtte gjøres for å kunne realisere dette. 

SA vil fortsatt ha en klar rolle som katalysatorer for innføring av ny teknologi, men da i større grad 
basert på kost/nytte analyser i forhold til å bygge forpliktende kostnadseffektiviseringer for 
kommunen. I foregående økonomiplan ligger det forutsatt besparelser stigende opp til 11 mill i 2016, 
uten at dette er brutt ned i konkrete planer (se kommunens fellesområde R8). SA vil bruke tiden fram 
mot tertial 1 2014 for å få konkrete planer på plass for disse beløpende. 

Når rekrutteringer gjennomføres framover er det viktig å være bevisst også de krav som vil stilles til 
morgendagens SA profiler innen de forskjellige fagområdene. I løpet av kommende økonomiplan vil 
SA øke fokuset på strategisk kompetanseplanlegging, legge til rette for karriereutvikling og øke 
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fokuset på medarbeiderutvikling. Det vil bli lagt opp til faste årlige prosesser tilknyttet dette, hvor 
også verktøy implementeres for å drive dette arbeidet på en systematisk og sporbar måte. 

I tråd med behovet for ytterligere kostnadsbesparelser vil SA forsterke identifiseringen og ha fokuset 
på kjerneoppgaver. I dette ligger det både en vurdering av hvilke oppgaver man ikke lenger skal 
utføre samt en nedprioritering av oppgaver som man oppfatter har lav verdi for linjeorganisasjonen. 

I økonomiplan for 2012-2015 ble det vedtatt et stillingsnedtrekk på 20 stillinger innen SA basert på 
naturlig avgang. Etter studier av blant annet administrative stillinger i kommunene Bodø, Ålesund og 
Skien ønsker Rådmannen å forplikte seg til ytterligere nedtrekk av 10 stillinger. Dette har 
sammenheng med at Bodø i en KOSTRA undersøkelse med sammenlignbare kommuner («Gruppe 
13») ligger høyest i landet i forhold til ressursbruk på funksjonskode 120 Administrasjon (se rapport 
Gjennomgang av kommunens økonomi). Etter fullføring av nedtrekk av disse stillingene, vil 
Sentraladministrasjonen ha gjennomført en ressursreduksjon på formidable 24 %. Rådmannen ber nå 
om å få holde fokus på implementering av vedtatte planer og ikke å måtte bruke ytterligere 
utredningskapasitet på forslag til nye kutt. 

I tabell under framlegges foreløpig plan for hvilke fagområder som antas berørt. Rådmannen vil 
bruke tiden fram mot årsavslutningen på å endelig drøfte og forankre dette med lederskapet samt 
tillitsvalgte innen SA. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det planlegges en ganske stor 
omlegging i forhold til ressurser på området politisk sekretariat. For beskrivelse av dagens situasjon 
og planer for kommende økonomiplanperiode vises det til presentasjonen «Framtidens Politisk 
sekretariat» i utrykt vedlegg. Rådmannen gjør videre oppmerksom på at det planlegges å ta bort 
stillingen som politisk rådgiver opprettet i SA i 2013 fra og med ny valgperiode, høsten 2015. 
Rådmannen ber imidlertid om at funksjonen som Politisk rådgiver videreføres, men at midlene til 
denne stillingen hentes fra det generelle frikjøpet. 

Nedtrekk vil først og fremst søkes løst gjennom naturlig avgang. Det forventes ikke at det blir 
nødvendig med oppsigelser ut fra nåværende planer, men omplassering må påregnes. 

Effektiviseringsplan Plan Innfridd Gjenstår Fordelt i 2014 «Framtida vårres» 

Økonomi                 1                  1        

Regnskap                 1                  1                330 000  1 

Kemner                 4                  2                  2              891 267  1 

Politisk sekr         3 

Lønn                 2                  1                  1              400 400   

Personal                 4                  3                  1              445 633    

IKT                 2                    2              891 267    

Arkiv                 3                  2                  1              445 633  1 

Samfunnsktr utvikling         2 

Samfunnsktr servicektr                 3                  2                  1              445 633    

Kommunikasjonsenhet                   635 000  2 

Sum               20                12                  8           4 975 700  10 

Tabell 5.2.1. Foreløpig plan for stillingsreduksjon (vil fortløpende evalueres i samsvar med skiftende 
omstendigheter rundt oss) 

Rådmannen har gjort en survey knyttet til funksjonskoden 100 Politisk styring. Bodø kommune er her 
sammenlignet med to andre kommuner – Sandefjord og Ålesund. Undersøkelsen (se utrykt vedlegg 
«Funksjon 100 Politisk styring survey») viser at Bodø kommune bruker dobbelt så mye på denne 
funksjonskoden og at det således finnes et betydelig potensiale for innsparing. Det gjøres imidlertid 
oppmerksom på at sammenlikningen ikke er gjort mot snitt, men de «beste i klassen» og at Bodø for 
eksempel bruker 1,6 mill inn i regionsamarbeidet i Salten som er ført på denne funksjonskoden. 
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Når administrasjonen forplikter seg til betydelige innsparinger og det gjøres smertelige kutt på 
tjenesteområdene, er det viktig at også Politikken går i front. Dette vil skape legitimitet og gi kraft og 
tyngde inn i implementeringen av øvrige tiltak. 

Nr Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

  Politikk         

1 Pensjonsordning som øvrige arbe takere i BK -650 -650 -650 -650 

2 Frikjøp fra 0,15 % - > 0,12 % per representant -800 -800 -800 -800 

3 Reduksjon partistøtten -135 -135 -135 -135 

4 Stramme inn permisjonspraksis -30 -30 -30 -30 

5 Reduksjon av Råd og Utvalg (50 stk per nå) -60 -60 -60 -60 

6 Møtegodtgjørelser, høy og lav sats -185 -185 -185 -185 

7 Tapt arbeidsfortjeneste eller frikjøp -200 -200 -200 -200 

8 Frikjøp basert på annet enn 80 % Ordførers lønn lønn -1 152 -1 152 -1 152 -1 152 

  Sum -3 212 -3 212 -3 212 -3 212 

Tabell 5.2.2. Forslag til tiltak politisk 2014-17. Tall i 1000 kr. 

Det er identifisert et mulighetsrom på i overkant av 3.2 mill kr. Rådmannen foreslår imidlertid bare å 
bygge inn tiltak 1 og 2 i kommende økonomiplan (Pensjonsordning og Redusert frikjøp). Dette gjøres 
i tråd med tanken om at det skal være attraktivt å være politiker, men at det ønskes færre men mer 
profesjonelle lokalpolitikere. Rådmannen ber om at man forholder seg til måltallet på 1, 5 mill kr for 
området, dersom det ønskes å endre på tiltakssammensetningen. 

Ny pensjonsordning Folkevalgte: Pensjonsordning til Folkevalgte endres med virkning fra 1. januar 
2014. Det er mulig å velge mellom to alternativer: Folkevalgte får samme ordning som de øvrige 
ansatte eller Folkevalgte følger mønster til den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. I 
rådmannens budsjettforslag er det innarbeidet første ordningen. Det vises til notatet fra Bodø 
kommunale pensjonskassens daglig leder som vedlegg til saksfremlegg og vedtekter for begge 
ordninger.  

Sentraladministrasjonen       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Rådmannen 3,0 4 916 2 323 3 966 -856 -856 -856 

Rådmann 1,0       

Kommuneadvokat 2,0       

Økonomi- og finansavdeling 46,0 27 441 24 407 25 623 25 623 25 623 25 623 

Økonomiseksjon 5,0       

Regnskapsseksjon 17,0       

Innkjøpsseksjon 4,0       

Kemner 20,0       

Politisk kontor 6,0 16 148 18 880 16 380 17 380 15 780 16 780 

HR kontoret 30,0 27 365 31 362 32 290 32 569 32 569 32 569 

HR kontoret 25,7       

Bedriftshelsetjeneste 4,3       

IKT kontoret 20,5 44 546 47 040 49 337 49 337 50 137 50 137 

IKT kontor 11,0       

Arkivet 9,5       

Samfunnskontoret 32,3 22 165 29 764 32 511 31 511 31 711 31 511 

Samfunnskontoret 17,0       
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Servicekontor 15,3       

Informasjonsenheten 3,0 2 251 3 359 3 335 2 865 2 885 2 865 

Sum netto rammer 140,8 144 832 157 134 163 441 158 429 157 849 158 629 

Tabell 5.2.3. Økonomiplanforslag 2014-2017. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Tabellen over viser oversikt over ressurser som står til disposisjon i kommende økonomiplan fordelt 
per kontor. Sentraladministrasjonen vil på slutten av økonomiplanperioden og etter at all 
stillingsreduksjon er effektuert telle 122,8 stillinger inkludert Samfunnskontor. 

Sentraladministrasjonen Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013               157 134                157 134                157 134                157 134  

Lønns- og pensjonsendring 2013                    8 230                     8 230                     8 230                     8 230  

Tiltak ØP 2013-2016                  -8 071                   -6 562                   -9 662                   -8 862  

Øvrige endringer                    2 277                     2 277                     4 777                     4 777  

Basisbudsjett 2014               159 570                161 079                160 479                161 279  

Endring i egenbetalinger                           -                              -                              -                              -    

Nye driftstiltak 2014-2017                    4 785                     4 265                     4 285                     4 265  

Innsparing/effektivisering                  -2 450                   -8 450                   -8 450                   -8 450  

Prisstigning                    1 535                     1 535                     1 535                     1 535  

Driftsrammer 2014-2017               163 441                158 429                157 849                158 629  

Tabell 5.2.4. Avdelingens driftsrammer 2014-2017. Tall i 1000 kr. 

Budsjettrammer består av forskjellige elementer. De viktigste er presentert i tabellen over. Lønns- og 
pensjonsendringer er basert på sist oppdatert lønnsinformasjon og pensjonssatser. I dokumentet er 
det lagt inn riktig lønn per 1. januar 2014. Øvrige endringer består av blant annet overføringer 
mellom avdelinger og rammeområde 8 (felles inntekter og utgifter), samt prioriteringer innenfor 
allerede vedtatte ramme.  

Tabellen under viser nye driftstiltak. I 2014 er tiltakene på til sammen 4,8 mill kr og er finansiert på 
følgende måte: 2,4 mill kr rammeøkning (tilførsel av nye midler), 1 mill kr overføring fra andre 
avdelinger og 1,4 mill kr omdisponering innenfor sentraladministrasjonens ramme.  

Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Sentraladministrasjonen         

 Utredninger/konsulenttjeneste (1)   500   1 000   1 000   1 000  

 Byjubileet 2016 (2) 1 000  0 0 0 

 Økt husleie (3)    770   770   770   770  

 Driftsavtale varslingssystem (4)   150   150   150   150  

Finansiert stilling utviklingssjef (5) 1 095   1 095   1 095   1 095  

 Hovedverneombud (6) 1 200   1 200   1 200   1 200  

Vennskapsbyer/Nordisk/Russisk utv.per (7)    70        50      70        50  

Sum 4 785 4 265 4 285 4 265 

Tabell 5.2.5. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

Kommunen har kontinuerlig behov for utredninger og kjøp av ekstern hjelp for utredningsarbeid; det 
er lagt inn 0,5 mill kr i 2014, økende til 1 mill i 2015. Beløpet er lagt under Rådmann (1). Det er 
foreslått engangs bevilgning på 1 mill kr i 2014 til byjubileet 2016 (2). Beløp for 2015-2016 må 
innarbeides ved revidering neste høst som følge av et detaljert politisk vedtatt budsjett. Husleie til 
Samfunnskontoret er nå budsjettert i sin helhet uten tidligere forutsetninger om videre framleie (3). 
Driftsavtale til beredskaps varslingssystem er tidligere ikke budsjettert. Dette er korrigert i 
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kommende økonomiplan (4). Tidligere midlertidig finansiering av stillingen til utviklingssjef er nå 
permanent finansiert (5). Etter tidligere vedtak, er budsjettet til 2 hovedverneombud samlet på en 
plass, hos Sentraladministrasjon. Dette er finansiert ved overføring fra avdelingene 0,3 mill kr hver 
(6). Det er lagt inn mindre budsjettmidler til programmene «Vennskapsbyer» og Nordisk/Russisk 
samarbeid (7). 

I følgende avsnitt kommenteres noen få av kontorene innen Sentraladministrasjonen med vekt på HR 
etter omorganisering. 

HR kontoret 

Struktur 
HR kan sies å være et sameluttrykk for et sett av systemer, verktøy og strukturer som fokuserer og 
bygger opp under frigjøring av de menneskelige ressursene og er sterkt forbundet med indre 
motivasjon. HR kontoret har administrativt ansvar for kommunens egen bedriftshelsetjeneste. HR- 
kontoret tar mål av seg å gjøre Bodø kommune bedre for mennesker også fordi det lønner seg på 
lang sikt. I dette ligger det en grunnleggende erkjennelse av «mennesker først» logikk – altså god 
ressursstyring skjer gjennom å sikre medarbeidere og ledere gode vekstvilkår over tid – slik skapes en 
bærekraftig arbeidskultur. I denne erkjennelsen vil mange av kontorets framtidige valg være 
forankret. HR-kontoret vil i første omgang etablere ambisjoner for å arbeide med HR tankegang og 
forsøke å adressere spørsmål som har å gjøre med hvordan vi; 1) Tiltrekker oss arbeidskraft, 2) 
utvikler arbeidskraft, 3) beholder arbeidskraft og 4) avvikler arbeidskraft. HR-kontoret tror videre at 
det er et påkrevd behov for å være tydeligere i forhold til arbeidsgiverpraksis og at vilkår for 
medarbeidere normaliseres i tråd med hva samfunnet har forøvrig. 

HR-seksjoner 

1) Lønnsseksjon 
Hovedoppgaven til Lønn Forvaltning vil alltid være riktig lønnsutbetaling, lønnsregnskap, lønns- og 
avgifts-innberetning med tilhørende rapporteringer i henhold til tariffavtaler, reglement, lover og 
forskrifter. Seksjonen sørger for innhenting av refusjoner for syke- og foreldrepenger fra NAV, samt 
veilede virksomhetene innenfor lov og avtaleverket. Fortsatt dataautomatisering vil bli prioritert. 
Seksjonen reduserte med 2 årsverk i 2013. 

2) Personalseksjon 
Denne seksjonen utgjør HR-kontorets arbeidsgiverfunksjon og skal forvalte lover og regler på vegne 
av kommunen i forhold til medarbeidere. Hovedmål nummer 1 for 2014 vil være å bistå avdelingene 
til å redusere sine driftskostnader i praksis ved å sikre at nødvendige nedbemanninger gjennomføres 
forsvarlig dernest revidere alle nødvendige policydokumenter slik at de harmoniserer med 
samfunnet for øvrig, men hvor tydelighet vektlegges. Parallelt med dette så vil det være en styrket 
satsing på friskvernarbeidet med en større kraft og tydelighet enn hva som er tilfellet i dag. De 
virksomheter i kommunen som har jobbet etter metodikken «langtidsfrisk» har jevnt over oppnådd 
gode resultater i form av redusert sykefravær, og det vil være en fortsatt målsetting å dyktiggjøre 
våre ledere i denne styringsformen. Nedenfor forefinnes tabeller som prøver å framskrive fraværet 
for 2014 gitt dagens fraværsnivå. I tillegg vises de ulike årsakssammenhenger basert på erfaringer fra 
NAV i 2013. 

Avdelinger Årsverk Fraværsprosent Tapte årsverk Brutto tap Netto tap 

SA 222  7,7 % 17,1        8 547 000       3 589 740  

OK 1 390  9,9 % 137,6    68 805 000     28 898 100  

HO 1 166  8,4 % 97,9     48 972 000     20 568 240  

Teknisk 194  5,8 % 11,3       5 626 000       2 362 920  

Totalt 2 972  9,0 % 267,5   133 740 000     56 170 800  

Merk: Fraværet er basert på samme nivå som fra 2013 
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Tabell 5.2.6. Beregnet kostnad i forbindelse med sykefravær 2014. 

 

Diagnoser--> Muskel/skjelett Psykiske lidelse Svangerskap sykdom Luftveissykdom Andre årsaker 

Avdelinger  Prosent  Beløp  Prosent   Beløp   Prosent  Beløp  Prosent  Beløp  Prosent   Beløp  

SA 42,0 %    1 507 691  21,8 %        782 563      7,5 %        269 231  28,7 %    1 030 255  

OK 40,6 %  11 732 629  17,1 %    4 941 575  13,3 %    3 843 447  4,9 %    1 416 007  24,1 %    6 964 442  

HO 46,3 %    9 523 095  15,8 %    3 249 782  13,4 %    2 756 144  3,1 %        637 615  21,4 %    4 401 603  

Teknisk 65,1 %    1 538 261          3,9 %          92 154  31,0 %        732 505  

Totalt 44,3 %  24 301 675  16,5 %    8 973 920  12,1 %    6 599 591  4,2 %    2 415 007  26,3 %  14 772 920  

Merk: Basert på forventede nettotapstall. Blanke celler framkommer dersom antall individer i grunnlaget er for lite (identifiserbare) 

Tabell 5.2.7. Beregnet nettotap fordelt per årsakskode (4 største) for 2014. 

Sykefraværet innebærer en betydelig utgiftsside for kommunen, både i forhold til tapte lønnsutgifter 
og som et behov for kjøp av vikartjenester både på kort og lang sikt. HR-kontoret mener at andelen 
vikarer er alt for høy i forhold til fastansatte og i tillegg koster som regel 1 vikartime 150-200 % av en 
fastlønnet time da vikarer ofte utkalles på kort sikt. Det er grunn til å tro at den faglige kvaliteten på 
de tjenester vi leverer vil reduseres i takt med høyt sykefravær i den enkelte virksomhet. Forventede 
vikarutgifter sett opp mot allerede fastlagte budsjett for samme post for 2014 kan se slik ut:  

Avdelinger Prognose Budsjett 2014 

SA             1 500 000                  951 900  

OK           79 000 000             37 164 300  

HO         119 000 000             50 489 600  

Teknisk                 500 000    

Totalt         200 000 000             88 605 800  

Merk: Refusjon av sykepenger finansierer deler av avdelingenes vikarutgifter. 

Tabell 5.2.8. Beregnet kostnad ved kjøp av vikarer (sykdom) – nivå 2013. 

HR-kontoret arbeider i tillegg med to andre hovedvirkemidler for å få ned sykefraværet i tillegg til 
langtidsfrisk. Virkemidlene er: 1) Konseptet «iBedrift» og 2) Ledertrening (se forklaring under OU). 
Når det gjelder «iBedrift» så er det et prosjekt som er IA arbeid i praksis der arbeidstakere og ledere 
med personalansvar får mer utfyllende helseinformasjon om rygg, smertetilstander, skulder, 
hodepine, stressmestring og psykisk helse på arbeidsplassen. Følgende virksomheter er piloter i dette 
prosjektet; 1) Sentrum sykehjem, 2) Hovdejordet sykehjem, 3) Løding skole og 4) Saltstraumen skole. 
Virksomhetene får informasjon i 2013, mens opplæring av ledere og mestringskontakter på 
virksomhetene starter i januar 2014. Effektberegninger for «iBedrift» er usikre, men erfaringer i 
andre kommuner viser til reduksjoner i fravær som skyldes muskel/skjelett og psykiske lidelser. 
Nedenfor finnes effektprognoser ved vellykket ledertrening etter 3 år: 

Avdelinger Brutto Netto 

SA             1 709 400                  717 948  

OK 13 761 000               5 779 620  

HO 9 794 000               4 113 648  

Teknisk 1 125 200                  472 584  

Totalt           26 390 000             11 083 800  

Merk: Antatt effekt i forbindelse med ledertrening etter 3 år 

Tabell 5.2.9. Besparelse ved redusert sykefravær (20 %) – 2013 tall. 
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3) OU-seksjon 
OU-seksjonen skal i all hovedsak bistå kommunens toppledelse i arbeid innenfor områdene ledelse 
og styring, prosess og endring, verktøyutvikling, samt organisasjonsmålinger og analyse. Sammen 
med andre ressurser vil OU-seksjonen bidra til helhetlige vurderinger og bedre effektivitet blant 
annet i følgende prosesser i 2014: ledertreningsprogrammet, rådhus-prosjektet, prosjekt «Framtida 
vårres del 2», samt i digitaliseringsarbeidet. 

Mye av organisasjonsutviklingen i de tre neste årene vil konsentreres om lederutvikling. Bodø 
kommune skal gjennomføre et tre-årig obligatorisk utviklingsprogram for alle ledere i kommunen, ca. 
260 i tallet. Her legges det vekt på kunnskapsdeling og utvikling i et forpliktende samspill, hvor alle 
ledere bidrar til felles engasjement. Lederne skal trene på nødvendige ferdigheter som blant annet 
økonomisk planlegging, medarbeidersamtaler, kommunikasjon og bruk av støtteverktøy. 

4) Kompetanse- og rekrutteringsseksjon 
Denne seksjonen skal utvikle og etablere nye strukturer og systemer for hvordan vi tiltrekker oss 
nødvendig kompetanse, herunder bygge arbeidsgiveromdømme og revitalisere rekrutteringspolicy. 
En bevisst omdømmebygging og profilering av Bodø kommune som en attraktiv bokommune og en 
god og spennende arbeidsgiver vil være avgjørende for å møte rekrutterings- og kompetanse-
utfordringene fremover. Seksjonen skal delta på utdanningsmesser som retter seg mot personell som 
kan dekke de behov vi har fremover. Dette kan gjelde ulike yrkesgrupper, både regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt. Vi skal fortsette vårt samarbeide med andre aktører i dette markedet for eksempel 
andre kommuner, fylkeskommunen og privat næringsliv. 

I tillegg til dette skal seksjonen i nært samarbeid med avdelingene sørge for å utvikle og etablere 
morgensdagens kompetanseutviklingssystemer og HR-kontoret ser for seg å utvikle e-læring 
funksjonalitet innenfor ulike tema slikt at kompetanse kan erverves både fra hytta eller hjemmefra i 
stedet for i et kurslokale på jobben – det er både rasjonelt og økonomisk fornuftig. Det tas også sikte 
på å etablere kommunens «lederskole», et konsept som større kommuner har med god effekt. 

5) Kvalitetsseksjonen 
Fokus på HMS, de ansattes helse- og arbeidsmiljø vil være en viktig faktor for å forebygge sykefravær 
og derved beholde kvalitet på våre tjenester når vi skal redusere driftskostnadene. For at brukerne 
våre skal oppleve stabilitet og trygghet er det viktig at vår faste stab er til stede i størst mulig grad, og 
at det er motivert til å yte sitt beste. 

Leders evne til å lede i trange tider vil være viktig i de neste årene. Det betyr også at vi må ha fokus 
på våre ansatte og deres arbeidsmiljø. Å forme et godt arbeidsmiljø vil stille krav til alle ansatte, og 
ingen kan melde seg ut av medvirkningsplikten. Fra 2014 er HMS og Kvalitet skilt ut som et eget 
fokusområde (seksjon) under HR-kontoret. Det planlegges å opprette et «innsatsteam» som skal 
fokusere på forebygging av sykefravær med praktiske revisjoner av virksomheter med vedvarende 
høyt sykefravær for å bistå leder i arbeidet med å redusere dette. Det tas også sikte på å evaluere 
dagens kvalitetssystem samt at andre systemer som bidrar til økt kvalitetsfokus vil bli vurdert. 

6) Bedriftshelsetjenesten 
Bedriftshelsetjenesten har en uavklart situasjon. Spørsmålet om konkurranseutsetting skal utredes 
og behandles politisk i februar/mars 2014. Budsjettet for 2014 er lagt fram med en reduksjon av 
rammen på 811 000 kr. Innstrammingen gjelder reduksjon i årsverk og det er lagt inn reduksjon av 
1,2 årsverk med halvårseffekt i 2014 og full effekt fra 2015; 1) 0,2 årsverk jordmorstilling og 1 årsverk 
ikke definert. Nedbemanningen planlegges slik at Bedriftshelsetjenesten ikke mister godkjenningen. 
Videre tilbud vil være påvirket av hvilken kompetanse som beholdes. Tilbudet vil bli redusert og 
spisset mot lovpålagte oppgaver. Oppgaver som faller bort/nedprioriteres: 

 Tilbudet om jordmor avvikles og gravide følges opp som andre arbeidstakere i samfunnet. 

 Bassenggruppene for gravide og arbeidstakere med muskel- og skjelettplager faller bort. 
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 Individuelle tilbud som lavterskeltilbud til personer med muskel- og skjelettlidelser og lettere 
psykiske lidelser nedprioriteres 

 Oppgaver som gjelder driftsgodkjenning av skoler og barnehager vil ikke bli prioritert. Gjelder 
førstehjelpskurs og inneklima- og støy målinger som ikke er knyttet til arbeidsmiljøproblemer. 

 Vaksine mot sesonginfluensa nedprioriteres 
 

Samfunnskontoret 
Samfunnskontoret ble etablert i 2012, men er fortsatt under utforming. Utfordringene byen står 
overfor forsterker behov for et sterkt og riktig dimensjonert kontor med riktige kompetanse. Det er 
derfor gjort en omdisponering av budsjettmidler innenfor kontorets tidligere bevilget ramme. 
Budsjettet til Landsbruksseksjon er redusert med 0,6 mill kr og til Servicekontoret med 0,5 mill kr. 
Midlene er anvendt til finansiering av utviklingssjefstillingen samt driftsavtale vedrørende 
beredskapssystem. Kontoret er i tillegg styrket med 1,8 mill kr hvorav 1 mill gjelder byjubileet 2016. 

 

Innkjøpskontoret 
Innkjøpskontoret har i 2013 gjennom politisk vedtak fått vedtatt «Innkjøpsretningslinjer for alle 
ansatte» og «Innkjøpstrategi SIIS» med virkning fra 2014. Disse dokumentene ansees som viktige 
«instrument» i det videre arbeidet med effektiviseringsarbeid og realisering av kostnadsbesparelser 
tilknyttet kjøp av varer og tjenester. Krav om dokumenterte besparelser for budsjett 2014 
vedrørende innkjøpsordningen i Bodø kommune forutsetter iverksettelse av enkelttiltak i vedtatte 
Innkjøpsstrategi for Bodø i fellesskap med øvrige kommune i innkjøpsordningen i Salten (SIIS). Et av 
de mest sentrale virkemidlene for å muliggjøre og dokumentere besparelser er god og forsvarlig 
kontraktsoppfølging. I dette ligger oppfølging for riktig betingelser og varesortiment i etablerte og 
framtidige kontrakter/varekataloger, kombinert med tett oppfølging av leverandører og interne vare- 
og tjenestebestillere. Dagens kapasitet ved innkjøpskontoret vanskeliggjør en tilstrekkelig 
kontraktsoppfølging ovenfor 8 kommuner for å imøtekomme forventede besparelser. Bodø 
kommunes innkjøpsstrategi 2014-2016 legger opp til å utrede muligheten for å få tilsatt 
tilleggsressurser for å imøtekomme innsparingskravene som er forventet fram til år 2017. 
Finansiering av denne ressursen forventes å kunne bli akseptert i en reforhandlet 
samarbeidskontrakt med samarbeidende kommuner(SIIS). Dette ved at en ekstra stilling finansieres 
av SIIS-kommunene, og som følge at Bodø kommune de senere år har bidratt med ressurser langt ut 
over det nåværende samarbeidsavtale tilsier. 

Dersom det viser seg vanskelig å få til en avtale som det skisseres over med de andre kommunene vil 
Økonomi og finansavdelingen i løpet av 2014 gjøre en grundig evaluering i forhold til 
Innkjøpskontorets videre retning. 

 

5.3 Oppvekst- og kulturavdelingen  
Økonomiplanarbeidet har i år naturlig nok blitt preget av arbeidet med prosjekt «Framtida vårres» og 
den justering av drift dette vil innebære. Ledelsen i OK sektoren oppfatter at arbeidet har foregått på 
en meget tilfredsstillende måte med tett samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og de 
tillitsvalgte. OK sektoren ønsker videre at man er bevisst de resultatindikatorer det kan vises til innen 
de ulike tjenesteområdene (spesielt Grunnskole og Barnehage), men er bekymret for at vedvarende 
ressursbehov og etterspørsel innen spesielt helse- og omsorgssektoren skal påvirke dette på sikt.  

I vedtatt økonomiplan var det bevilget investeringstilskudd til Vestvatn Alpinanlegg, som nå er 
utbetalt. Arbeidet med Flerbrukshallen i Bankgata er i full gang. Trafikksikkerhetssenteret på Bratten 
er ferdigstilt, og det er ikke lenge før det nye allhuset på Helligvær også kan tas i bruk. Videre har 
Bodø kommune også i 2013 oppfylt bosettingsavtalen med IMDi om å bosette 70 flyktninger. 



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

29 
 

I dette budsjettforslaget løftes barnevernet opp, med en betydelig styrking av deres budsjett. 
Trafikksikkerhetssenteret MIND på Bratten foreslås oppfinansiert med full drift fra 2014. Stormen blir 
åpnet med sitt betydelige løft innen scenekunst, litteratur og musikk. Det foreslås å etablere en ny 
moderne barnehage i Rønvik. Denne vil erstatte to gamle barnehager. Videre foreslås det å investere 
i flyktningboliger i Junkerveien, noe som kan lette presset både i de kommunale boligene og i det 
private markedet. Det legges også inn midler til en oppgradering av Aspmyra Stadion når Glimt nå 
gjeninntar sin rette posisjon i den øverste ligaen.  

I den videre tekst er det fokus på tiltak knyttet til prosjekt «Framtida vårres». OK-sektoren ønsker 
imidlertid å understreke viktigheten av å kunne videreutvikle og styrke enkelte tjenesteområder 
parallelt med at det gjennomføres effektiviseringskrav og reduksjon i tjenestetilbud. Oppvekst- og 
kulturavdelingen skal fortsatt være en motor for videre vekst og skape gode tjenester for brukerne. I 
tillegg skal avdelingen bidra til å skape et arbeidsmiljø som de ansatte trives i, både faglig og sosialt. 

Prosjekt «Framtida vårres» 
Prosjekt «Framtida vårres» ble initiert rett etter påske, og arbeidet har vært preget av et krevende 
tidspress der hele organisasjonen ble gjennomgått for å finne mulige tiltak. Kontorlederne ble først 
utfordret til å levere lister med mulighetsrom opp mot 7 % av nettorammen. Tiltakene ble så satt opp 
i en samlet liste for hele OK-avdelingen, og etter møte med hver kontorleder ble tiltakene delt inn i 
tre kategorier. Kategori 1 er de tiltak som nå ligger inne i Rådmannens forslag. Kategori 2 er tiltak 
som blir videre bearbeidet, mens kategori 3 inneholder tiltak som avdelingen ser på som vanskelig å 
gjennomføre. Gjennom hele den avsluttende prosessen er tiltak blitt flyttet mellom kategoriene. 
Bruttolisten som er utarbeidet inneholder rett i underkant av 100 tiltak, av forskjellig størrelse og 
virkning. Det største enkelttiltaket beløper seg til 14 mill kr, mens det laveste er på 0,05 mill kr. Det 
totale mulighetsområdet er identifisert til i overkant av 100 mill kr.  

Det har vært bred involvering i hele organisasjonen. Intensjonen har i alle faser vært å ha mest mulig 
åpenhet, men samtidig være bevisst på informasjonsflyten for å opprettholde ro i avdelingen. I første 
fase ble områdelederne koblet på etterfulgt av en fase hvor virksomhetsledere ble informert blant 
annet om forventninger til ledere i forhold til prosess. I tredje fase ble så de ansatte i de ulike 
sektorene mobilisert for å bidra i prosjektet. Det har blitt informert i de ulike stadier i prosessene på 
rektormøter, styrermøter og i personalmøter. De ansattes organisasjoner ble sendt en foreløpig liste 
over tiltakene i juni, og det har vært avholdt flere orienteringsmøter samt ett drøftingsmøte der 
tiltakene ble diskutert. 

Ved utarbeidelse av innsparingstiltakene er det lagt vekt på konsekvensene av de ulike kutt, samtidig 
som ikke-lovpålagte oppgaver er blitt kritisk vurdert. Videre er det fokusert på sammenligninger med 
andre kommuner. Tjenester med mange ikke-lovpålagte oppgaver og et høyt forbruk sammenlignet 
med andre kommuner har vært utsatt for kraftigere kutt enn andre.  

I vedlegg 7 ligger en kort beskrivelse og konsekvensvurdering av samtlige tiltak. 

Stormen 
Det gjenstår fortsatt en rekke avklaringer i forhold til driften av Stormen. Det har således vært 
nødvending å fokusere på 2014 i første omgang, mens man på bakgrunn av avklaringer i løpet av 
kommende år vil kunne komme med en mer presis prognose for årene 2015-2017. Stormen 
budsjetteres i 2014 med tre leietakere; Bodø kulturhus, som er et kommunalt foretak, biblioteket, 
som er en kommunal virksomhet og NOSO, som er et aksjeselskap med Bodø kommune, Tromsø 
kommune og fylkeskommunene på eiersiden. I det videre diskuteres Kulturhuset KF og bibliotekets 
rammer i det nye bygget. 

Det er satt av 13 mill kr til drift av Stormen i 2014, mens det i 2015 er budsjettert med 17,9 mill kr. 
Med bakgrunn i utleiemodellen vedtatt av Bystyret vil det påløpe faste husleiekostnader for både 
Bodø Kulturhus KF og biblioteket. For biblioteket vil dette innebære en økning av budsjettet, mens 
for Bodø Kulturhus KF innebærer dette en økt utgift som delvis må kompenseres for ved økt tilskudd. 
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Det er gjort nye beregninger tilknyttet FDVU-kostnadene til Stormen (forvaltning, drift, vedlikehold, 
utvikling). Basert på disse er det beregnet en årlig husleiekostnad for biblioteket pålydende 4,48 mill 
kr. I 2014 blir dermed husleien på 1,87 mill kr ved flytting 1.august. Videre er det i økonomiplanen 
lagt inn 5 nye stillinger, noe som er beregnet til 2,75 mill kr årlig. Her beregner Rådmannen med en 
halvårseffekt på 1,4 mill kr i 2014. Videre legges det inn 0,2 mill kr til flytting i biblioteket sine 
budsjetter. For 2014 gir dette en økt bevilgning på kr 3,47 mill, mens for 2015 er helårseffekten 7,58 
mill kr. 

For Bodø Kulturhus KF er det beregnet et økt tilskuddsbehov pålydende kr 8,9 mill kr i 2014. I sum 
betyr det at den økte kostnaden for Bodø kommune blir på kr 12,37 mill kr i 2014. Dette er 0,6 mill kr 
under tidligere vedtatte rammer. 3,47 mill kr av disse utbetales fra OK øvrig sine rammer, mens 
resterende beløp belastes kommunens rammeområde 8 (tiltak 13, tabell 5.3.3.3) som tilskudd. 
Dersom nye leietakere etablerer seg i bygget, vil kostnaden for Bodø kommune bli mindre. Det er 
dermed ikke lagt inn ekstra bevilgninger i 2015. Beregningene er gjort med forutsetning om at NOSO 
sin søknad om økte bevilgninger får positivt svar fra Kulturdepartementet. 

Investeringstiltak 
Beskrivelser av de ulike investeringstiltakene ligger i investeringsplanen i kapittel 6. Her er det gjort 
noen endringer i forhold til økonomiplan 2013-2016. En kort oppsummering over 
kapitalkostnadseffekter står i tabellen rett under (det er her kun tatt med tiltak som allerede lå inne i 
budsjett 2013-2016): 

Endringer i Investeringsplan (kapitalkostnader)  2014 2015 2016 2017 

Ny skole (Tverlandet) Utsette 
 

                  -7 000         -17 100            -9 700  

Rehabilitering skolebygg Beholde 
   

               400  

STImuli del 2 Stoppe              -330               -660               -990               -990  

Ishall Utsette 
  

             -735            -1 470 

Kunstgresspakke Beholde 
   

  

Sentrum skolestruktur 
Ikke gjøre 
noe med 
Østbyen 

 
          -1 600            -1 600            -1 600  

Rønvik/Saltvern skolestruktur Fram i tid                258  
  

  

Sum investeringstiltak                  -72            -9 260         -20 425         -13 360  

Disse endringene kommer ikke fram i budsjettene til OK-avdelingen, men det er likevel effekter som 
påvirker Bodø kommunes totale økonomi. Effekten av å utsette den nye skolen i Tverlandet er 
betydelig. 

 

Statsbudsjett 2014 
Det er kommet flere føringer i forslag til statsbudsjett 2014 som berører OK-avdelingen. Det er gjort 
rede for disse endringene i kapittel 3.5. 

5.3.1 Grunnskole 
Grunnskole       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Grunnskole 950 534 479 543 844 553 076 548 699 550 514 550 514 

Sum netto rammer 950 534 479 543 844 553 076 548 699 550 514 550 514 

Tabell 5.3.1.1. Økonomiplanforslag 2014-2017. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Det ble i 2013 satt i gang en statlig satsing som heter ”Skolebasert Kompetanseutvikling – SKU” som 
skal sette fokus på et bedre læringsmiljø i skolen og øke de grunnleggende ferdigheter i lesing, 
skriving og regning. Dette vil fortsette i 2014 og grunnskolekontoret tilføres statlige midler til å dekke 



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

31 
 

delstillinger til 4 ressurslærere og ett årsverk som utviklingsveileder. I Statsbudsjettet for 2014 er det 
gitt bevilgninger som dekker våreeffekten av igangsatte tiltak innenfor valgfag, høsteffekten for å 
starte opp med valgfag for 10. trinnet høsten 2014 og dekning av våreffekten for kulturskoletimen. 
Beløpene vises i Tabell 5.3.1.6. som tiltak 20-22. Det vil gis øremerkede midler til 4 pedagogstillinger 
som forbedrer voksentettheten på Bankgata i 2014. Den statlige ordning for videreutdanning for 
lærere omfatter 14 lærere som tar 30-60 studiepoeng fordelt på 6 fagområder og 15 lærere som tar 
skoleledelse på 15 studiepoeng. Staten finansierer 50 % av vikarkostnadene, kommunen 25 % og 
læreren selv 25 %.  

Investeringer. De ulike tiltakene hvor det foreligger bevilgninger er beskrevet nærmere i 
investeringsplanen. Utredning mht. skolestruktur gjøres i samsvar med OK-komitéens tilråding av 
1.10.2009. Skoleløsning for Tverlandet er vedtatt, og det skal lages en finansiering og drift gjennom 
en OPS-avtale. Bystyret ønsker en 1-10 løsning hvor deler av skolen skal ligge i Havgullheia. 
Rådmannen foreslår at man forskyver, slik at prosjektmidler legges inn i 2016 til byggestart i 2017. 
Samtidig innarbeides det i prosjektet en barnehageløsning for Tverlandet der «rødskola» på Løding 
ligger. Sentrum/Rønvik er politisk behandlet og skolestrukturen består. Midlene som er bevilget for 
Saltvern/Rønvik brukes til et nybygg som er tilrettelagt for multifunksjonshemmede barn. Dette gjør 
at det frigis arealer til å øke den generelle kapasiteten på Saltvern, og planlegging av ny skole i 
Rønvikområdet kan skyves ut i ubestemt tid. Det foreslås at midler tiltenkt planlegging av ny skole 
isteden benyttes til planlegging av ny skole i Mørkvedbukta, hvor reguleringsarbeidet av området nå 
er i gang. Bystyret behandlet sak om skolestruktur Hunstad/Mørkved/Støver i PS 108/115 i møte 
28.10.2010. I vedtaket står det at midler til ny skole i Mørkvedbukta søkes innarbeidet i 
økonomiplanen 2015-2018. Det har i høst vært gjennomført møter med utbyggerne av Hunstad Sør. 
Planen er å bygge feltet gradvis ut fram til 2030. I perioden fram til 2018 vil 200-300 barn flytte inn i 
området. Utbyggerne mener at en avklaring når det gjelder skole, barnehage og øvrige 
samfunnsmessig infrastruktur vil virke inn på hvor stor etterspørsel og dermed utbyggingstakt man 
vil få. Det er derfor ønskelig at det avsettes planleggingsmidler til dette prosjektet senest i 2016. Det 
er bevilget penger til flerbrukshall på Bankgata som ventes å være klar til bruk i 2015. Det er lagt inn 
5 mill kr årlig i økte midler til rehabilitering av skolebygg i 2013 -15. I samarbeid med 
Eiendomskontoret lages det prioriteringslister for tiltak i disse årene. Bygging av gymsal/allhus på 
Helligvær er planlagt ferdigstilt i 2014. Det er avsatt 0,5 mill kr til investeringer i forbindelse med 
etterbruk av lokalene til Bodø kulturhus. Det skal også lages en oversikt over tilstanden til 
skolebyggene. Grunnskolekontoret arbeider med en oversikt over kapasiteten på skolebyggene og 
ser dette opp mot elevtallsprognoser, flyttemønster og mulige boligbyggingsprosjekter.  

Drift. 

Skoleår Elevtall Ped. årsverk Elev per ped. Red. årsverk 

2010/11 6 067 556 10,9   

2011/12 6 055 546 11,1 -9,6 

2012/13 5 981 547 10,9 0,9 

2013/14 5 945 536 11,1 -11,7 

2014/15 estimat 5 984 518 11,5 -18,0 

Totalt reduserte lærerårsverk       -37,5 

Tabell 5.3.1.2. Sammenheng pedagogiske årsverk og elevtall fra GSI og faktiske tall. 

Det vil være 950,5 årsverk på grunnskole skoleåret 2013/14. I forhold til forrige skoleår er antall 
årsverk redusert med 10 årsverk. Dette er gjennomført samtidig som Bankgata skole er tilført 4 
årsverk i en avgrenset periode fra staten, det er lagt inn statlige midler til 2,6 stillinger til SKU, det er 
tilført statlige midler til valgfag og kulturskoletimen som gir en økning på ca. 5 stillinger. Dette betyr i 
realiteten at i skoleåret 2013/14 utfører grunnskole de samme tjenestene som forrige skoleår med 
over 20 færre årsverk. Av disse er ca. 15 årsverk pedagoger. Fra skoleåret 2014/15 er planen at det 
skal reduseres med ytterligere 23 årsverk, hvorav 18 er pedagogiske årsverk.  
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Antall skolestartere på høsten: 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 
(KOSTRA) 

  2011 2012 endring 

Sarpsborg 13,5 13,5 0 

Sandefjord 14,5 15,4 -0,9 

Skien 14,5 14,7 -0,2 

Ålesund 13,9 14,5 -0,6 

Bodø 12,7 13,3 -0,6 

Tromsø 14,3 14,1 0,2 

Tabell 5.3.1.3. Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2011 og 2012. 

Som vi ser av KOSTRA-tallene for 2011 og 2012 er det noen kommuner hvor gruppestørrelsen har økt 
i perioden, og andre kommuner hvor gruppestørrelsen går ned eller er stabil. I Bodø har vi hatt en lav 
gruppestørrelse sammenlignet med andre kommuner. 

Dette betyr ikke at Bodø kommune bruker mer på skole enn andre kommuner som er sentrale i sine 
fylker og er på Bodøs størrelse. Ut fra både lønnsutgifter og nettodriftsutgifter tyder det på at Bodø 
får ut en bedre pedagogtetthet enn mange sammenliknbare kommuner for de samme kostnadene. 

Lønnsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler 
og skoleskyss (202, 214, 222, 223), per. elev (KOSTRA) 

 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 
215, 222, 223), per. innbygger 6-15 år (KOSTRA) 

  2011 2012 endring 

 
  2011 2012 endring 

Sarpsborg 77 190 73 352 -3 838 

 

Sarpsborg 93 691 89 639 -4 052 

Sandefjord 73 186 70 510 -2 676 

 

Sandefjord 89 474 84 271 -5 203 

Skien 77 660 76 127 -1 533 

 
Skien 91 584 89 638 -1 946 

Ålesund 69 398 67 189 -2 209 

 

Ålesund 90 960 87 483 -3 477 

Bodø 73 410 69 225 -4 185 

 
Bodø 89 057 85 568 -3 489 

Tromsø 72 760 69 666 -3 094 

 
Tromsø 93 435 91 985 -1 450 

Tabell 5.3.1.4. Lønnsutgifter, KOSTRA.                                       Tabell 5.3.1.5. Netto driftsutgifter, KOSTRA 

Resultatene i form av grunnskolepoeng viser at Bodø kommune også scorer blant de beste i 2012, 
selv om resultatet ble noe dårligere enn i 2011. 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (KOSTRA) 

  2011 2012 endring 

Sarpsborg 38,5 37,2 -1,3 

Sandefjord 40,5 39,7 -0,8 

Skien 37,4 38,3 0,9 

Ålesund 40,4 39,9 -0,5 

Bodø 41,6 41,2 -0,4 

Tromsø 40,6 40,7 0,1 

Tabell 5.3.1.6. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng, KOSTRA.  

Figur 4. Antall skolestartere på høsten.  

Tidligere er driftsbudsjettet i 
grunnskolen redusert på grunn av 
elevtallsnedgang og effektivisering. 
Prognosene (SSB-prognoser 
bearbeidet i KOMPAS) viser at 
denne utviklingstrenden er i ferd 
med å snu. 621 førsteklassinger 
starter høsten 2014, det vil bli flere 
i 2015 og 2016 (forventet ca. 670 
elever) som følges av en markant 
stigning de påfølgende skoleårene. 
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Figur 5 viser økning på 700-800 elever fram mot 2030. Arbeidet med skolestruktur må ha dette for 
øye. Fra høsten 2014 vil det være mulig med fritt skolevalg i Bodø. Det er ikke lagt inn økt ramme for 
å dekke utgifter med dette i budsjett 2014. Årsaken er at det foreløpig er usikkert hvor mye 
ekstrautgifter dette vil medføre. Det kan bli aktuelt å komme tilbake med konkrete tall i forbindelse 
med regnskap 1. og 2. tertial, samt budsjett 2015. Fritt skolevalg kombinert med strammere rammer 
og elevtallsøkning gjør at det blir vanskeligere å planlegge og forutse hvor i kommunen 
elevtallsveksten kommer og hvor ev. behov for nye klasser kommer og hvor mange det blir. 
Rammene vil sannsynligvis ikke kunne dekke behovet for nye klasser i de kommende skoleårene. 
Dette gjør at det reelt sett må bli en effektivisering også i årene framover. 

Figur 5. elevtall i Bodøskolene 2013-2029. 

 

Tiltakene 
Tabell 5.3.1.7. viser hvilke tiltak som iverksettes i perioden. De 8 første tiltakene er tiltak som følger 
med fra økonomiplan 2013-16. Tiltak 1 og 2 er tiltak som er iverksatt for skoleåret 2013/14 med 
bemanningsmessige konsekvenser (se tabell 5.3.1.2) og skolene vil dermed spare inn disse tiltakene 
gjennom våreffekten av dette. Tiltak 3 medfører at den kulturelle skolesekken fullt ut må basere seg 
på de statlige midlene som tilføres via fylkeskommunen. Siden disse statlige midlene er økt, vil 
aktiviteten allikevel kunne opprettholdes. Tiltak 4 og 7 henger sammen. Tiltak 4 medfører reduserte 
stillinger i PPT for å dekke utgiftene til en psykologstilling (tiltak 7) . Ekstern finansiering av 
psykologstillingen vil gradvis falle bort og det gjør at utgiftene til skole/PPT øker. Det er lagt inn 
driftsmidler til drift av allhallen på Helligvær og på Bankgata flerbrukshall (Tiltak 5 og 6). Bodø 
Voksenopplæring har flyttet inn i nye lokaler (tiltak 8). Leieutgiftene ble noe høyere enn antatt i 
fjorårets økonomiplan, noe som skyldes økt behov for areal og prisnivået på husleiemarkedet.  

Nr Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

  Grunnskole         

1 Effektivisering -1 791 1 064 774 774 

2 Justering av gjen snitt bem.norm -900 -700 -600 -600 

3 Den kulturelle skolesekken (red. aktivitet) -200 -200 -200 -200 

4 Reduserte stillinger PPT  -440 -440 -440 -440 

5 Allhus Helligvær, driftsmidler 0 250 250 250 

6 Bankgata flerbrukshall, driftsmidler 0 100 100 100 

7 Psykologstilling delfinansiering 445 595 885 885 

8 Husleie/Strøm BVO 1 000 1 000 1 000 1 000 

A Sum økonomiplan 2013-17  -1 886 1 669 1 769 1 769 

9 Skolefrukt -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

10 Oppsigelse 4H -108 -215 -215 -215 

11 Samle alle elevene i Væran på Helligvær -250 -500 -500 -500 

2013/14 2016/17 2019/20 2022/23 2025/26 2028/29

Elevtall 6027 6144 6222 6412 6459 6718

Økning i perioden 2% 3% 6% 7% 11%

6000

6200

6400

6600

6800

El
le

vt
al

l 

Elevtall i Bodøskolene 2013-2029 



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

34 
 

12 Endringer Skjerstad og Misvær -200 -400 -400 -400 

13 Endring Alstad B og U -200 -400 -400 -400 

14 Endringer Saltstraumen -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 

15 Nedleggelse av Innsatsteamet -1 100 -2 000 -2 000 -2 000 

16 Redusert lærertetthet 1 -5 000 -10 000 -10 000 -10 000 

17 Fritt skolemateriell -1 000 -1 000 700 700 

18 Lærlinger -300 -600 -600 -600 

B Sum nye tiltak  + øp 2013-17 -12 044 -16 446 -14 646 -14 646 

19 Statsbud-14 valgfag  9. vår 869 869 869 869 

20 Statsbud-14 valgfag  10. vår 620 620 620 620 

21 Statsbud-14 kultursk time vår 964 964 964 964 

C Sum  -9 591 -13 993 -12 193 -12 193 

Tabell 5.3.1.7. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

 

Reduksjon av skolefruktbudsjettet (tiltak 9) innebærer at totalbeløpet reduseres fra 2,4 mill kr i 2013 
til 1,4 mill kr i 2014. Kommunen skal hver skoledag gi alle elever ved ungdomsskoler og kombinerte 
skoler gratis frukt og grønnsaker. Staten har i utgangspunktet bevilget et beløp, men omfanget er 
ikke lovfestet, så lenge alle elever i ungdomsskoler og kombinert skoler får lik andel.  

Oppsigelse av 4H-avtalen (tiltak 10 samt tiltak på barnehage) medfører at det ikke lenger betales et 
kommunalt beløp fra Bodø kommune til 4H-gården, og tilbudet til 3.-klassinger om gårdsbesøk 
forsvinner.  

Tiltakene 11,12,13 og 14 er strukturelle tiltak som vil gjøre at Bodø kommune vil få mer effektive 
driftsenheter, samtidig som det vil få bemanningsmessige konsekvenser. For Misvær og Saltstraumen 
vil det medføre at ungdomstrinnet flyttes til henholdsvis Skjerstad og Tverlandet, at ledige arealer tas 
i bruk av barnehagen, og at det etableres et oppvekstsenter. Det er ikke regnet med store kostnader 
til tilpasning av arealene. For Landego vil det medføre at skolen nedlegges og elevene må på samme 
måte som elevene på Givær dra til Helligvær skole. Alternativt kan elevene velge en skole på 
fastlandet. Både på Skjerstad og Tverlandet skole vil det være plass for ungdomsskoleelevene fra 
henholdsvis Misvær og Saltstraumen. Et styrket faglig miljø er en positiv effekt av tiltak 11, 12 og 13, 
mens økte avstander med skyss vil være en negativ faktor. Når det gjelder Alstadskolene (tiltak 14), 
er de lokalisert så nær hverandre at det bør være mulig å hente ut en gevinst gjennom økt 
samarbeid. Om dette skal skje i form av sammenslåing eller andre former for samordning må 
vurderes i samarbeid med skolene.  

Nedleggelse av Innsatsteamet (tiltak 15) medfører at 3 årsverk i denne tjenesten forsvinner. Mange 
rektorer mener at arbeidet med skolebasert kompetanse, samt de metodene som Innsatsteamet har 
lært fra seg gjør skolene bedre rustet til å takle denne reduksjonen.  

Tiltak 16 medfører at antall pedagogstillinger må reduseres ytterligere, se tabell 5.3.1.2, hvor 
utviklingen i nedbemanning vises. Dette tiltaket alene medfører en reduksjon på 16-17 pedagoger. 
Dette er et tiltak som er nødvendig for at grunnskolen skal kunne klare sin del av innsparingskravet. 
Undervisningssjefen vil på ressursmøtene med skolene i januar/februar vurdere hvilke skoler som må 
redusere bemanningen og gi konkrete driftsrammer for den enkelte skole for skoleåret 2014/15 og 
signaler for 2015/16. Konklusjonen etter ressursmøtene vil inngå i tilstands- og ressursmelding til 
bystyret i mai 2014. 

En reduksjon i fritt skolemateriell får konsekvenser for skolenes innkjøp av bøker og annet 
læremateriell i 2014 og 15, men i 2016 og 17 vil store deler av beløpene som trekkes legges tilbake. 
(tiltak 17). Det foreslås å ikke lenger ha en egen ramme til lærlinger på grunnskole/SFO (tiltak 18). 
Dagens omfang av lærlinger vil kunne beholdes, men skole/SFO må sørge for at de har rom for å ta 
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inn lærlinger innenfor tildelt ramme på samme måte som det hele tiden har vært gjort i 
barnehagene. Dersom OK-avdelingen samlet sett skal ha en egen ramme for lærlinger, må 
helårseffekten på kr 600 000 legges tilbake, og kr 600 000 må også tilføres barnehage.  

Prisene for SFO og kulturskolen økes som følge av deflator på 3 % i Statsbudsjettet. Unntaket er 
satsene til elever som er over 20 år, hvor prisene økes med 60 %. Leie av skolelokaler til overnatting 
økes til kr 60 per person per. natt (økes fra kr 50), med unntak av Skolen i Væran, hvor prisen er kr 85 
(økes fra 75). Det legges opp til at tilbudet til elever med plikt til norskopplæring (ikke-
rettighetselever) og ev. EØS-arbeidsinnvandrere, samt kveldsundervisningen på Bodø 
Voksenopplæring, skal være selvfinansierende. Prisene vil avspeile dette. 

Grunnskole Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013               543 844                543 844                543 844                543 844  

Lønns- og pensjonsendring 2013                  18 040                   18 040                   18 040                   18 040  

Tiltak ØP 2013-2016                  -1 887                     1 668                     1 768                     1 768  

Øvrige endringer                    1 002                     1 027                     1 042                     1 042  

Basisbudsjett 2014               560 999                564 579                564 694                564 694  

Endring i egenbetalinger                           -                              -                              -                              -    

Nye driftstiltak 2014-2017                           -                              -                              -                              -    

Innsparing/effektivisering                  -7 704                 -15 662                 -13 962                 -13 962  

Prisstigning                      -219                       -219                       -219                       -219  

Driftsrammer 2014-2017               553 075                548 697                550 512                550 512  

Tabell 5.3.1.8 Tekniske korrigeringer 2013. Tall i 1000 kr. 

 

5.3.2 Barnehage 

Barnehage       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Barnehage 288 339 441 347 796 367 537 356 576 356 576 356 576 

Sum netto rammer 288 339 441 347 796 367 537 356 576 356 576 356 576 

Tabell 5.3.2.1. Økonomiplanforslag 2014-2017. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Barnehagenes budsjett vil i økonomiplanperioden bli preget av innsparingene tilknyttet prosjekt 
«Framtida vårres». Rammene gir lite handlingsrom og av den grunn fokuserer den videre teksten på 
barnehagesektorens krav til innsparing.  

Antall årsverk i barnehagesektoren er redusert med rundt 50 i forhold til budsjett 2012 i dette 
forslaget til økonomiplan. Noe av effekten skyldes at Trålveien barnehage er blitt privatisert (12 
årsverk), og noe forklares med allerede vedtatte effektiviseringskrav (sammenslåing + 
bemanningsnorm 9 årsverk). De største nye effektene på antall årsverk vil i dette forslaget til 
økonomiplan være reduksjon i barnehagekapasitet (11 årsverk) og områdeledelse (6 årsverk).  

Kommunen har finansieringsplikt også for de private barnehagene. Kommunene har imidlertid ikke 
adgang til å bestemme konkret bemanning i den enkelte barnehage, ut over lovens krav til 
pedagogisk bemanning. På grunn av økningen i pensjonssatsen for de kommunalt ansatte, samt 
økningen av minimumssats fra 92 % til 96 %, er det ikke forventet at driften i de private barnehagene 
blir negativt påvirket av effektiviseringstiltakene. Med de foreslåtte tiltak øker tilskuddssatsen 
nominelt med rundt 5 % i 2014 inkludert økningen i kapitalsatsene, satsene kan finnes i vedlegg 4. 

Metoden for å beregne tilskudd til de private barnehagene er foreslått endret fra og med 1.1.2014. 
Forslaget er ute på høring, og innebærer at beregningen går over fra å være basert på budsjett til å 
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være basert på regnskap. Dette betyr at beregningen baserer seg på to år gamle regnskap og 
barnetall, og det vil dermed være en naturlig treghet i eventuelle justeringer som skjer i kommunale 
barnehager før det slår ut på tilskuddet. Rådmannen stiller seg positiv til endringen, men har gitt 
tilbakemelding på at den ikke burde bli gjennomført før tidligst 1.1.2015. Dette vil gi nødvendig tid til 
å innrette seg til den nye ordningen.  

KOSTRA 

Beskrivelse Bodø Gr. 13 
Sarps-
borg 

Sande-
fjord 

Åle-
sund 

Skien Tromsø 

Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 15,5 15,7 13,9 13,8 16,9 13,1 18,3 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94 91 85,3 89,9 96,7 87,4 96,6 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 12243 11809 12190 10682 11630 12299 11071 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 37 34,4 36,5 38,7 28,6 40,1 36,3 

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i 
kommunale barnehager 6,3 6,3 6,3 6,1 6 6,6 6,2 

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i 
private barnehager 6,9 6,5 6,9 6,5 6,6 7 6,3 

Tabell 5.3.2.2. KOSTRA tall 2012. Kilde: SSB. 

Bodø kommune har flere barn med barnehageplass enn gjennomsnittet i «Gruppe 13», men har 
lavere netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Dette indikerer at 
barnehagesektoren driver økonomisk effektivt. Videre kan en se at sektoren hadde et høyere antall 
oppholdstimer per årsverk enn sammenlignbare kommuner. Dette kan nå tenkes være enda høyere 
etter at bemanningsnormen gikk opp fra 6,3 til 6,5 i 2013.  

Andel ansatte med førskolelærerutdanning er høyere, mens bemanningsnormen var tilsvarende som 
«Gruppe 13» i 2012. Denne ble justert opp i økonomiplan 2013-2016 til 6,5. En kan også finne en 
korrelasjon mellom bemanningsnorm i de kommunale og de private barnehagene i den enkelte 
kommune. Dette er naturlig da de private barnehagene må drive mer effektivt når kommunene har 
effektivisert sin drift på grunn av metoden for beregning av tilskudd. For utfyllende KOSTRA-analyser 
henvises det til bystyret PS 13/48 hvor rapporten «Gjennomgang av kommunens økonomi» er 
vedlagt. 

Tiltak 

Nr Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

  Barnehage         

1 Vedtatt økonomiplan 2013-2016 -4 000 -6 000 -6 000 -6 000 

2 Innstranda barnehage -1 034 -2 068 -2 068 -2 068 

3 Bodøsjøen barnehage -1 586 -3 167 -3 167 -3 167 

4 Tilskudd 4H-gården -490 -490 -490 -490 

5 Kveldsåpent Vestbyen -640 -1 305 -1 305 -1 305 

6 Legge ned 2 åpne barnehager -305 -588 -588 -588 

7 Områdeledelse -3 075 -6 150 -6 150 -6 150 

8 Redusere bemanning mottaksbarnehagen -316 -474 -474 -474 

9 Bemanningsnorm 6,6 -2 165 -4 330 -4 330 -4 330 

10 Økning maksimalpris bhg inkl tilskudd til private -963 -963 -963 -963 

11 Tilskuddsnivå 92,83 % til 96 % 5 400 5 400 5 400 5 400 

12 Endret nasjonale tilskuddssatser 2 900 2 900 2 900 2 900 

  Sum -6 274 -20 135 -20 135 -20 135 

Tabell 5.3.2.3. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 
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Barnehagene har i vedtatt økonomiplan 2013-2016 gjort endringer i styrerressurs samt 
bemanningsnorm i de kommunale barnehagene. De allerede vedtatte innsparingene var i 2013 på kr 
7,3 mill kr, økende med kr 4 mill kr (1) i 2014. Allerede vedtatte endringer i 2014 består av en 
nedjustering av 3 stillinger for å oppnå en bemanningsnorm på 6,5, samt sammenslåing av ytterligere 
to barnehager. (Begge disse tiltakene er per 1.10.13 effektuert og vil oppnå helårseffekt etter plan). 
Videre er det vedtatt en besparelse på renhold som skal skje ved konkurranseutsetting. Her er 
arbeidet med å utarbeide anbudsmateriale nesten fullført. På dette tidspunkt er det ikke klart hvilke 
besparelser dette eventuelt vil gi.  

I forbindelse med prosjekt «Framtida vårres» legges det fram tiltak i fire ulike samlekategorier, 
nemlig kapasitetsendringer, enkelttiltak, strukturendringer og bemanningsendringer.  

1. Kapasitetsendringer (2,3) 

Bodø kommune har en ikke-lovpålagt utvidet garanti til foreldre som får barn mellom 1.09-31.12 som 
gjør at de er sikret barnehageplass ved opptak neste høst. For Bodø kommune utgjør denne utvidede 
garantien en kapasitetsutvidelse på 100 småbarnsplasser (200 heltidsplasser) i forhold til 
barnehagelovens bestemmelser. I dette forslaget til økonomiplan foreslås denne garantien redusert i 
henhold til tilføringer fra Staten. Ved rullering av økonomiplan 2015-2018 vil Bodøgarantien bli 
vurdert videre opp mot Statlig opptrapping av full barnehagedekning. 

Bodøgarantien steg 1: Innstranda barnehage (2) er en liten barnehage i et område med god 
barnehagedekning. Barnehagen har 26 heltidsplasser. Barnehagen foreslås lagt ned fra nytt 
barnehageår 2014, som en del av en nedtrapping av Bodøgarantien. Barn som allerede har 
barnehageplass vil bli plassert i andre barnehager. Tiltaket medfører at 4,6 årsverk blir overtallig. 

Bodøgarantien steg 2: Bodøsjøen barnehage (3) er en liten barnehage i et område med god 
barnehagedekning. Barnehagen har 36 heltidsplasser. Barnehagen foreslås lagt ned fra nytt 
barnehageår 2014, som en del av en nedtrapping av Bodøgarantien. Barn som allerede har 
barnehageplass vil bli plassert i andre barnehager. Tiltaket medfører at 6,5 årsverk blir overtallig. 

2. Enkelttiltak (4-6) 

Tilskuddet til 4H-gården pålydende 0,2 mill kr foreslås avviklet. Dette medfører at det pedagogiske 
opplegget tilknyttet 4H gården opphører i dagens form. Dette gir en samlet besparelse på 0,49 mill kr 
inkludert tilskuddet til private barnehager (4). 

Vestbyen barnehage er Bodøs eneste kveldsåpne barnehage. Barnehagen har åpent fram til kl. 21. 
Hvis tilbudet stenges må 6-7 familier finne annen pass til sine barn etter kl. 16.30. De familiene som 
benytter tilbudet bruker det ikke daglig, men vanligvis etter mors eller fars turnus. Det vil også bety 
at 1 stilling blir overtallig. Besparelsen vil ha halvårseffekt i 2014 - 0,64 mill kr, og helårseffekt på 1,3 
mill kr, inkludert tilskudd til private barnehager og spart kveldstillegg (5). 

Åpen barnehage benyttes fortrinnsvis av foreldre som har fødselspermisjon. Her foreslås det at åpen 
barnehage på Sentrum og Tverlandet legges ned. Dette tiltaket må ses i sammenheng med tiltaket 
om å legge ned koordinator-stillingene ved disse to sentrene. Det er 5 åpne barnehager i Bodø; 
Tverlandet, Mørkved, Sentrum, Rønvik og 4H-gården. I et forebyggingsperspektiv vil konsekvensen av 
å stenge åpen barnehage sannsynligvis være liten. Alle familier blir fulgt opp av helsesøstertjenesten 
i barnets første leveår, og her vil familier med utfordringer bli fanget opp. Helsesøstrene har en 
lovpålagt oppgave om å lage grupper av nybakte foreldre, og her vil behovet for sosial kontakt kunne 
dekkes for foreldre i permisjon. 1 årsverk fordelt på 2 ansatte blir berørt (6). 

3. Strukturendringer (7) 

For å utnytte styrerressursen på en annen måte foreslås det at de kommunale barnehagene samles i 
3 områder. Dette vil være Rønvik/Sentrum som vil bestå av 7 enheter, Hunstad/Mørkved som vil 
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bestå av 5 enheter og Tverlandet som vil bestå av 3 enheter (vil dog ligne de andre i størrelse på 
grunn av Engmark med 9 avdelinger). Det foreslås også at Saltstraumen og Misvær barnehage blir del 
av oppvekstsentre (7). Områdene vil få en større og mer bæredyktig økonomi som vil gjøre det mulig 
å løse flere vedlikeholdsoppgaver innenfor eget budsjett. Lokalene krever også lite tilpasning. Det 
ansettes en områdeleder i hvert område, og alle administrative og tyngre personaloppgaver løftes fra 
styrer (daglig leder) til områdeleder. Dette betyr at styrer får frigitt tid til å gå inn i 
grunnbemanningen. Tiltaket forutsetter at styrer går 50 % inn i bemanningen samtidig som 50 % 
assistent skyves ut. Dette vil samlet bety at assistentstillinger tilsvarende 8 årsverk blir overtallig. Det 
vil samtidig ansettes 3 områdeledere. Tiltaket kan medføre flere deltidsstillinger blant 
assistenter/fagarbeidere.  

Forslaget medfører at man beholder en leder i hvert hus i området. Styrer (daglig leder) kan i større 
grad bruke sin tid på utvikling av det pedagogiske arbeidet. I denne modellen beholder alle styrere 
sitt arbeid og den pedagogfaglige kompetansen denne gruppen har beholdes. Det vil også gi en 
større pedagogtetthet enn vi har i dag. Styrer vil i større grad enn i dag veilede gjennom praksis noe 
som vil gi styrer bedre kjennskap til den enkelte medarbeider, og dermed gi løpende, relevant faglig 
veiledning.  

4. Bemanningsendringer (8,9) 

Mottaksbarnehagen har i dag en bemanning som er høyere enn i de andre kommunale barnehagene. 
Det foreslås at bemanningen reduseres med 1 stilling for å komme nærmere de øvrige barnehagene 
mht. bemanning (8). 

De kommunale barnehagene justerte sin bemanningsnorm fra 6,3 til 6,5 i inneværende år. Her 
foreslås det en ytterligere nedjustering av bemanning til bemanningsnorm 6,6. Gjennomsnittet for 
«Gruppe 13» var 6,3 i 2012. Endringen i bemanning medfører at 4 stillinger blir overtallig (9). 
Rådmannen anbefaler denne endringen men ønsker å gjøre oppmerksom på at ytterligere 
nedjustering av bemanningsnormen vil kunne påvirke sykefraværet blant barnehageansatte og 
dermed bidra til å gi et mindre stabilt barnehagetilbud.  

Endringer i Statsbudsjett (10-12) 

Maksimalprisen til barnehagene øker fra 2330 til 2360 per måned. Reelt sett er dette en nedgang i 
prisene, men nominelt medfører det økte inntekter på 0,41 mill kr. Det foreslås å opprettholde 
maksprisen i de kommunale barnehagene. Dette gir lavere andel kommunal egenfinansiering av 
barnehagene og dermed synker tilskuddet til ikke-kommunale barnehager med 0,55 mill kr (10). 

Motposten er her at inntektene ikke blir indeksjustert i prisstigningen i tabell 5.3.2.4. Minimumssats 
for tilskudd til ikke-kommunale barnehager økte fra 92 % til 96 % 1. august 2013. Helårseffekten på 
tilskuddet er her beregnet til 5,4 mill kr (11). 

Telemarksforskning har i en ny rapport av 20.oktober beregnet nasjonale tilskuddssatser for ikke-
kommunale barnehager. Bodø kommune bruker egne selvkostsatser for tilskudd til driften i de 
ordinære private barnehagene, samt de åpne barnehagene, men bruker nasjonale satser for 
familiebarnehager og kapital. De nye satsene er til dels mye høyere enn de gamle satsene, da spesielt 
kapitaltilskuddssatsen som er økt med nesten 22 %, noe som blir delvis forklart med et høyere 
estimert rentenivå. Økningen av de nasjonale satsene fører til en økt utbetaling til de ikke-
kommunale barnehagene med 2,9 mill kr (12). Forslaget til satser kan finnes i vedlegg 4. 

Barnehage Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013               347 796                347 796                347 796                347 796  

Lønns- og pensjonsendring 2013                  25 772                   25 772                   25 772                   25 772  

Tiltak ØP 2013-2016                  -4 000                   -6 000                   -6 000                   -6 000  
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Øvrige endringer                      -587                       -587                       -587                       -587  

Basisbudsjett 2014               368 981                366 981                366 981                366 981  

Endring i egenbetalinger                      -963                       -963                       -963                       -963  

Statsbudsjett 2014-2017                    8 300                     8 300                     8 300                     8 300  

Innsparing/effektivisering                  -9 611                 -18 572                 -18 572                 -18 572  

Prisstigning                       830                        830                        830                        830  

Driftsrammer 2014-2017               367 538                356 577                356 577                356 577  

Tabell 5.3.2.4. Endringer barnehager. Tall i 1000 kr. 

Rad Øvrige endringer i tabellen består av flytting av ergoterapeutstilling fra spes.ped.-området til 
rehabilitering HO. Lønn og pensjon er justert i henhold til lønnsoppgjør og gjeldende pensjonssatser. 

5.3.3 OK øvrig 

OK øvrig       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Felles adm (FA) 7 7 358 7 058 7 815 7 815 7 815 7 815 

Bibliotek (BB) 18 9 333 9 443 12 964 16 565 16 565 16 530 

Barnevern og utekontakten (BV) 40 64 499 60 322 71 959 72 003 72 003 72 003 

Helsesøster (HS) 40 28 708 29 264 27 914 27 014 27 014 27 014 

Kultur (KU) 33 54 953 60 165 56 584 49 465 48 465 48 465 

Flyktning (FL) 14 -18 615 -11 197 -13 845 -15 031 -15 575 -15 619 

Familiesenter (FS) 1 3 958 5 558 5 105 4 514 4 514 4 514 

Sum netto rammer 153 150 194 160 613 168 495 162 346 160 802 160 758 

Tabell 5.3.3.1. Økonomiplanforslag 2014-2017. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Som det framgår av tiltakskolonnen i tabellen over, innebærer forslaget til økonomiplan en satsing på 
barnevernet, samt Stormen bibliotek og litteraturhus. Disse områdene vil få en kraftig økning av 
midler. Resterende tjenester vil i varierende grad bli påvirket av kutt i budsjettene i forbindelse med 
prosjekt «Framtida vårres».  

Kontor Forklaring 
  

Bodø Gr. 13 Sarpsborg Sandefjord Skien Ålesund Tromsø 

Kultur 
Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter   

3,7 3,3 2,5 2,9 4,0 2,7 4,0 

Kultur 
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger, 
konsern   

211 121 15 6 12 99 109 

  
 

  
       

Bibliotek 
Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter   

0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 

Bibliotek Antall innbyggere per årsverk   
3241 2940 3442 2713 2712 2815 2907 

  
 

  
       

Barnevern Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år   
5641 6359 7438 4916 8604 6694 7636 

Barnevern Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år   
3,2 3,4 3,7 3 3,8 3,1 4,4 

     
       

Helsesøster 
Netto driftsutg. til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. per innb. 0-5 år 

  

6619 6188 5459 7462 6031 6913 6543 

Helsesøster 
Årsverk av helsesøstre per 10 000 innbyggere 0-5 år. 
Funksjon 232   

74,1 58,3 63,1 57,2 56,1 68,7 73 

  
 

  
       

Flyktning Netto driftsutgifter til introduksjonsstønad per innbygger   
483 326 

     

Flyktning Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned   
11123 11576 

     

Tabell 5.3.3.2. KOSTRA tall 2012. Kilde: SSB. 

KOSTRA-tallene indikerer at OK øvrig i sum ligger på tilsvarende nivå som sammenlignbare 
kommuner. I kultursektoren hadde Bodø kommune et høyere forbruk enn «Gruppe 13» i 2012, og 
med åpning av Stormen vil utgiftene øke. Samtidig ligger det vedtatte besparelser i størrelsesorden 1 
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mill kr (3 årsverk) i 2014 i allerede vedtatt økonomiplan. Bibliotektjenesten har lavere antall årsverk i 
tjenesten, samt lavere andel netto driftsutgifter sammenlignet med «Gruppe 13». Dette vil endre seg 
med åpning av Stormen bibliotek og litteraturhus. 

Barneverntjenesten ligger lavt på netto driftsutgifter sammenlignet med «Gruppe 13». KOSTRA-
tallene baserer seg på regnskap, og ikke budsjett. I 2012 gikk tjenesten med et underskudd på 7,6 
mill kr, så budsjettene er lave i forhold til faktisk forbruk i sammenlignbare kommuner. Bemanningen 
ligger marginalt under snitt (i 2011 var bemanningen ved barneverntjenesten i Bodø som snittet i 
«Gruppe 13»). For flyktningkontoret er KOSTRA-rapporteringen ufullstendig, men de tallene som 
foreligger viser en høyere netto driftsutgiftandel enn snittet i «Gruppe 13». Dette er på grunn av et 
høyere antall flyktninger enn snittet. Videre viser de at gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned 
er lavere. 

Det finnes ikke dekkende KOSTRA-tall for fellesadministrasjon og familiesentre. For utfyllende 
KOSTRA-analyser henvises det til bystyret PS 13/48 hvor rapporten «Gjennomgang av kommunens 
økonomi» er vedlagt. 

Nr Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

  OK øvrig         

1 Vedtatt økonomiplan 2013-2016 ekskl. Stormen -5 294 -8 078 -8 622 -8 666 

2 Redusert prosjekt og driftsstøtte (KU) -400 -400 -400 -400 

3 Redusert tilskudd idrett (KU) -210 -420 -420 -420 

4 Redusert drift anlegg (KU) -100 -100 -100 -100 

5 Bratten utstyrspark utfasing (KU) -132 -264 -264 -264 

6 Økte inntekter Bratten (KU) -50 -50 -50 -50 

7 Nedleggelse av Gimle Fritidssenter (KU)   -1 400 -1 400 -1 400 

8 Nedleggelse Aktiv Hverdag (KU) -642 -1 283 -1 283 -1 283 

9 Ferdigstillelse av bygdebøker (KU)     -1 000 -1 000 

10 Bygningsvern nedleggelse (KU) -440 -883 -883 -883 

11 Kutt og reduksjoner i faste tilskuddsavtaler (KU) -387 -1 159 -1 159 -1 159 

12 Tilskudd Røde Kors (KU) -75 -75 -75 -75 

13 Tilskuddsmidler Kulturhuset KF til R8 (KU)   -1 880 -1 880 -1 880 

14 Nedleggelse av bibliotekfilialer (BB) -272 -682 -682 -682 

15 Flytting Alsgård helsestasjon (HS)   -600 -600 -600 

16 Reversering styrking av helsesøstertj. (HS)   -300 -300 -300 

17 Husleietilskudd flyktningboliger (FL) -150 -150 -150 -150 

18 Røde Kors flyktningguide (FL) -368 -368 -368 -368 

19 Nedleggelse av 2 familiesentre (FS) -286 -573 -573 -573 

20 Samle koordinatorressursen ved gj.v. sentre (FS) -301 -602 -602 -602 

21 Korrigering beløp Åpen barnehage (FS) -300 -300 -300 -300 

22 Husleie og bemanning Litteraturhus (BB) 3 466 7 478 7 478 7 478 

23 Omfordeling innsparingskrav fellesadm (FA) 1 681 1 681 1 681 1 681 

24 Flyktninglege Helsesøster (HS) 91 91 91 91 

25 Driftsmidler MIND-senteret (KU) 1 000 1 000 1 000 1 000 

26 Økning budsjett barnevernet (BV) 4 500 4 500 4 500 4 500 

27 Økt tilskudd NOSO (KU) 310 310 310 310 

  Sum 1 641 -4 817 -6 361 -6 405 

Tabell 5.3.3.3. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 
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Vedtatt økonomiplan ekskl. Stormen (1) Det ligger flere tiltak i allerede vedtatt økonomiplan. Her 
følger en rask oppramsing av disse (tallene i parentes viser endring i mill kr i forhold til budsjett 
2013). Det ligger til dels store stillingsreduksjoner på kultur, flyktning og fellesadministrasjonen, noe 
som påvirker hvilke områder/tjenester det er mulig å kutte på i forbindelse med prosjekt «Framtida 
vårres». Kun 2014-effekt tas med i påfølgende tekst. Kutt: Driftstilskudd internasjonalt senter (-0,25), 
reduksjon 2 årsverk fellesadministrasjon + kutt drift (-1,25, se punkt 23 og teksten tilknyttet 
fellesadministrasjonen), reduksjon 3 årsverk samt reduksjon fritidssentrene kultur (-1,0), redusert 
bemanning flyktningkontoret (-0,3), investeringstilskudd Vestvatn samt oppstartsmidler Skarsmoen (-
3,5), Biblioteket redusert drift (-0,25), Telestudio (-0,1), bemanning helsesøstertjenesten (-0,05), 
interne overføringer (-0,04). Økning: Driftstilskudd Vestvatn (0,3), familiesenter full finansiering (0,3), 
trykking av bygdebøker (0,64), interne omprioriteringer (0,2). 

Kulturkontoret (1-13, 27, 29) Tiltakene på kulturområdet kan deles inn i følgende grupper: 
Enkelttiltak, nedleggelse av tjenester og reduksjon av faste tilskuddsavtaler. Enkelttiltakene består 
av: En reduksjon av «frie» tilskuddsmidler pålydende 0,4 mill kr (2) tilknyttet kultursegmentet. Det 
foreslås også en reduksjon av tilskuddsmidler pålydende 0,21 mill kr tilknyttet idrett, samt at 
underskuddsgarantien til Mørkvedhallen SA ikke videreføres i forbindelse med reforhandlinger 2015 
(3). De senere år har Mørkvedhallen totalt sett gått i pluss, men den delen som Bodø kommune har 
gitt en underskuddsgaranti har gått i minus. Videre foreslås det redusert drift anlegg (4), som 
innebærer ingen snørydding på Aspmyra kunstgress, samt at færre kunstgressbaner klargjøres tidlig 
vår. På Bratten foreslås det at utstyrsparken ikke låner ut til andre kommunale enheter, noe som 
sparer 0,5 årsverk, samt en realøkning av inntektene (5,6).  

Nedleggelse av tjenester innebefatter nedleggelse av Gimle fritidsklubb (7), Aktiv Hverdag (8), 
ferdigstillelse av bygdebøkene (9), samt utfasing av bygningsvernprosjektet (10). Nedleggelse av 
Gimle fritidsklubb innebærer at 3,6 årsverk blir overtallig. Kulturhuset Gimle er et kommunalt 
selvstyrt ungdomshus med konsertscene i sentrum av Bodø. Ved å legge ned Gimle kan dagens drift i 
andre fritidsklubber opprettholdes, da det vurderes slik at ungdom i sentrum generelt har tilgang på 
flere tilbud. Aktiv Hverdag er et lavterskeltilbud med 2,8 årsverk. Fokuset er mestringsbaserte 
aktiviteter og organisering av fysisk aktivitet for grupper som mangler aktivitetstilbud (psykisk 
utviklingshemmede, overvektige, eldre, minoriteter etc.). Disse gruppene vil få et kutt i mottatt 
tilbud. Bygningsvernprosjektet arbeider med bevaring av viktige historiske bygninger i Bodø og 
omegn. Nedleggelse medfører at 3,2 stillinger blir overtallig dersom de ikke kan drive i annen form.  

Formål/Leverandør 2013 2014 2015-2017 

Nordnorsk opera og symfoniorkester 6 675 100 6 985 100 6 985 100 

Tusenhjemmet 1 710 000 1 560 000 1 410 000 

Bodø kunstforening 1 066 700 1 066 700 766 700 

Bodø Domkirkes musikkråd 633 700 633 700 433 700 

Salten kultursamarbeid 328 300 200 000 200 000 

Stiftelsen Ragnhilds Drøm 121 900 121 900 0 

VocalART 177 400 0 0 

Tabell 5.3.3.4. Endring i faste tilskuddsavtaler, før prisjustering. 2013-tall. Endring i grønt: økt, endring i blått: 
redusert/avsluttet. 

Av de faste tilskuddsavtalene (11) foreslås fire tilskuddsavtaler avsluttet: Ragnhilds drøm (2015), 
Røde Kors, Sceneinstruktørordningen og VocalArt. Disse står fritt til å sende inn årlig søknad om frie 
midler. Avtalen med Tusenhjemmet foreslås redusert med 0,3 mill kr årlig, Bodø kommunes tilskudd 
til Salten kultursamarbeid foreslås redusert med 0,12 mill kr, tilskuddet til Musikkrådet reduseres 
med 0,2 mill kr og avtalen med Kunstforeningen foreslås redusert med 0,3 mill kr fra 2015.  

NOSO har fått økt sitt tilskudd med 3,1 mill kr i statsbudsjett. Dette utløser økt tilskudd med 0,31 mill 
kr fra Bodø kommune (27). 
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Budsjetteknisk har Stormen tidligere vært budsjettert innenfor OK øvrig sine budsjetter. Tilskuddet til 
Kulturhuset KF betales i utgangspunktet ut fra R8, og det foreslås her at midlene tilknyttet tilskuddet 
overføres dit. I 2015 innebærer dette også at tilskuddet knyttet til Sinus går inn i den faste 
tilskuddsutbetalingen fra R8 til Bodø Kulturhus (13).  

Trafikksikkerhetssenteret MIND på Bratten foreslås oppfinansiert med 1 mill kr (27). Dette utløser 
tilskudd fra Nordland Fylkeskommune med tilsvarende beløp. Samlet bruttoramme for senteret er 3 
mill kr. Den resterende millionen finansieres med brukerbetalinger.  

Fra 2014 innføres det en vannavgift på kommunale idrettsanlegg. Dette utløser et investeringsbehov 
for etablering av vannskap, samt en økt utgift på uttak fra hydranter. Det er ikke funnet rom i 
gjeldende økonomiplan til å kompensere kulturkontoret for disse økte kostnadene, så dette vil 
påvirke de totale økonomiske rammene for kontoret. 

For mer detaljerte beskrivelser henvises til vedlegg 7 der de ulike beløp med utfyllende tekst kan 
finnes. 

Bibliotektjenesten (14, 22) For Bibliotektjenestens del foreslås det en sentralisering av tilbudet. 
Dette innebærer at bibliotekene på Misvær, Saltstraumen og Hunstad legges ned i nåværende form, 
men videreføres som skolebibliotek. Biblioteket på Kjerringøy legges ned, men her vil det vurderes 
alternative løsninger. Det ligger allerede innsparinger pålydende 0,5 mill kr tilknyttet filialene inne i 
gjeldende økonomiplan (1), så mye av besparelsene er allerede tatt ut. Den ekstra besparelsen er 
beregnet til ca. 0,68 mill kr fra og med 2015. Det legges inn 3,47 mill kr i 2014 til drift av Stormen 
bibliotek og litteraturhus (24).  

Helsesøstertjenesten (15, 16, 24) For helsesøstertjenesten foreslås det en nedleggelse av Alsgård 
helsestasjon. De ansatte på helsestasjonen flytter inn i andre lokaler tilknyttet de andre 
familiesentrene (15). Dette tiltaket må ses i sammenheng med de foreslåtte endringene på 
familiesentrene, da dette frigir areal som gir mulighet for besparelse på 0,6 mill kr tilknyttet husleien 
på nåværende helsestasjon. Videre foreslås det en delvis reversering av den styrkingen som ble 
vedtatt i 2011 (16). Med bakgrunn i de midlene som er tilført gjennom Statsbudsjettet, er dette 
kuttet redusert fra 2 til 1 stilling, og en reversering innebærer dermed at ett årsverk blir overtallig. 
Helsesøstertjenesten har en bemanning som er lavere enn norm, men høyere enn sammenlignbare 
kommuner. Den foreslåtte endringen vil medføre et nedtrekk i tjenestetilbud til skoleelevene, da 
helsesøster vil være mindre tilgjengelig i de skolene som blir berørt. Det foreslås også en 
oppfinansiering av en flyktningelege som tidligere har blitt betalt fra HO sitt område (26).  

Flyktningkontoret (1, 17, 18) På flyktningkontorets budsjetter er det allerede vedtatt nedtrekk på 0,5 
stillinger i 2013, økende til 1 stilling i 2014, til 2 stillinger i 2015 (1). Beboere i Jordbruksveien 5-7 får i 
dag et ekstra husleietilskudd på 0,15 mill kr årlig, noe som gir disse beboerne en lavere husleie enn 
det er i andre kommunale boliger. Ordningen foreslås avsluttet slik at det blir likebehandling i forhold 
til andre beboere i kommunale boliger (17). Konsekvensen blir økt husleie. Utover dette foreslås det 
at avtalen med Røde Kors tilknyttet deres rolle som flyktningguide ikke fortsettes i 2014 (18). 
Bufferen tilknyttet tunge barnevernssaker som ligger på flyktningkontoret pålydende 1,2 mill kr 
foreslås overført i sin helhet til barneverntjenesten til dekning av tiltak utenfor hjemmet. 
Nettoeffekten for OK øvrig blir 0, og er dermed ikke tatt med i tabellen. 

Fellesadministrasjonen (23) På fellesadministrasjonen foreslås det at 
oppvekstkoordinatorfunksjonen ikke videreføres i nåværende form når dagens koordinator går av 
med pensjon. Dette vil gi en besparelse på omkring 0,7 mill kr. Dette betyr at 1 av 7 stillinger på dette 
området går ut. De funksjonene som er igjen på området er kommunaldirektør, sekretær for 
kommunaldirektør, rådgiver (hovedansvar lønnsforhandlinger, og stedsfortreder for komm.dir), 
rådgiver for bygg/kontor/utvikling, fagleder PPT og en av kommunepsykologene.  

Videre foreslås det at tidligere vedtatte besparelser på området (jamfør punkt 1 i tiltakstabellen), 
fratrukket besparelsen tilknyttet oppvekstkoordinatoren, tilbakeføres området (23). Dette var 
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besparelser som ble lagt inn i forbindelse med behandling av økonomiplan 2013 som gjaldt nedtrekk 
av stillinger på hele OK, men budsjetteknisk ble nedtrekket plassert på fellesadministrasjonen. I 
prosjekt «Framtida vårres» er mulighetsrommet identifisert, og denne besparelsen er dermed 
trukket på andre områder. 

Barneverntjenesten/utekontakten (26) Det foreslås at Utekontaktens funksjon ses i sammenheng 
med tiltaket Der Ungdom Er, (DUE), og at det dermed er mulig å gjennomføre tiltaket uten dagens 
koordinatorressurser. Dette gjør at 10 DUE-koordinatorer ikke får videreført sine engasjement 
tilsvarende 2 årsverk, beregnet til 1,0 mill kr. Utekontaktens operative tjeneste blir berørt av dette. 
Det legges også opp til økt refusjonssøkning fra mottakere av barnevernets tjenester, i all hovedsak 
Staten og andre kommuner. Økt inntekt er beregnet til 1,0 mill kr. 

Barneverntjenesten står i en annerledes posisjon enn de øvrige tjenestene i avdelingen, da tjenesten 
har gått med et betydelig underskudd de siste årene. I den interne utredningen om økonomisk 
handlefrihet PS 13/48 ble det kartlagt at Bodø kommune bruker mindre på barnevern enn 
sammenlignbare kommuner. Dette ble videre klarlagt i sak til Formannskapet PS 13/129 og i 
presentasjon til KS-konsulent AS ved Håvard Moe på budsjettkonferanse del 1 den 26.09. Tiltakene 
her foreslås dermed gjennomført uten at budsjettrammen trekkes ned. Eventuelle frigjorte midler 
tilbakeføres budsjettpostene tilknyttet Der Ungdom Er (DUE), institusjon og fosterhjemslønn.  

I tillegg foreslås det en oppjustering av Barnevernets budsjetter med 4,5 mill kr (28). Dette er 
foreslått i bakgrunn av to årsaker: Den første er at egenandelen ved bruk av statlige 
barnevernsinstitusjoner har økt fra 36 000 til 50 000 i måneden, noe som påfører Bodø kommune en 
ekstrakostnad på omkring 2 mill kr årlig. Den andre årsaken er at barnevernets budsjetter er lave i 
forhold til faktiske kostnader i sammenlignbare kommuner. 

Familiesentrene (19-21) Det foreslås å legge ned familiesentrene på Tverlandet og i Sentrum (19). 
Tiltaket må ses i sammenheng med tiltaket om å legge ned åpne barnehager på barnehageområdet, 
samt flytting av helsestasjonen på Alstad. Nedleggelse innebærer fjerning av koordinator for det 
tverrfaglige arbeidet samt pedagogisk leder for åpen barnehage. Det betyr at kommunen i stor grad 
går tilbake til ordinær helsestasjonsdrift og svangerskapsomsorg på Tverlandet og i Sentrum. Videre 
foreslås det å samle koordinatorressursen på de to gjenværende sentrene på Rønvik og Mørkved 
(20). Dette innebærer en reduksjon på 1 årsverk. I praksis blir administrasjonstiden kuttet ned fra 120 
% stilling og foreldreveiledningsdelen blir kuttet ned fra 60 % stilling. Endelig fordeling av disse 
oppgavene innenfor 100 % årsverk er ennå ikke avklart. 

Det ble feilaktig lagt inn en økning på 0,3 mill kr tilknyttet åpen barnehage i Rønvik i forbindelse med 
budsjettbehandling i desember 2012 (1, 21). Disse pengene lå allerede inne fra og med 2014, og det 
er dermed 0,3 mill kr til overs som trekkes inn sentralt. 

OK øvrig Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013               160 613                160 613                160 613                160 613  

Lønns- og pensjonsendring 2013                    5 667                     5 667                     5 667                     5 667  

Tiltak ØP 2013-2016 eksl Stormen                  -5 294                   -8 078                   -8 622                   -8 666  

Øvrige endringer                      -483                       -483                       -483                       -483  

Basisbudsjett 2014               160 503                157 719                157 175                157 131  

Endring i egenbetalinger                        -50                         -50                         -50                         -50  

Nye driftstiltak 2014-2017                  11 048                   15 060                   15 060                   15 060  

Innsparing/effektivisering                  -4 063                 -11 439                 -12 439                 -12 439  

Prisstigning                    1 056                     1 056                     1 056                     1 056  

Driftsrammer 2014-2017               168 494                162 346                160 802                160 758  

Tabell 5.3.3.5. Endring i OK øvrig. Tall i 1000 kr. 
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Lønn og pensjon er justert i henhold til lønnsoppgjør og gjeldende pensjonssatser. Øvrige endringer 
gjelder en budsjetteknisk overføring av lønn tillitsvalgte fra OK felles til HR-kontoret, moms på 
husleie flyktningkontoret, overføring av budsjettmidler tilknyttet lekeplasser fra kultur til teknisk 
avdeling, samt en overføring av budsjettmidler tilknyttet renhold og strøm fra bedriftshelsetjenesten 
til barneverntjenesten. I tillegg er det gjort en budsjetteknisk korrigering av midler fra R8 til 
flyktningkontoret. 

 

5.4 Helse- og omsorgsavdelingen 
Helse- og omsorgsavdelingen har over flere år hatt utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 
tildelte økonomiske rammene. Dette har blitt spesielt synlig i de senere år ettersom 
Samhandlingsreformen har trådt i kraft for fullt. I kommende fireårsperiode vil det bli nødvendig å 
heve terskelen for tildeling av helse- og omsorgstjenester, både i forhold til hvilke tjenester som gis 
og hvor hjelpetrengende innbyggerne er før tjenester settes inn.  

 
Innenfor helse og omsorg skjer det nå et skifte der innsatsen i større grad går fra passiv hjelp og 
omsorg til en aktiv rehabiliterende innsats i brukerens egen bolig eller nærmiljø. Brukerne skal bli 
mest mulig selvhjulpne slik at de kan leve selvstendige liv. Frisklivssentralen og 
hverdagsrehabilitering er gode eksempler på tiltak som bidrar til økt livskvalitet og bedre 
funksjonsnivå hos innbyggerne. Innholdet i hjemmetjenesten skal i større grad rettes mer mot å 
styrke evnen til egenmestring. Institusjonsplassene skal ivareta aktiv behandling og rehabilitering, 
samt forbeholdes de mest omsorgstrengende der andre tiltak i tjenestetrappen ikke lenger er 
økonomisk og faglig forsvarlig.  
 
Som en forlengelse av prosjekt «Framtida vårres» vil det bli foretatt en helhetlig gjennomgang av alle 
avdelingens tjenester og organisasjon med sikte på å finne tiltak for å optimalisere driften ytterligere, 
heretter kalt «Framtida vårres del 2». Målet er en kostnadseffektiv drift som gir tjenester av god 
kvalitet. Det vil bli tatt sikte på å redusere antall virksomhetsområder og rendyrke avdelingens 
helseprofil. 
 
I den videre teksten er avdelingen delt inn i underkapitlene pleie og omsorg og HO-øvrig. Pleie og 
omsorg inkluderer institusjoner, bokollektiv, hjemmetjenesten, rehabilitering, dagsentrene, samt den 
mobile nattjenesten. Når det gjelder HO-øvrig inkluderer dette Krisesenteret, NAV Bodø, avlastning 
og helsefaglige og administrative støttefunksjoner. 

Investeringsforslag som ikke er innarbeidet i forslaget til økonomiplan fremgår av rådmannens 
ønskeliste. Investeringer som forutsetter nye driftsmidler vil ikke bli iverksatt før det er avsatt 
driftsmidler til tiltaket. Rådmannen vil komme tilbake med ytterligere forslag til investeringstiltak 
etter at resultatene av «Framtida vårres del 2» foreligger.  

5.4.1. Pleie og omsorg 
Netto driftsramme for pleie og omsorg vil i 2014 være på 649,1 mill kr og sysselsetter 983,6 årsverk. 
Til sammenligning var nettoregnskapet for 2012 og nettobudsjettet for 2013 henholdsvis 597,2 og 
603,3 mill kr. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil nettobudsjettet være 677,9 mill kr, gitt 
dagens nivå på lønn, pris og pensjon. 

Pleie og omsorg       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Institusjoner 427,7 254 749 255 208 274 010 273 010 277 010 277 010 

Heldøgns bemannede boliger 206,5 111 547 112 294 135 221 160 221 160 221 160 221 

Hjemmetjenesten 244,3 165 250 159 250 153 522 152 265 154 765 154 765 
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Rehabiliteringssenteret 30,1 22 728 28 919 31 163 31 163 31 163 31 163 

Dagsenter 62,1 33 710 38 554 45 551 45 026 45 026 45 026 

Nattjenesten 12,9 9 222 9 045 9 674 9 674 9 674 9 674 

Sum netto rammer 983,6 597 206 603 268 649 141 671 359 677 859 677 859 

 Tabell 5.4.1.1 Økonomiplanforslag 2014-2017. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Tabell 5.4.1.2 redegjør for tiltak i den kommende økonomiplanperioden: 

Nr Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

  Pleie og omsorg         

1 Rammeøkning Sølvsuper helse- og velferdssenter 9 192 9 192 24 193 24 193 

2 Statstilskudd Ø-hjelp 0 0 -10 000 -10 000 

3 Effektivisering ved avvikling Løding sykehjem -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

4 Økte inntekter institusjon -1 000 -2 000 -3 000 -3 000 

5 Driftsmidler Hålogalandsgata 131 0 25 000 25 000 25 000 

6 Vedtaksvekst hjemmetjenesten 3 298 10 298 13 298 13 298 

7 Økte inntekter hjemmetjenesten -500 -1 000 -1 500 -1 500 

8 Dagsentertilbud for demente Tverlandet BSS 1 000 1 000 1 000 1 000 

  Sum økonomiplan 2013-16 9 490 39 990 46 490 46 490 

9 Praktisk bistand i fellesarealer bokollektiv/bofelleskap -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 

  Endringer i egenbetalinger -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 

10 Framskyndet ø-hjelpstilbud Sølvsuper -10 000 -10 000 0 0 

11 Tilskudd for Ø-hjelp før 2016 10 000 10 000 0 0 

12 Ekstraordinær brukersituasjon V. T. vei 14 4 270 4 270 4 270 4 270 

13 Ekstraordinær brukersituasjon Garnveien 5 440 5 440 5 440 5 440 

14 Vedtaksvekst Trollmyra bokollektiv 1 200 1 200 1 200 1 200 

15 Tilføre 2 årsverk BPA på grunn av vedtaksvekst 1 100 1 100 1 100 1 100 

16 Vedtaksvekst Notveien aktivitetssenter 1 500 1 500 1 500 1 500 

17 Vedtaksvekst Symra dagsenter 3 000 3 000 3 000 3 000 

  Sum nye driftstiltak 2014-2017 16 510 16 510 16 510 16 510 

18 Avvikle skjermet enhet Mørkved sykehjem -1 052 -1 052 -1 052 -1 052 

19 Avvikle Tirsdagstreffet -101 -101 -101 -101 

20 Vedtaksnedgang på grunn av Hverdagsrehabilitering -5 000 -10 000 -10 000 -10 000 

21 Strengere kriterier hjemmehjelp -1 757 -3 514 -3 514 -3 514 

22 Ingen utkjøring av medisiner/blodprøver/sårbehandling -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

23 Økonomisk grense heldøgns bemanning hj.tj. -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 

24 Kutte 0,75 årsverk ved Mørkved dagsenter -255 -380 -380 -380 

25 Kutte 1 årsverk ved Villa Vekst og Bodø dagsenter -700 -1 000 -1 000 -1 000 

26 Egen transport til dagtilbud -200 -400 -400 -400 

  Sum Innsparing/effektivisering -11 564 -19 946 -19 946 -19 946 

  Sum 13 186 35 304 41 804 41 804 

Tabell 5.4.1.2 Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

 
Institusjoner  
Institusjonsområdet leverer institusjonstjenester i form av langtidsplasser, korttidsplasser, 
rehabiliteringsplasser og avlastning for hjemmeboende. Per 31. oktober har kommunen til sammen 
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316 institusjonsplasser, samt 3 boliger for multifunksjonshemmede. 
 
Sølvsuper helse- og velferdssenter, heretter kalt Sølvsuper, vil i 2014 drifte med 42 korttidsplasser 
derav 6 plasser avsatt til øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp). Ved behov kan korttidsplassene utvides til 
dobbeltrom. I den vedtatte økonomiplanen for 2013-2016 ligger det inne en rammeøkning for 
Sølvsuper på 9 mill kr i 2014. Dette vil gå til å øke kapasiteten til 21 langtidsplasser. (1). Til sammen 
vil Sølvsuper drifte med 63 kort- og langtidsplasser i 2014. Når det gjelder ø-hjelp, ble dette lagt inn 
fra 2016 ved forrige økonomiplanrullering. Her har vi mottatt statlig tilskudd allerede fra høsten 2013 
og tilbudet er derfor igangsatt allerede ved oppstart av Sølvsuper (2), (10) og (11). Videre 
opptrapping til full institusjonsdrift, nærmere bestemt 11 plasser for lindrende pleie, følger 
bevilgning i økonomiplan fram til 2016 (PS 13/38). Pasienter med behov for lindrende pleie gis tilbud 
sammen med øvrige korttidsplasser i institusjonen. Når det gjelder enheten på Sølvsuper for 
multifunksjons-hemmede, tas det i bruk 3 plasser ved oppstart. De øvrige 3 plassene vurderes tatt i 
bruk med interne flyttinger av ressurser. 
 
I økonomiplan for 2013-2016 ligger det inne et økt effektiviseringskrav på -2,5 mill kr i forbindelse 
med flytting av Løding sykehjem til lokalene til dagens Hovdejordet bokollektiv (3). Dette kommer i 
tillegg effektiviseringskravet for pleie og omsorg på -6 mill kr fra samme økonomiplanvedtak. 
Hovdejordet bokollektiv er planlagt flyttet til de tidligere lokalene til Korttidsavdelingen i Gamle RV 
18, noe som vil være mulig så snart Sølvsuper kommer i drift. I tillegg ses det på muligheten for å 
omgjøre flyktningeboligene i tredje etasje på Hovdejordet sykehjem til 12 nye institusjonsplasser. En 
ombygging er kostnadsberegnet til 12,8 mill kr. Dette vil bli presentert som egen sak i 2014, der det 
også vil bli redegjort for driftsmessige konsekvenser, samt hvordan de overnevnte 
effektiviseringskrav kan innarbeides. Skjermet enhet ved Mørkved sykehjem avvikles. Enheten har 8 
plasser og dette vil redusere bemanningen tilsvarende 1,5 årsverk (18). Målgruppen blir da 8 
personer med demens som ikke trenger skjerming. For å bedre kvaliteten på avlastningstilbudet til 
hjemmeboende personer med demens omgjøres 6 langtidsplasser på Sentrum sykehjem til korttid og 
avlastning. Arbeidet er iverksatt og gir ikke budsjettmessige konsekvenser.  
 
Tabell 5.4.1.3 viser institusjonskapasiteten i den kommende økonomiplanperioden forutsatt den 
overnevnte kapasitetsøkningen ved Hovdejordet sykehjem: 
 

  Antall plasser 2014 Antall plasser 2015 Antall plasser 2016 Antall plasser 2017 

Institusjon Sum Lang Kort Ø-hj Sum Lang Kort Ø-hj Sum Lang Kort Ø-hj Sum Lang Kort Ø-hj 

Mørkved sykehjem 50 50     50 50     50 50     50 50     

Stadiontunet sykehjem 56 56     56 56     56 56     56 56     

Sentrum sykehjem 60 54 6   60 54 6   60 54 6   60 54 6   

Vollsletta sykehjem 24 24     24 24     24 24     24 24     

Hovdejordet sykehjem 24 24     48 48     48 48     48 48     

Furumoen sykehjem 22 22     22 22     22 22     22 22     

Rehabiliteringsavdelingen 16   16   16   16   16 16     16 16     

Løding sykehjem 8 8     0       0       0       

Sølvsuper 63 21 36 6 63 21 36 6 74 21 47 6 74 21 47 6 

Sølvsuper boliger 3 2 1   3 2  1    6 5 1   6 5 1   

Sum antall plasser 326 261 59 6 342 277 59 6 356 296 54 6 356 296 54 6 

Tabell 5.4.1.3 Antall institusjonsplasser Bodø kommune 2014-2017. 

Heldøgns bemannede boliger 
Bodø kommune disponerer 149 boliger med heldøgns bemanning, samt 15 boliger som er bemannet 
deler av døgnet. Dette tilbudet er beregnet på personer som ikke kan bo hjemme, men som ikke er i 
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målgruppen for institusjonsplasser. Heldøgns bemannede boliger er i utgangspunktet billigere å 
drifte enn institusjonsplasser da bemannings- og kompetansekravene ikke er like strenge som i 
institusjonene, samt at boligene eies eller leies av brukeren selv. På den annen side er 
mulighetsrommet for å kreve pasientbetaling betydelig mindre enn hva som gjelder for institusjoner. 
Avdelingen ønsker å utrede muligheten for å kreve egenbetaling for praktisk bistand for tjenester 
som gis i fellesarealene. Dette kan for eksempel være rengjøring eller tilrettelegging av måltider (9). 
 
Ekstraordinære brukersituasjoner i Vebjørn Tandbergs vei 14 og i Garnveien krever oppbemanning 
tilsvarende 4,3 mill kr (12) og 5,4 mill kr (13). Da dette dreier seg om enkeltpersoner under 67 år, vil 
kommunen her få refundert i underkant av 6 mill kr i den statlige refusjonsordningen for særlig 
ressurskrevende tjenester. Se linje 4 i tabell 5.4.2.2 i kapittel 5.4. Trollmyra bokollektiv er styrket med 
1,2 mill kr på grunn av vedtaksvekst hos beboere og brukere i nærmiljøet (14). Som et av 
innsparingstiltakene avvikles Tirsdagstreffet fra og med 2014 (19). Helse- og omsorgsavdelingen 
utreder nå behovet for boliger til funksjonshemmede i henhold til vedtak i PS 13/42. Det vil bli 
fremlagt egen politisk sak med tilrådning i løpet av 2014. 
 
Høsten 2014 vil Hålogalandsgata 131 stå ferdig og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus flytter 
fra Vollen sykehjem og inn i det nye bygget. Planlegging av drift av boligene starter opp i 2014 med 
prosjektmidler fra Husbanken, og det er budsjettert drift av boenhetene fra 2015 (5).  
 
Ordinær hjemmetjeneste og miljøtjeneste 
Den ordinære hjemmetjeneste og miljøtjenesten består av 9 sonebaser fra Kjerringøy til Skjerstad og 
utfører per 31. oktober 2013 5202 vedtakstimer per uke. Figur 5.4.1.1 viser vedtaksutviklingen i 
hjemmetjenesten fra januar 2011 til og med oktober 2013: 
 

 
Figur 6. Vedtaksutvikling i den ordinære hjemmetjenesten. 

Vi ser at det var en kraftig etterspørselsvekst i fra høsten 2011 til høsten 2012. Det har det siste året 
vært jobbet systematisk med å heve terskelen for å få tildelt hjemmetjenester, samt se på alternative 
måter å gi tjenester på. Dette synes å ha gitt resultater ettersom vedtaksveksten har stabilisert seg i 
2013.  
 
Økonomikontoret har, basert på befolkningstall fra SSB, beregnet en befolkningsvekst for Bodø 
kommune på 4,5 % fra 2013 til 2017. For å beregne etterspørselsvekst for hjemmetjenesten vekter vi 
opp de aldersgrupper som det hovedsakelig gis hjemmetjenester for. I den ordinære 
hjemmetjenesten i Bodø kommune er 23 % av brukerne under 66 år, 25 % i aldersgruppen 67-79 år, 
mens 52 % av brukerne har passert 80 år. Dette gir en forventet etterspørselsvekst etter 
hjemmetjenester på 8,7 % i den kommende økonomiplanperioden. 
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Avdelingen anser Hverdagsrehabilitering som et viktig grep for å få sikre kontroll på vedtaksveksten i 
forhold til de økonomiske rammene. Samtidig mener vi dette også gir økt livskvalitet for brukerne. Til 
nå har Hverdagsrehabilitering vært prosjektbasert, og utfra resultatene vil det fra 2014 gis som tilbud 
i alle ordinære hjemmetjenestevirksomheter. Avdelingen anslår å kunne redusere vedtaksmengden 
tilsvarende 10 mill kr årlig i løpet av den kommende økonomiplanperioden (20). Fondsregion Nord- 
Norge har bevilget 2,5 mill kr til følgeforskning på prosjektet Lengst mulig i eget liv – i eget hjem, - 
innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten. Forskningen gjennomføres i regi av 
Universitetet i Nordland og skal ha fokus på dokumentasjon av effekten av Hverdagsrehabilitering. I 
forbindelse med overgangen fra prosjektet Hverdagsrehabilitering til ordinær drift vil det bli 
nødvendig å utrede behovet for administrative lokaler. Dette vil komme som egen sak i 2014.  
 
I arbeidet med å heve terskelen for å få tildelt hjemmetjenester vil det bli innført strengere kriterier 
for tildeling av hjemmehjelp, helsehjelp i hjemmet og trygghetsalarmer (21). Det vil også bli 
strammet inn på praksis knyttet til utlevering av multidose og sårbehandling i hjemmet (22).  
Utover den forventede etterspørselsveksten etter hjemmetjenester er det en betydelig 
uforutsigbarhet knyttet til enkeltvedtak som kan gi store konsekvenser både når det gjelder bruk av 
kompetanse og ressurser. For ressurskrevende brukere over 67 år finnes ingen statlige 
refusjonsordninger slik kommunen har for brukere under 67 år. Ved ledighet av boenheter i Gamle 
Riksvei 18, Løding sykehjem og Hovdejordet sykehjem vil avdelingen vurdere om det kan være 
kostnadseffektivt å tilby hjemmeboende brukere med store vedtak å flytte inn i disse (23). 
Driftsmidler må da følge med fra ordinær hjemmetjeneste. I tillegg til strengere kriterier og nye 
arbeidsmetoder arbeides det også med strukturelle endringer med større virksomheter for å oppnå 
økt fleksibilitet og stordriftsfordeler. Siden 2010 er Østbyen og Vestbyen slått sammen til Sentrum 
hjemmetjeneste. Videre er Nedre Rønvik og Norsia hjemmetjeneste slått sammen med Hovdejordet 
hjemmetjeneste til Rønvik og Norsia hjemmetjeneste. Fra 2013 er hjemmetjenestene på Tverlandet 
og i Saltstraumen organisert under samme virksomhetsleder. Det jobbes også med å slå sammen 
virksomheter innenfor miljøtjenesten. For å få full effekt av sammenslåingene er tilrettelagte lokaler 
en forutsetning. Det arbeides derfor med å få på plass lokaler for Rønvik og Norsia hjemmetjeneste 
og eventuelt en egen miljøtjeneste i de gamle lokalene til Vollen sykehjem. Dette vil bli fulgt opp som 
egen sak i 2014. IKT og frivillighet er andre områder der det arbeides med å rasjonalisere driften. Det 
vises her til Handlingsplan for Velferdsteknologi som vil bli fremlagt til politisk behandling.  
 
I den allerede vedtatte økonomiplanen for 2013-2016 er det avsatt nødvendige midler til 
vedtaksvekst i hjemmetjenesten (6). Utover dette styrkes tjenesten med 1,1 mill kr til Brukerstyrt 
Personlig Assistent (BPA) som følge av vedtaksvekst (15). 
 
Rehabiliteringssenteret 
Rehabilitering og forebygging er en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste og har fått 
styrket rammebetingelsene i de forgående økonomiplaner. Rehabiliteringssenteret innehar en viktig 
kompetanse innfor fysio- og ergoterapi, som vil være avgjørende for å lykkes med innføring av 
Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten. Økt etterspørsel etter rehabiliteringstjenester og 
henvisninger til Frisklivssentralen gjør at virksomheten opplever arealmangler i dagens lokaler i 
Gamle Rv 18. Det ses nå på muligheten for å flytte deler av aktiviteten til tidligere Vollen sykehjem. 
 
Fra 1. januar 2014 vil Tildelingskontoret ikke lenger fatte vedtak om fysio- og ergoterapitjenester. I 
følge den nye Helse og omsorgstjenesteloven (§ 3-2 punkt 5) kan dette defineres som medisinsk 
habilitering og rehabilitering og er unntatt regler for vedtak. Dette er unødvendig byråkrati og frigjør 
produksjonstid i Tildelingskontoret og ved Rehabiliteringssenteret. 
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Dagsenter 
Dagsenter er et viktig tiltak for at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, og skal 
sammen med hjemmetjenester bidra til at den enkelte og pårørende opplever en god og trygg 
hverdag. Dagsentrene står med andre ord sentralt i det forebyggende helsearbeidet. 
 
I eksisterende økonomiplan er det avsatt midler til et dagsentertilbud for demente på Tverlandet (8). 
I henhold til Demensplan 2015 har kommunen fått innvilget prosjektmidler over Statsbudsjettet til å 
dekke bygningsmessige utbedringer. Det har i de siste årene vært utført omfattende forbedringer av 
både Rv 17 fra Tverlandet til Saltstraumen, samt Tverlandsbrua på Rv 80. Dette gir muligheter til å 
planlegge tjenestetilbudet på Tverlandet både ut mot distriktet og det befolkningstunge området på 
Mørkved. Dette sammen med plassmangler ved Mørkved sykehjem, gjør at avdelingen ønsker å 
flytte Mørkved dagsenter sammen med tidligere Bodø dagsenter, som nå er lokalisert på Sølvsuper. I 
forbindelse med dette vil det også være mulig å kutte 0,75 stilling (24). Dette vil gi en «vinn-vinn»-
effekt i form av et bedre dagsentertilbud i tillegg til at det frigjøres plass på Mørkved sykehjem til 
tiltrengte administrative lokaler for hjemmetjenesten Mørkved og Alstad. Ut over dette vil det 
arbeides videre i forhold til de øvrige dagsentrene i kommunen med tanke på en rendyrking av 
målgrupper for derigjennom å kunne styrke de fagspesifikke områdene.  
 
Avdelingen utfører i hovedsak lovpålagte tiltak. Villa Vekst og tidligere Bodø dagsenter er derimot 
eksempler på ikke lovpålagte aktiviteter. Disse tilbudene retter seg mot grupper som ikke har andre 
tilbud og som motiverer og gir mulighet for økt egenmestring og god livskvalitet for den enkelte 
bruker. På bakgrunn av avdelingens økonomiske utfordringer foreslås det og redusere med ett 
årsverk i hvert av de to dagsentrene (25).  
 
Det har de siste årene vært en kraftig økning i transportutgiftene av brukere til og fra dagsentrene. 
Mye av dette kan forklares i dyre transportavtaler. En gjennomgang viser at avdelingen kan få ned 
kostandene ved å drifte deler av transporten tilknyttet virksomheten i egen regi (26). Under gitte 
forutsetninger kan Bodø kommune på dette punkt allerede nå tre ut av eksisterende avtale, som 
utløper i 2016. 

Når det gjelder tilbudene ved Notveien aktivitetssenter og Symra dagsenter, så er disse styrket med 
henholdsvis 1,5 mill kr (16) og 3,0 mill kr (17) for å imøtekomme etterspørselen fra 
funksjonshemmede elever som har gått ut fra videregående skole. 

Den mobile nattjenesten 
Sykepleiervakta og nattjenesten i sentrum utgjør sammen med distriktsnattjenesten i Saltstraumen 
og Skjerstad den mobile nattjenesten i kommunen. Nattjenesten er et viktig tilbud for at innbyggerne 
skal kunne bo i lengst mulig i eget hjem. Distriktsnattjenesten har til nå vært prosjektbasert, men blir 
nå en del av ordinær drift. En gjennomgang viser at tjenesten i perioder gir tilbud til opp mot 25 
innbyggerne der institusjonsplass er eneste alternativ.  

Tiltak og tekniske korrigeringer 
For 2014 vil budsjettet til pleie og omsorg øke med 45,9 mill kr. Av dette utgjør lønn og pensjon 30,8 
mill kr, prisstigning 4,6 mill kr, nye og allerede vedtatte tiltak 26,0 mill kr og innsparing/effektivisering 
-11,6 mill kr. 
 
Pleie og omsorg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013               603 268                603 268                603 268                603 268  

Lønns- og pensjonsendring 2013                  30 839                   30 839                   30 839                   30 839  

Tiltak ØP 2013-2016                    9 490                   39 990                   46 490                   46 490  

Øvrige endringer                  -2 719                   -2 619                   -2 619                   -2 619  
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Basisbudsjett 2014               640 879                671 479                677 979                677 979  

Endring i egenbetalinger                  -1 250                   -1 250                   -1 250                   -1 250  

Nye driftstiltak 2014-2017                  16 510                   16 510                   16 510                   16 510  

Innsparing/effektivisering                -11 564                 -19 946                 -19 946                 -19 946  

Prisstigning                    4 565                     4 565                     4 565                     4 565  

Driftsrammer 2014-2017               649 140                671 358                677 858                677 858  

Tabell 5.4.1.4. Tekniske korrigeringer og tiltak. Tall i 1000 kr. 
 

5.4.2. HO-øvrig 
Netto driftsramme for HO-øvrig vil i 2014 være på 273,8 mill kr og sysselsetter 183 årsverk. Til 
sammenligning var nettoregnskapet for 2012 og nettobudsjettet for 2013 henholdsvis 281,2 og 252,5 
mill kr. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil nettobudsjettet være 260,1 mill kr, gitt dagens 
nivå på lønn, pris og pensjon. 

HO øvrig       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

HO Stab 9,5 -25 601 -27 414 19 244 18 937 18 937 18 937 

Tildelingskontoret 22,5 117 143 105 779 63 943 52 368 52 368 52 368 

Boligkontoret 11,5 2 353 3 423 3 995 3 995 3 995 3 995 

Avlastning 23,8 26 369 23 320 26 815 26 815 26 815 26 815 

Kjøkken/Vaktmester 32,3 24 290 26 678 28 163 27 913 27 913 27 913 

Krisesenteret 7,4 5 024 5 030 5 727 5 727 5 727 5 727 

NAV Bodø 30,0 80 233 66 454 73 752 73 752 73 752 73 752 

Helsekontoret 46,0 51 392 49 274 52 134 50 634 50 634 50 634 

Sum netto rammer 183,0 281 203 252 545 273 773 260 141 260 141 260 141 

Tabell 5.4.2.1 Økonomiplanforslag 2014-2017. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Tabell 5.4.2.2 redegjør for tiltak i den kommende økonomiplanperioden: 

Nr Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

  HO øvrig         

1 Økt refusjonskrav ressurskrevende brukere -590 -590 -590 -590 

2 Reduksjon eksterne avtale innenfor rus 0 -10 000 -10 000 -10 000 

  Sum økonomiplan 2013-16 -590 -10 590 -10 590 -10 590 

3 Finansiere brukere av eksterne institusjoner 10 000 10 000 10 000 10 000 

4 Økte inntekter ressurskrevende brukere -5 975 -5 975 -5 975 -5 975 

5 Vedtaksvekst Tiurveien avlastning 1 700 1 700 1 700 1 700 

6 Videreføre midlertidig stilling ved Krisesenteret 414 414 414 414 

7 Rammeøkning NAV Bodø 7 300 7 300 7 300 7 300 

  Sum nye driftstiltak 2014-2017 13 439 13 439 13 439 13 439 

8 Nedtrekk HO stab -985 -1 692 -1 692 -1 692 

9 Kutte 2 årsverk ved Tildelingskontoret -945 -1 420 -1 420 -1 420 

10 Ingen ledsager på feriereiser -258 -258 -258 -258 

11 Avvikle prosjekt i Bjørndalsslynga -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 

12 Kutt i samarbeidsavtaler Kirkens bymisjon 0 -400 -400 -400 

13 Rammeavtale eksterne institusjoner 0 -500 -500 -500 

14 Redusert sats for sommeravlastning -735 -735 -735 -735 
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15 Reforhandle deler av transportavtale med Bodø Industri 0 -250 -250 -250 

16 Bortfall av barnetillegg -867 -867 -867 -867 

17 Fast trekk av kommunal husleie -317 -317 -317 -317 

18 Strengere praksis tilflyttere -144 -144 -144 -144 

19 Vilkårsette unge sosialhjelpsbrukere -160 -160 -160 -160 

20 Strengere i vilkårsbruken -312 -312 -312 -312 

21 Utvidelse av "Byteknikk-modellen" -160 -160 -160 -160 

22 Rutinetiltak NAV Bodø -500 -500 -500 -500 

23 Effektivisere Rønvik legesenter -500 -500 -500 -500 

24 Prosjektmidler kommunepsykologen -200 -200 -200 -200 

25 Statlig finansiering Overgrepsmottaket 0 -1 500 -1 500 -1 500 

  Sum Innsparing/effektivisering -8 384 -12 215 -12 215 -12 215 

  Sum 4 465 -9 367 -9 367 -9 367 

Tabell 5.4.2.2 Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 
 

HO stab 
Stabsressursene til kommunaldirektøren understøtter avdelingens ledergruppe og virksomhetsledere 
og er involvert i prosjekt- og innovasjonsarbeid, kommunale planprosesser, politiske saker og 
ordinær saksbehandling over et vidt spekter av problemstillinger innenfor helse- og omsorgsfeltet. 
Helse- og omsorgstjenestene er i endring og videreutvikling og kompetansebehov vil bli sett i 
sammenheng med endringer i sentraladministrasjonen og Tildelingskontoret. I den kommende 
økonomiplanperioden vil staben kuttes tilsvarende 1,7 mill kr (8). 
 
Tildelingskontoret 
Tildelingskontoret fatter vedtak om kommunale tjenester for i underkant av 1 mrd kr per år. I 2012 
ble det fattet 5904 vedtak, herav 63 avslag, mens det i 2013 anslås at det vil bli fattet ca. 5700 
vedtak. Per 1. september er det kun 48 avslag på søknader om tjenester. Gjennomsnittlig 
produksjonstid er 4 timer per vedtak. Et område som vil være i fokus i 2014 og fremover, vil være å 
gjennomgå saksbehandlingsprosessen for å oppnå en mer balansert fordeling av oppgavene i 
kontoret. Den utøvende tjenesten er i økonomiplanen pålagt omfattende innsparinger i driften. For å 
lykkes med dette er Tildelingskontorets rolle avgjørende. Som del av arbeidet med å øke terskelen 
for å få helse- og omsorgstjenester vil Tildelingskontoret videreutvikle kriterier og standarder, samt i 
større grad ta i bruk verktøy som IPLOS-score i vurderingen av behov for tjenester. Før andre 
tjenester settes inn skal hverdagsrehabilitering vurderes. Hverdagsrehabilitering vil være det tilbudet 
som gis der det vurderes å være et rehabiliteringsbehov. Når det gjelder egenbetaling er samtlige 
helse- og omsorgstjenester under revisjon i forhold handlingsrom i prissettingen av kommunens 
tjenester. Egenbetalingssatsene for praktisk bistand er beregnet i henhold til føringer fra sist vedtatte 
økonomiplan. Når det gjelder prisene for transport av brukere til dagtilbud, økes denne fra 
honnørpris til ordinær billettpris hos Nordlandsbuss i henhold til tidligere økonomiplan- og 
tertialvedtak om å øke inntektene på transport av brukere. I tillegg vil Tildelingskontoret kutte 
bemanningen tilsvarende 2 årsverk (9). Samtidig vil det bli vurdert om det er oppgaver ved 
Rusenheten som kan overføres til Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. 
 
Av helse og omsorgstjenester som er direkte finansiert over budsjettet til Tildelingskontoret vil 
ordningen med ledsager på feriereiser vil bli avviklet fra og med 2014 (10). Det samme gjelder 
prosjektet knyttet til rusutfordringer i bomiljøet til de kommunale boligene i BjørndalssIynga (11).  
Når det gjelder tilskuddet til Kirkens Bymisjon i forbindelse med Ny Giv, Jobb 1, Møtestedet og 
lavterskel helsestasjon, er tilskuddet per i dag på til sammen 1,3 mill kr. Dette foreslås redusert med 
0,4 mill kr fra 2015 (12).  
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Tildelingskontoret vil i 2013 komme til å kjøpe tjenester hos eksterne helseinstitusjoner innenfor rus 
og psykiatri for i overkant av 51 mill kr. Behovet for kjøp av eksterne tjenester har vist seg å være av 
mer varig karakter enn først anslått og det er behov for å finansiere opp dette med 10 mill kr (3). På 
den annen side vil behovet for eksterne tilbud reduseres betydelig når boligene i Hålogalandsgata 
131 står klare fra 2015, og i den allerede vedtatte økonomiplanen ligger det inne et krav om å 
redusere kjøp av eksterne avtaler med 10 mill kr (2). Samtidig jobbes det med å etablere 
rammeavtaler for å oppnå mer forutsigbarhet og reduserte kostnader når behovet for eksterne 
tjenester oppstår (13). Som nevnt i kapittel 5.3 Pleie og omsorg, så gjelder økt refusjonskrav for 
ressurskrevende til sammen to brukere i Vebjørn Tandbergs vei 14 og Garnveien (4). Bystyret vedtok 
i forbindelse med budsjett 2013, med middels prioritet, å utrede et eget kommunalt omsorgsselskap 
til brukere med særskilte behov. Denne utredningen er ikke igangsatt og avdelingen ønsker å avvente 
dette til arbeidet med prosjekt «Framtida vårres del 2» er avsluttet. 
 
Boligkontoret 
Det foreligger flere mulige strategier for å imøtekomme boligbehovet til ungdom, flyktninger og 
økonomisk og sosialt vanskeligstilte. Boligpolitisk handlingsplan vil bli lagt frem til politisk behandling 
i 2014. 
 
Avlastning 
Avlastningsvirksomheten opplever stor etterspørsel og avlastningstilbudet i Tiurveien er styrket med 
1,7 mill kr (5). På den annen side vil godtgjøring for sommeravlastning reduseres til enkel sats og gi 
en innsparing på -0,7 mill kr (14). 
 
Kjøkkendriften og vaktmestertjenesten 
Bodø kommune har en avtale med Bodø Industri AS om drift av lager for korttidsutleie og reparasjon 
av tekniske hjelpemidler, og transport og levering av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral 
Nordland. Avtalen vil bli gjennomgått i samarbeid med Bodø Industri med sikte på å finne tiltak som 
kan redusere kostnadene, samt gi en bedre leveringspresisjon (15). 
 
Krisesenteret 
Vinteren 2013 ble det etter bystyrevedtak PS 13/14 opprettet en midlertidig fagstilling ved 
Krisesenteret i Salten. Denne foreslås videreført som en fast stilling (6). Det er ikke funnet midler for 
å styrke ressursbehovet utover dette. Administrasjonen har i 2013 utredet muligheten for modulbygg 
til administrative lokaler på eksisterende tomt. Kostnaden er beregnet til 2 mill kr, men er ikke 
prioritert inn Rådmannens forslag. Fra og med 2014 vil Krisesenteret være organisert under leder for 
Helsekontoret. 
 
NAV Bodø 
Budsjett for NAV Bodø styrkes i Rådmannens forslag med 7,3 mill kr grunnet et stort misforhold 
mellom faktiske kostander og budsjettet for 2013 (7). For 2014 er dette dekt av skjønnsmidler 
bevilget i Statsbudsjettet. Videre iverksettes det en rekke tiltak med sikte på å redusere 
utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. Bortfall av forhøyet barnesats ble iverksatt fra 1. juli 2013 
etter bystyrets vedtak i tertialrapport 1/2013 (16). Det gjennomføres nå også direkte trekk av husleie 
på tjenestemottakere som har arbeidsavklaringspenger og innsparingen gjelder redusert tapsføring 
(17). Vurderingen av saker med nye tilflyttere til kommunen etter modell fra flere større byer i landet 
blir strengere (18), samt at det innføres strengere vilkårssetting og strengere praksis for 
vilkårssettingen, og da spesielt for unge sosialhjelpsbrukere (19) og (20). Samarbeidet med Teknisk 
avdeling fra sommeren 2013, nærmere bestemt sysselsetting av unge sosialhjelpssøkere, videreføres 
og utvides til også å gjelde andre kommunale virksomheter (21). Av andre tiltak nevnes strengere 
vurderinger i forhold til nødhjelp/kriser med faktisk vurdering av behov, bruk av økonomiske 
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rådgivere som lager en «råd- og veiledningspakke» til brukere, samt en mer målrettet ressursbruk 
mot enkelte tjenestemottakere (22). 
 
Helsekontoret  
I 2014 vil det fortsatt være fokus på stillingsreduksjoner, vakansestyring og økt inntjening. Rønvik 
legesenter effektiviseres med 0,6 stillinger som et resultat av innføring av selvbetjent 
betalingsterminal (23). Det søkes i tillegg om 0,2 mill kr i statstilskudd for å videreføre 
kommunepsykologstillingen, da Helsedirektoratet har utvidet tilskuddsperioden med 3 nye år (24). 
Overgrepsmottaket er, i henhold til Stortingsmelding 15 «Forebygging og bekjempelse av vold i nære 
relasjoner», planlagt overført til spesialisthelsetjenesten fra og med 2015. En eventuell videre drift 
fra Bodø kommunes side forutsetter at Nordlandssykehuset velger å kjøpe tjenesten fremfor å drifte 
den selv (25). Legevakten opplever økt arbeidspress i helgene. Det vil derfor bli foretatt en 
gjennomgang av organiseringen av daglegevakten for å avdekke ytterligere inntektspotensialer, som 
igjen vil gå til å dekke driftsutfordringene knyttet til helg. 
 
Tiltak og tekniske korrigeringer 
For 2014 vil budsjettet til HO-øvrig øke med 21,2 mill kr. Av dette utgjør lønn og pensjon 6,4 mill kr, 
prisstigning 6,0 mill kr, nye og allerede vedtatte tiltak 12,8 mill kr og innsparing/effektivisering -8,4 
mill kr. 
 
HO øvrig Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013               252 545                252 545                252 545                252 545  

Lønns- og pensjonsendring 2013                    6 365                     6 365                     6 365                     6 365  

Tiltak ØP 2013-2016                      -590                 -10 590                 -10 590                 -10 590  

Øvrige endringer                    4 412                     4 612                     4 612                     4 612  

Basisbudsjett 2014               262 732                252 932                252 932                252 932  

Nye driftstiltak 2014-2017                  13 439                   13 439                   13 439                   13 439  

Innsparing/effektivisering                  -8 384                 -12 215                 -12 215                 -12 215  

Prisstigning                    5 986                     5 986                     5 986                     5 986  

Driftsrammer 2014-2017               273 773                260 141                260 141                260 141  

Tabell 5.4.2.3 Tekniske korrigeringer og tiltak. Tall i 1000 kr. 

5.5 Eiendom 
Eiendomskontoret er kommunens sentrale aktør i bygge- og eiendomssaker, som byggherre, 
eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Kontoret yter bistand til kommunens tjenestesteder når de 
har behov for lokaler og eiendomstjenester. Kommunen eier og forvalter til sammen ca. 256 000 m2 
bygningsmasse. Tallet inkluderer ca. 47 000 m2 boligareal. I boligareal inngår også boliger eid av Bodø 
kommunale boligstiftelse. I planperioden ferdigstilles Sølvsuper, Stormen, rus og psykiatriboliger på 
treningsfeltet, flerbrukshall og ny brannstasjon.  

Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor utfordring for kommunen. 
Bygningsmassen representerer verdier for over 3 mrd kr. Målet er å tilby brukere bygninger og 
lokaler med en akseptabel standard. Det skal naturligvis ikke medføre helserisiko å oppholde seg i 
kommunens bygninger. God bygg og eiendomsforvaltning er å gi brukerne gode og effektive bygg, 
med tilhørende tjenester til lavest mulig kostnader. 

For kommende planperiode foreslås det å fortsette fokus på allerede vedtatte prioriterte områder: 

 Årlig revisjon av vedlikeholdsplan for bygningsmassen 

 Økt fokus på kostnadseffektiv drift og forvaltning av bygningsmassen 

 Bedre brannsikkerhet i kommunale bygg 



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

54 
 

 Forskriftsmessige bygg 

 Etablere gode styringsverktøy for gjennomføring av byggeprosjekter 

 Etablere et forvaltningssystem for kommunens bygningsmasse 

 Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere 

 Avhende overflødig bygningsmasse 
 

Innenfor tjenesteområdet vil det som tidligere i løpet av perioden være tre særlige utfordringer: 
Vedlikehold av bygningsmassen, heri å etablere et verdibevarende vedlikeholdsnivå og håndtere 
akkumulert etterslep, beholde og rekruttere medarbeidere. 

Kommunalt foretak  
Bystyret har vedtatt opprettelse av et kommunalt eiendomsforetak (KF) med formål om å forvalte og 
utvikle hele eller deler av kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige 
prinsipper. Opprettelse av et kommunalt eiendomsforetak vil kreve et grundig arbeid rundt blant 
annet følgende innsatsfaktorer: 

 Eierstyring, hensiktsmessige vedtekter for et kommunalt eiendomsforetak (KF) 

 Finansielle verktøy, økonomiske rammer og beregninger av ekstra vedlikeholdstiltak. 

 System for planlegging, styring og utvikling av eiendomsforvaltningen (FDVU-system) 

 Innføring av prinsippet med kostnadsdekkende husleie 

 Kompetanse og samling av kompetansemiljø (blant annet renholdere og vaktmestre) 

 Rollefordeling og –forståelse, samt kommunikasjon aktørene imellom 
 

Rådmannen foreslår å opprette et prosjekt. Her ønskes bystyret som prosjekteier og rådmannen som 
prosjektansvarlig. Selve prosjektgruppen skal utrede hvordan et kommunalt eiendomsforetak kan 
opprettes under de beste forutsetninger. Selskapet skal være etablert innen utgangen av 2014. 
 
Vedlikehold/Rehabilitering 
For 2014 foreslås det brukt 18,4 mill kr i driftsmidler til bygningsvedlikehold, eller 91 kr/m2, mot 
faglig anbefalt nivå er 100 kr/m2. I tillegg forslås brukt 5,0 mill kr til etterslep i vedlikehold – rettet 
mot skolebygg, samt 4,0 mill kr til økt brannsikkerhet og 1,0 mill kr til oppgradering av el-anlegg - 
totalt 49 kr/m2. 

For lav innsats over mange år har gitt et akkumulert etterslep. Eiendom har, etter modell utarbeidet 
av KS, satt opp en tilstandsvurdering av en rekke formålsbygg i kommunen. Rapporten viser 
vedlikeholdsetterslepet og danner grunnlag for den årlige revisjon av vedlikeholdsplan. Etterslep i 
vedlikehold er beregnet til ca. 65 mill kr. over de neste 5 år og 287 mill kr. de neste 6-10 år. 
 

 
Figur 7. Vedlikeholdsinnsats i tjenestebygg gjennom bruk av driftsmidler perioden 2002-2017. 

 
Tabellen viser vedlikeholdsinnsats per m2 over år og fremskrevet til 2017. Faglig anbefalt nivå er 100 
kr per m2. Tilleggsbevilgning på 5 mill kr, øremerket skolebygg - finansiert over investeringer, 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Serie1 69 61 38 48 61 58 61 86 96 93 94 85 91 87 89 90
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motvirker ytterligere vedlikeholdsetterslep. Akkumulert vedlikeholdsetterslep innebærer at 
driftsforstyrrelser vil forekomme, og det vil være en utfordring å oppfylle forskriftskrav.  

Ved prioritering av tiltak finansiert over vedlikeholdsmidler er følgende kriterier lagt til grunn: 

 Sikkerhet for brukere av bygg 

 Sikkerhet for bygget  

 Driftsforstyrrelser 
 

Byggtype 2013 Kr per m2 2014 Kr per m2 

Administrasjonsbygg 250 000 74 0 0 

Skole 10 360 000 78 9 290 073 67 

Barnehager 1 840 000 82 1 780 711 79 

Helsebygg 460 000 10 2 971 211 65 

Idrett/kultur/tekniske bygg 1 300 000 41 1 238 005 39 

Totalt  14 210 000   15 280 000   

Faste avtaler 1 940 000 10 1 940 000 10 

Akutt vedlikehold/reserve 1 150 000 6 1 200 000 6 

Risikoanalyse spes. sykehjem 500 000 3 0 0 

Sum inkl reserve 17 800 000 90 18 420 000 91 

Tabell 5.5.1. Vedlikeholdsinnsats 2014. Tabellen viser vedlikeholdsinnsats fordelt på type formålsbygg for 
2014. 

Tiltakene følger i all hovedsak vedtatt vedlikeholdsplan. Innsatsen i kronebeløp er størst i skolebygg. 
På skole prioriteres særlig Hunstad ungdomsskole, basseng på Tverlandet og tiltak i Aspåsen skole. 
Innenfor barnehage prioriteres Osphaugen og Messiosen. Innenfor helsebygg Furumoen og 
Stadiontunet. 

Eiendomskontoret       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Energi TBSS 0,0 -23 -18 0 0 0 0 

Eiendomskontoret 20,0 8 547 8 991 9 936 9 936 9 936 9 936 

Utvikling/prosjektering 0,0 2 839 0 0 0 0 0 

Biobrenselsanlegg 0,0 47 0 0 0 0 0 

Leieavtaler 0,0 529 375 425 425 425 425 

Torggaten 27 - utleie 0,0 -228 -135 0 0 0 0 

Vedlikehold 0,0 16 949 16 275 16 835 17 995 15 995 16 995 

Bygningsforsikring 1,0 2 784 2 746 2 853 2 853 2 853 2 853 

Håndverkertjenesten 8,0 653 887 1 097 1 097 1 097 1 097 

Renholdstjenesten 49,6 522 0 0 0 0 0 

Herredshuset 0,0 2 014 1 638 1 637 1 637 1 637 1 637 

Sum netto rammer 78,6 34 633 30 760 32 782 33 942 31 942 32 942 

Tabell 5.5.2. Økonomiplanforslag 2014-2017. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

 

Renholdstjenester 
Tjenestetilbudet innenfor renhold omfatter renhold i 97 kommunale bygg/kontrakter fordelt på 26 
barnehager (30 bygg), 9 skoler og 62 øvrige bygg/kontrakter, inklusive leide bygg. Budsjett 2014 for 
renholdstjenesten er basert på ca. 50 årsverk. Av dette utføres 12 årsverk av mobile enheter. 
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Det er lagt til grunn en prisøkning på 8,37 % sammenlignet med 2013. Økning skyldes økte kostnader 
til lønn og pensjon. Det er ikke foretatt regulering av pris siden 2010. 

Bystyret har vedtatt konkurranseutsetting av renhold – også renhold som utføres i egenregi av skoler 
og institusjoner. Oppgaven er delt inn i to faser, hvor fase en omfatter renhold i barnehager, og fase 
to gjelder øvrig renhold. En del av premissene for konkurransen er overføring av personell til ny 
arbeidsgiver. 

Styring av investeringsprosjekter 
Eiendom ivaretar byggherrefunksjonen og prosjektansvaret for investeringsoppgaver knyttet til bygg, 
samtidig bidrar kontoret med prosessledelse knyttet til utviklingsarbeid. I årene fremover vil det bli 
lagt vekt på å heve virksomhetens kompetanse på utvikling av eiendommer, programmering, 
mulighetsstudier og betraktninger av levetidskostnader. 

Rekruttering 
Eiendom står ovenfor et generasjonsskifte av medarbeidere innenfor yrkesgruppene ingeniør/ 
sivilingeniør/arkitekt. I løpet av økonomiplanperioden vil mer enn 1/3 av disse medarbeiderne enten 
oppnå eller ha oppnådd grense for AFP-pensjon. I samme tidsrom har kommunen store og krevende 
utviklings- og investeringsprosjekter. HR-kontoret vurderer tiltak som kan bidra til stabilisering av 
personell og forbedre og forbedre kommunens rekrutteringsevne. Arbeidet må prioriteres i 2014. 

Bolig- og næringsarealer 
Tilgjengelig kommunalt eid næringsareal er begrenset. På Rønvikleira og Burøya er alle arealer enten 
håndgitt eller øremerket til spesielle formål som fiskeri, havn eller adkomst til terminalområdet. 
Bodøs vekstutsikter tilsier at tilgangen må økes på kort og lang sikt. Etterspørselen av areal for 
boligtomter er liten. For å øke tilfanget av boligareal og bidra til mer byggeaktivitet vil kommunen 
dele opp ledige felt i mindre parseller – ca. 3-8 dekar. Dette kan innebære at flere aktører konkurrer 
og får tilgang til utbyggingsareal. Utover dette vil det jobbes videre med å se på muligheter for 
Kvalvikodden og på Langstranda. 

Avhending overflødig eiendom/bygg 
Eiendomskontoret har i flere år jobbet med å øke bevissthet rundt overflødig eiendom/bygg. 
Overflødig bygningsmasse skal avhendes for å sikre optimal ressursbruk for kommunen. Det 
utarbeides kontinuerlig oversikt over bygg og eiendommer som er aktuelle. Deretter er det viktig å 
sikre at kommunen ved salg får realisert bygningsmassens underliggende verdier. I noen tilfeller vil 
det være nødvendig å omregulere/utvikle eiendommen for deretter foreta salg. I 2014 prioriteres 
salg av Bodin sykehjem, og i 2015 dagens brannstasjon. For brannstasjon er det innledet et 
samarbeid med TINE DA om et felles salg av kvartalet. Som en del av tiltakspakken gjennom prosjekt 
«Framtida vårres» bygges det inn besparelser relatert til vedlikehold for bygg som etter hvert 
avhendes. Totalt er det bygd inn et beløp stigende til ca. 1,8 mill kr i perioden (se utrykt vedlegg)  

Innleie av lokaler 
Kommunen er en stor aktør i leiemarkedet. Totalt leier vi 26.300 m2, til en årlig kostnad av 30.2 mill 
kr. Leieperioden varierer fra 1 til 20 år, og gjennomsnittlig varighet pt er 5 år. Innleie av lokaler med 
varighet over tre måneder skal ivaretas av eiendomskontoret. All ledighet av lokaler skal meldes til 
eiendomskontoret. Dette gjelder uavhengig om kommunen er leietaker eller eier. All fremleie av 
lokaler skal vurderes av eiendomskontoret. Eiendomskontoret følger opp leiekontrakter med hensyn 
til indeksregulering. I forbindelse med prosjekt «Framtida vårres» og tiltakspakke er det lagt til grunn 
at kommunen skal redusere behov for eksternt leie av arealer tilsvarende 5 % av totalen, det vil si ca. 
1,5 mill kr. 
 

Eiendomskontoret Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013                  30 760                   30 760                   30 760                   30 760  
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Lønns- og pensjonsendring 2013                    2 797                     2 797                     2 797                     2 797  

Tiltak ØP 2013-2016                  -6 555                   -5 395                   -4 395                   -4 395  

Øvrige endringer                       491                        491                        491                        491  

Basisbudsjett 2014                  27 493                   28 653                   29 653                   29 653  

Endring i egenbetalinger                  -2 709                   -2 709                   -2 709                   -2 709  

Nye driftstiltak 2014-2017                    8 233                     8 233                     8 233                     9 233  

Innsparing/effektivisering                      -650                       -650                   -3 650                   -3 650  

Prisstigning                       416                        416                        416                        416  

Driftsrammer 2014-2017                  32 782                   33 942                   31 942                   32 942  

 Tabell 5.5.3. Avdelingens driftsrammer 2014-2017. Tall i 1000 kr 

Avdelingens rammer er endret med helårseffekt av lønnsoppgjøret for 2013, samt justert til rett 
pensjonssats. Fra økonomiplanvedtaket desember 2012 ble kravet om effektivisering av renholdet 
fra og med 2014 lagt til eiendomskontoret, dette er nå flyttet til kommunes fellesområde, jamfør 
punkt 2 under. Videre i økonomiplanen er arealprosjektet tatt ut som også lå feil. Det ligger også en 
opptrapping av vedlikeholdsprogrammet inne i vedtaket fra desember 2012, dette er videreført i 
2017 jamfør punkt 10 under. Øvrige endringer er flytting av oppgaver fra grunnskole, samt vedtak fra 
tertial 2 vedrørende folketannrøkten.  

Nr Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

  Eiendomskontoret         

1 Feil i lønnsbudsjett renhold 1 744 1 744 1 744 1 744 

2 Eff.krav renhold -> kommunens fellesområde 5 000 5 000 5 000 5 000 

3 Diverse endringer på enhetene -650 -650 -650 -650 

4 Korrigeringer eiendomskontoret 919 919 919 919 

5 Mindre endringer Energi Tverlandet BSS 18 18 18 18 

6 Avvikling Torggaten 27 - utleie 135 135 135 135 

7 Stilling Vedlikeholdsprogrammet 525 525 525 525 

8 Hovedverneombud, finansiering -108 -108 -108 -108 

9 Prosjekt «Framtida vårres» 0 0 -3 000 -3 000 

10 Vedlikeholdsprogrammet (1 mill kr/1 % av inv) 0 0 0 1 000 

  Sum 7 583 7 583 4 583 5 583 

Tabell 5.5.4. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 
 

1.  I budsjettet for 2013 ble deler av lønnsbudsjettet til renholdsenheten ved en feiltakelse 
utelatt. Dette løftes inn i 2014 slik at budsjettet blir rett. 

2.  I budsjettvedtaket desember 2012 ble det vedtatt å redusere renholdet med 5 mill kr fra og 
med 2014. Dette kravet ble da lagt på eiendom, dette flyttes nå over til kommunens 
fellesområde. 

3. Mindre justeringer på enkeltposter. 

4. Mindre justeringer av driftsbudsjettet til ansvar 4010. 

5.  Liten justering for å balansere budsjettet på ansvar 4009. 

6. Riving av brakkerigg ved Bankgata skole. Leieinntekter opphører. Ansvar ikke lenger aktivt. 

7.  Flytting av en stilling internt på eiendomskontoret. 

8. Andel av kostnader for finansiering av hovedverneombud. 
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9.  I forbindelse med prosjektet «Framtida vårres» har Sentraladministrasjonen inkludert 
Eiendom fått krav om en innsparelse på 11 mill kr. Eiendom sin andel av dette kravet er på 3 
mill kr fra 2016, her inngår redusert husleie (redusere antall leieobjekter) og ta ned 
vedlikeholdet på grunn av salg/frigjøring av kommunale bygg (færre bygg å vedlikeholde). 

10.  I tidligere økonomiplan lå det inne en opptrapping på vedlikeholdet fram til 2016, legger til 1 
mill kr i 2017 til økt vedlikehold, grunnet nybygg. 

 

Prosjekt «Framtida vårres» 
Eiendomskontoret har jobbet og arbeider videre med følgende tiltak som skal bidra inn i prosjekt 
«Framtida vårres»: 

 Konkurranseutsetting av renhold. Fase en gjelder renhold i barnehager, fase to gjelder øvrig 

bygningsmasse. 

 Avhende overflødig/unyttig bygningsmasse. Frigi driftsmidler som er knyttet opp i bygg som 

ikke dekker kommunens behov eller funksjon. 

 Innleie av lokaler. Bedre utnyttelse av innleide lokaler. Strammere regime på hvem gjør hva. 

 Opprettelse av kommunalt eiendomsforetak. Herunder økt fokus på teknisk drift og 

energiforbruk. 

5.6 Teknisk avdeling  
Bodø er en by i sterk vekst og Teknisk avdeling er produsent av mange viktige tjenester, som har stor 
betydning i innbyggernes dagligliv. Avdelingen ivaretar den overordnede areal- og 
transportplanleggingen, fra utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, til den minste byggesak. 
Avdelingen forvalter og utvikler også viktig samfunnskritisk infrastruktur innenfor hovedområdene 
veg, vann, avløp og grøntområder. Videre bidrar avdelingen gjennom aktivt samarbeid med andre til 
gjennomføring av kommunens klima- og miljøarbeid.  

Kommunen har lenge vært inne i en sterk ekspansiv utbyggingsperiode med mange tunge 
byutviklingsprosjekter. Også i kommende økonomiplanperiode vil det bli vedvarende høyt fokus på 
store utbyggingsoppgaver. Teknisk avdeling er ikke dimensjonert for så store oppgaver og 
arbeidsmengde som følger av utviklingen som byen er inne i. For eksempel vil Bypakke Bodø medføre 
en lang rekke nye prosjekter som krever økt kapasitet i både plan-, prosjekterings- og 
gjennomføringsfasen. Sektoren stilles derfor overfor store utfordringer med stort press på flere av 
tjenestene innen avdelingen. Et generelt misforhold mellom oppgaver og ressurser kan bli en 
bremsekloss for en ellers positiv samfunnsutvikling. 

Avdelingens tjenester er hovedsakelig finansiert gjennom gebyrinntekter fra avdelingens 
selvkostområder som byggesak, vann og avløp, oppmålingstjenester og behandling av private planer, 
samt en rekke andre salgsinntekter. I forbindelse med prosjekt «Framtida vårres» ble det definert et 
måltall for avdelingen på 5 mill kr hvorav 1 mill kr skulle være relatert til vann og avløpsområdet. 
Dette utgjorde ca. 6 % av sektorens nettorammer. 

Kommunaldirektøren ser ingen muligheter til å gjennomføre rammereduksjoner av denne 
størrelsesorden på de aktuelle tjenesteområdene, uten at tilpasningsprosessen medfører vesentlig 
redusert drifts- og tjenestenivå innenfor prioriterte byutviklingsoppgaver. Kommunaldirektøren har 
derfor vektlagt å unngå store kutt i virksomhetsområdenes rammer. Det muliggjør opprettholdelse 
av dagens drifts- og tjenestenivå. Konkret betyr det at avdelingen må øke egne inntekter. Det 
gjennomføres ved at det foreslås økning og innføring av nye brukerbetalinger med til sammen 3,2 
mill kr. I økonomiplanperioden vil for øvrig hele avdelingen bli gjennomgått med mål om innsparings- 
og effektiviseringstiltak. 
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Avdelingen har vurdert egen aktivitet og andre kommuners gebyrsystemer. Innenfor det 
kommunaltekniske området er det store lokale variasjoner når det gjelder gebyrstrukturer, og det er 
stort sprik i nivået på gebyrene. I vurderingen av forlaget om nye gebyrer, er det vektlagt at 
betalingssatsene skal fastsettes slik at de tilpasses nivået i sammenlignbare kommuner og at 
inntektene ikke blir større enn de faktiske kostnadene forbundet med tjenesten. Revisjon av 
gebyrregulativene for Geodata og Byplan vil bli fremlagt i egen sak. 

Teknisk avdeling       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Felles adm/bygderuta 6,0 1 603 316 -349 -349 -349 -349 

Parkering/torg 8,0 -8 517 -12 488 -15 579 -19 078 -20 078 -20 078 

Sivilforsvaret 1,0 844 860 897 897 897 897 

Byplan 12,0 9 053 6 939 7 498 7 498 7 498 7 498 

Byggesak 12,0 -580 -3 303 -2 708 -2 708 -2 708 -2 708 

Geodata 19,5 7 061 6 734 7 261 7 261 7 261 7 261 

Byteknikk 93,4 53 991 52 345 60 678 71 310 71 443 71 580 

Vann og avløp 42,8 34 0 0 0 0 0 

Sum netto rammer 194,7 63 490 51 402 57 698 64 831 63 964 64 101 

 Tabell 5.6.1. Økonomiplanforslag 2014-2017. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Vegvedlikehold 
I bystyrets opplegg for økonomiplanperioden 2014-2016 er det lagt inn en betydelig opptrapping av 
midler til veivedlikehold. Avhengig av driftsoppgavene, spesielt kostnadene til vinterdrift, vil 
økningen i vedlikeholdsbudsjettet kunne dekke det årlige reasfalteringsbehovet og stanse veksten i 
vedlikeholdsetterslepet. Prisveksten i markedet har imidlertid til dels vært høyere enn 
budsjettkompensasjonen de senere år og veinettet øker hvert år som følge av utbygging. I tillegg ble 
gamle riksvei 17 på Tverlandet omklassifisert til kommunal vei i 2010 uten at økte driftskostnader ble 
kompensert. I forbindelse med åpning av Tverlandsbrua vil veien i Hopen bli omklassifisert. Samlet 
utgjør dette nesten 15 km som alene utgjør mer enn 4 % vekst i veinettet. For å avhjelpe kommunens 
salderingsbehov i 2014 foreslås det imidlertid å utsette styrkingen av vegvedlikeholdet til 2015. 

Gatelys 
Når det gjelder kommunale gatelys er vedlikeholds- og utskiftingsbehovet stort. Eldre gatelys 
medfører store driftsproblemer og trenger oppgradering, samtidig som økninger i energipris har tatt 
stadig større del av drifts- og vedlikeholdsmidlene. Driftskostnadene utgjør rundt 80 % av budsjettet. 
De årlige utgiftene til vei- og gatelys har lenge oversteget rammen som dekkes av BE etter salget av 
Heggmoen kraftstasjon. Årlig behov for økte drifts-vedlikeholds- og investeringsmidler er ca. 2,5 mill 
kr. I tillegg tilsier en foreløpig tilstandsrapport fra Bodø Energi at det må utskiftes skadde og rustne 
søyler for 5 mill kr hvert år i økonomiplanperioden. Arbeidet med en «gatelysplan» for sentrum har 
vært intensivert. Gjennomføring av planen skal gi økt trygghet og estetikk samtidig med redusert 
energiforbruk. 

Park 
Den grønne infrastrukturen, inkludert de bilfrie plassene i sentrum, har stor betydning for helse og 
trivsel for byens innbyggere. Det har vært en prioritert oppgave med økt tilrettelegging og å 
opprettholde en høy vedlikeholdsinnsats av våre grønne områder. Stagnasjon i bevilgningene over 
mange år har imidlertid ført til at vi har en del nedslitte anlegg og redusert driftsstandard på noen 
områder. Kommunen har derfor en rekke parker, lekeplasser og grøntområder med stort behov for 
vedlikehold og oppgradering. Spesielt er det viktig å tilrettelegge for at barn skal ha trygge 
oppvekstsvilkår i nærmiljøet. Kommunaldirektøren foreslår derfor å iverksette utarbeidelse av en 
plan for oppgradering av lekeplasser. 
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Vann og avløp 
Kommunen har gjennomført en betydelig utbygging av store vann- og avløpsanlegg. Satsingen på 
oppgradering og vedlikehold av den kommunale infrastrukturen på vann- og avløpsområdet 
videreføres. Drikkevannskvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen er god og avløpshåndteringen er 
stort sett tilfredsstillende med hensyn til rensekravene. Byfortetting og klimaendringer stiller derimot 
stadig større utfordringer til kapasiteten i overvannssystemet. Tjenestene vann og avløp er 
selvfinansierende gjennom gebyrer, og har ingen direkte påvirkning på kommunens øvrige 
driftsbudsjett. Prisene for vann- og avløpstjenester har vært uendret siden 2010. Det foreslås heller 
ingen gebyrøkninger i 2014. 

Byggesak og Byplan 
Det forventes høy aktivitet og økt saksmengde innenfor byggesak, byplan og geodata i 2014. 
Kontorene har høy selvfinansieringsgrad. Tilnærmet 70 % av aktiviteten finansieres via gebyrer. Kort 
saksbehandlingstid og effektive arbeidsrutiner skal fortsatt være prioritert. Arbeidet mot en 
døgnåpen forvaltning vil fortsette. Det er mulig å levere elektroniske byggesøknader, og arbeidet 
med å få flest mulig til å ta dette i bruk vil kreve oppfølging også i 2014. Etterspørselen etter digitale 
geodatatjenester og oppdatert planinformasjon er økende. Ajourhold av geodata vektlegges derfor, 
og det arbeides kontinuerlig med systemer for å gi enkel og pålitelig tilgang til geodata for offentlig 
forvaltning, næringsliv og publikum.  

Bystyret er svært ambisiøs med tanke på nødvendig planmessig tilrettelegging i forhold til by- og 
transportutvikling samt oppgradering av byen. Selv om byplankontoret har den nødvendige 
kompetansen, vil det ikke være mulig å gjennomføre alle de prioriterte plan- og utredningsoppgaver 
som ønskes uten betydelig ekstern konsulentbistand.  

Investeringer 
Bypakke Bodø skal tilrettelegge for et miljøvennlig, effektivt og trafikksikkert transportsystem i 
byområdet i løpet av de neste 10 årene. Rammene for Bypakken ble vedtatt av bystyret i juni 2011. 
Bypakken er ikke vedtatt av Stortinget, men det er innarbeidet midler til tiltak innenfor 
kollektivtrafikk, Digitale barnetråkk og trafikksikkerhet i samsvar med vedtatte handlingsplaner.  
 
I investeringsforslaget for sektoren er det lagt til grunn oppfølging av tidligere politiske vedtak og 
forutsetninger. I investeringsbudsjettet er det funnet plass til 16,5 mill kr til kommunale veier 
I vann- og avløpssektoren foreslås det investeringer for henholdsvis 160 og 170 mill kr i 
økonomiplanperioden.  

Byggesak  
Byggesak har som målsetting å ha fornøyde brukere og vektlegger å gi god informasjon, være i dialog 
med kunden, vise respekt og fleksibilitet, samt behandle henvendelser med riktig vedtak og med 
lavest mulig saksbehandlingstid. 

En av plan- og bygningslovens viktigste målsettinger er å øke kvaliteten på byggearbeidene. Tilsyn er 
derfor en prioritert oppgave. Gjennom tilsyn vil det bidras til å få ned antall byggefeil. I tilsynet vil 
fokus bli rettet mot avfallsplaner, sluttdokumentasjon, miljøundersøkelser med forurenset grunn, 
massehåndtering, prosjektering, utførelse og ulovligheter. I tillegg kommer oppfølging av tilsyn med 
universell utforming og energi i tråd med forskriftskrav.  

Arbeidet mot en døgnåpen forvaltning vil fortsette og utvikling av tjenester via webportal prioriteres 
som ledd i økt tilgjengelighet og service, samt at dette kan bidra til en mer effektiv saksbehandling. 

Geodata  
I Geodata er hovedutfordringene å gi publikum god service i oppmålingsforretninger, og å holde et 
tilstrekkelig godt oppdatert digitalt kartverk som støtte for de oppgaver som plan- og bygningsloven 
omfatter. Det er også et mål å tilby brukerne lett tilgjengelig og relevant informasjon om geografiske 
data over internett, samt å holde informasjonen oppdatert.  
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Det er etablert et digitalt planregister høsten 2013. For å kunne bruke verktøyet tilstrekkelig godt, 
kreves det en kontinuerlig gjennomgang og kvalitetssikring av grunnlaget. Videre utvikling bør gå i 
retning døgnåpen forvaltning med mulighet til plandialog og elektroniske tjenester. 

Det skal lages nye kart over tettsteder i Bodø kommune. Det er viktig at kartdata over de områdene 
som har mest aktivitet og hvor det skal pågå planlegging er godt kartlagt. 

Det settes i drift ny kartportal på inter- og intranett for publikum og saksbehandlingsbehov. I den 
sammenheng skal arbeidet med support og opplæring til brukerne prioriteres. 

Byplan 
Kommunen har stort press på areal- og transportplanlegging som en konsekvens av den generelle 
samfunnsutviklingen. Fysisk byplanlegging legger grunnlaget for utvikling av byen langt utover 
økonomiplanperioden og skal gi politisk beslutningsgrunnlag for arealutviklingen. Byplan er derfor en 
viktig premissleverandør for styring av utviklingen, gjennom å levere gode planprosesser og utvikle 
tilfredsstillende løsninger for den ønskede byutviklingen. Mange planprosesser pågår. 
Kommuneplanens arealdel omfatter de overordnede rammene for arealbruk. Forslag til ny arealdel 
vil foreligge juni 2014, og de viktigste utredningstemaene vil være fortetting og næringsutvikling. 

Det startes opp et prosjekt for en mulighetsstudium av flyplassen med sikte på å søke tilskudd fra DA-
midler. Kommunen må i tilfelle bidra med egenandel. Omfanget på denne er ikke avklart, men kan bli 
inntil 1 mill kr.  

Kommunale veier 
Veinettet viser tydelige tegn på at vedlikeholdet har vært forsømt i mange år, og deler av det 
kommunale veinettet er i økende forfall. Det gjelder særlig hovedveier og fortau. Dette forfallet er 
dokumentert gjennom Hovedplan for vei, som bystyret behandlet i juni 2011, og hvor det ble 
synliggjort et betydelig vedlikeholdsetterslep beregnet til 250 mill kr i forhold til en såkalt 
minimumsstandard. I planen er det vist til at økning av vegbudsjettet til ca. 60 mill kr er nødvendig 
for å stanse verdiforringelse av vegnettet og redusere etterslepet på vegvedlikeholdet fordelt slik: 30 
mill kr til drift av vegnettet, 13 mill kr til vedlikehold av vegnettet og 16 mill til ekstraordinært 
vedlikehold. 

Teknisk avdeling Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013                  51 402                   51 402                   51 402                   51 402  

Lønns- og pensjonsendring 2013                    8 783                     8 783                     8 783                     8 783  

Tiltak ØP 2013-2016                    4 006                     3 007                     2 007                     2 007  

Øvrige endringer                    4 603                     4 735                     4 868                     5 005  

Basisbudsjett 2014                  68 793                   67 927                   67 060                   67 197  

Endring i egenbetalinger                  -3 200                   -3 200                   -3 200                   -3 200  

Nye driftstiltak 2014-2017                           -                              -                              -                              -    

Innsparing/effektivisering                  -8 600                       -600                       -600                       -600  

Prisstigning                       704                        704                        704                        704  

Driftsrammer 2014-2017                  57 698                   64 831                   63 964                   64 101  

Tabell 5.6.2. Tekniske korrigeringer 2013. Tall i 1000 kr. 

 

Spesifisering av endring i egenbetalinger og innsparinger/effektivisering framkommer i tabell 5.6.3. 
under. 

Nr Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

  Teknisk avdeling         
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1 Utsatt økning veivedlikehold -8 000 0 0 0 

2 Inndragning stilling geodata -600 -600 -600 -600 

3 Infoland - økte satser -650 -650 -650 -650 

4 Gebyr gravemeldinger -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 

5 Gebyr avkjørselssøknader -250 -250 -250 -250 

6 Gebyr arbeidsvarsling skiltplaner -200 -200 -200 -200 

7 Redusert drift VA -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

8 Økt avsetning fond VA 1 000 1 000 1 000 1 000 

  Sum -11 800 -3 800 -3 800 -3 800 

Tabell 5.6.3. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr.  

 
Vann og avløp 
Budsjettet for drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet opprettholdes på samme nivå som i 
2013. Det foreslås ingen økning i vann- og avløpsgebyrene. 

Beregning av avgiftsgrunnlag vann. 

Beskrivelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Driftsutgifter 24 815 26 990 27 240 27 490 27 740 

Kapitalkostnader 43 202 42 995 45 094 47 030 47 062 

Internsalg 0 -2 175 -2 175 -2 175 -2 175 

Avgiftsgrunnlag 68 017 67 810 70 159 72 345 72 627 

Inntekter vann -75 250 -75 500 -75 750 -76 000 -76 250 

Diff. avgiftsgrunnlag vs inntekter -7 233 -7 690 -5 591 -3 655 -3 623 

Avsetning/bruk av fond 7 233 7 690 5 591 3 655 3 623 

Akkumulert fond 33 927 41 617 47 208 50 863 54 486 

Avgiftsøkning i perioden 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tabell 5.6.4. Avgiftsgrunnlag vann. Tall i 1000 kr. 
 

 
Beskrivelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Driftsutgifter 23 201 24 735 24 985 25 235 25 485 

Kapitalkostnader 29 817 29 291 31 399 33 992 36 374 

Internsalg 0 -1 534 -1 534 -1 534 -1 534 

Avgiftsgrunnlag 53 018 52 492 54 850 57 693 60 325 

Inntekter avløp -54 750 -55 000 -55 250 -55 500 -55 750 

Diff. avgiftsgrunnlag vs inntekter -1 732 -2 508 -400 2 193 4 575 

Avsetning/bruk av fond 1 732 2 508 400 -2 193 -4 575 

Akkumulert fond 17 550 20 058 20 458 18 265 13 690 

Avgiftsøkning i perioden 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tabell 5.6.5. Avgiftsgrunnlag avløp. Tall i 1000 kr. 

Sektoren har de siste år gått med overskudd, som er satt av på bundet driftsfond. Kalkylerenten for 
beregning av avgiftsgrunnlaget er i henhold til retningslinjene, og satt lik effektiv rente på norske 
statsobligasjoner per september 2013 med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 %. For 2014 
er renten satt til 3 %. Usikkerheten fremover vil være utviklingen i rentemarkedet. Generelt kan det 
nevnes at en økning i renten på 1 %, vil gi seg et utslag i avgiftene på ca. 6 %. Som følge av for tiden 
lav kalkylerente, foreslås det ingen avgiftsøkning i perioden for henholdsvis vann og avløp. 
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Beskrivelse 2013 2014 2015 2016 2017 

Driftsutgifter 1 412 1 017 1 022 1 026 1 031 

Kapitalkostnader 188 183 178 174 169 

Sum avgiftsgrunnlag 1 600 1 200 1 200 1 200 1 200 

Inntekter kommunalt påslag renovasjon -1 600 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Diff. Avgiftsgrunnlag vs inntekter 0 0 0 0 0 

Avsetning/bruk av fond 0 0 0 0 0 

Akkumulert fond 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 

Avgiftsøkning i perioden 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tabell 5.6.6. Avgiftsgrunnlag renovasjon. Tall i 1000 kr. 

Beregningen viser inntekter fra det kommunale påslag på renovasjonsgebyret. Inntektene benyttes 
til dekning av kommunens kostnader forbundet med utøvelse av myndighet vedrørende 
husholdningsavfall, avskrivningskostnader og oppsamling av husholdningsavfall på avveie. 
 

5.7 Kommunens fellesområde 
En del av fellesområdets inntekter og utgifter er holdt utenom i dette kapittelet. Disse postene inngår 
i tabell 4.1 og er nærmere beskrevet i kapittel 4.  

Dette gjelder i hovedsak følgende poster: 

Skatt/rammetilskudd 
Eiendomsskatt 
Renteinntekter/aksjeutbytte 
Renteutgifter/avdrag 
Rentekompensasjon 

Etter at disse sentrale postene er trukket ut, sitter kommunene igjen med de fleste 
avtalene/tilskuddene, samt avskrivningene.  

Kommunens fellesområde       Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  Årsverk R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Finansforvaltning 0 -384 -18 -225 -105 9 164 

Skatt og rammetilskudd 0 -69 141 -69 960 -79 960 -81 960 -83 960 -85 960 

Avtaler 0 90 089 87 663 104 330 106 863 108 028 107 874 

Avskrivninger 0 -89 569 -99 957 -99 209 -103 411 -107 936 -110 345 

Overformynderiet 0 2 529 1 632 0 0 0 0 

Fellesområde 0 -2 443 28 877 16 456 39 240 87 322 103 193 

Sum netto rammer 0 -68 917 -51 763 -58 607 -39 373 3 463 14 926 

Tabell 5.7.1. Økonomiplanforslag 2014-2017. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Finansforvaltning (rest) 
På dette området ligger kommunes utgifter til banktransaksjoner, intern overførsel fra OK-avdeling 
for betjening og en overføring til BBL som følge av kommunes andel av Tusenhjemmet utbyggingen.  

Skatt/rammetilskudd (rest) 
Her ligger kommunes inntektsbudsjett når det gjelder momskompensasjon drift. Den er beregnet til 
80 mill kr i 2014, stigende til 86 mill kr i 2017.  

Avtaler 
Nedenfor vises en oversikt over tilskuddene til kommunale foretak og kirkelig fellesråd for 2014 
beregnet med utgangspunkt i tilskudd 2013, men prisjustert med deflator og ny pensjonssats. Bodø 
Kulturhus KF har imidlertid fått et økt tilskudd på 0,5 mill kr. Dette er på linje med kommunens egen 
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styrking av bibliotekstjenesten, som en forberedelse til oppbygningen i forbindelse med Stormen. 
Tilskuddet gis som en engangseffekt for 2013 og det forutsettes at Bodø Kulturhus KF planlegger 
driften fra og med 2014 i henhold til de rammer og vedtak som er fattet av Bystyret. 
 
Dette betyr at tilskuddene blir som følger:  
Bodø Spektrum KF  2013 kr 4 543 000  2014 kr 4 741 000 
Bodø Kulturhus KF  2013 kr 5 313 000  2014 kr 15 264 000 
Bodø kirkelige fellesråd  2013 kr 24 327 000  2014 kr 26 317 000 
 

Ferdigstillelse og driftsigangsetting av Hunstad kirke innebærer en økning av rammer relatert til dette 
området i underkant av 7 mill kr (inkludert ca. 4,5 mill kr i årlige avdrag). Satsingen på en ny kirke gjør 
at det er behov for å effektivisere virksomhetsområdet ytterligere for å kunne opprettholde 
verdibevarende vedlikehold på eksisterende bygningsmasse.  

 
I tillegg spesifiserer Rådmannen følgende andre store budsjetterte avtaler/tilskudd: 

Salten Brann IKS  2013 kr 41 041 000  2014 kr 42 564 000 
Tros og livssyn   2013 kr 1 770 000  2014 kr 1 850 000 
Helse og miljøtilsyn Salten 2013 kr 1 667 000  2014 kr 1 689 000 Tilskudd 
Helse og miljøtilsyn Salten 2013 kr 220 000  2014 kr 228 000 Husleie 
Visma    2013 kr 2 600 000  2014 kr 2 800 000 
Personalforsikringer  2013 kr 4 540 000  2014 kr 4 860 0002 
Salten kommunerevisjon 2013 kr 2 260 000  2014  kr 2 335 000 
Salten regionråd  2013 kr 1 825 000  2014 kr 1 830 000 

Bodø kommune har et særlig ansvar i form av sin størrelse når det gjelder å videreutvikle og 
stimulere til samarbeid mellom kommunene i Salten. Det påhviler Bodø et ansvar å legge til rette for 
at også de mindre kommunene rundt kan få drahjelp i forhold til utførelse av lovpålagte tjenester. 
Som gjenytelse bør Bodø kommune kunne forvente støtte og oppslutning rundt store 
utbyggingsprosjekter og problemstillinger som berører hele regionen (for eksempel Stormen og ny 
rullebane).  

Det er imidlertid viktig at kommunale virksomhetsoverbygninger innser det presset som for tiden 
eksisterer i forhold til driftsbudsjettene for kommunene i Salten. 

Bodø kommune legger årlig ned i underkant av 50 mill kr i Salten samarbeidet. Når det gjelder 
prosjekt «Framtida vårres» ble alle nærstående parter av Bodø kommune invitert til en presentasjon 
og i skriftlig kommunikasjon gjort kjent med kommunens prosjektplaner. Rådmannen kom her også 
med en oppfordring om å utrede i henhold til sammen mandat som ble gitt internt, det vil si to 
scenarier i forhold til nedtrekk, 3 og 7 % med konsekvensanalyser. 

Resultatet har vært nedslående. Etter innmelding av budsjett er økningen på ca. 3,5 %. Dersom dette 
hadde ligget innenfor Rådmannens myndighetsområde ville et normalt krav vært et nedtrekk på 
netto 2 % (5 % nedtrekk men med 3 % kompensasjon for lønns- og prisvekst). Dette ville kunnet 
frigjøre ca. 1 mill kr til andre formål i kommunen. 

Avskrivninger 
Her ligger motposten til avskrivninger/kapitalkostnader som ligger rundt om i avdelingene. Totalt gir 
ikke avskrivninger/kapitalkostnader noen effekt for kommunen som helhet da de balanserer. Dette 
fremkommer i den økonomiske oversikten - drift i vedlegg 4.  

                                                           
2
 Budsjetterte med kr 5 400 000. Dette er så redusert med 10 % grunnet anbudsrunde. Nytt budsjett kr 

4 860 000,-. 
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Overformynderi 
Overformynderiet er flyttet over til Fylkesmannen fra og med 1.7.2013. Kommunene får en 
reduksjon i rammetilskuddet på grunn av denne omleggingen. For 2014 utgjør dette trekket for 
kommunene 64,5 mill kr.  

Felleskostnader 
Her ligger en del avtaler, samt lønnsavsetningene i perioden. 
 
KS    2013 kr 4 510 000  2014  kr 4 824 000 3 Kontingent 
Norsk pasientskade  2013 kr 1 000 000  2014  kr 1 500 000  
BKBS    2013 kr 4 400 000  2014 kr 4 400 000 Husleie 
BKP Avtalefestet pensjon 2013 kr 15 400 000  2014 kr 16 250 000  
 

Kommunens fellesområde Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 

  B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2013                -51 763                 -51 763                 -51 763                 -51 763  

Lønns- og pensjonsendring 2013                           -                              -                              -                              -    

Tiltak ØP 2013-2016                -10 000                 -10 000                 -12 500                 -12 500  

Øvrige endringer                       262                        262                        262                        262  

Basisbudsjett 2014                -61 501                 -61 501                 -64 001                 -64 001  

Endring i egenbetalinger                           -                         -250                       -250                       -250  

Nye driftstiltak 2014-2017                  26 150                   12 030                   31 455                     7 046  

Innsparing/effektivisering                -25 711                     7 590                   33 185                   68 954  

Prisstigning                    2 455                     2 757                     3 073                     3 176  

Driftsrammer 2014-2017                -58 607                 -39 373                     3 463                   14 926  

Tabell 5.7.2. Avdelingens driftsrammer 2014-2017. Tall i 1000 kr 

Fra økonomiplanvedtaket desember 2012 ble det lagt inn en reduksjon i renhold med 5 mill kr fra og 
med 2014 samt innkjøpsbesparelser på 5 mill kr, økende til 7,5 mill kr i perioden. Dette var tidligere 
lagt til eiendom, men er nå flyttet til kommunes fellesområde. Øvrige endringer er flytting av 
lisenskostnader for Kvalitetslosen fra HR kontoret til kommunes fellesområde. 

Bodø ble i 2013 kåret av National Geographic til et av 20 sted i verden å besøke. Visit Bodø jobber 
aktivt i samarbeid med næringslivet og spesielt aktører i turistnæringen for å promotere Bodø som 
reisemål. Dette er ingen lovpålagt oppgave, men Rådmannen anerkjenner viktigheten av og 
potensialet for Bodø regionen tilknyttet arbeidet. Rådmannen foreslår å videreføre direkte støtte, 
men noe redusert fra nivået i 2010-2013. Tidlig i 2014 bør det fremlegges en politisk sak som klargjør 
hvilke forventninger Bodø kommune stiller i forhold til denne støtten. 

Nr Tiltak B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

  Kommunes fellesområde         

1 Oppsigelse nasjonal tjenestekatalog -101 -101 -101 -101 

2 Økning AFP 1 250 1 250 1 250 1 250 

3 Tilskudd Sjunkhatten 2013-2015 0 0 -125 -125 

4 Overformynderiet overført Fylkesmannen i 2013 -1 632 -1 632 -1 632 -1 632 

5 Kontingent KS KommIT tom 2015 50 50 0 0 

6 Momskompensasjon drift (80 mill kr i 2014) -10 000 -12 000 -14 000 -16 000 

                                                           
3
 De ansatte trekkes hver måned for OU-midler. Det budsjetteres derfor med 1 010 000,- som en inntekt som 

kommer til fratrekk. Netto 3 814 000,-. 



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

66 
 

7 Husleie Brannstasjon 1 250 1 250 1 250 1 250 

8 Økning pasientskadeerstatning 500 500 500 500 

9 Lønnsavsetning 18 661 8 661 33 661 13 661 

10 Effektivisering IKT -3 000 -6 000 -11 000 -11 000 

11 Redusert fra 7 mill kr til 3 mill kr - prosjektadm inv -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

12 Kapitalkostnader (motpost til TA - vann og avløp) 748 -3 454 -7 979 -10 388 

13 Visma nye programvarer 200 200 200 200 

14 Tilskudd Visit Bodø, avtale redusert -320 -320 -320 -320 

15 Tilskudd Salten Brann IKS 1 523 2 523 3 523 3 523 

16 Skatt kvotekraft, lavere -3 640 -3 640 -3 640 -3 640 

17 Kvotekraft, redusert salgsinntekt 5 000 5 000 5 000 5 000 

18 Avtale med Domkirkens diakonistiftelse utgår 0 0 0 -300 

19 Tilskudd Kirkelig fellesråd 1 020 1 020 1 020 1 020 

20 Tilskudd Bodø Kulturhus KF 8 920 12 302 12 302 12 302 

21 Åpning Stormen i 2014 2 000 0 0 0 

22 Seniorordning -1 650 -3 100 -3 100 -3 100 

23 Velferdspermisjoner -3 650 -6 100 -6 100 -6 100 

24 Kurs/Konferanse -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

25 Abonnement -100 -100 -100 -100 

26 Annonser -200 -200 -200 -200 

27 IKT fellesprosjekter del 1 - inntekter 0 -250 -250 -250 

28 IKT fellesprosjekter del 2 - klientpark 0 -350 -350 -350 

29 IKT fellesprosjekter del 3 - sanering 0 -100 -100 -100 

30 IKT fellesprosjekter del 4 - lisenser -100 -300 -300 -300 

31 Telefongodtgjørelse -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 

32 Treningsavtale 0 -400 -400 -400 

33 Bankavtale, red gebyr -50 -50 -50 -50 

34 Bruk av premiefond -9 000 0 0 0 

35 Framskriving lønn 0 32 251 62 971 99 040 

36 Midler til etablering av Eiendom KF 300 0 0 0 

37 Forsikring bygg, red 10 % -300 -300 -300 -300 

38 Forsikring personal, red 10 % -540 -540 -540 -540 

  Sum 439 19 370 64 390 75 750 

Tabell 5.7.3 Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Nasjonal tjenestekatalog var et produkt KS solgte. Dette ble sagt opp 2. halvdel av 2013 da 
kommunen ikke lenger hadde bruk for dette produktet. 

2. Kommunens utgifter til AFP forventes å stige fra 15,4 mill kr i 2013 til 16,65 mill kr i 2014. 
Dette er et resultat av økt pensjonsberegninger og en forventning om at flere vil gå over på 
denne ordningen i 2014. 

3. Tilskuddet er gitt for en 3 års periode, 2013-2015. Rådmannen foreslår at tilskuddet ikke blir 
videreført når 3 års perioden er over. 

4. Overformynderiet ble fra 1. juli 2013 overført Fylkesmannen. Nettobudsjettet for 2013 blir 
dermed ikke videreført. Kommunene har blitt trukket i rammetilskuddet for denne 
endringen. 
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5. Ny avtale med KS med varighet ut 2015. Avtalen gjelder alle kommuner. KommIT skal 
operasjonalisere den nye digitaliseringsstrategien for kommunesektoren gjennom 
samordning av forvaltnings- og utviklingsmessig karakter. 

6. Opprinnelig budsjett 2013 for mva kompensasjon var på 75 mill kr. Rådmannen foreslår at 
mva kompensasjonen for 2014 blir på 80 mill kr. Dette inkl. veimoms. Det legges opp en årlig 
økning på 2 mill kr i økonomiplanperioden. 

7. Som vertskommune for Salten Brann IKS har kommunen ansvaret for stasjonsdriften. 
Kommunen mottar fakturaer på 1,25 mill kr i 2013. Dette er ikke tidligere budsjettert, men 
rådmannen ønsker å legge dette inn fra og med 2014. 

8. Alle helseforetak, fylkeskommuner og kommuner er med i pasientskadeerstatningsfondet. 
Tilskuddsbeløpet kommunene skal betale blir fordelt basert på folketallet i de forskjellige 
kommunene. Prognosen for 2014 er 150 mill kr, for Bodø utgjør dette 1,455 mill kr. I 
budsjettet for 2013 ligger 1 mill kr inne, derfor anbefaler rådmannen en økning på 0,5 mill kr. 

9. Det er beregnet en lønnsavsetning for 2014 på totalt 50 mill kr, økning fra 2013 på 18,6 mill 
kr. Beregningen er gjort på makronivå ved å ta total lønnsmasse * lønnsvekst 3,5 % * 7/11 
effekt + pensjon og trygd. 

10. Som følge av IKT investeringer, er det lagt inn forventninger om at investeringene vil gi 
driftseffekter. Dette krever en annen måte å jobbe på enn tidligere, og krever annen 
arbeidsflyt. 

11. Det var i 2013 lagt inn 7 mill kr til prosjektadministrasjon av diverse investeringsprosjekter. 
Denne potten er blitt redusert fra 7 mill kr i 2013 til 3 mill kr i 2014. For 2014 er det lagt inn 
behov for utredning av følgende investeringsprosjekter: 
2014: Tverlandet skole OPS 1 mill kr, 0,5 mill kr Aspåsen/Kulturskolen 
2015: 0,5 mill kr Tverlandet skole 
2016: 0,5 mill kr Mørkvedbukta skole/Hunstad sør + 0,5 mill kr Tverlandet skole 
2017: 0,5 mill kr Mørkvedbukta skole/Hunstad sør 

12. Dette er en motpost for kapitalkostnadene som ligger på Teknisk avdeling, vedrørende vann 
og avløp, samt boligkontoret. På kommunenivå gir ikke dette en resultateffekt. 

13. Kommunen kjøper inn 4 nye moduler i Visma. Utgiftene til lisensene ligger på kommunens 
fellesområde, men det er gjort positive kost-/nytteberegninger på disse investeringene som 
forventer å gi besparelser i andre avdelinger. 

14. Tilskudd Visit Bodø ble gitt for perioden 2010-2013. Rådmannen foreslår at tilskuddet blir 
videreført med 0,8 mill kr i kommende økonomiplan, tilsvarende en reduksjon på 0,32 mill kr. 

15. Tilskuddet til Salten Brann IKS øker med 1,5 mill kr, dette tilsvarer en prisstigning på 3,7 %. 

16. Skatt på kvotekraft blir redusert som en konsekvens av redusert salgsinntekt, jamfør punkt 
17. 

17. Det ligger inne en forventing om redusert kvotekraft med 5 mill kr i 2014, det vil si ned fra 34 
mill kr i 2013 til 29 mill kr i 2014. Nedgangen kommer som en konsekvens av lavere 
strømpriser som vil vedvare. 

18. En avtale med Domkirkens diakonistiftelse signert i 1996 med 20 års varighet utgår i 2016. 
Rådmannen foreslår at denne avtalen ikke fornyes og utgår fra og med 2017.  

19. Tilskuddet til Kirkelige Fellesråd er beregnet slik: Tilskudd 2013 (24 327 000) + korrigert for 
pensjonssats, deretter 5 % kutt + Hunstad kirke økt drift 2 250 000 + prisstigning 3 % = 
26 317 000,-. I tabellen framkommer kun nettobeløp av økt drift Hunstad kirke – 5 % 
nedtrekk. Pensjon/pris er lagt inn under prisstigning i tabell 5.7.2. 
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20. Tilskuddet til Bodø Kulturhus KF øker med 8,9 mill kr i 2014, og til 12,3 mill i 2015. I tillegg er 
tilskuddet prisjustert og med rett pensjonssats, ført som prisstigning i tabell 5.7.2. 

21. Det settes av 2 mill kr til åpningen av Stormen. Midlene disponeres av Bodø Kulturhus KF og 
kommunens kulturavdeling. 

22. Kommunen vil i løpet av 2014 evaluere seniorordningen. Det er et krav om at kommunen må 
ha en seniorordning, men hva den skal inneholde kan kommunen selv bestemme. I 
innsparingen som her er skissert, ligger det inne en forventing om at antall dager seniorene 
kan ta ut hver måned blir redusert. Krever policyendringer.  

23. I 2012 ble det innvilget velferds- og utdanningspermisjoner tilsvarende 19,5 årsverk. Ved å 
stramme inn på denne praksisen, vil dette gi besparelser anslått opptil 6,1 mill kr. Det må 
utarbeides en fordelingsnøkkel på dette i løpet av 2014. Krever policyendringer. 

24. Det legges inn et kutt på 1 mill kr ifm kurs/konferanser. Kuttet vil bli fordelt ut på 
avdelingene ifm 1. tertial 2014. 

25. Kommunens avisabonnement er gjennomgått, og det er forsiktig anslått at oppsigelser av 
abonnementer vil gi en besparelse på 0,1 mill kr. Må reguleres inn i 1. Tertial 2014. 

26. Informasjonskontoret overtar mye av ansvaret rundt kommunens stillingsannonseringer. 
Med egen grafiker vil dette gi besparelser i driften. Effekten må reguleres ut i 1. Tertial 2014. 

27. IKT kontoret foreslår en inntektsøkning på grunn av kjøp av tjenester fra KF og IKS. 
Inntektskravet vil bli flyttet til rett avdelingen ifm 1. Tertial 2014. 

28. IKT kontoret anslår at med en standardisert klientpark (PC, mobil, nettbrett + +), vil dette gi 
reduserte innkjøpskostnader. 

29. IKT kontoret antar en sanering av løsninger vil gi en redusert utgift. 

30. IKT kontoret antar at en gjennomgang av systemporteføljen og lisenser vil kunne gi en 
besparelse på opptil 0,3 mill kr. 

31. Telefongodtgjørelse. Kommunen sitter på nærmere 1000 mobilabonnementer. En rydding i 
disse og avtalene vil kunne gi besparelser i størrelsesorden 1,7 mill kr. Budsjettet må 
reguleres i 1. Tertial 2014, etter en nærmere gjennomgang. 

32. Treningsavtalen med Stamina Hot går ut 31.12.2014. Denne vil ikke bli videreført i 
nåværende form. Det vil i løpet av 2014 jobbes med denne avtalen fra HR kontoret, og 
effekten på 400 000 kr må reguleres ut til de berørte avdelingene. 

33. Etter nærmere avtale med hovedbankforbindelsen til kommunen forventes en liten 
reduksjon i bankgebyrer (transaksjonsgebyr). 

34. Som en del av salderingen for 2014 må kommunen benytte seg av 9 mill kr av premiefondet 
som står i Bodø kommunale pensjonskasse (BKP).  

35. Det er gjort en beregning av reallønnsvekst for kommunen som helhet i perioden 2015-2017. 
Beregningen er gjort på følgende måte: Tatt utgangspunkt i de vanligste lønnsartene * 1,5 % 
(3,5 % lønnsvekst - 2 % varer/tjenester) og lagt på pensjon og trygd for hvert år. 

36. Rådmannen forslår at det settes av 0,3 mill kr i 2014 til utgifter i forbindelse med arbeidet 
rundt etableringen av «Eiendom KF». 

37. Bygningsforsikringer. Kommunen har i disse dager en anbudskonkurranse gående. Det legges 
inn en forventning om 10 % reduksjon i forhold til regnskap 2013. 

38. Personalforsikringer. Kommunen har i disse dager en anbudskonkurranse gående. Det legges 
inn en forventning om 10 % reduksjon i forhold til regnskap 2013. 
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6. Investeringsplan 2014-2017 
    Regnskap 

2012 
  Budsjett 

2013 
  Budsjett 

2014 
  Budsjett 

2015 
  Budsjett 

2016 
  Budsjett 

2017 

Investeringer i anleggsmidler 622 293 683 575 795 385 294 950 349 400 526 700 

Utlån og forskutteringer 114 524 106 041 106 041 106 041 106 041 106 041 

Avdrag på lån 23 348 27 707 30 748 87 415 38 082 41 708 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger 54 474 107 150 31 500 32 650 13 000 35 000 

Årets finansieringsbehov 814 640 924 473 963 674 521 056 506 523 709 449 

              

Finansiert slik:             

Bruk av lånemidler 459 876 415 171 603 984 361 599 401 141 457 341 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 42 632 108 150 31 500 32 650 13 000 35 000 

Tilskudd til investeringer 4 653 0 12 000 1 150 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 70 128 188 607 302 041 115 008 78 132 109 658 

Andre inntekter 367 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 577 656 711 928 949 524 510 406 492 273 601 999 

              

Overført fra driftsbudsjettet 58 296 108 145 1 500 1 500 1 500 1 500 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 178 688 104 400 12 650 9 150 12 750 105 950 

Sum finansiering 814 640 924 473 963 674 521 056 506 523 709 449 

              

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

Tabell 6.1. Tabellen over viser brutto oversikt over kommunens samlede investeringer i økonomiplanperioden.  

Rådmannen har valgt å splitte investeringene opp i følgende grupperinger: 

A. Fullføre igangsatte prosjekter. Dette er etter administrativ vurdering prosjekter hvor man er i 
gang, og hvor det er stor konsekvenser økonomisk og praktisk og avslutte. Prioriteres høyest. 

B. Lovpålagte oppgaver, branndokumentasjon/PCB. Disse prosjektene er vurdert utfra hensynet 
til sikkerhet og HMS. I de fleste tilfeller foreligger eksternt pålegg. Prioritets på lik linje som A.  

C. Nødvendig oppgradering av bygninger, veier mv. Disse prosjektene er omfattende 
vedlikeholdsoppgaver som medfører oppgradering/utbedring og dermed kan gjennomføres 
som investeringer. Hensikten er å ivareta realkapital som har forfalt betydelig. Prioritert etter 
prosjektene i A og B. 

D. Vedtatte prosjekter/planer omfatter prosjekter som er realitetsbehandlet tidligere eller som 
er behandlet i bystyret med intensjonsvedtak. Disse prosjektene kan etter ønske tas ut eller 
reduseres. Det vises til kort prosjektbeskrivelse i vedlegg.  

E. Prosjekter som vil gi besparelser i drift. Utgangspunktet for å kvalifisere seg for kategori E er 
at investeringen «betaler seg tilbake» i løpet av maksimalt 5 år. Med andre ord en 5 års 
simpel tilbakebetalingsanalyse kreves i forbindelse med prosjektbeskrivelsen eks Investering 
år 0: -5 mill kr, År 1 besparelse 1 mill kr, År 2 besparelse 1 mill kr osv 

I tillegg er vann og avløp en egen gruppe, samtidig som utbyggingen av Stormen holdes utenfor på 
grunn av dens størrelse. 
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Rådmannen opplever fortsatt stort press på å få inn investeringsprosjekter i kommende 
økonomiplan. Fortsatt ligger det mange store investeringsprosjekter inne, og flere andre store 
prosjekter er i avslutningsfasen (Hunstad kirke, Sølvsuper helse- og velferdssenter og Stormen) 

Nye store prosjekter som ligger inne i Rådmannens forslag 2014-2017: 

 Brannstasjon     kostnadsoverslag 168,0 mill kr 

 Flerbrukshall Bankgata    kostnadsoverslag 81 mill kr 

 Skole Tverlandet    kostnadsoverslag 230,0 mill kr 

 Rådhuskvartal     kostnadsoverslag 517,0 mill k 

Investeringsplan for 2014-2017 er lagt opp basert på et konsept om at man ikke ønsker at 
kapitalkostnader skal øke fra dagens nivå. Dette innebærer at rammer er definert ut fra en 
målsetting om at årlig investering ≤ årlig avdrag. Dette vil bidra til at eventuelle frie inntekter over 
Statsbudsjettet utover lønns og priskompensasjon vil kunne gå til å finansiere nye satsinger og ikke til 
å dekke opp for økte kapitalkostnader. 

Stormen og Nytt Rådhus er holdt utenfor beregningen som er gjort ovenfor. Bakgrunnen for dette er 
at disse er store prosjekter hvor beslutning enten ligger tilbake i tid, eller er tiltenkt å bringe 
synergier og således være til dels selvfinansierende. 

Rådmannen har bevisst holdt tilbake i forhold til å prioritere inn prosjekter fra sektorenes 
behovslister inn i Rådmannens forslag. Dette er gjort ut fra to hensyn: 

1) Synliggjøre effekten i drift (nedgang) ved en disiplinert investeringsstrategi 

2) Ut fra forventet behov basert på prosjekt «Framtida vårres del 2» innen HO. Dette vil ikke 
kunne meldes opp før tidligst i første tertial. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på den voldsomme reduksjonen i drift som vil følge av en noe 
senere realisering av ny skole på Tverlandet. Dette er lagt til grunn i Rådmannens forslag for 2014-
2017. 

 



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

 

71 
 

Nr Prosjekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før 2014 2015 2016 2017 

                  

    A - Fullføre i gangsatte prosjekter             

1 9380 Hålogalandsgata 131 (rus/psykiatriboliger 16 stk+ sone) 81 000 49 000 32 000 0 0 0 

2 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter  400 000 358 000 42 000 0 0 0 

3 9575 Kirke Hunstad 90 000 84 000 6 000 0 0 0 

4  9700 Terminalkai - Sør     18 700 0 0 0 

5 9686 Bypakke Bodø 105 000 4 000 13 700 5 000 2 000 0 

6 9692 Bypakke Bodø: Kollektivtrasse Dr.gt - Gml. RV 59 400 54 400 5 000 0 0 0 

    Sum A 735 400 549 400 117 400 5 000 2 000 0 

    B - Lovpålagte oppgaver, branndokumentasjon             

7 9236 Brannsikring av bygg 84 000 56 000 4 000 10 000 7 000 7 000 

8 9238 Oppgradering av el-anlegg 27 500 17 500 1 000 3 000 3 000 3 000 

9 9583 Brannsikring kirkebygg 2 000 0 500 500 500 500 

10 Nytt Nødnett HO 500 0 500 0 0 0 

    Sum B 114 000 73 500 6 000 13 500 10 500 10 500 

    C - Nødvendig oppgradering av bygninger, veier m.m.             

11 9379 HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan 23 000 13 000 2 500 2 500 2 500 2 500 

12 9668 Asfaltspleis 18 000 12 000 1 500 1 500 1 500 1 500 

13 9681 Opprusting sentrumsgater 73 650 53 650 5 000 5 000 5 000 5 000 

14 9801 Vei og gatelys kommunal bev. 18 500 14 500 1 000 1 000 1 000 1 000 

15 Nytt Innstall. Av nødstrømsagg. I sykehjem 12 000 0 0 5 000 7 000 0 

16 Nytt Oppgradering av VVS anlegg - skoler/barnehager 40 000 0 0 0 5 000 7 000 

    Sum C 185 150 93 150 10 000 15 000 22 000 17 000 

    D - Politiske vedtak/vedtatte planer             

17 96 Bodø byteknikk 64 300 48 300 4 000 4 000 4 000 4 000 

18 9230 Ny skole Tverlandet 230 000 0 0 0 500 100 000 
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19 9249 Rehabilitering skolebygg 30 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

20 9214 Sentrum skolestruktur 6 500 6 000 0 500 0 0 

21 Nytt Barnehage Rønvik 32 000 0 12 000 20 000 0 0 

22 9215 Rønvik/Saltvern skolestruktur 9 500 3 000 6 500 0 0 0 

23 Nytt Flyktningboliger 15 000 0 15 000 0 0 0 

24 9598 Brannstasjon 168 000 15 000 65 000 80 000 8 000 0 

25 9410 Feltutbygging omkostninger 11 100 8 100 1 700 1 700 1 700 1 700 

26 9524 STImuli del 2 4 500 4 500 0 0 0 0 

27 9505 Allhus Helligvær 17 400 15 400 2 000 0 0 0 

28 9248 Flerbrukshall Bankgata 81 000 22 000 59 000 0 0 0 

29 Nytt Aspmyra Stadion - kunstgress 5 000 0 5 000 0 0 0 

30 9554 Kunstgresspakke 52 000 31 350 0 4 200 0 0 

31 9584 Oppgradering kirker 14 750 4 750 2 500 2 500 2 500 2 500 

32 Nytt Oljedepot 600 0 600 0 0 0 

33  9704 Skyssbåt 6 500 4 000 2 500 0 0 0 

34 9698 Kryssløsning Sjøgt - Hålogalandsgt. 12 000 2 000 0  5 000 5 000 0 

35 Nytt Strøken finansiering 2012, regnskapsavslutning 2012 11 500 0 11 500 0 0 0 

36 9962 IKT investering – plattform prosjekter 37 800 12 950 6 850 6 000 6 000 6 000 

    Sum D 809 450 187 350 199 150 128 900 32 700 119 200 

    E - Prosjekter som gir besparelser i drift             

37 Nytt IKT investering – effektiviseringsprosjekter 12 750 0 5 000 4 750 1 500 1 500 

38 Nytt Rådhuskvartalet 517 000 0 5 000 12 000 200 000 300 000 

39 Nytt Transportordningen -innkjøp av egne transportmidler 1 000 0 1 000 0 0 0 

40 Nytt Visma - automatisering av arbeidsprosesser 385 0 385 0 0 0 

41 Nytt Varmepumpe TBSS 15 000 0 0 3 500 0 6 500 

    Sum E 546 135 0 11 385 20 250 201 500 308 000 

    Vann og Avløp             

42 9604 Sanering sentr.vann 191 250 147 250 11 000 11 000 11 000 11 000 

43 9608 Hovedvannverket - Nordsia 138 400 58 400 40 000 40 000 0 0 
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44 9617 Burøya/Valen - Nyholmen 8 000 3 300 0 2 500 1 700 0 

45 9612 Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel 14 000 1 500 0 3 000 3 000 6 500 

46 Nytt Kvalitetssikringsbil vann 1 750 0 1 750 0 0 0 

47 Nytt Ølkrona basseng - rehabilitering 3 000 0 500 2 500 0 0 

48 Nytt Givær vv - oppgradering 2 500 0 0 0 2 500 0 

49 Nytt Vannledning Godøynes 3 500 0 0 0 0 3 500 

50 Nytt Vannledning Straum 500 0 0 0 0 500 

51 Nytt Vannledning Godøynes - Skålbones 16 000 0 1 000 7 000 8 000 0 

52 9643 Sanering sentrum 143 000 99 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

53 9649 Stokkvika- Hunstadmoen renseanlegg 36 000 4 500 3 000 10 000 8 500 10 000 

54 9651 Bodøsjøen 2 17 500 10 500 500 3 500 3 000 0 

55 9662 Burøya/Valen - Nyholmen 8 300 4 500 0 800 3 000 0 

56 9648 Avløp Øyran-Misvær 4 500 500 4 000 0 0 0 

57 Nytt Bodøelv, Overvannskulvert 41 000 0 0 8 000 15 000 18 000 

58 9655 Mørkved renseanl. Utvides 23 000 8 000 0 7 000 8 000 0 

59 9654 Skivik-Løpsmark Renseanlegg 13 500 0 1 500 6 000 6 000 0 

60 Nytt Godøynes avløpsopprydding 16 000 0 0 0 0 6 000 

61 Nytt Straum, avløpsopprydding 2 500 0 0 0 0 2 500 

62 Nytt Naurstad, avløpsopprydding 3 000 0 0 0 0 3 000 

    Sum vann og avløp 698 200 348 450 74 250 112 300 80 700 72 000 

    Stormen             

63 9927 Stormen bibliotek og litteraturhus 329 000 250 000 79 000 0 0 0 

64   Stormen teater og konserthus 692 000 477 000 215 000 0 0 0 

65   Parkering 109 000 51 500 57 500 0 0 0 

66   Utenomhus, herav: 59 200 33 500 25 700 0 0 0 

    Sum Stormen 1 189 200 812 000 377 200 0 0 0 

                  

    TOTALT 4 277 535 2 063 850 795 385 294 950 349 400 526 700 

Tabell 6.2. Investeringer i anleggsmidler. 
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1. Hålogalandsgata 131. Prosjektet med 16 boliger til målgruppen rus/psykiatri og ny sonebase 
for Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus er anslått å koste 81 mill kr, 49 mill kr er 
tidligere bevilget og resterende 32 mill kr er avsatt i 2014. Bygget er under bygging. 
Ferdigstillelse er antatt å bli oktober 2014. Driftsmidler som må innarbeides fra 2015 må 
blant annet ses i sammenheng med reforhandling av driftsavtalene med Frelsesarmeen 
(Kongensgt. 16 og Kvinnehuset) og Kirkens bymisjon ( J49/«Brua»). 
 

2. Sølvsuper helse- og velferdssenter. Vedtatt kostnadsramme er 358 mill kr (Bystyret oktober 
2012, og budsjettmøtet i desember)). Dette er tidligere bevilget. Etter dette har kostnaden 
økt ytterligere. Årsakene er redegjort for i tertialrapporten nr. 1 2013 der sluttkostnaden 
forventes å havne mellom 390-420 mill kr. Per 21.8.13 er status 393 mill kr. Det totale 
omfanget er ennå ikke helt avdekket, og vil ikke foreligge før sluttfakturaer fra 
kontraktspartene foreligger på slutten av året. Det er i skrivende øyeblikk ikke avklart hvor 
stort beløp som må finansieres i 2013, og hva som kan vente til 2014. Det arbeides med å 
avklare dette. Bygget er ferdig i månedsskiftet september/oktober 2013. Regresskravet mot 
prosjekteringsgruppen vil ikke bli avklart i løpet av 2013. 
 

3.   Kirke Hunstad. Vedtatt kostnadsramme er 84 mill kr (Bystyret oktober 2012, og 
budsjettmøtet i desember). Dette er tidligere bevilget. Etter dette har kostnaden økt 
ytterligere. Årsakene er redegjort for i tertialrapporten nr. 1 2013 der sluttkostnaden 
forventes å havne mellom 85-90 mill kr. Per 5.9.13 er status 89,2 mill kr. Det totale omfanget 
er ennå ikke helt avdekket, og vil ikke foreligge før sluttfakturaer fra kontraktspartene 
foreligger på slutten av året. Det er i skrivende øyeblikk ikke avklart hvor stort beløp som må 
finansieres i 2013, og hva som kan vente til 2014. Det arbeides med å avklare dette. Bygget 
er ferdig 16. september 2013. Sak om stevning av prosjekteringsgruppen fremmes i egen sak 
i ekstraordinært formannskapsmøte 12.09.13. 
 

4. Terminalkai sør. I budsjett 2013 er prosjektet feilaktig finansiert ved lånemidler og DA-
midler, 18,75 mill kr hver. Korrekt informasjon er låneopptak på 37,5 mill kr. Dette er 
rapportert i 1. tertialrapport 2013 og vedtatt korrigert i budsjett 2014.  

5.  Bypakke Bodø. Det foreslås startet opp prosjekter innenfor kollektiv, digitale barnetråkk og 
trafikksikkerhet for 13,4 mill kr i 2014. Bypakke Bodø forventes vedtatt av stortinget tidlig i 
2014. Dersom endelig vedtak forsinkes eller det fremkommer signaler om at pakken ikke 
vedtas i nåværende form, stanses arbeid med prosjektene. Eventuell stans og nødvendige 
justeringer i forhold til budsjett reguleres ved tertialrapportering i 2014. Alle foreslåtte 
prosjekter vil måtte dekkes av kommunalt finansiert egenandel i bypakken. 

6. Gamle RV Hålogalandsgata – Rensåsen. Prosjektet gjelder fullføring oppgradering av Gamle 
riksvei på strekningen fra og med kryss Sandhorngata til og med ny rundkjøring i 
Hålogalandsgata. Kostnader er nedjustert fra 15 mill kr til 5 mill kr, grunnet besparelser totalt 
innenfor ansvar 9692.  

7.  Brannsikring bygg. Oppgradering av brannteknisk anlegg for å ivareta etterslepet av 
manglende brannsikring i BK bygningsmasse i henhold til rapport fra Norconcult 2006. 
Videreføring av programmet i 2017 med 10 mill kr. Det er foretatt en samlet gjennomgang av 
bygningsmassen. Kommunens satsning er i tråd med nasjonale retningslinjer som er lagt for å 
bedre brannsikkerheten spesielt i omsorgsboliger. Ut fra generelle betraktninger anbefales 
det at oppgraderingstakten med hensyn til brannsikring økes utover dagens nivå. Prioritering 
av tiltak i perioden:  
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2014: Løpsmarka hall – Brannplaner oppgraderes, Utskifting av dører og vinduer, 
oppgradering av trapp, direktevarsling til Salten Brann, oppgradering av nødlyssystem. 
Maurtua barnehage - Oppgradering av brannalarmanlegg, nødlysanlegg, branncelleinndeling, 
brannplaner, nye rømningsvinduer. 
Skivika barnehage – Brannplaner utarbeides, overflater i rømningsvei oppgraderes, ny 
branncelleinndeling, utskifting av dører. 
2015: Bankgata ungdomsskole, Grønnåsen skole, Hunstad barneskole, Løding skole 2, 
Mørkvedmarka skole.  
2016: Østbyen skole, Speiderveien 3, Herredshuset, Skjerstad rådhus 
2017: Symra dagsenter, Stadiontunet rehab, Misvær svømmehall, Forsveien 21, Stormyra 
15B, Bodøsjøen barnehage 
 

8. Oppgradering av el-anlegg: Oppstart 2005. Har vært videreført med 2-4 mill kr hvert år etter 
dette ut fra nødvendige behov. Oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering 
av hovedtavler og fordelere. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav. Typisk 
eksempel er etablering av jording der dette mangler. Stort behov for oppgradering. Ut fra 
registrerte avvik og merknader bør innsatsen vurderes økt. Prioritering av tiltak i perioden: 
 
2014: Aspåsen skole, Hunstad skole og kultursenter 
2015: Rønvik tidl. helsestasjon (skole), Rønvik legesenter, Rønvik vel, Speiderveien 4 og 
Stordalshallen 
 2016: Tverlandet bo- og servicesenter, Furumoen helsesenter og Landegode skole 
2017: Stadiontunet sykehjem, Bodø bydrift verksted og lager, Gartneriet. 
 

9. Brannsikring kirker         
Innvendig og utvendig sikringsanlegg samt sprinkling av Kjerringøy og Saltstraumen kirker 
som er rene trekirker med stor kulturhistorisk verdi, og som det ut fra beliggenhet vurderes 
som best å sikre med sprinkling. Tiltakene vil gi redusert forsikringspremie og rett til 
rentekompensasjon. 
 

10. Nødnett HO. Stortinget vedtok 9.6.2011 utbygging av nødnett i hele Norge. Dette skal være 
klart fra og med 1.1.2015 til drift. Planlegging av utbygging starter høsten 2013 og utbygging 
gjennomføres i 2014. 

 
11.  HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan. Prosjektet omfatter forskjellige HMS tiltak basert 

på virksomhetenes årlige rullerte HMS planer og behov for investeringer på bygg innenfor 
helse- og omsorgsavdelingen. Dette innenfor en årlig bevilgning på 2,5 mill kr. Tiltakene 
revurderes/prioriteres hvert år.  

 
For 2014 er det lagt inn følgende tiltak; 

 Stadiontunet sykehjem - ny tøy/søppelsjakt (iverksatt prosjekt på totalt 3 mill kr, hvor 
det er avsatt 1,5 mill kr i 2013 og 2014). 

 Gamle Riksvei 18, 3 etasje- bokollektiv (0,5 mill kr). Når Korttidsavdelingen flytter sin 
aktivitet til Sølvsuper helse- og velferdssenter vil nevnte lokaliteter i utgangspunktet stå 
tomme. Lokalene ble i sin tid bygd som bokollektivplasser. Det foreslås å flytte dagens 
bokollektivplasser på Hovdejordet sykehjem til disse lokalene, og flytte Løding sykehjem 
til Hovdejordet. Dette som et ledd i arbeidet med å omdanne Hovdejordet til et rent 
sykehjem.  

 HMS tiltak. Virksomhetenes HMS planer inneholder behov for iverksetting av ulike tiltak 
innenfor bygg, smittevern, klima, og ergonomi. Tiltak vil bli prioritert innenfor en ramme 
på 0,5 mill kr.  
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12. Asfaltspleis. Oppgradering av grusveier i byområdet i spleiselag med beboerne langs veiene. 
Rullerende bevilgning 1,5 mill kr. 

13. Opprusting sentrumsgater. Forbedre gatemiljøet i sentrum, bygging av fortau samtidig med 
sanering av vann- og avløpsledninger. I forbindelse med utbygging av fjernvarmeanlegg 
tilkommer også kostnader for Bodø kommune for oppgradering av fortau. 

14. Vei og gatelys, kommunal bevilgning. Midler til utskifting av gatelys i VVA-prosjekter, 
utskifting/fornying av eldre gatelysmaster og gatelyskabler samt utgifter ved nedlegging av 
kabelnett fra luft til jord.  

15. Installering av nødstrømsaggregat i sykehjem. Sykehjemmene har forskjellige 
løsninger på reservekraft og følgende behov er registrert og vil medføre følgende 
kostnader: 

2015, behov 5,0 mill kr inkl. 0,5 mill kr uforutsett: 

Stadiontunet sykehjem (1,3 mill kr), Sentrum sykehjem (1,4 mill kr), Furumoen 
sykehjem (1,8 mill kr), etablering av nødstrømsaggregat som tar hele belastningen 
ved sykehjemmene. 

2016, behov 7,0 mill kr inkl. 0,5 mill kr uforutsett: 

Hovdejordet/Vebjørn Tandbergsvei 7 (1,2 mill kr), Tverlandet 
servicesenter/Løding sykehjem (2,5 mill kr), Voldsletta sykehjem (1,3 mill kr) og 
Volden sykehjem (1,5 mil lkr). 

Etablering av nødstrømsaggregat som tar hele belastningen ved sykehjemmene. 

16. Oppgradering av VVS anlegg i skoler/barnehager. VVs-anlegg - skoler og 
barnehager har behov for oppgradering. Det er foretatt en samlet gjennomgang 
av bygningsmassen. Kommunens satsning er nødvendig for å ivareta et fortsatt 
tilfredsstillende inneklima i skoler og barnehager. Osphaugen barnehage har 
ventilasjonsanlegg av eldre dato og det er behov for utskifting av aggregat i 2016. 
Det er lagt planer for flere barnehager i 2016, og i 2017 er skoler prioritert.  

17. Bodø byteknikk. Rullerende bevilgning til utskifting av bil og maskinparken. Fortløpende 
vurdering av hva som er mest økonomisk fordelaktig. Prioritering 2014: 4 varebiler, 1 liten 
lastebil, lift, brøytestikkenedsetter, samt noen mindre maskiner og brøyteutstyr. 

18.  Ny skole Tverlandet. Bystyret har vedtatt å gjennomføre Tverlandet skole etter OPS 
modellen. I økonomiplanen er det bevilget 1 mill kr i budsjettet for 2013, og avsatt 1 mill kr i 
2014 i prosjekteringsmidler. Selv om det meste av kostnader ved OPS-modellen overføres til 
driftsbudsjettet vil det fortsatt være interne gjennomføringskostnader ut over dette. Innleie 
prosjektleder og rådgivere, interne kostnader og premiering av konkurransedeltagere er 
beregnet til 7 mill kr. I PS 13/108 i formannskapet ble det vedtatt at disse kostnadene 
eventuelt skulle innarbeides i budsjett/økonomiplanarbeidet. Formannskapet har også bedt 
om ny sak om fremdrift i prosjektet til sitt møte 16.10.13. Det antas at ovenstående 
kostnadsvurderinger vil inngå i saken. Det må da avklares om disse kostnadene helt eller 
delvis skal finansieres over investering eller drift. 

19.        Rehabilitering skolebygg. Vedtatt kostnadsramme er på 20 mill kr fordelt på 5 mill kr hvert år 
2013 - 2016. Skolene legger inn sitt behov til ressursmøtene i januar/februar. Det er foreslått 
en bevilging på 5 mill kr også for 2017. 
 

20.  Sentrum skolestruktur. Prosjektet er behandlet i PS 12/123. I 2014 vil kulturhuset flytte ut av 
Aspåsen og skolen og kulturskolen vil få bedre plass. Oppussing og omstilling av rom er 
beregnet å koste kun 0,5 mill kr. Det er imidlertid usikkert om det er tilstrekkelig. 2014 var 
det også lagt inn ombygging og oppussing av grupperomfasiliteter på Østbyen beregnet til 22 
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mill kr, men denne er utsatt på ubestemt tid i påvente av en generell oversikt over tilstanden 
til skolebyggene utarbeidet av Eiendomskontoret 
 

21. Barnehage Rønvik. Ny 6-avdelings barnehage i Rønvik realiseres på eksisterende tomt til 
Årnesveien barnehage. Barnehagen er beregnet til å koste 30 mill kr, eksklusive 
prosjekteringskostnad på inntil 2 mill kr. Det henvises videre til Bystyrets behandling av PS 
13/146. Det utarbeides plan for midlertidig lokalisering av barn i Årnesveien mens bygging 
pågår. 

22.  Rønvik/Saltvern skolestruktur. Prosjektet er behandlet i PS 12/123. Alt flyttes til 2014. 
Etablering av permanent og tilpasset base for Saltvern Fellesskap. Jamfør vedtak i sak 13/148. 
Tidligere baselokaler kan ombygges til klasserom og man kan ta imot flere elever og 
planlegging av ny skole i Rønvikområdet kan skyves ut i ubestemt tid.  

 
23.  Flyktningboliger. Som et strakstiltak for å bedre boligtilgangen til bosetting av flyktninger 

bevilget bystyret i gjeldende økonomiplan 4,7 mill kr fra flyktningefondet til etablering av 
midlertidige boliger til formålet, i form av modulbygg med 20 boenheter. Prosjektet ble 
imidlertid ikke realisert i 2013, men tomt ble ervervet til formålet. Tilgang til flere boliger 
ansees fortsatt som avgjørende for innfrielse av kommende bosettingsavtale, og særlig med 
tanke på stående anmodning fra staten om å øke bosettingen. Derfor foreslås bruk av 
tidligere bevilgede midler fra flyktningefondet (4,7 mill kr) i kombinasjon med 
investeringsmidler (7,3 mill kr) benyttet til en oppføring og/eller kjøp av boliger øremerket 1. 
gangs bosetting av flyktninger, med en total ramme på 15 mill kr. Tilskudd fra Husbanken er 
forsiktig beregnet til 3 mill kr (20 % av totalbeløpet), eventuelle ekstratilskudd vil her kunne 
komme til fratrekk fra totalbeløpet. Administrasjonen vil arbeide aktivt med å utarbeide plan 
for best mulig utnyttelse av bevilgede ressurser opp mot behov i målgruppen og for å 
minimere kostnader per boenhet. 

24.  Brannstasjon. I økonomiplanen er det lagt inn 150 mill kr. 15 mill kr er tidligere bevilget. 60 
mill kr er avsatt i 2014, 70 mill kr i 2015 og 5 mill kr i 2016. Alle kostnadstall i 2012-kroner. 
Formannskapet behandlet 26.06.13 forprosjektet i PS13/115. I saken var prosjektkostnadene 
beregnet til 168 mill kr. Det er vurdert at det er mulig å kutte i prosjektet tilsvarende ca. 8 
mill kr. Det er anbefalt at slikt kutt vurderes etter gjennomført totalentreprisekonkurranse 1. 
kvartal 2014. Formannskapet vedtok å endre modell for prosjektgjennomføringen fra 
totalentreprise til OPS. I grove trekk flyttes da kostnaden fra investeringsbudsjettet til 
driftsbudsjettet. 
Det legges frem en Ad-sak i bystyret 12.09.13 for å avklare hvilken gjennomføringsmodell 
som skal benyttes. Hvis totalentreprisemodellen velges, antas det at det må avsettes 65 mill 
kr i 2014, 80 mill kr i 2015 og 8 mill kr i 2016. Alle kostnadstall i 2013-kroner. 

25. Feltutbygging omkostninger. Utvikling av kommunal eiendom. Byggemodning av boligtomter 
i Kjerringøy med fremføring av vei, vann og avløp for deretter salg til selvbyggere eventuelt 
utbyggere. Jamfør PS 12/74. 

26.  STImuli del 2. Det foreslås at STImuli del 2 avsluttes, og nye midler blir ikke tilført i 2014. 
Ubrukte midler som tidligere er bevilget vil bli brukt til formålet, noe som gir en gradvis 
avslutning av prosjektet. 
 

27.  Allhus Helligvær. I økonomiplanen er det avsatt 17 mill kr til prosjektet. 15 mill kr er tidligere 
bevilget, og 2 mill kr er avsatt i 2014. I 1. tertial 2013 ble prosjektet tilført 0,4 mill kr fra 
ansvar 9249, slik at det samlet ar avsatt 17,4 mill kr til prosjektet. 
 

28. Flerbrukshall Bankgata. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og 
Nordland fylkeskommune. Der Bodø kommune står som byggherre. I økonomiplanen er det 
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avsatt 62 mill kr til prosjektet. 22 mill kr er tidligere bevilget og resterende 40 mill kr er avsatt 
i 2014. Av dette skulle NFK finansiere inntil 25 mill kr. Hallen skal stå ferdig innen januar 
2015. Prosjektet har vært ute på anbud, og kostnaden har etter det steget til ca. 80 mill kr. 
Anbudene er ikke kontrollregnet, slik at det kan komme endringer på dette. Dette vil 
væreklart i slutten av september. Begge partene har anledning til å trekke seg fra prosjektet 
på grunn av den høye anbudsprisen. Finansieringsproblematikken er ikke endelig bekreftet 
avklart med NFK. Sist kjente fordelingsnøkkel er 49,4 til Bodø kommune og 30,6 til NFK. Det 
legges opp til en avklaring på dette i bystyrets møte 31.10.13. Hvis ovenstående fordeling 
står seg må det avsettes 18 mill kr mer til prosjektet i 2014, det vil si 58 mill kr. Tilsvarende 
må tilskuddet fra NFK reguleres til 30,6 mill kr i 2014. OK-avdelingen har beregnet at hallen er 
berettiget til et tilskudd på 12 mill kr. i spillemidler. 
 

29. Aspmyra Stadion. Bodø kommune er eier av Aspmyra Stadion. Bodø Glimts opprykk til 
Eliteserien kreves oppgradering av dagens anlegg. Herunder ligger bytte av kunstgress, 
innkjøp av forbedret lyd og bildesystem og en generell oppgradering av standard. 
Investeringsbehovet er beregnet til ca. 5 mill kr, og tidspunktet er i sommerpausen i 
Eliteserien. Det innledes samtaler med Glimt for å komme frem til en finansieringsløsning for 
eksempel med økt husleie. 
 

30.  Kunstgresspakke. I økonomiplanen er det avsatt 4,2 mill kr i 2015 til kunstgressbane i 
Saltstraumen. I fellesmøte mellom OK-avdelingen og eiendomskontoret, 02.09.13, i forhold 
til investeringsbudsjettet opplyste OK-avdelingen at de vurderte en omlegging av 
kunstgressdekket på Aspmyra der nåværende dekke kunne benyttes på Saltstraumen. OK-
avdelingen ville fremme dette som egen sak i løpet av 2014. Det antas at dette vil få 
konsekvenser blant annet for kostnadene med å etablere kunstgressbanen på Saltstraumen. 
Sak avventes. 
 

31. Nødvendig oppgradering, kirker. Ordningen med årlig rammebevilgning foreslås 
gjenopptatt. Ordningen med rentekompensasjon er foreslått aktivert igjen fra 2014. De fleste 
tiltakene som er aktuelle kommer inn under ordningen.  

   For 2014 foreslås følgende tiltak: 

1. Lydanlegg Bodø domkirke     kr. 400 000 
2. Belysning Bodø domkirke     kr. 600 000 
3. Nytt felles låsesystem      kr. 400 000 
4. Diverse tiltak Bodin kirke     kr. 600 000 
5. Uspesifisert       kr. 500 000 

 
32. Oljedepot. Depot på Kvalvikodden 0,6 mill kr. Salten IUA forventer å motta nytt 

oljevernutstyr fra Kystverket i løpet av 2. kvartal 2014. Det må derfor skaffes nytt depot for 
nytt og eksisterende materiell. Salten IUA vil bidra med husleie. 

 
33.  Skyssbåt. Anbud ny båt 5,2 mill kr eks mva. Tidligere bevilget 4 mill kr. Lagt inn det 

manglende inkludert mva i 2014. 
 

34.  Havnepromenade Sandkaia – Molostua. God fremkommelighet for trafikanter gjennom 
kryssene i Sjøgata og Hålogalandsgata i samsvar med planer for Nerbyen. Kryssløsninger 
ivaretas som del av utomhusarbeidet for Stormen. Midler finansiert i 2013 (2 mill kr) og 0,5 
mill kr, forslag B14, omdisponeres til bruk for opparbeidelse av havnepromenade mellom 
Sandkaia og Molostua. 
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35. Strøken finansiering 2012, reg avslutning 2012. Deler av budsjettert overføringen fra drift til 
investeringer ble strøken i forbindelse med årsavslutning på grunn av kommunens negative 
resultat. Strøken overføring var en del av finansierings grunnlag 2012 og må erstattes med 
låneopptak i 2014. 

36.  IKT investering – plattformprosjekter. Sikkerhet, mobilitet og fleksible IKT løsninger er 
hovedfokus i investeringene som gjennomføres på kommunens IKT plattform. Målsettingen 
er å tilrettelegge for at medarbeidere kan utføre jobben sin hvor og når som helst. Viktige 
elementer i satsingen er: 

 Sikkerhetsløsninger og management av mobile enheter (nettbrett, pda’er og 
smartphones) 

 Felles identitetshåndtering for å tilrettelegge for automatisering av interne 
prosesser 

 HO sektoren er avhengig av tilgang til fagsystemet (Gerica) – også i situasjoner 
med strømbrudd o.l. Det etableres egen reserve løsning 

 Follow Me Print 

 Nye moduler i en rekke av felles systemene 

37. IKT investering – effektiviseringsprosjekter. I tillegg til at kommunen de neste årene 
posisjonerer seg for å hente ut maksimal effekt knyttet til innføring og bruk av elektroniske 
skjema så setter IKT investeringene innovasjon i helse- og omsorgssektoren på dagsorden. De 
viktigste hovedmålene oppsummeres slik: 

 Kunne samhandle elektronisk med alle aktører i helsesektoren 
(spesialisthelsetjenesten, fastleger, NAV, apotek, etc) for å effektivisere og 
kvalitetssikre informasjonsutveksling mellom aktørene 

 Kunne tilby brukerne av helse- og omsorgstjenester velferdsteknologi der større 
vekt på selvhjelp, selvstendighet, stimulans, sosial deltakelse, aktiv omsorg og 
hverdagsrehabilitering skal ligge til grunn 

 Kunne tilby ansatte innen helse- og omsorgssektoren ny teknologi og nye it 
løsninger som muliggjør at mer av arbeidstiden kan benyttes til helse og omsorg 
(varme hender) 

 Kunne tilby ansatte, brukere og pårørende tilgang til ny 
kommunikasjonsteknologi, herunder sosiale medier, for veiledning, kontakt, 
oppfølging, trygghet og bekymringsreduksjon 

 Kunne tilby publikum 24/7/365 tjenester (informasjon og saksbehandling) knyttet 
til helse og omsorg gjennom portal løsning 

38. Rådhuskvartalet. Arkitektkonkurransen for Nye Bodø Rådhus er avsluttet. Det kom inn 100 
forslag. Planen er at juryen skal kåre en vinner i løpet av desember 2013.  Deretter skal 
prosjektet til politisk behandling. 2014 ventes gå med til bearbeiding av vinnerutkast og 
kvalitetssikring av prosjektet. Det gjelder spesielt kostnadskontroll. Beslutningsgrunnlaget må 
også utvikles videre mhp samordningsgevinster og egenkapital før endelig beslutning om 
gjennomføring tas. 

 

39. Transport for funksjonshemmede. Helse- og omsorgsavdelingen har stor transportkostnader 
knyttet til tjenestetilbudet i virksomhet avlastning/dagtilbud (Symra dagsenter mv). Det 
vurderes om hensiktsmessig å få hånd om transporten i egen regi til fordel og benytte dagens 
anbudsavtale som løper til 2016. Under gitt forutsetninger som vurderes å være tilstede i 
dette tilfellet kan Bodø kommune tre ut av avtalen før 2016 på dette punkt. Dette innebærer 
kjøp eller leasing av kjøretøy/ansette egen sjåfør. 
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40. Visma. 
eFakturabehandling mobil 
Mobil plattform for behandling av faktura. Dette vil muliggjøre fakturahåndtering utenfor 
kommunens ordinære nettverk. Ledere og andre som har oppgaver i forbindelse med 
behandling av fakturaer kan saksbehandle sin del uavhengig av hvor vedkommende befinner 
seg. Det vil være tilstrekkelig av vedkommende har tilgang til mobil nettverket. Ved for 
eksempel  reiser innen- eller utenfor kommunen kan likevel leder behandle fakturaene. 
 
Mine Ansatte 
Gir virksomhetsleder oversikt over eget personale i forhold til kompetanse, pårørende og 
kontaktinformasjon. De ansatte vil også få oversikt over registrerte opplysninger om seg selv, 
og kan gis mulighet til å korrigere/ajourholde egne opplysninger. 
 
Ferie Fravær 
Gir virksomhetsleder et verktøy til å planlegge avvikling av ferie etter at ansatte selv har vært 
inne å registrert sine ferieønsker. Modulen benyttes også til å registrere annet fravær som 
sykefravær, permisjoner o.l. Dette vil gi en bedre oversikt over tilgjengelig personale enn i 
dag, og lette oppfølingen av de med sykefravær. 
 

41. Varmepumpe TBSS. Det er utført en energiberegning for installasjon av vann- til vann 
varmepumpe for Tverlandet Bo og Servicesenter. Kostnader beløper seg til 4 mill kr. Grensen 
for lønnsomhet går ved 5-6 år. Det er innvilget tilskudd fra Enova med kr 450.000,-, forutsatt 
at prosjektet blir gjennomført. Behov for ytterligere 6,5 mill kr i 2017 på andre anlegg. 

 
42. Sanering sentrum - vann. Gjelder i all hovedsak sanering av gammelt vannledningsnett i 

sentrumsområdene for å øke kapasiteten og bedre forsyningssikkerheten. I 2014 prioriteres 
Hellran, Drivhusbakken, Speiderveien, Torvgata og sanering i sentrum koordinert med 
fjernvarmeutbygging(Sivert Nilsens gate-Bankgata-Rensåsgata-Nyholmsgata). 

43. Hovedvannverket – Nordsia. Etablering av ny vannforsyning for Nordsida, tom Skaug. Ny 
vannledning etableres fra Rønvikfjellet via nytt basseng på Skaug innen 2016.  

44.  Burøya/Valen – Nyholmen. Sikre og forsterke vannforsyningen til Burøya og Nyholmen, og 
legge til rette for ny industri i området. Planlegging og bygging må koordineres med planlagt 
fjernvarmeutbygging til forbrenningsanlegg på Burøya. 

45. Hunstadlia – Junkervei – VL i RV tunnel. Statens vegvesen må etablere vannledning i ny Rv 
80 tunnel mellom Bodøelv og Hunstadmoen for brannvannsdekning. Det planlegges å øke 
dimensjon på vannledningen og videreføre vannledning i tverrslag mot Jensvolldalen og 
basseng Hunstadlia. Vannledningen vil forsterke vannforsyningen mot sentrum og supplere 
eldre vannledninger over Rønvikjordene. 

46. Kvalitetsikringsbil vann. Innkjøp av moderne kvalitetssikringsbil for vann. Bilen utstyres med 
utstyr for trykkprøving av nye vannledninger m.m. 

47. Ølkrona basseng – rehabilitering. Bassenget er modent for rehabilitering grunnet 
observasjon av nedfall av betong fra taket. Yttervegger mangler isolasjon. I 2014 foreslås 
midler for nærmere kartlegging av rehabiliteringsbehov og planlegging av tiltaket. 

48. Givær vv – oppgradering. Utskifting av avsaltingsanlegg. 

49. Vannledning Godøynes. Forsterke/fornye vannforsyningen sammen med avløpsopprydding. 

50. Vannledning Straum. Forsterke/fornye vannforsyningen sammen med avløpsopprydding. 
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51. Vannledning Godøynes – Skålbones. Sikre reservevannsforsyning til Saltstraumenområdet 
ved å sammenkoble området til hovedvannverket. Det vurderes også om Saltstraumen skal 
permanent forsynes fra hovedvannverket.  

52. Sanering sentrum – avløp. Rehabilitering og sanering av gamle avløpsledninger i sentrum for 
å gi bedre sikkerhet mot kjelleroversvømmelser. I 2014 prioriteres Hellran, Drivhusbakken, 
Speiderveien, Torvgata og sanering i sentrum koordinert med fjernvarmeutbygging(Sivert 
Nilsens gate-Bankgata-Rensåsgata-Nyholmsgata).  

53. Stokkvika – Hunstadmoen, renseanlegg. Overføring av avløpet fra Stokkvika og 
Hunstadmoen til felles renseanlegg, jmf Hovedplan avløp. 

54. Bodøsjøen 2. Separering av avløpet gjennom bebyggelsen og overføring av avløp fra 
blokkene i Bodøsjøen til Jensvoll renseanlegg. Planlegging og bygging avventer planer for 
bebyggelse på salgslagstomten. 

55. Burøya/Valen – Nyholmen – avløp. Rydde opp i avløpsutslipp på strekningen Burøya – 
Nyholmen og overføre avløpet til Kvalvikodden renseanlegg. Planlegging og bygging må 
koordineres med planlagt fjernvarmeutbygging til forbrenningsanlegg på Burøya. 

56. Øyran - Misvær, avløp. Fullføre kommunal avløpsutbygging i Misvær. Tilknytte boliger på 
Øyran til kommunalt avløpsnett. 

57. Bodøelv, overvannskulvert. Det søkes om konsesjon fra NVE for etablering av 
overvannstunnel mellom Stormyrveien og Hangåsbukta. Tunnelen skal motta overvann fra 
Stormyra/Rønvikjordene i forbindelse med ny Rv 80 samt avlaste påregnelige flommer over 
en gitt størrelse i Bodøelva. Prosjektet planlegges gjennomført i samarbeid med Statens 
vegvesen. 

58. Mørkved renseanlegg, utvidelse. Øke kapasiteten på renseanlegget for mottak av nye 
abonnenter i forbindelse med Hunstad sør utbyggingen. Kostnadsoverslag er økt grunnet 
forventet høyere byggekostnader, spesielt ved evt. flytting av renseanlegget. 
Planleggingsarbeidet er ikke startet og byggearbeider vil trolig ikke starte før tidligst 2014. 

59. Skivik – Løpsmark, renseanlegg. Det planlegges samling av avløpsvann fra bebyggelse i 
Skivik/Løpsmark til ett nytt felles avløpsrenseanlegg.  

60. Godøynes, avløpsopprydding. Opprydding avløp i distriktene. 

61. Straum, avløpsopprydding. Opprydding avløp i distriktene. 

62. Naurstad, avløpsopprydding. Opprydding avløp i distriktene. 

63-66. Stormen. Stormen består av fire delprosjekt med samlet ramme på 1189 mill kr. Dette  
er:  

 Stormen teater og konserthus  

 Stormen bibliotek og litteraturhus 

 Utomhusanlegg rundt byggene, på Sandkaia. Storgata blir gågate fra Glasshuset til 
kaikanten. 

 Storgategarasje vest under Storgata fra Hålogalandsgate til Glasshuset bygges i 
kommunal regi. I tillegg kjøper kommunen parkeringsdekning i Storgategarasje øst 
som skal bygges i privat regi, fra Torggarasjen til og med Bankgata. 

Arbeidet med kulturbyggene er godt i gang og vil pågå for fullt i hele 2013. Byggene 
planlegges ferdigstilt og klargjort for innregulering, prøvedrift og overtakelse per 1. mai 2014. 
Storgategarasje Vest har planlagt byggestart sommeren 2013. Det er planlagt offisiell åpning 
av hele anlegget den 14. nov 2014. 
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6.1 Låneopptak  
Kommunens låneopptak i kommende økonomiplanperioden fremkommer av tabellen under. 

Investeringsplan 2014-2017 2014 2015 2016 2017 

Øvrig inkl Stormen 429 734 149 299 220 441 285 341 

Vann og avløp 74 250 112 300 80 700 72 000 

Startlån 100 000 100 000 100 000 100 000 

Sum 603 984 361 599 401 141 457 341 

Tabell 6.3. Låneopptak. Tall i 1000 kr. 

 
Det er beregnet renter og avdrag i henhold til planlagt låneopptak. Kommunen mottar rente- og 
avdragskompensasjon for deler av investeringene innen skole og kirke, samt helse og sosial.  
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Vedlegg 1 – Uprioriterte investeringer 
Investeringer som ikke er innarbeidet i økonomiplanen 2014-17. 

Sentraladministrasjonen 

 
Lederverktøy (LIS) er en måte å presentere ledelsesinformasjon på som gir lederne en enklere 
oversikt over nøkkeltall for egen virksomhet, og oppgaver som ledere må utføre. Dette kan være 
sykefraværsstatistikk, Økonomi, bemanningssituasjon i for eksempel ferie, produksjonsdata og 
resultat fra målinger. 

Elæring går ut på å ta i bruk de muligheter som finnes innenfor elektroniske media for å øke 
kunnskap og forståelse for spesifikke emner.  

Medarbeiderverktøy betyr at medarbeiderne kan se sine egne oppgaver, og relasjoner til 
kommunen. Dette kan være lønns- og personalopplysninger, vaktlister, ferieønsker/feriedager o.s.v 

Med treningssenter tenkes på arena hvor medarbeidere/ledere kan trene på oppgaver/ferdigheter 
som skal mestres. Dette vil være en videreføring av prinsippene i ledertreningsprogrammet. 

 

Teknisk avdeling 

Nr Investeringsprosjekter B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

            

1 Solparken  1 500 8 000 14 200 1 500 

2 Fortau Algarveien 3 000       

3 Oppgradering grusveier med asfalt 4 000 4 000 4 000 4 000 

4 Riving Støvset kai 300       

5 Renovering lyskryss Bankgata/Håloga.gt 1 000       

6 Fjerning av jernbanespor Rønvikleira 2 000       

7 Vedlikehold av diverse bruer iflg program 1 300       

8 Skjerstad, oppgradering grusveier 500 500 500 500 

9 Karbøl bru - oppgradering 500       

10 Kjerringøy - oppgradering grusveier og asfaltering  4 000 4 000 4 000 4 000 

11 Saltstraumen - oppgrad. grusveier 500 500 500 500 

12 Oppgradering parker og byrom 1 000 1 000 1 000 1 000 
 

  350 400 0 
 

Solparken. Videreføring av parkprosjektet avhenger nå av beslutning om lokalisering av parkeringsanlegg i 
sentrum. Parkeringsanlegg i Rådhusparken må ses i sammenheng med utvikling av Rådhuskvartalet, jmf PS 
13/25. Rehabilitering av Solparken/Rådhusparken med beplantning, nytt dekke, dammer, stier, belysning og 
forskjellige tiltak som fremmer aktivitet. Mulig ekstern finansiering (maks 50 %) gjennom spillemidler, DA-
midler og fylkeskommunale stedsutviklingsmidler. 

Fortau Algarveien. Det er inngått samarbeidsavtale med utbygger av Algarveien 10. Det er avtalt at 
kommunen er ansvarlig for å planlegge, bygge og finansiere nytt fortau langs Nonshaugen fra bussholdeplass   

     10 

000  

      30 

000  

               

-    

               

-    

Nr Investeringsprosjekter B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

            

1 Lederverktøy 500 0 0 0 

2 elæring 0 300 0 0 

3 Medarbeiderverktøy 0 0 300 0 

4 Treningssenter 0 0 1 000 0 
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til sving v/kryss Naustberget. Utbygger skal yte et tilskudd kr 450.000,- for opparbeidelse av fortauet. 

Oppgradering grusveier med asfalt. Forsterkning og asfaltering av grusveier. 

Riving Støvset kai. Kaien er ikke lenger i bruk og må rives. 

Renovering lyskryss Bankgata/Hålogalandsgt. Utskifting av signalstyring for lyskrysset. 

Fjerning av jernbanespor Rønvikleira. Fjerning og opprydding av jernbanespor på Rønvikleira som ikke lenger 
er i bruk. 

Vedlikehold av diverse bruer iflg program. Driftsbudsjett for vegområdet gir ikke rom for systematisk 
vedlikehold av kommunens 64 bruer. Bruenes tilstand og vedlikeholdsbehov er dokumentert i ROSY Bridge og 
vedlikeholdsprogram er utarbeidet. For å opprettholde bruenes funksjon, levetid og sikkerhet er det 
nødvendig å vedlikeholde ca. 2 bruer hvert år. 

Skjerstad – oppgradering grusveier. Forsterkning, grusing og utbedring av veier i Skjerstad. 

Karbøl bru. Overflatebehandling av stål bærekonstruksjon med sandblåsing, rustbehandling og 
priming/maling. 

Kjerringøy – oppgradering av grusveier og asfaltering. Forsterkning og asfaltering av veier på Fjære og 
Nevelsfjord på Kjerringøy. 

Saltstraumen – oppgradering grusveier. Forsterkning, grusing og utbedring av veier i Saltstraumen. 

Oppgradering parker og byrom. Oppgradere og utvikle tiltalende og funksjonelle parker og byrom i sentrum 
etter nærmere prioritering. 

 

OK-avdelingen      
Nr Investeringsprosjekter B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

            

1 Bestemorenga prepareringsmaskin + ferdigstillelse 2 500 2 500 0 0 

2 Lysløype Vågøyvannet 4 500 0 0 0 

3 Lekeplasser rehabilitering (bhg, skole, kultur) 3 000 3 000 3 000 3 000 

4 Ny skole Mørkvedbukta (Hunstad Sør) 0 0 500 500 

5 Newton læringssenter (Mørkvedbukta) 0 1 000 1 000 0 

6 Jektefartsanlegg 0 0 5 000 5 000 

7 Mørkvedlia Idrettspark servicebygg m.m. 0 1 500 3 900 0 

8 Friluftområder 1 200 1 200 1 200 1 200 

9 Stordalshallen - rehabilitering 0 4 000 4 000 0 

  
     

Bestemorenga prepareringsmaskin + ferdigstillelse  
Ferdigstille skianlegget med tidtakerbu og krysningsbru i løypetrase (2,5 mill kr). Investere i ny 
prepareringsmaskin (2,5 mill kr). Fullføre skistadion. Tiltak for å redusere overvann på sletta 
 

Lysløype Vågøyvannet (Maskinisten-Skihytta) 
Med bakgrunn i tilsynsrapport fra det lokale el-tilsynet må det vurderes en total rehabilitering av det 
elektriske anlegget i lysløypa Maskinisten - Skihytta. Dette innebærer en total sanering av det gamle elektriske 
anlegget og bygging av helt nytt anlegg. I PS 13/66 ble det vedtatt å vurdere rehabiliteringen i forbindelse med 
behandlingen av økonomiplanen for 2014-2017. 
 

Lekeplasser rehabilitering (bhg, skole, kultur) 
De kommunale lekeplassene trenger et løft. Det er utarbeidet en plan over rehabiliteringstiltak i perioden, og      
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inneholder blant annet oppussing, dreneringsarbeid og innkjøp av apparater. I 2014 står for eksempel 
Hunstad og Alstad barneskole for tur, samt Engmark og Asphaugen barnehage. 
 
Newton Læringssenter 
Samarbeid mellom UiN, Fylket og Bodø kommune om bygging av Newton Læringssenter i Mørkvedbukta. Det 
er både behov for investeringsmidler og driftsmidler til dette. I tillegg overføres den drifta av Newtonrommet 
som i dag er lokalisert på Hunstad U. Investering på 2 mill kr, driftsmidler på 0,7 mill kr årlig. 
 
Jektefartsanlegg 
I jubileumsåret 2016 vil det være 20 år siden Nordlandsmuseet og Bodø kommune ble enige om at det var et 
felles anliggende å ta vare på jekta ANNA KAROLINE. Etter at det ble bestemt at jekta ikke skulle flyttes fra 
Bodøsjøen, ble det i 2011 utarbeidet et skisseprosjekt, nærmest et forprosjekt, med bidrag fra DA-Bodø. Bodø 
bystyre vedtok i 2012 å anbefale Nordlandsmuseet å legge nettopp dette prosjektet til grunn for videre arbeid 
med jektefartsanlegget.  
 

Mørkvedlia Idrettspark servicebygg m.m 
Fullføre friidrettsbanene på Mørkvedlia med utstyr, lager og servicebygg. 
 

Friluftsområder 
Det er utarbeidet forslag til forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Bodø for 2013-2018. Bodø 
kommune har 26 statlig sikra friluftsområder og 20 kommunale friluftsområder. Utvikling er mulig gjennom 
ekstern finansiering, men betinger kommunal egenandel. Antatt behov kommunale midler ca. kr. 800.000,- 
per år. Totalkostnad på 1,2 mill kr per år. 
 

Stordalshallen rehabilitering 
Det er utarbeidet tilstandsrapport for Stordalshallen. Med unntak av sportsgulvet har ikke hallen vært 
rehabilitert siden den sto ferdig i 1979, og det har etter hvert blitt store behov for vedlikehold utover det som 
ligger i vedlikeholdsplanen. For å fristille styrketreningsrom i Stordalshallen til Frisklivssentralen er det behov 
for å få bygd lagerrom i Stordalshallen. Kostnadsramme på 8 mill kr. 

 

HO-avdelingen 

Nr Investeringsprosjekter B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

            

1 Vollsletta, botilbud for funksjonshemmede (2 pl.) 6 000 0 0 0 

2 R. Schølbergsv, botilbud for funksjonshemmede (6+4 pl.) 0 22 000 0 0 

3 Hjemmetj. Nordsia og Rønvik - ny sonebase Vollen 5 300 0 0 0 

4 Hovdejordet, ombygging 3. etg - institusjonsplasser 12 800 0 0 0 

5 Innkjøp av nye digitale trygghetsalaramer  350 0 0 0 

6 Boligkont, gjennomgangsleiligh. 1. gangsmottak av flyktninger 7 000 0 0 0 

7 Sonebase Mørkved hjemmetjeneste 500 0 0 0 

8 Miljøtjenesten sentrum/Nordsia 500 0 0 0 

9 Krisesenteret i Salten, modulbygg 2 000 0 0 0 

10 Garderober hjemmetjenesten 0 0 0 0 

11 Boligkontoret, kommunale utleieboliger 24 200 0 0 0 

12 Vollsletta omsorgsboliger  2 000 12 000 59 600 0 

13 Etablering av sårpoliklinikk 400 0 0 0 

14 Veranda Gml Riksvei 18 0 0 1 000 0 
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Botilbud for funksjonshemmede (2 plasser) 
Det vises til bystyrets behandling av saken om behov for boliger til funksjonshemmede i PS 13/42. Saken er 
under utredning i henhold til føringene i denne saken og administrasjonen tilrår at botilbudet for denne 
brukergruppen etableres på Vollsletta. Det tas nå høyde for tiltaket i forbindelse med 
områdereguleringsplanen for området som nå er under utarbeidelse. Tiltaket er kostnadsberegnet til 6 mill kr. 
I utredningen vil det også bli vurdert hvorvidt tjenestemottakerne bør/kan eie sin egen bolig. Tiltaket kan ikke 
iverksettes før det er avsatt driftsmidler til tiltaket. Det vil bli fremlagt en egen politisk sak. 
 

Botilbud for funksjonshemmede (6+4 plasser + sonebase) 
Det vises til bystyrets behandling av saken om behov for boliger til funksjonshemmede i PS 13/42. 
Administrasjonen er i dialog og samarbeid med BBL om etablering av bolig til denne brukergruppen på 6 i et 
nybygg i Ragnar Schølbergsvei. Det utarbeides nå reguleringsplan. Avdelingen ønsker i tillegg å få etablert en 
annen bogruppe for 4 beboere i samme bygg slik at en felles sonebase kan betjene begge botilbudene. 11 
leiligheter til dette formålet er så langt est. til 24,2 mill kr (2,2 mill kr per stk). I utredningen vil det også bli 
vurdert hvorvidt tjenestemottakerne bør/kan eie sin egen bolig. Tiltaket kan ikke iverksettes før det er avsatt 
driftsmidler til tiltaket. Det vil bli fremlagt en egen politisk sak. 

 
Hjemmetjenesten Rønvik og Norsia – ny sonebase 
Tiltaket gjelder tilrettelegging for ny sonebase på Vollen sykehjem for hjemmetjenesten Rønvik og Norsia for å 
kunne ta ut de effektene av samlokalisering. Kostnaden er beregnet til 5,3 mill kr. Kostnadsberegningen er 
knyttet til de lokalitetene som i dag benyttes til institusjonsplasser.  
 
Hovdejordet sykehjem 
Tiltaket innebærer omgjøring av flyktningeboliger i 3 etg. til sykehjemsplasser. 
Helse- og omsorgsavdelingen ønsker som et av flere tiltak for å imøtekomme behovet for flere 
sykehjemsplasser, etter at Sølvsuper helse- og velferdssenter er tatt i bruk, og tilrettelegge for 
sykehjemsplasser i 3 etg. i Vebjørn Tandbergsvei 7 (Hovdejordet sykehjem). Det er tidligere utredet et 
alternativ som viser 2 avdelinger med 6 rom hver. Kostnadsestimat fra Eiendomskontoret er basert på en 
oppussing der eksisterende lokaler i stor grad beholdes. Selve ombyggingen er kostnadsberegnet til 12,8 mill 
kr. I tillegg kommer 2 mill kr som er knyttet til tilbakebetaling av boligtilskudd til de 8 flyktningeboligene som 
ble oppført i 2005. Tiltaket vurderes så langt å kunne falle utenfor dagens investeringstilskudd til 
sykehjemsplasser fra Husbanken som innebærer krav om omfattende renovering. Tiltaket innebærer at man 
må finne nye boliger til dagens beboere i berørte boliger. Avdelingen ser nå for seg at det bygges en 
sykehjemsenhet med 12 rom i 3 etg. Tiltaket må således ved beslutning utredes noe nærmere mht den 
kostnadsberegningen som så langt er gjort.  

 
Trygghetsalarmer 
I forbindelse med velferdsteknologi prosjektet vil avdelingen vurdere hvordan ordnigne skal være i fremtiden. 
I forhold til 2014 foreslås det å budsjettere med utskifting av deler av Trygghetsalarmene. Det er anbefalt at 
det tas høyde for utskifting av 100 alarmer årlig. Dette vil utgjøre en kostnad på inntil kr. 359 000,- i 2014. I et 
langsiktig perspektiv må Bodø kommune erstatte dagens analoge alarmer, slik at kommunen har en plattform 
for Trygghetsalarmer når Telenor faser ut det analoge nettet.  

 
Innkjøp av gjennomgangsboliger 
Boligkontoret har meldt inn behov for innkjøp av 6 gjennomgangsleiligheter til 1 gangsmottak av flyktninger. 
Kostnaden er beregnet til 10,5 mill kr.  
 
Mørkved hjemmetjeneste – sonebase 
I forbindelse med tiltak i prosjekt «Framtida vårres» foreslås Mørkved dagsenter flyttet til Sølvsuper helse- og 
velferdssenter. Behov for å utvide/tilrettelegge for utvidet sonebase i Mørkved sykehjem er tidligere godt 
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dokumentert. Kostnad est. til 0,5 mill kr. 
 
Miljøtjenesten Sentrum/Norsia – sonebase 
Det er behov for ny sonebase for Miljøtjenesten Sentrum/Norsia. Dette ses blant annet i sammenheng med 
mulig etterbruk av Vollen sykehjem. Sonebasen til Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus vil flytte fra 
Vollen sykehjem 1.1.15.  
 
Krisesenteret i Salten – modulbygg 
Bystyret behandlet ulike utfordringer for Krisesenteret i Salten i PS13/14. Administrasjonen har utredet 
muligheten for modulbygg til administrative lokaler på eksisterende tom. Kostnaden er beregnet fra  
1,8 til 2 mill kr.  
 
Hjemmetjenesten – garderober 
Helse- og omsorgsavdelingen er gjort oppmerksom på at det nå er gjort en forskriftsendring hvor det vil bli 
strengere krav for tilrettelagte garderobeforhold til de ansatte i hjemmetjenesten. Forskrift om utførelse av 
arbeid § 6-7 sier: «Dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås, skal arbeidsgiver 
sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig 
verneutstyr.». For å kunne skifte mellom eget tøy og arbeidstøy, før og etter arbeid, er det behov for tilgang til 
garderobe. Arbeidstilsynet vil kunne pålegge ombygging/utbedring av eksisterende garderobe. 
Konsekvensene av dette for Bodø kommune må utredes. 
 
Kommunale utleieboliger 
Det foreligger flere strategier for å imøtekomme boligbehovet til ungdom, flyktninger og økonomisk/sosialt 
vanskeligstilte. Et av forslagene for 2014 er kjøp av enkeltstående boenheter i markedet for 24,2 mill kr. Dette 
må evt. finansieres med låneopptak. Tiltak kan utløse tilskudd på 20 % fra Husbanken. 

 
Vollsletta omsorgsboliger 
I økonomiplanen 2013-2016 fremgår det av uprioriterte investeringer er det er foreslått lagt inn 73,6 mill kr 
fordelt med blant annet 2 mill kr i 2014 og 12 mill kr i 2015. Bystyret behandlet i PS 10/138 saken «Utvikling 
av Vollsletta». Foreslått prosjekt er 1. utbyggingsetappe av området i henhold til denne saken. 1. etappe 
inneholdt 20 boliger for unge voksne med store bistandsbehov inkludert arealer til aktivitet. 
Eiendomskontoret har vurdert at realisering av 1. utbyggingsetappe vil koste 92 mill kr i 2012 kr. Dette ble 
også meldt inn i budsjettarbeidet i 2012. Det er med andre ord en redusert 1. utbyggingsetappe som er 
foreslått. 
 

Etablering av sårpoliklinikk 
Tiltaket som har kommet frem gjennom arbeidet med «Framtida vårres» innebærer tilrettelegging av 
lokaliteter i Rønvik legesenter. Kostnad est. til 0, 4 mill kr.  
 
Veranda, Rehabiliteringsavdelingen (døgn) 
HMS planen for avdelingen som ligger i 2 etg. i Gamle Riksvei 18 har over flere år påpekt utfordringer 
tilknyttet problemstillingen klima/tilrettelegging av arbeidet. Tiltaket er nå utredet og kostnadsoverslag 
foreligger (1 mill kr).  

 

Andre 

Nr Investeringsprosjekter B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

            

1 Bodø domkirke, oppgradering/vedlikehold 0 10 000 10 000 0 

2 Gudstjenestereformen 300 0 0 0      
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3 Orgelplanen for Bodø 0 2 000 2 600 2 500 

4 Kirkegårdsplan 350 400 0 0 

5 IT/data 0 250 250 250 

6 Asfaltering veier 0 200 300 0 

7 Salten krematorium, renseanlegg 0 0 3 100 0 
 

       
Nødvendig oppgradering av Bodø domkirke 
Tilstandskontroll gjort i 2011 viser at det er behov for omfattende utvendig vedlikehold og 
oppgradering, hvorav en del av behovet betegnes som strakstiltak. Fylkeskommunen har i 2012 gitt 
pålegg om utbedringer. Tiltakene er avgjørende for sikkerheten rundt hovedinngangen. I tillegg 
kommer innvendige tiltak som ikke er detaljutredet. Bodø domkirke har 60-års jubileum i 2016 og 
fellesrådet har som mål at vedlikeholdet bør være ferdig til oktober d.å. 

Gudstjenestereformen  
Som en del av gudstjenestereformen kommer det ny salmebok i 2013. Samlet kostand er beregnet til 
470 000, hvorav menighetsrådene forutsettes å dekke 1/3 av kostnaden. 

Orgelplanen 
Av orgelplanen som ble vedtatt av bystyret i 1993/94 gjenstår utskifting av orgelet i Saltstraumen 
kirke. Kommunesammenslåingen i 2005 medførte at to nye orgler kom til. Orgelet i Misvær kirke ble 
renovert i 2012. Orgelet i Skjerstad trenger ombygging/full renovering. Tilstanden orgelet har gjør at 
organisten ikke kan bruke det av helsemessige årsaker. 

Bodø kirkegård, omregulering og utvidelse 
Det meste av gravene på den eldste delen er tilbakeført kirkegården. Før arealet kan tas i bruk til ny 
gravlegging må det omreguleres. Samtidig er det ønskelig å få utarbeidet plan for utvidelse mot Olav 
V’s gt. Planleggingen vil også omfatte nye bestemmelser og krav om tilrettelegging for gravlegging for 
ulike kulturer. 

IT/data  
Oppgradering av utstyr og programvare. 

Asfaltering adkomstveg Salten krematorium og Saltstraumen kirke 
Grusveger som til tider er i dårlig forfatning. Av hensyn til virksomheten  
og driften av anleggene generelt ønskes vegene asfaltert. 

Salten krematorium, renseanlegg 
Antallet kremasjoner har økt jevnt siden driftsstart i 2002. I 2012 var antallet 81 kremasjoner. I år 
ligger vi an til å komme rundt 110 som er litt høyere enn omfanget i 2011. Det er grunn til å forvente 
en utviklingen som gjør at vi kommer opp mot 200 i løpet av planperioden, og det vil i tilfelle utløse 
krav om renseanlegg.  
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Vedlegg 2 – Avtaler/tilskudd 2014  
 

Sentraladministrasjonen, prisjusterte budsjettbeløp for 2014 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

IKT 1 233 000 Husleie Norgesbankbygg 

IKT 6 806 196 Driftsavtale bredbånd, Signal 

IKT 11 503 176 Driftsavtale, Umoe iTet 

IKT 471 225 Redundant internett fiber, Umoe itet 

IKT 41 077 Vedlikeholdsavtale MD 110 telefonsentralen, Umoe iTet 

Arkivet 1 299 400 Driftsavtale, ephorte, Ergo Group AS 

Arkivet 419 000 Medlemskontingent, Nordland fylkeskommune 

Servicekontor 2 627 288 Husleie, Postgård 

Servicekontor 1 905 120 Renhold, Bodø byggservice 

Regnskap 1 784 475 Husleie, Hansenhjørne Eiendom AS 

Regnskap 259 200 Renhold, Bodø byggservice 

Kemner 591 117 Husleie, Skatt Nord 

Tillitsvalgte 151 307 Husleie, renhold, Postgård og Bodø byggservice 

Organisasjon 380 173 Husleie kursrom, Postgård 

Sum 29 471 754   

 

 

Oppvekst- og kulturavdelingen, prisjusterte budsjettbeløp for 2014 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Kulturkontoret 6 985 100 Nordnorsk opera og symfoniorkester 

Kulturkontoret 2 650 700 Salten Museum 

Kulturkontoret 1 606 800 Tusenhjemmet 

Kulturkontoret 1 936 800 Bodø kulturhus/Sinus 

Kulturkontoret 1 255 400 Nordland musikkfestuke 

Kulturkontoret 1 098 700 Bodø kunstforening 

Kulturkontoret 652 700 Bodø Domkirkes musikkråd 

Kulturkontoret 206 000 Salten kultursamarbeid 

Kulturkontoret 277 800 Nordnorsk jazzsenter 

Kulturkontoret 159 500 Dirigentordning korps og kulturskole 

Kulturkontoret 144 900 Mediegården 

Kulturkontoret 133 000 Bodø internasjonale orgelfestival 

Kulturkontoret 170 200 Sceneinstruktørordningen NFK 

Kulturkontoret 125 600 Stiftelsen Ragnhilds Drøm 

Kulturkontoret 0 VocalART 

Kulturkontoret 66 400 Bodø orkesterforening 

Kulturkontoret 58 500 Kulturpris/kulturstipend 

Kulturkontoret 101 200 Bodø big band 

Flyktningkontoret 0 Internasjonalt sent., driftsstøtte og leksehjelp  

Flyktningkontoret 0 Internasjonalt sent., husleiestøtte 

Sum 17 629 300   
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Helse- og omsorgsavdelingen, prisjusterte budsjettbeløp for 2014 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Kommunaldirektør 1 373 000 Tilskudd til Ny Giv/Jobb1, Kirkens bymisjon 

Kommunaldirektør 378 200 Farmasøytisk tilsyn Sykehusapoteket 

Kommunaldirektør 7 190 900 Medfinansiering VTA-plasser, BOPRO AS 

Kommunaldirektør 220 768 Lønnstilskudd til brukere, BOPRO AS 

Kommunaldirektør 837 558 Driftstilskudd kommunalplasser, BOPRO AS 

Kommunaldirektør 3 425 800 Krisesenteret, Bodø kommunes andel av interkom. samarbeid 

Tildelingskontoret 9 008 277 Drifts av botilbud Junkerveien 49, Kirkens bymisjon 

Tildelingskontoret 1 063 912 Tilleggsavtale Kirkens bymisjon NLSH-BRUA 

Tildelingskontoret 13 068 228 Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter  

Tildelingskontoret 1 664 768 Tilleggsavtale Frelsesarmeen, økt bemanning 

Tildelingskontoret 3 756 597 Saltdal kommune, 2 brukere 

Tildelingskontoret 9 985 440 RIBO, 2 brukere 

Tildelingskontoret 926 989 Conrad Svendsens senter, 1 bruker 

Tildelingskontoret 11 914 087 KOA Midt-Troms AS, 3 brukere 

Tildelingskontoret 200 000 Sommer sammen, Aktiv hverdag 

Hjemmetjenesten 874 000 Trygghetsalarmer, Salten Brann IKS/Nordkontakt 

Helsekontoret 1 509 200 Overgrepsmottak, Bodø kommunes andel av interkom. samarbeid 

Helsekontoret 467 200 Driftstilskudd Frivillighetssentralen 

Kjøkkendriften 2 683 700 Transport/reparasjon av tekniske hjelpemidler, Bodø Industri AS 

Sum 70 548 624   

 

 

Kommunens fellesområde, prisjusterte budsjettbeløp for 2014 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Avtaler 4 741 000 Bodø Spektrum KF, driftstillskudd 

Avtaler 14 464 000 Bodø Kulturhus KF, driftstillskudd 

Avtaler 26 317 000 Bodø kirkelige fellesråd, driftstillskudd 

Avtaler 2 335 000 Salten kommunerevisjon 

Avtaler 439 000 Salten kontrollservice 

Avtaler 800 000 Visit Bodø 

Avtaler 154 300 Skjerstad bygningsstiftelse 

Avtaler 200 000 Torghallen AS 

Felles 4 400 000 Bodø kommunale boligstiftelse, leieavtale 

Avtaler 2 800 000 Visma drifts- vedlikeholds- og support avtaler til økonomisyst. 

Avtaler 1 689 000 Helse og miljøtilsyn Salten IKS, driftstilskudd 

Felles 228 000 Helse og miljøtilsyn Salten IKS, husleie fremleide lokaler 

Avtaler 42 564 000 Salten Brann IKS 

Avtaler 4 860 000 Personalforsikringer 

Avtaler 300 000 Domkirkens menighets diakonistiftelse 

Avtaler 360 000 Tilskudd Tono, Gramo og Kopinor 

Avtaler 1 850 000 Tros- og livssynssamfunn, etter oppgave fra OK avdelingen 

Avtaler 1 500 000 Bodø Brannstasjon, kommunale avgifter/strøm/stasjonsdrift 
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Avtaler 200 000 Salten IUA 

Avtaler 1 830 000 Salten regionråd, Salten friluftsråd 

Felles 1 500 000 Norsk pasientskade erstatningsfond 

Felles 125 000 Sjunkhatten nasjonalpark 

Felles 4 824 000 KS kontingent 

Sum 118 480 300   
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Vedlegg 3 - Prisliste 

I. Sentraladministrasjonen 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Skjenkebevilling 

Det innkreves behandlingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling. Gebyret reguleres av alkoholloven. I 
2013 er gebyret kr 280,-. 

II. Oppvekst- og kulturavdelingen 

A. Grunnskole 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Foreldrebetaling SFO 

Hel plass, per måned      

5 dagers tilbud 2251 2320 69 3,07 %  

4 dagers tilbud 1834 1890 56 3,05 %  

3 dagers tilbud 1411 1455 44 3,12 %  

2 dagers tilbud 1165 1200 35 3,00 %  

1 dags tilbud 776 800 24 3,09 %  

 

Husstander med lav inntekt under 3,5 G i brutto årsinntekt beregnet per husstand kan få redusert 
foreldrebetaling.  

På Kjerringøy skole er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er tilsvarende kortere 
på grunn av skyssordning (det vil si 1501, 1223, 941, 777, 519).  

 

Opphold på 1 time per gang 200 206 6 3,0 %  

Opphold per enkelt dag 238 245 7 3,0 %  

Sommer-SFO sats per uke 695 715 20 3,0 %  

Sommer-SFO sats per dag 140 145 5 3,0 %  

      

Skoler 

Leie av skolelokaler til 
overnatting 

     

Landego og Helligvær skoler 75 85 10 13,33 % Per natt 

Andre skoler, per person per natt 50 60 10 20,00 % Per natt 

 

B. Kulturskolen 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 
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Aktivitet: 

Fag som har fullt skoleår: 
Instrumentalopplæring, sang, 
samspillgrupper, visuelle 
kunstfag, drama, skriveverksted.  
Sats elever under 20 år 

3118 3218 100 3,2 %  

Fag som har fullt skoleår: 
Instrumentalopplæring, sang, 
samspillgrupper, visuelle 
kunstfag, drama, skriveverksted 
Sats elever over 20 år 

3118 5000 1882 60,3 %  

Fag som har avkortet skoleår (30 
uker undervisning): Kulturlek 
Sats elever under 20 år 

2282 2350 68 2,98 %  

Fag som har avkortet skoleår (30 
uker undervisning): Kulturlek 
Sats elever over 20 år 

2282 3650 1368 60 %  

Instrumentleie 300 500 200 66,7 % Pr semester 

Materialavgift visuelle kunstfag 300 310 10 3,3 % Pr semester 

Salg av tjenester til lag og 
foreninger - medlemmer u/18 år 

278 286 8 2,9 % Pr time 

Salg av tjenester til lag og 
foreninger -medlemmer o/18 år 

418 431 13 3,1 % Pr time 

Avgift ved elevopptredener 514 529 15 2,9 %  

Ved salg av tjenester i 
grunnskolen; tolærersystem 

332 342 10 3 % Pr time 

Ved salg av lærerressurs til grunnskolen med ordinær undervisning, kreves full refusjon av lønns- 
utgiftene. 

Det gis 25 % søskenmoderasjon i kulturskolen (gis til søsken nr. to og evt. flere).  

Det gis ikke lenger moderasjon på tilbud nr. 2 for de som har flere tilbud i kulturskolen. 

C. Bodø Voksenopplæring 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Opplæring: 

Elever med rett til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap 
(flyktninger og familiegjenforente 
innvandrere) får gratis 
norskopplæring. Dette tilbudet 
gis på dagtid med 25 t/u. 

0 0 0 0,0 %  

Kveldskurselever som har rett og 
plikt til norskopplæring men som 
ikke har gjennomført dette på 
dagtid kan gis gratis undervisning 
på kveldstid. 

0 0 0 0,0 %  

Det kan gis tilbud til elever med 
plikt til norskopplæring (ikke-

37 50 13 35,15 %  
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rettighetselever) og evt. EØS-
arbeidsinnvandrere/andre i 
ordinære grupper på dagtid hvis 
det er ledig plass. 

 

Pris per undervisningstime: 

Kveldskurs 3 t/u - høstsemesteret 2066 2500 434 21 %  

Kveldskurs 3 t/u - vårsemesteret  2066 2500 434 21 %  

D. Barnehage 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Foreldrebetaling  

Hel plass, per måned      

0-8 timer 465 470 5 1,1 %  

9-16 timer 930 940 10 1,1 %  

17-24 timer 1165 1180 15 1,3 %  

25-32 timer 1395 1415 20 1,4 %  

33-40 timer  1865 1890 25 1,3 %  

Mer enn 40 timer 2330 2360 30 1,3 %  

Sats per ukedag 155 160 5 3,2 %  

 

I samtlige kommunale barnehager gis det 30 % moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for 
søsken utover det. Satsene betales for 11 måneder per barnehageår, jamfør forskrift.  

 

Kostpenger – per måned 

Kostpenger, lav sats  60 62 2 3,3 %   

Kostpenger, middels sats  180 185 5 2,8 %   

Kostpenger, høy sats  237 244 7 3,0 %   

Kostpenger, kveldsplass inkl 
middag 

300 309 9 3,0 %   

 

E. Idrettsanlegg 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Alle priser reguleres med prisstigning avrundet til nærmeste hele 5. 

Idrettshaller/friidrettsanlegg (Mørkvedlia)/25m basseng 

Idrettslagenes egenandel for 
trening barn/unge 

100 105 5  5,0 %   

Arrangement 
barn/ungdom/voksne og trening 
voksne 

370 380 10 2,7 %   

Gymnastikksaler og 12m basseng 

Trening barn/ungdom 0 0 0 0,0 %  

Trening voksne 185 190 5 2,7 %  

Kunstgress-/fotballbaner 11’er baner 

Trening barn/ungdom 200 210 10 5,0 %  
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Arrangement barn/ungdom 370 380 10 2,7 %  

Trening og arrangement voksne 745 760 15 2,0 %  

Grusbaner  0 0    

Gressbane og kunstgressbane med 
undervarme 

Dobbelt sats    

På halv (eller mindre) bane endres prisene forholdsmessig 

Bestemorenga 

Arrangement 2 500 2 575 75 3,0 %  

Prisliste fotballkamper kommunale kunstgressbaner 

11-er aldersbestemt 13-14 år 560 575 15 2,7 %  

11-er aldersbestemt 15-19 år 745 765 20 2,7 %  

11-er senior 1 490 1 535 45 3,0 %  

7-er aldersbestemt 185 190 5 2,7 %  

11-er aldersbestemt 95 100 5 5,3 %  

Bedrift/Old Boys, 7-er 370 380 10 2,7 %  

Prisliste fotballkamper Nordlandshallen/Aspmyra st. 

11-er aldersbestemt 13-14 år 720 740 20 2,8 %  

11-er aldersbestemt 15-19 år 1 080 1 110 30 2,8 %  

11-er senior 4 600 4 740 140 3,0 %  

Prisene i Nordlandshallen gjelder fra 1.mai til 30.september 

Uteareal 

Leie parkeringsareal ol til kommersielle tiltak, holdes fast på 0,50 per døgn per m2. 

Bratten aktivitetspark 

Priser for mopedføreropplæring for elever ble justert i løpet av 2013 for å komme nærmere 
landsgjennomsnittet og deres konkurrenter. Prisene justeres i takt med markedet. 

 

 Kommunale skoler og barnehager trener gratis i kommunale anlegg. 

 Fylkeskommunale og statlige skoler, bedrifter og lag fra andre kommuner betaler voksenpris. 

 For ikke-kommersielle arrangement faktureres brukerne for maksimalt 10 timer per døgn. 

 I lagidretter skal lag påmeldt i seniorserie betale vedtatt voksenpris, uavhengig av gruppens 
forholdsmessige aldersfordeling. 

 Anlegg/selskap som Bodø kommune eier eller yter tilskudd til, forutsettes samme leiepris til 
lag/foreninger som sammenlignbare kommunale anlegg. 

 Rådmannens gis fullmakt til å vurdere at særskilte grupper kan følge satsene som for barn/ungdom, 
eventuelt fritas for leie. 

 Pris for barn/ungdom gjelder t.o.m. 19 år. 

 Arrangement/tiltak som medfører ekstraordinære kostnader, utover det som anses normalt, kan 
belastes leietaker. Slike kostnader kan for eksempel  være ekstra forbruk av strøm/vann, renhold, 
avfallshåndtering, brøyting, preparering etc. 

 

F. Bibliotek 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Gebyrer for lånekort, varsel om forfall og erstatning for tapt materiell. Bibliotekets priser er 
generelt noe høyere enn landsgjennomsnittet, men justeres med prisstigning. 

Gebyr lånekort: 

Glemt lånekort 10 10 0 0,0 %  

Tapt lånekort 30 31 1 3,3 %  
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Varselgebyr: 

1. varsel 3 uker etter forfall 30/60 31/62 1/2 3,3 % Barn/voksen 

2. varsel 5 uker etter forfall 55/115 57/120 2/5  4,0 % Barn/voksen 

3. varsel 7 uker etter forfall Erstatningskrav/regning    

 

Erstatningskrav for tapt materiell (i skranke/komm.faktura): 

Fagbøker 415/530 425/545 10/15  3,0 % Barn/voksen 

Skjønnlitteratur voksen 350/465 360/480 10/15  3,0 %  

Skjønnlitteratur barn 220/330 225/340 5/10  3,0 %  

Tegneserier/tidsskrifter 100/155 105/160 5/5  3,0 %  

Tegneseriebøker 200/280 205/290 5/10  3,0 %  

Video/CD 240/340 245/350 5/10  3,0 %  

Lydbøker inntil 4 enheter 285/395 295/405 10/10  3,0 %  

Lydbøker over 4 enheter 505/620 520/640 15/20  3,0 %  

Digibøker/digikort Som lydbøker Som lydbøker    

Mikrofilm 395/505 405/520 10/15  3,0 %  

AV-media, stoff fra lokalsamling og særlig verdifullt materiale prises i samråd med leder. Erstatning i 
skranke før krav er utstedt gir redusert pris. Erstatningskrav medfører tapt lånerett til kravet er innfridd. 
Barn regnes som voksne fra den måned de fyller 15 år. 

III. Helse- og omsorgsavdelingen 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Praktisk bistand og opplæring  

I henhold til § 8 (kapitel 2) i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, har 
kommunen adgang til å fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand 
og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for 
brukerstyrt personlig assistanse som ikke er til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og 
egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, 
hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. I selve beregningen av 
egenandelen for praktisk bistand fremgår det av § 9 i samme forskrift at egenandelen ikke skal overstige 
kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig 
timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal 
utgjøre 10 % av timelønnen og sosiale utgifter.  
Tidsforbruket skal rundes av til nærmeste halvtime. Egenandel en kan ikke settes høyere enn at 
vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det 
kan ikke kreves dekning i vedkommende formue.  
Av § 10 opplyses det at egenandelen beregnes på grunnlag av husstandens samlende skattbare 
nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning per 1. januar i det aktuelle året legges til 
grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden 
til hjelp i huset. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G skal 
den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige et utgiftstak fastsatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet (§ 10). I Prop. 1 S (2013-2014) fra Helse- og omsorgsdepartementet, foreslås det 
at maksimal egenandel per måned i 2014 for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G 
justeres fra kr 175 til kr 180.  
 
 

Prisen for tjenesten 320 420 100 31,3 %  Per time 
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I tillegg fastsettes følgende utgiftstak for egenandel per måned. 

0-1 G:                0- 85 245 175 180 47 2,9 % Makspris per 
mnd 

1-2 G:      85 246-170 490 175 180 47 2,9 % Makspris per 
mnd 

2-3 G:    170 491-255 735 991 1050 32 6 % Makspris per 
mnd 

3-4 G:    255 736-340 980 1542 1680 49 9 % Makspris per 
mnd 

4-5 G:    340 981-426 225 1872 2100 60 12,2 % Makspris per 
mnd 

5-6 G:    426 226-511 470 3304 3780 106 14,4 % Makspris per 
mnd 

6-7 G:    511 471-596 715 4633 5460 148 17,9 % Makspris per 
mnd 

>7 G:    596 716 ≤   320 420 10 31,3 % Per time 

Trygghetsalarm 

Trygghetsalarm vil hovedsakelig tilbys som servicetjeneste fra 2014. Trygghetsalarm tildelt til erstatning 
for tilsyn, vil derimot være vederlagsfri. Imidlertid vil ikke den nye servicetjenesten i forhold til 
forhåndsvarsling og endring av vedtak, være klar til per 1. januar 2014. Dersom brukeren får tildelt GSM-
abonnement, dekt av kommunen, legges det til kr 100 i prislisten under. Installering, flytting og 
nedkobling av alarm etter selvkost, blir kr 902 for 2014. Ved hjelming etter Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-2 punkt 6 a, dekker kommunen installasjonen. 
 

0-2 G:               0  - 170 490 175 180 5 2,9 %  

2-3 G:    170 491 - 255 735 175 180 5 2,9 %  

3-4 G:    255 736 < 328 348 20 6,1 %  

Gebyr installering/flytting av 
trygghetsalarm 

857 902  45 5,3 %  

Matombringing 

Bruker betaler for antall leverte middag/frokost/kvelds. Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager. 

Pris for middag 72 74 2 3,0 %  

Pris for kvelds 24 25 1 3,0 %  

Pris for frokost 24 25 1 3,0 %  

Transport 

Brukere betales sats tilsvarende vanlig bussbillett. I følge samferdselskontoret i Nordland 
fylkeskommune, fastsettes endelig billettpris for 2014 den 2. desember. I fylkeskommunens 
budsjettforslag endres prisen fra kr 33 til kr 34. 
 

Korttidsopphold i institusjon 

Jamfør. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (kapitel 1), kan kommunen 
kreve egenandel for opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 
nr. 6 bokstav c når kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har 
stillet garanti for oppholdet. 
Det kan likevel ikke kreves egenandel for: 
a) korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver 
b) døgnplasser som kommunen oppretter for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.  

Egenandeler til korttidsopphold i institusjon, foruten det som er nevnt i punkt a og b over, endres i 
følge Prop. 1 S (2013-2014) til maksimal andel per måned med kr 142 per døgn og med inntil kr 74 
per dag- eller nattopphold. Av § 7 går det frem at egenandelen omfatter kost, losji, medisiner mv. 
samt helse- og omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og 
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omsorgstjenesteloven. Dette gjelder både ved korttidsopphold (inkl. a og b) og langtidsopphold. 

Korttidsopphold i institusjon – dag/nattopphold 

Dag/nattopphold 72 74 2 2,7 % Per dag/natt 

Korttidsopphold i institusjon – døgnopphold 

Bruker betaler for antall liggedøgn. Har bruker hatt flere korttidsopphold i institusjon, kan kommunen 
kreve vederlag etter § 3 i forskriften (langtidsopphold) når vedkommende har vært på institusjon i minst 
60 døgn per kalenderår. Dette gjelder også for rehabiliteringsopphold. 

Korttidsopphold i institusjon – 
døgnopphold 

137 142 5 3,6 % Per liggedøgn 

Langtidsopphold i institusjon  

Ifølge § 3 i forskriften om egenandeler skal det av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et 
fribeløp per år, kreves betalt 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil  
85 %. Betalingen begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens 
grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Departementet foreslår i Prop. 1 S (2013-2014)) å øke 
fribeløpet fra kr 7000 til kr 7250 per år. 

Fribeløpet ved langtidsopphold 7000 7250 250    3,6 % Per år 

IV. Teknisk avdeling 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

 

Vanngebyr 17,38 17,38 0 0,0 %  

Avløpsgebyr 14,06 14,06 0 0,0 %  

Slamtømming   0 0,0 %  

Renovasjonsgebyret      

Det foreslås å følge de satser som vedtas av representantskapet i IRIS Salten IKS. Det kommunale påslag 
vedrørende avfallsgebyret endres per 1/1-2014 og settes til kr 56,- eks. mva. 

 

Byggelånsrente på investeringer innenfor vann- og avløpssektoren 

Prinsippet om bruk av byggelånsrente på investeringer innenfor vann og avløpssektoren videreføres i 
2014 i henhold til forskrifter, og settes til 3,0 % p.a. 

 

Bygge-, plan-, fradeling- og oppmålingssaker 

Revisjon av gebyrregulativene for plan-, fradeling og oppmålingssaker kommer opp til egen behandling. 

 

Diverse, priser eks mva 

Meglerpakke 750 1500 750 100 %  

Gravemeldingstjenesten  1500   Per utstedt 
gravemelding 

Arbeidsvarsling/skiltplan  1000   Behandl.gebyr 

Avkjørselssøknad  3000   Behandl.gebyr 

 

Feiing, priser eks mva 

Bolig 1 og 2 etasjer 322 331 9 3,0 % Per pipeløp 

Boliger 3 etasjer og over 444 457 13 3,0 % Per pipeløp 

Forretninger med større 
fyringsanlegg 

1020 1050 30 3,0 %  



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

99 
 

Industripiper per meter 104 107 3 3,0 %  

Ekstrafeiing utenom rute 677 697 20 3,0 %  

V. Bodø kirkelige fellesråd 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2013 

Vedtatt 
sats for 

2014 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Avgift for feste av grav 

Feste av kistegrav ved siden av fri 
grav (0-20 år) 

170 170 0 0,0 %  

Feste av kistegrav (20-40 år) 238 238 0 0,0 %  

Feste av kistegrav 40-60 år) 300 300 0 0,0 %  

Feste av kistegrav (60-80 år) 355 355 0 0,0 %  

Feste av urnegrav (20-40 år)        100 100 0 0,0 %  

Feste av urnegrav (40-60 år) 137 137 0 0,0 %  

Feste av urnegrav (60-80 år) 137 137 0 0,0 %  

 

Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner 

Nedsetting av urne:      

på tidligere festet grav 1 547 1 547 0 0,0 %  

på ny grav 4 525 4 525 0 0,0 %  

Nedsetting av kiste:      

på tidligere festet grav 3 570 3 570 0 0,0 %  

på ny grav  9 045 9 045 0 0,0 %  

 

Avgift for kremasjon 

egne innbyggere 0 0 0 0,0 %  

personer hjemmehørende i 
andre kommuner 

5 200 5 380 180 3,4 %  
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Vedlegg 4 – Overføringer til ikke-kommunale barnehager 
 

Satsene er beregnet ut fra budsjetterte kostnader eks mva i kommunale barnehager, antall barn i opptaket, 
tillegg for felleskostnader og fratrekk for foreldrebetaling. Pensjonskostnader er beregnet ved å korrigere 
pensjonsutgifter for forventet premieavvik. Ved justering av forslaget til årsbudsjett må tilskuddssatsene 
justeres tilsvarende. Prisene er medregnet lønnsoppgjør og er justert med deflator. 

 Sats 2013 Sats 2014  

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære 
barnehager 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst Endring i % 

Barn 0-2 år 158.561 73,41 164.317 76,07           3,6 % 

Barn 3-6 år 75.638 35,02 78.693  36,43       4,0 % 

      

Tilskuddssats for drift familiebarnehager 
(nasjonale satser) 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst  

Barn 0-2 år 142.700 66,05 149.002 68,98           4,4 % 

Barn 3-6 år 109.000 50,45 114.054 52,80           4,6 % 

      

Tilskuddssats for kapital (nasjonale 
satser) 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst  

Ordinære barnehager 7.500   3,50 9.130   4,23         21,7 % 

Familiebarnehager 11.600  5,40 12.046  5,58           3,8 % 

      

Beregnet tilskuddssats for drift og 
kapital åpne barnehager 

Sats 2013 Sats 2014  
  

6-15 timer 9.539 8.653             -9,3 % 

16 + timer 15.677 14.221             -9,3 % 

      

 Satsene angir maksimalt tilskuddsgrunnlag. Den enkelte barnehage har krav på samme 
%-andel tilskudd som året før; minimum 96 %, maksimalt 100 % av vedtatte satser.   

 Det er tatt utgangspunkt i nasjonale satser 2014 for familiebarnehager og for 
kapitalkostnader. Ved justering av nasjonale satser justeres kommunens satser 
tilsvarende. 

 

 Tilskuddene justeres ved bevilgningsendringer til kommunale barnehager og ved årlig 
fastsettelse av årsregnskapet  

 Reduksjon av tilskudd skal vurderes for barnehager med vesentlig lavere 
bemanning/lønnskostnader og der eier tar ut urimelig høyt utbytte/overskudd  

 Barnehagene plikter å informere kommunen ved store aktivitetsendringer. 
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Vedlegg 5 – Fondsoversikter 
 
Ubundne driftsfond 

     

       
Disposisjonsfond Nr 2568915 

    
Status 1. 1. 2013 13 051 025   K  o  m m e  n  t  a  r  e  r    

Disponert i 2013 -2 480 641 Årsregnskap 2012     

              

              

              

Status 31.12.2013 10 570 384         

Andre disposisjonsfond: 

 

Status 1.1.2013 Status 31.12.2013 

 

Flyktningefond 3 237 053 

 

4 787 773 

 

 

Momskompensasjon 9 151 595 

 

9 151 595 

 

 

Premieavvik 

 

84 904 038 

 

* 84 904 038 

       

   

* ikke inkl avsetning  i 2013, fordi 

 
Ubundne investeringsfond dette avhenger av positivt årsresultat 

 

       
Kapitalfond 

 

Nr 2540001 
    

Status 1. 1. 2013 10 013 015   K  o  m m  e  n  t  a  r  e  r    

Tilført i 2013   2 533 507 Årsregnskap 2012       

              

              

Status 31.12.2010 12 546 522         

       
Andre kapitalfond 

 

Status 1.1.2013 Status 31.12. 2013 

2 54 00 17 Kulturkvartalet 213 338 000 

 

0 

 

     

(anslag) 

 
Tomteutbyggingsfond           Nr 2540003 

    
Status 1. 1. 2013 34 442 457   K  o  m  e  n  t  a  r  e  r    

              

Tilført 2013   4 624 104 Korrigering av tidligere årsoppgjør   

Disponert i 2013 -3 025 000 PS 12/139 Mulig erverv av boliger       

              

   

        

Status 31.12.2013 36 041 561         
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Vedlegg 6 – Økonomiske oversikter 
 

Økonomisk oversikt - drift. Tall i 1000 kr.   Regnskap 
2012 

  Budsjett 
2013 

  Budsjett 
2014 

  Budsjett 
2015 

  Budsjett 
2016 

  Budsjett 
2017 

Driftsinntekter             

Brukerbetalinger 115 497 128 364 128 191 129 018 130 518 130 518 

Andre salgs- og leieinntekter 319 793 329 495 319 502 323 424 324 964 325 504 

Overføringer med krav til motytelse 428 630 395 482 334 196 339 405 342 595 343 952 

Rammetilskudd 1 046 025 1 089 651 1 191 514 1 229 643 1 268 991 1 309 599 

Andre statlige overføringer 66 284 67 224 66 485 66 485 66 485 66 485 

Andre overføringer 4 620 1 097 1 130 1 130 1 130 1 130 

Skatt på inntekt og formue 1 082 687 1 130 623 1 150 874 1 154 617 1 152 720 1 150 845 

Eiendomsskatt 94 441 95 600 96 600 111 100 120 600 121 600 

Andre direkte og indirekte skatter 197 0 150 150 150 150 

Sum driftsinntekter 3 158 174 3 237 536 3 288 642 3 354 972 3 408 153 3 449 783 

              

Driftsutgifter             

Lønnsutgifter 1 529 561 1 578 951 1 627 262 1 647 044 1 704 472 1 713 100 

Sosiale utgifter 308 093 333 137 389 750 404 370 411 637 419 078 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 531 416 532 802 436 281 440 335 429 816 432 609 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 310 475 312 917 362 025 345 968 346 693 346 621 

Overføringer 328 153 254 776 297 552 297 031 297 992 297 629 

Avskrivninger 131 398 136 070 136 149 136 149 136 149 136 149 

Fordelte utgifter -128 048 -135 183 -84 483 -84 160 -84 160 -84 160 

Sum driftsutgifter 3 011 048 3 013 470 3 164 536 3 186 738 3 242 600 3 261 027 

              

Brutto driftsresultat 147 126 224 066 124 106 168 235 165 554 188 756 

              

Finansinntekter             

Renteinntekter og utbytte 73 234 70 949 56 843 65 703 70 115 82 671 

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 9 935 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 542 331 331 331 331 331 

Sum eksterne finansinntekter 83 711 71 280 57 174 66 034 70 446 83 002 

              

Finansutgifter             

Renteutgifter og låneomkostninger 117 986 122 857 120 773 129 187 142 627 166 222 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 975 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 179 246 193 571 191 305 214 913 225 531 217 767 

Utlån 1 578 902 902 902 902 902 

Sum eksterne finansutgifter 299 785 317 330 312 980 345 002 369 060 384 891 

              

Resultat eksterne finanstransaksjoner -216 074 -246 050 -255 806 -278 968 -298 614 -301 889 

              

Motpost avskrivninger 131 398 136 070 136 149 136 149 136 149 136 149 
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Netto driftsresultat 62 450 114 086 4 449 25 415 3 088 23 016 

              

Interne finanstransaksjoner             

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 11 823 3 000 7 375 0 0 0 

Bruk av bundne fond 8 207 1 299 299 299 2 492 4 874 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger 20 031 4 299 7 674 299 2 492 4 874 

              

Overført til investeringsregnskapet 58 296 108 145 1 500 1 500 1 500 1 500 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 17 798 0 22 342 

Avsatt til bundne fond 26 720 10 240 10 623 6 416 4 080 4 048 

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 

Sum avsetninger 85 016 118 385 12 123 25 714 5 580 27 890 

              

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -2 535 0 0 0 0 0 

 

 

 

Økonomisk oversikt - investering.  Tall i 1000 kr.   Regnskap 
2012 

  Budsjett 
2013 

  Budsjett 
2014 

  Budsjett 
2015 

  Budsjett 
2016 

  Budsjett 
2017 

Inntekter             

Salg av driftsmidler og fast eiendom 42 632 108 150 31 500 32 650 13 000 35 000 

Andre salgsinntekter 367 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse 30 404 160 900 271 293 80 593 40 050 67 950 

Statlige overføringer 2 350 0 12 000 1 150 0 0 

Andre overføringer 2 303 0 0 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 

Sum inntekter 78 055 269 050 314 793 114 393 53 050 102 950 

              

Utgifter             

Lønnsutgifter 1 857 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter 393 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 519 185 683 575 748 558 270 808 309 350 458 750 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 0 0 0 

Overføringer 100 859 0 46 828 24 143 40 050 67 950 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 

Sum utgifter 622 293 683 575 795 385 294 950 349 400 526 700 

              

Finanstransaksjoner             

Avdrag på lån 23 348 27 707 30 748 87 415 38 082 41 708 

Utlån 110 441 104 541 104 541 104 541 104 541 104 541 
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Kjøp av aksjer og andeler 4 083 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 50 953 107 150 31 500 32 650 13 000 35 000 

Avsatt til bundne investeringsfond 3 521 0 0 0 0 0 

Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 192 346 240 898 168 289 226 106 157 123 182 749 

              

Finansieringsbehov 736 585 655 423 648 882 406 664 453 473 606 499 

              

Dekket slik:             

Bruk av lån 459 876 415 171 603 984 361 599 401 141 457 341 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 39 725 27 707 30 748 34 415 38 082 41 708 

Overført fra driftsbudsjettet 58 296 108 145 1 500 1 500 1 500 1 500 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 7 391 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond 1 106 77 900 4 700 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 170 191 26 500 7 950 9 150 12 750 105 950 

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

              

Sum finansiering 736 585 655 423 648 882 406 664 453 473 606 499 

              

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 
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Vedlegg 7 - Mulighetsområde 
 

OK avdelingen: Tiltakstabeller prosjekt «Framtida vårres» med beskrivelse 

Rådmannens forslag (Tall i rødt er på tiltak med KUN regnskapseffekt) 

Tiltaksnavn Kort beskrivelse 
2014 2015 2016 2017 

Kat 
Årsver

k 

BARNEHAGE           1   

Tilskudd 4H-gården 
Tilskudd 200 000, effekt ikke-
kommunale 290 000 490 000 490 000 490 000 490 000 1   

Kveldsåpent vestbyen   640 000 1 305 000 1 305 000 1 305 000 1 1,0 

Legge ned 2 åpne barnehager   305 000 590 000 590 000 590 000 1 1,0 

Områdeledelse 
Erstatte 100 % styrerstilling med 50 % 
daglig leder 3 075 000 6 150 000 6 150 000 6 150 000 1 6,0 

Redusere bemanning mottaksbarnehagen 
Tilsvarende bemanning som i andre 
barnehager 315 000 475 000 475 000 475 000 1 1,0 

Innstranda barnehage Legge ned barnehagen 1 050 000 2 070 000 2 070 000 2 070 000 1 4,5 

Bodøsjøen barnehage Legge ned barnehagen 1 600 000 3 170 000 3 170 000 3 170 000 1 6,5 

Bemanningsnorm 6,5-6,6   2 165 000 4 330 000 4 330 000 4 330 000 1 4,0 

SUM BARNEHAGE   9 640 000 18 580 000 18 580 000 18 580 000 1 24,0 

            1   

GRUNNSKOLE           1   

Skolefrukt Reduksjon i skolefrukt 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1   

Oppsigelse 4H Ikke tilbud for 3. klassingene på 4H 107 500 215 000 215 000 215 000 1   

Samle alle elevene i Væran på Helligvær 

Helligvær fast skolested for Skolen i 
Væran. Nedleggelse av Landego som 
undervisningssted. Fjernundervisning 
ved behov. 250 000 500 000 500 000 500 000 1 1,0 

Endringer Skjerstad og Misvær Her kan være flere muligheter. Et 200 000 400 000 400 000 400 000 1   
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undervisningssted Sammenslåing Utrinn 
og Misvær barnehage inn i Misvær 
skole 

Endring Alstad B og U 
Administrativ besparelse fra 2 til 1 
enhet. 200 000 400 000 400 000 400 000 1 0,5 

Endringer Saltstraumen 
Flytte u-trinn til Tverlandet og 
barnehagen inn i skolen 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 2,0 

Nedleggelse av Innsatsteamet 3 årsverk forsvinner.  1 100 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 3,0 

Redusert lærertetthet 1 Redusert lærertetthet fra 1.08.2014 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 1 17,0 

Fritt skolemateriell Reduksjon i fritt skolemateriell 1 000 000 1 000 000 0 0 1   

Lærlinger   300 000 600 000 600 000 600 000 1   

SUM GRUNNSKOLE   10 157 500 18 115 000 17 115 000 17 115 000 1 23,5 

            1   

OK ØVRIG           1   

Red drift anlegg Red vinterdrift kunstgressbaner 100 000 100 000 100 000 100 000 1   

Red tilskudd idrett Red tilskudd og avtaler på idrett 210 000 420 000 420 000 420 000 1   

Avvikling Bratten Utstyrspark Alt utlån utenom kult.kont opphører 125 000 250 000 250 000 250 000 1 0,5 

Økte inntekter Bratten Økte inntekter i leie/bruk 50 000 50 000 50 000 50 000 1   

Tilskudd Røde Kors Nattevandring/stopp volden etc 75 000 75 000 75 000 75 000 1   

Red prosj - og driftstøtte Reduksjon frie midler (av 1 000 000) 400 000 400 000 400 000 400 000 1   

Utfasing av Gimle 
Kan vurdere å fase inn en stilling i 
Stormen   1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 3,7 

Avslutning Bygdebøker Ferdigstille bygdebøkene     1 000 000 1 000 000 1   

Kunstforeningen Kutt i avtale   300 000 300 000 300 000 1   

Ragnhilds drøm Kutt i avtale   121 900 121 900 121 900 1   

Vocalart Kutt i avtale 117 400 117 400 117 400 117 400 1   

Musikkrådet Kutt i avtale   200 000 200 000 200 000 1   

Salten kultursamarbeid Kutt i avtale 120 000 120 000 120 000 120 000 1   

Avslutte bygningsvernprosj. Avsluttes 440 000 880 000 880 000 880 000 1 3,2 

Tusenhjemmet Kutt i fast avtale 150 000 300 000 300 000 300 000 1   
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Aktiv Hverdag Avvikling 640 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 2,8 

Sum Kultur   2 427 400 6 014 300 7 014 300 7 014 300 1 10,2 

Flytting av Alsgård helsestasj 
Flytte Alsgård helsestasjon til annen 
lokalisering.    600 000 600 000 600 000 1   

Reversering styrking av tjenesten   300 000 600 000 600 000 600 000 1 1,0 

Sum Helsesøster   300 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 1,0 

Røde Kors flyktningguide 
Dagens avtale gjelder ut 2013. Ny avtale 
for 2014 inngås ikke 370 000 370 000 370 000 370 000 1   

Tolketjenesten 
Lønn og driftsutgifter tas ytterligere ned 
i forbindelse med nedlegging av 
Tolketjenesten 600 000 600 000 600 000 600 000 1   

Kutt buffer barnevern 
Buffer for tunge tiltak barnevern 
foreslås kuttet, og lagt inn i 
barnevernets budsjetter 1 220 000 1 220 000 1 220 000 1 220 000 1   

Husleietilskudd flyktningboliger Fjerne tilskuddet 150 000 150 000 150 000 150 000 1   

Sum Flyktning   2 340 000 2 340 000 2 340 000 2 340 000 1 0,0 

40 % oppvekstkoordinator - HA AFP 270 600 270 600 270 600 270 600 1 0,4 

60 % oppvekstkoordinator - HA   177 600 393 600 393 600 393 600 1 0,6 

Tirsdagstreffet avvikles 90 000 90 000 90 000 90 000 1   

Sum Fellesadministrasjonen   538 200 754 200 754 200 754 200 1 1,0 

UK inn i DUE 
Nyttegjøre seg av allerede eksisterende 
stillingshjemler for å spare Bvtj penger. 
UK legges inn under DUE.  500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 2,0 

Prosjekt inntektsøkning 

Opprette/kvalitetssikre rutiner som 
sikrer at det i alle tiltak søkes refusjon 
samt bidrag jamfør Institusjon, 
fosterhjem, flyktninger og- lignende.  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1   

Sum Barnevern   1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 2,0 

Hunstad bib 
Omgjøring av Hunstad bib til skolebib, 
100 % stilling flyttes til hovedbib 300 000 550 000 550 000 550 000 1 1,0 

Misvær bib Nedleggelse av Misvær filial, 40 % 150 000 220 000 220 000 220 000 1 0,4 
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stilling kuttes 

Saltstraumen 
Nedleggelse av Saltstraumen filial, 
14,15 % stilling kuttes 35 000 70 000 70 000 70 000 1 0,1 

Kjerringøy 
Nedleggelse av Kjerringøy filial, 14,15 % 
stilling kuttes 30 000 61 000 61 000 61 000 1 0,1 

Sum Bibliotek   515 000 901 000 901 000 901 000 1 1,7 

Nedleggelse av 2 familiesentre, beholde 
helsestasjon 

Legge ned Sentrum og Tverlandet 
familiesenter. Besp på 1 årsverk 285 700 573 300 573 300 573 300 1 1,1 

Samle koordinatorressurs  1 felles koordinator på rønvik/sentrum 300 900 601 800 601 800 601 800 1 1,0 

Sum Familiesentrene   586 600 1 175 100 1 175 100 1 175 100 1 2,1 

SUM OK ØVRIG   8 207 200 14 384 600 15 384 600 15 384 600 1 17,9 

            1   

SUM regnskapseffekt hele OK   28 004 700 51 079 600 51 079 600 51 079 600 1 65,4 

SUM budsjetteffekt hele OK   24 049 700 46 168 600 46 168 600 46 168 600 1 65,4 

                

Investeringer               

Ny skole (Tverlandet) Utsette   7 400 17 100 000 9 700 000 1   

Rehabilitering skolebygg Beholde       -400 000 1   

STImuli del 2 Stoppe 330 000 660 000 990 000 990 000 1   

Ishall Utsette/stoppe     735 000 1 470 000 1   

Kunstgresspakke Beholde         1   

Sentrum skolestruktur Ikke gjøre noe med Østbyen   1 600 000 1 600 000 1 600 000 1   

Rønvik/Saltvern skolestruktur Fram i tid -258 000       1   

SUM investeringer   72 000 2 267 400 20 425 000 13 360 000 1   

                

Nye tiltak               

MIND-senteret   -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 1   

Styrking barnevernets budsjetter   -4 500 000 -4 500 000 -4 500 000 -4 500 000 1   
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Tilbakelegging innsparing FA   -2 350 000 -2 350 000 -2 350 000 -2 350 000 1   

Kompensering fritt skolemateriell       -700 000 -700 000 1   

Lege flyktninger budsjett   -91 000 -91 000 -91 000 -91 000 1   

Sum nye tiltak   -7 941 000 -7 941 000 -8 641 000 -8 641 000 1   

                

                

NETTOSUM regnskap HELE OK   20 135 700 45 406 000 62 863 600 55 798 600 1 65,4 

NETTOSUM budsjett alle tiltak    16 180 700 40 495 000 57 952 600 50 887 600 1 65,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGEKONTORET 

     

 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Bodøgarantien steg 1: 
Stenge Innstranda 

 

4,6 årsverk overtallig – inkl. 1 
styrere 

2014 

 

2 100 000 Barn som allerede har fått barnehageplass må plasseres i andre 
barnehager. Ellers samme konsekvenser som i tiltaket over 

1 4,6 
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Bodøgarantien steg 2: 
Stenge Bodøsjøen  

7 årsverk overtallig – inkl. 1 
styrere 

2014 3 200 000 Barn som allerede har fått barnehageplass må plasseres i andre 
barnehager. Ellers samme konsekvenser som i tiltaket over 1 7 

4H gården Ikke lovpålagt 2014 490 000 Det pedagogiske opplegget tilknyttet 4H-gården opphører i dagens form. 
Et godt tilbud men ikke noe som vil gå ut over kvaliteten i barnehagene. 1  

Stenge kveldsåpent i 
Vestbyen 

Ikke lovpålagt  2014 1 300 000 1 årsverk overtallig. Mellom 5 – 8 familier må finne annen ordning etter 
16.30.  1 1 

Nedleggelse av Sentrum 
og Tverlandet åpne 
barnehager  

Ikke lovpålagt  2014 600 000 1 årsverk overtallig. Integreringen av minoritetsspråklige foreldre kan bli 
påvirket. Helsesøstertjenesten følger opp alle barn det første leveåret. 98 
% av barn i Bodø har bhg plass fra ca 1 år. Foreldre på Tverlandet vil få 
lengre vei til åpen barnehage. 

1 1 

Områdestruktur Med en områdestruktur erstattes 
dagens styrere med daglige 
ledere. Videre ansettes det tre 
områdeledere i områdene 
Rønvik/sentrum, 
Bodøsjøen/Hunstad/Mørkved og 
Tverlandet. De daglige lederne går 
inn i grunnbemanningen med 50 
%. Dette gjør 50 % 
assistent/fagarbeidere overtallig i 
den enkelte bhg. Tiltaket 
innebærer at Saltstraumen og 
Misvær blir oppvekstsentre, og en 
besparelse på styrerstillinger der. 

2014 5 500 000 8 årsverk overtallig. Ingen styrere overtallig, omdefinert til daglige ledere. 
Administrativt arbeid fjernes delvis fra daglig leder og overtas av 
områdeleder. Daglig leder inngår i pedagogisk arbeid og er med på å sikre 
utviklingen av fagligheten. Bæredyktig økonomi som muliggjør større 
investeringer, der områdeleder kan styre ressursbruken etter behov.  

1 8 

Bemanningsnorm i 
mottaksbarnehage 

Ikke lovpålagt  2014 475 000 De får samme bemanningsnorm som andre bhg. Bedre utnyttelse av de 
eksisterende ressurser. 

 1 1 
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Bemanningsnorm fra 6,5 
til 6,6 

Økning av bemanningsnormen 2014 4 330 000 Tiltaket medfører at 4 årsverk blir overtallig. Det må tas høyde for at 
ytterligere nedjustering av bemanningsnormen vil kunne påvirke 
sykefraværet blant barnehageansatte og dermed være med til å gi et 
mindre stabilt barnehagetilbud.  

1 4 

 

GRUNNSKOLE 

     

 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Skolefrukt 

Staten har i utgangspunktet 
bevilget et beløp til skolefrukt som 
en del av rammebevilgningen til 
kommunene, men omfanget er 
ikke lovfestet, så lenge alle elever i 
ungdomsskoler og kombinert 
skoler får lik andel.  

Helårseffekt i fra 
2014 -1 000 000 

Innføringen av skolefrukt er hjemlet i opplæringsloven § 13-5. Plikt for 
skoleeigaren til å ha ei ordning med gratis frukt og grønsaker. Forskriften 
til loven § 18-2 utdyper dette: Kommunen sitt ansvar for ei ordning med 
gratis frukt og grønsaker. Kommunen skal kvar skoledag gi alle elevar ved 
ungdomsskolar og kombinerte skolar gratis frukt og grønsaker. 
Reduksjonen innebærer at totalbeløpet reduseres fra 2,4 mill i 2013 til 
1,4 mill i 2014 

1  

Oppsigelse 4H 
Ikke tilbud for 3. klassingene på 
4H. 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet 
kan dobles fra 
2015 

-215 000 

Elever på 3. trinn som bor i områder av byen hvor man ikke har 
gårdsbruk i nærheten mister muligheten til introduksjon til gårdsdrift, 
husdyr og naturbruk. Skolene må utvikle tilbud i sitt nærmiljø eller 
oppsøke andre miljøer hvor man kan få dette tilbudet i praksis 

1  

Samle alle elevene i 
Væran på Helligvær.  

Medfører nedleggelse av Landego 
som undervisningssted Elevtallet 
går ned på Landego til ca 3 elever. 
Det er ingen indiksjoner på at 
dette vil snu.  

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet 
kan dobles fra 
2015 -500 000 

Helligvær blir fast skolested for Skolen i Væran. Fjernundervisning ved 
behov. Elevene på Landego må ta båt til Helligvær. Båtrutene må legges 
opp slik at de er fleksible og tilpasset skolens behov. Det må lages et godt 
tilbud på fjernundervisning mellom Helligvær og øyene slik at man får 
god undervisning på dager hvor det ikke kan gå båt. 

1  

Endringer Skjerstad og 
Misvær 

Det vurderes sammenslåing U-
trinn Misvær/Skjerstad med hhv 
13 og 11 elever på Skjerstad og 
Misvær barnehage med sine 19 
barn inn i Misvær skole 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet 
kan dobles fra 
2015 -400 000 

Men et større miljø for undervisning på ungdomstrinnet vil være positivt 
faglig både for elever og lærere. Å samle barnehage og skole på Misvær 
vil være positivt for nærmiljøet.  

1  
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Endringer Alstad B og U 

Administrativ besparelse fra 2 til 1 
enhet eller et tettere samarbeid 
mellom skolene. Vil bli en enhet 
på nesten 700 elever ut fra dagens 
elevtall 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet 
kan dobles fra 
2015 -400 000 

En boligutbygging av slakteriområdet vil sannsynligvis medføre at det må 
bygges ut mer skolekapasitet på Alstad. En samlet 1.-10 skole vil gjøre at 
det er lettere å se ting i sammenheng. Men gevinster kan også hentes ut 
gjennom et tettere samarbeid 

1 0,5 

Endringer Saltstraumen 

Flytte u-trinnet på Saltstraumen 
med sine 32 elever til Tverlandet (i 
dag 187 u-trinnelever) og 
Saltstraumen barnehage med sine 
36 barn inn i skolen 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet 
kan dobles fra 
2015 -2 000 000 

Et større miljø for undervisning på ungdomstrinnet vil være positivt faglig 
både for elever og lærere. Det må ses nærmere på hvordan dette kan 
organiseres innenfor dagens skolelokaler på Tverlandet og som en del av 
utbyggingen. Å samle barnehage og skole på Saltstraumen vil være 
positivt for nærmiljøet.  

1 1 

Nedleggelse av 
Innsatsteamet 

Mindre rådgivning til skolene når 
det gjelder elevorganisering, 
lærerrådgivning og 
klasseorganisering.  

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet 
kan dobles fra 
2015 -2 000 000 

3 årsverk med god kompetanse forsvinner. Skolene må i større grad 
håndtere akutte problemer selv. Mange rektorer mener at arbeidet med 
skolebasert kompetanse, samt de metodene som innsatsteamet har lært 
fra seg gjør skolene bedre rustet til å takle denne reduksjonen.  

1 3 

Redusert lærertetthet 3 
% 

Redusert lærertetthet fra 
1.08.2014 med 9,4 mill kr per 
skoleår utgjør ca 16-17 
lærerstillinger. 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet 
kan dobles fra 
2015 -10 000 000 

Medfører at antall pedagogstillinger må reduseres ytterligere, se tabell 
5.3.1.2 hvor utviklingen i nedbemanning vises. Dette er et tiltak som er 
nødvendig for at grunnskolen skal kunne spare inn sin del av 
innsparingskravet.  

1 18 

Fritt skolemateriell 

Reduksjon på 1 mill kr innebærer 
at totalbeløp til fritt 
skolemateriell/kjøp av skolebøker i 
skolen reduseres fra 5,8 mill kr til 
4,8 mill kr kun i 2014 og 2015.  

 1 mill i 2014 og 
2015 og 
kompenserer 70 
% av dette i 2016 
og 2017 700 000 

 Dette vil gjøre at det ikke blir mulig å gjennomføre planlagt omfang av 
årlig oppgradering av skolebøker og materiell i skolene. 70 % av som tas i 
2014 og 2015 legges tilbake i 2016 og 2017. 

1  

Lærlinger, ikke egen 
ramme 

Ikke lengre ha en egen ramme til 
lærlinger på grunnskole/SFO. 
Dersom OK-avdelingen samlet sett 
skal ha en egen ramme for 
lærlinger må helårseffekten på kr 
600.000 legges tilbake og kr 
600.000 må også tilføres 
barnehage.  

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet 
kan dobles fra 
2015 -600 000 

Omfanget av lærlinger vil kunne beholdes i forhold til det som det er i 
dag, men skole/SFO må sørge for at de har rom for å ta inn lærlinger 
innenfor tildelte ramme på samme måte som det har hele tiden har vært 
gjort i barnehagene.  
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OK ØVRIG 

Kulturkontoret 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Redusert drift anlegg Aspmyra kunstgressbane, ingen 
snørydding nov-des. Færre 
kunstgressbaner klargjøres/ryddes 
for snø tidlig vår 

2014 100 000 Ingen aktivitet på høsten etter at Aspmyra er snødd ned. Trening og 
terminfestede kamper må starte litt senere på våren, avhengig av 
snømengde. Alternativt kan lagene betale for snøryddingen. 

1  

Redusert tilskudd idrett Underskuddsgaranti 
kunstgressbane, tilskuddsordning 
private anlegg, barnas idrettsdag, 
Bodin Taekwon-do, reservepott 

2014 420 000 Mørkvedhallen SA forholder seg til eget budsjett. Redusere 
tilskuddsordningen fra kr 365.000,- per år til 330.000,- per år. 35.000,- 
per år. Konsekvensene er færre midler å fordele til nye prosjekter i 
lag/foreninger. Redusere tilskudd Barnas idrettsdag fra kr 67.000,- per 
år, til kr 40.000,- per år (til kr 30.000,- i 2015). Konsekvensene er mindre 
overskudd til fordeling blant deltakende idrettslag/arrangører. Ta bort 
husleiestøtten tilknyttet Bodin Taekwon-do på kr 20 000 fra siste år. 

 

1  

Avvikling Bratten 
utstyrspark 

 Redusere muligheten for utlån av 
utstyr til andre kommunale 
enheter. 

2014 250 000 Redusert tilbud til skoler og barnehager m.fl. om lån av utstyr til 
gjennomføring av aktiviteter. Dette vil ramme de barna som ikke har/har 
råd til å anskaffe sitt eget. 1 0,5 

Økte inntekter Bratten  Økt inntektskrav 2014 50 000 Tilbudene blir dyrere, eller økt fokus på inntjening. 1  

Tilskudd Røde Kors Nattevandring Stopp Volden cup Helårseff. fra 
2014 

75 000 Kulturkontoret vurderer ikke dette som en av sine primæroppgaver.  

1  

Reduksjon prosjekt- og 
driftsstøtte 

Tilskudd til profesjonelt og frivillig 
kunst og kulturproduksjon i BK 

Helårseff. fra 
2014 

320 000 De frie tilskuddene til sosiale formål, drift, prosjekt og arrangement har 
jamfør budsjettvedtak de siste årene blitt betydelig redusert. Ytterligere 
nedtrekk medfører redusert støtte til det profesjonelle og frivillige 
kulturarbeidet og at færre lag/foreninger vil motta tilskudd. Dette 
medfører færre produksjoner på kommunale anlegg og møteplasser. 

1  
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Kulturhuset Gimle 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturhus for ungdom. Sentral 
arena som kulturell og sosial 
møteplass for uorganisert 
ungdom. 
 
 

Eff. fra 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 400 000 
 
 
 

 

Overtallighet - 356 % faste stillinger i BK.  
Bodø kommune har driftet Kulturhuset Gimle siden 1979. Kulturhuset 
Gimle er et kommunalt selvstyrt ungdomshus og konsertscene i sentrum 
av Bodø. Konsekvenser for å fase ut Gimle og deres ansatte vil påvirke de 
synergieffektene som er bygget opp gjennom flere år med bakgrunn i 
oppvekstplanene som er vedtatt.  
En konsekvens ved utfasing av kulturhuset Gimle, er at fritidssentrene i 
Misvær, Saltstraumen, Tverlandet og Hunstad kultursenter opprettholder 
drift. Det vurderes slik at ungdom i sentrum generelt har tilgang på flere 
tilbud og ulike arena for fritidsaktiviteter, som for eksempel skatehall, 
kino, Stormen.  

1 3,6 

Bodøs historie og 
Skjerstad bygdebøker 

4 binds verk om Bodøs historie 
under arbeid. Bind 3 utgis i 2014, 
bind 4 i 2016. Skjerstad 
bygdebøker. 

Eff. Fra 2016 1 000 000 Bodøs histore er et fire binds verk politisk vedtatt ferdigstilt til byjubileet i 
2016. Skjerstad bygdebøker manusferdig innen medio 2014. Trykking av 
bøkene må søke ekstern finansiering. Alternativt arbeides inn i 
økonomiplanen. 

1  

Bodø kunstforening Tilskudd til drift av 
kunstforeningen  

Eff. Fra 2015 200 000 Reduserte åpningstider og bemanning. Generelt redusert aktivitet. Den 
profesjonelle arenaen for kunstformidling i Bodø svekkes  1  

Stiftelsen Ragnhilds 
drøm 

Et historisk spel som blir satt opp 
hvert 3. år på kommunens 1000-
årssted Graddholmen, Misvær.  

Eff. Fra 2015 120 000 Stiftelsen Ragnhilds drøm må søke Bodø kommune om prosjektstøtte det 
året spelet skal gjennomføres.  

1  

VocalART Nord-Norges eneste profesjonelle 
vokalensemble. 

Helårseff. fra 
2014 

117 400 VocalART – Nord-Norges eneste profesjonelle vokalensemble. Det har 
lenge vært jobbet med å komme i posisjon til statlig driftsstøtte. 
Reduksjon av kommunal støtte kan bety at ambisjon om statlig 
finansiering bortfaller i denne omgang. 

1  

Bodø domkirkes 
musikkråd 

Koraktivitet barn og unge. 
Konsertvirksomhet og 
musikkarbeid og arrangementer 

Eff. Fra 2015 200 000 Støtte er øremerket stilling musikkarbeid. Med på å generere eksterne 
midler. Primært koraktivitet barn og unge. Konsertvirksomhet og 
musikkarbeid og arrangementer. 200 000 i reduksjon vil føre til mindre 
aktivitet, høyere egenandeler og evt. oppsigelser i organisasjonen. 

1  

Bygningsvern 3 fagarbeidere med leder i 20 % 
stilling. Arbeider med bevaring av 
viktige historiske bygninger i Bodø 
og også i nabokommunene. Har i 
kommunens budsjett et fast 

 Eff fra 2014 880 000 Bygningsvernprosjektet representerer en kompetanse som spesielt eiere 
av fredede små tømmerhus har stor nytte av. Også Nordlandsmuseet har 
kjøpt/kjøper tjenester av Bvp. Skulle kommunens økonomiske bidrag 
stoppes, må enten 3,2 stillinger sies opp eller 3 stillinger må omplasseres. 
Det vil være mulig å finne tilnærmet lik kompetanse på et privat marked, 

1 3,2 
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tilskudd på 880.000 kroner. Det 
øvrige er eksterne tilskudd fra, 
NFK, Riksantikvar og private 
oppdragsgivere. 

men tvilsomt så helhetlig god som denne spesialkompetansen i 
kommunens regi.  

Salten kultursamarbeid Salten kultursamarbeid ble 
iverksatt i april 2008 som et 4-årig 
prosjekt under Salten Regionråd. 

 Eff fra 2014 120 000  Dersom avtalen opphører, mister man en møteplass for regionene. Dette 
forslaget er derfor en reduksjon i tilskuddsstørrelse fra kr 320 000 til kr 
200 000. Bodø er tyngste aktør i ordningen Filmfest Salten for 10.klassene 
utgår som skolesekkprosjekt som Bodø-skolene har hatt i flere år.  

1  

Tusenhjemmet Tilskuddet reduseres 

  

300 000 I ny avtale blir tilskuddet satt 300 000 kroner lavere. Vil påvirke tilbudet til 
gruppene som er tilknyttet Tusenhjemmet, eventuelt at prisene går opp. 

1  

Aktiv hverdag Nedleggelse av Aktiv hverdag 

  

1 470 000 Aktiv Hverdag er et lavterskeltilbud i Bodø kommune, det ble først 
oppstartet som et prosjekt i 1994, men etter noen år så man at det var et 
stort behov for denne typen tilbud, i 1999 ble det et permanent tilbud i 
kommunen. Det er 2,8 årsverk og i tillegg koordinerer de 9 frivillige 
aktivitetsledere som alle har sine treningsgrupper. Aktiv Hverdag er en 
naturlig samarbeidspartner på en rekke ulike kommunale prosjekter og 
tiltak, der målet er å skape mestringsbaserte aktiviteter.  
Videre organiserer de fysisk aktivitet for personer med psykisk 
utviklingshemmede, overvektige barn og voksne, eldre, psykiatri, 
minoritetsspråklige og mange andre grupper som mangler aktivitetstilbud. 

1 2,8 

 
 
Helsesøster 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Flytting av Alsgård 
helsestasjon til andre 
familiesentre 

Ikke helsestasjon eller familie- 
senter på Alsgård. 

2015 600 000 Lang avstand gir redusert tilgjengelighet til åpen barnehage. Mindre 
mulighet for nettverksbygging. Befolkningsveksten på Alsgård kan 
medføre kapasitetsproblemer på de andre fam.sentrene.  
Fordel: 
Samordning av ressurser kan gi en bedre tilgjengelighet til brukerne. 
 

1  
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Reversering styrking av 
tjenesten 

Innebærer kutt av en stilling i 
skolehelsetjenesten 

2014 600 000 Nedtrekk i tjenestetilbudet til skoleelevene.  
Skolehelsetjenesten fyller i dag ikke anbefalte nasjonale normtall. 
Kommunen mangler 8 stillinger for å være på høyde med normtallene. 
Dette medfører at det er flere oppgaver i skolen tjenesten i dag ikke har 
kapasitet til å gjennomføre i henhold til sosial- og helsedirektoratets 
veileder samt kommunale planer. 

1 1 

Flyktningkontoret 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparel
se 2017 Konsekvenser kat 

År
sv
er
k 

Røde Kors 
flyktningguide 

Inneværende avtale for 
2013 fornyes ikke 

2014 400.000 Ikke lovpålagt.  
Konsekvens: 
Dårligere integrering. 

1  

Tolketjenesten Lønns- og driftsutgifter tas 
ytterligere ned i forbindelse 
med nedleggelse av 
tjenesten 

2014 600.000 Andre avd. må være kritisk til nødvendigheten av tolkebruk 

1  

Barneverntiltak  
Flyktningfamilier 

Avsatt buffer for slike saker 
flyttes over til BVTs 
budsjett 

2014 1 220 000 Ingen. BVT har tidligere ikke gjort krav i beløpet. BVT vil få 
økt sin samme tilsvarende som FK får sin ramme redusert. 1  

Husleietilskudd 
flyktningeboliger i 
Jordbruksveien 5-7 

Fjerne tilskuddet 2014 150.000 Økt husleie for beboerne. Dette kan til en viss grad 
kompenseres av stalig bostøtte. Ordningen er utdatert og 
ikke forankret. 

1  

 

Fellesadministrasjonen 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 
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Oppvekstkoordinator Stillingshjemmelen legges 
vakant 

2014 660.000 Krever mer tidsbruk og tenkning av kontorlederne for samordning 
og helhetlig tenkning. Mindre pådriveraktivitet for nye 
utviklingsområder. Søknadskompetansen hvor, hvem hvordan må 
økes i andre deler av organisasjonen.  

1 1 

Tirsdagstreffet 

 

Avvikles 2014 90 000 Det lovpålagte tilbudet på å følge opp § 10A barn som pårørende 
må gjøres på andre måter i forhold til tiltak. 1  

 

Barnevernet 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Utekontakten inn i DUE Omfordele eksisterende ressurser 
for å kunne opprettholde tilbud til 
utsatt ungdom. Antall tiltak i DUE 
vil reduseres fra 10 til 5, mens ei 
stilling fra UK tenkes brukt i 
oppfølging for utsatt ungdom. 

2014 1 000 000 UK vil måtte redusere noe arbeid i felt, tilbudet til forebyggende arbeid med 
ungdom vil dermed bli noe redusert ved at en i stedet bruker ei stilling til 
oppfølging for enkeltungdommer som trenger tett oppfølging. Dette ses i 
sammenheng med innhentingen av resurser til Bodø Foyer. Ved at vi reduserer 
antall tiltak i DUE, kan en konsekvens bli at utgiftene til plassering i institusjon 
øker. De ungdommene som får lovpålagt ettervern gjennom DUE tiltaket har vi et 
ansvar for å ivareta.  

1 2 

Prosjekt 
inntektsøkning 

 2014 1 000 000 -Refusjoner: 
Fosterhjem (staten) 
Institusjon (staten) 
Tilsynsførere fra andre kommuner 
Enslige mindreårige (staten /FK) 
Foreldre til barn i institusjon 
-Se på eksisterende tiltak.  
-Sjekke alle fakturaer. 
-Klare rutiner på hvor grensene går for bistand. 
-Behovsprøve reisekostnader for biologisk familie/fosterforeldre 
-Mindre leiebiler 
-Botiltak utenfor familien i stedet for institusjon – mindre kjøp av tjenester fra 
staten 
-Riktig regnskapsføring 
-Prosjekt 18-23 
-Innkjøpsavtaler 

1  
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Biblioteket 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Hunstad filial Skolen overtar til skolebib. Bib 
ligger i skolen 

2014  550 000 Overføre 100 % st til hovedbiblioteket. (Bidrag til økte ressurser, 
som allerede er i bud.) 1 1 

Misvær filial Skolen overtar til skolebib. Bib 
ligger i skolen 

2014 220 000 40 % st kuttes. Ikke folkebib.tilbud. 
1 0,4 

Saltstraumen filial Skolen overtar til skolebib. Bib 
ligger i skolen 

2014  80 000 14,15 % st kuttes. Ikke folkebib.tilbud. 
1 0,14 

Kjerringøy filial Nedlegges. Hverken skolen 
eller befolkningen bruker det i 
særlig grad. 

2014  80 000 14,15 % st kuttes. Ikke folkebib.tilbud. 
1 0,14 

 

Familiesentrene 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Nedleggelse av 
Sentrum og 
Tverlandet 
familiesentre 

 2014 620 000 Nedleggelse innebærer fjerning av koordinator for det tverrfaglige 
arbeidet samt pedagogisk leder for åpen barnehage, og betyr at 
kommunen i stor grad går tilbake til ordinær helsestasjonsdrift og 
svangerskapsomsorg på Tverlandet og i Sentrum. Merverdien som 
ligger i samlokalisering av ulike tjenester og fagfolk vil svekkes, og 
innebærer en lengre vei og trolig høyere terskel for hjelp og støtte 
til barn, unge og deres foresatte. Dette kan gå ut over det 
forebyggende arbeidet for barnefamilier i Bodø. Dette vil også gå 
ut over noen samarbeidspartnere eksempelvis krisesenteret, 
helsesøstertjenesten, flyktningmottaket og Bodø fengsel. 

1 1 

Felles koordinator for 
de to gjenværende 
sentrene 

Reduksjon av 1 stilling 2014 385 000 Tiltaket innebærer at dagens 2 stillinger reduseres til 1 stilling. 
Dette vil kunne medføre en dårligere samordning innenfor hvert 
familiesenter, men kan også medføre økt samhandling mellom de 
ulike sentrene.  

1 1 

Kategori 2 og 3 
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Tiltaksnavn Kort beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Kat Årsver
k 

BARNEHAGE           0   

Bodøgarantien steg 3     4 700 000 8 700 000 8 700 000 2 21,0 

Kutt av 1 konsulent på bhg-området     600 000 600 000 600 000 2 1,0 

Legge ned åpne barnehager 2 bhg foreslått i rådmannens         3   

1.bhg   150 000 300 000 300 000 300 000 3 0,5 

3.bhg   450 000 900 000 900 000 900 000 3 1,5 

Alle 4 bhg   500 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000 3 2,0 

Sammenslåinger 
Områdestruktur foreslått i 
rådmannens         3   

1 Slå sammen to og to barnehager 740 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 3 1,0 

2 Slå sammen to og to barnehager 1 470 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 3 2,0 

3 Slå sammen to og to barnehager 2 200 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 3 3,0 

8 
Nesten alle. Inkl Innstranda og 
Bodøsjøen 4 712 500 9 425 000 9 425 000 9 425 000 3 8,0 

Legge ned mottaksbarnehagen 
Reduksjon i bemanning foreslått i 
rådm. 700 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 3 4,0 

Bemanningsnorm 6,6 til 6,7 6,6 foreslått i rådmannens 1 735 000 3 470 000 3 470 000 3 470 000 2 3,5 

SUM BARNEHAGE   7 647 500 20 815 000 24 815 000 24 815 000 0 39,5 
                

GRUNNSKOLE           0   

Tverlandet skole - Et byggeområde 

Det bygges ikke på Havgullheia. 
Ombyggingen skjer gjennom kun å 
bygge i tilknytning til dagens 
Tverlandet skole. Forslag om at 
investeringen flyttes ut i tid som vil 
gjøre at innsparing ikke kan gjøres. 
Alternativet er å slå sammen til 1.-
10 fra 2016 uansett og spare rektor, 
vaktmester og sekretær     1 000 000 1 700 000 2 1,0 



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

120 
 

Endringer Støver 

Nedleggelse av Støver skole. 
Nedleggelse eller flytting av 
Mørkved familiesenter, endring av 
inntakssoner.  1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 2,0 

Slutt med HC-tilbud på Bratten 

Ramme til dette tiltaket det vil si 50 
% stilling er overført til Bratten. 
Funksjonshemmede mister dette 
tilbudet. 125 000 250 000 250 000 250 000 2 0,5 

Nedleggelse Newton 
Skolene mister et tilbud som er 
læringsmotiverende og innovativt 300 000 600 000 600 000 600 000 2 1,0 

Den kulturelle skolesekken 
Ikke DKS-koordinator - Fylket 
overtar 300 000 600 000 600 000 600 000 2 1,0 

Psykologstilling 

Nedleggelse Psykologstilling - 
grunnskolen trenger ikke overføre til 
OK-felles 445 000 595 000 885 000 885 000 2 1,0 

Nedleggelse av Bodø Naturskole 

Opphør av leirskole og organisert 
naturskolevirksomhet i Bodø 
kommune.  700 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 3 3,0 

Endringer Grunnskolekontoret 
Reduksj med 1 årsv 
grunnskolekontoret 325 000 650 000 650 000 650 000 2 1,0 

Redusert lærertetthet 2, økning fra det som ligger 
i kat 1 Redusert lærertetthet fra 1.08.2014 3 884 571 7 769 142 7 769 142 7 769 142 2 14,0 

Sammenslåing Hunstad B og U 
Administrativ besparelse fra 2 til 1 
enhet. 250 000 500 000 500 000 500 000 2 1,0 

Endringer Skaug 
Legge ned skoledriften og flytte den 
til Løpsmarka 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 2,0 

Nedleggelse av Alberthaugen skole 

Legge ned selve skoledriften, mens 
elevene med sine behov må 
overføres til sin nærskole 300 000 600 000 600 000 600 000 3   

Inventar Reduksjon i inventar 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2   
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SUM GRUNNSKOLE   9 629 571 17 964 142 19 254 142 19 954 142 0 27,5 
                

OK ØVRIG           0   

Sceneinstruktørordning Kutt i avtale   135 200 135 200 135 200 2   

Reduksjon aktivitet Bratten 1 stilling 250 000 500 000 500 000 500 000 2 1,0 

Sum Kultur   250 000 635 200 635 200 635 200   1,0 

80 % foreldreveiledning 

Kutt av 80 '% 
foreldreveiledningsstilling som ikke 
er lovpålagt 220 000 440 000 440 000 440 000 3 0,8 

Koordinator ind. Planer Kutt av 100 % stilling 300 000 600 000 600 000 600 000 3 1,0 

Flytting av Sentrum helsestasjon 

Flytte sentrum familiesenter til 
Rønvik, vil kunne frigjøre arealer til 
andre tjenester evt forhandle seg ut   500 000 500 000 500 000 3   

Sum Helsesøster   520 000 1 540 000 1 540 000 1 540 000   1,8 

Transport til kvalifisering 

Fjerne tilbudet om transport til 
kvalifiseringstiltak for deltakere i 
intro 200 000 400 000 400 000 400 000 3   

Husleieavtale UNION eiendom 
BK forhandler seg ut av avtale som 
løper fram til medio 2015 500 000 500 000 0 0 2   

Introduksjonsstønad 
Antall deltakere i programmet er 
estimert for høyt 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 2   

Dekning av barnehage introdeltakere Tilbudet fjernes 400 000 800 000 800 000 800 000 3   

Dekning SFO introdeltakere Tilbudet fjernes 240 000 480 000 480 000 480 000 3   

Kutt 1 stilling   250 000 500 000 500 000 500 000 2 1,0 

Sum Flyktning   2 790 000 3 880 000 3 380 000 3 380 000   1,0 

Kommunepsykologer 
Ikke-lovpålagt, eksterne midler/kutt 
av en stilling   700 000 700 000 700 000 2 1,0 

Sum Fellesadm   0 700 000 700 000 700 000   1,0 

Kutt av utekontakten Kutt av alle 5 stillingene 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 3,0 
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Bemanningsnorm til 3,0 per 1000 innb 0-17 år Kutt av 2 stillinger, 3,2-3,0 550 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 3 2,0 

Nedleggelse av DUE-tiltaket 3 årsverk + tiltaksmidler 1 750 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 3,0 

Sum Barnevern   3 300 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000   8,0 

Kutt av 1 stilling Redusert aktivitet 250 000 500 000 500 000 500 000 2 1,0 

Sum Bibliotek   250 000 500 000 500 000 500 000   1,0 

Legge ned alle sentre 
Fordele noen midler til bhg for åpne 
dager etc         3   

Felles koordinator alle sentre Samle alle koordinatorjobbene til 1 350 000 700 000 700 000 700 000 2 1,3 

Legge ned foreldreveil. Funksj. 0,8 stillinger 250 000 500 000 500 000 500 000 2 0,8 

Sum Familiesentrene   600 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000   2,1 

SUM OK Øvrig   7 710 000 15 005 200 14 505 200 14 505 200 0 15,9 
                

SUM driftstiltak kategori 1 og 2 hele OK   24 987 071 53 784 342 58 574 342 59 274 342   82,9 

                

Sum tiltak kategori 2   13 116 585 29 371 357 34 161 358 34 861 359 2 55,1 

Sum tiltak kategori 3   16 584 514 33 837 015 33 837 016 33 837 017 3 34,8 
 

BARNEHAGEKONTORET 

     

 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Fjerne 1 stilling på bhg 
kontoret  

 
Ikke lovpålagt 

2015 600 000 Det er tre administrative årsverk tilknyttet barnehagekontoret i dag. 
Dersom en stilling skal falle bort må det utredes hvilke oppgaver 
som ikke lenger skal løses av bhg kontoret. Ex. Tildeling av bhg 
plass, økonomioppfølgning i forhold til tilskudd til private bhg.  

2 1 

Bemanningsnorm 6,7 Øke bemanningsnormen fra 6,5 
til 6,7 

2014 6 900 000 7,5 årsverk blir overtallige. Samme konsekvenser som ved 
bemanningsnorm 6,6, bare at sannsynligheten for at 
konsekvensene inntreffer blir høyere. 

2 7,5 
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Bodøgarantien 
 

Avvikling av den ikke-lovpålagte 
Bodøgarantien 
 

2014-2016 14 000 000 
 

32 årsverk overtallig. 100 barn under 3 år må vente lengere på bhg. 
plass. På grunn av føringer lagt i Statsbudsjett 2014 er denne lagt til 
kategori 2 

2 32 

Sammenslåinger Sammenslåing av to 
barnehager til en 

2014 1 470 000 
– 9 400 
000 

I vedtatt økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt at 8 små 
barnehager skulle bli slått sammen to og to. Per november 2013 er 
tre barnehager slått sammen. Dette tiltaket innebærer en 
ytterligere sammenslåing av barnehager. Konsekvensen blir her at 
enhetene blir veldig store, og besparelsene er mer usikre da det må 
tilføres administrative ressurser i enkelte barnehager. Videre er det 
usikkert om dette kommer i konflikt med barnehageloven. 

3 1-8 

Legge ned 
mottaksbarnehagen 

 2014 1 600 000 Tiltaket innebærer at 4 årsverk blir overtallige. Mottaksbarnehagen 
er en ikke-lovpålagt tjeneste til barn med minoritetsbakgrunn. I 
barnehagen er det ansatt personell med ekstra fagkunnskaper 
knyttet til språk og tilrettelagt undervisning. Barna blir overført til 
andre barnehager 

3 4 

 

 

 
GRUNNSKOLEKONTORET 

     

 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Tverlandet skole 

Ikke bygge noe på Havgullheie i 
tilknytning til Tverlandet 
skoleForslag om at investeringen 
flyttes ut i tid som vil gjøre at 
innsparing ikke kan gjøres. 
Alternativet er å slå sammen til 1.-10 
fra 2016 uansett og spare rektor, 
vaktmester og sekretær 

. Helårseffekt fra 
2016 1 700 000 

Dersom man legger nytt bygg i tilknytning til eksisterende 
Tverlandet skole vil man spare ca 1,7 mill kr i drift og 
lønnsutgifter årlig når skolen står ferdig.  

2 1 
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Endringer Støver 

Nedleggelse av Støver skole (ca 160 
elever) og sammenslåing med 
Mørkvedmarka skole (nå 427) til ei 
skole på ca 600 elever. Nedleggelse 
eller flytting av Mørkved 
familiesenter, endring av 
inntakssoner.  

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet kan 
dobles fra 2015 2 000 000 

Gjennom å ta i bruk HUS1 som huser Mørkved familiesenter 
og endre noe på inntakssonene mot Hunstad B vil det være 
plass til elevene til Mørkvedmarka og Støver på 
Mørkvedmarka skole. Mørkved Familiesenter kan evt flytte til 
lokalene til Støver skole. Støver skole har i dag en utfordring 
mht elevkapasiteten. Etter en sammenslåing vil det fortsatt 
være meget begrenset buffer til å ta økt boligbygging innenfor 
inntakssonen. Bør uansett se på mulighet for en større grad av 
samarbeid mellom disse to skolene som ligger så nært 
hverandre. 

2 2 

Slutt med HC-tilbud på 
Bratten 

Ramme til dette tiltaket som 
hovedsakelig består i å kjøre ATV og 
altså ikke et tilbud av pedagogisk art, 
består i en 50 %-stilling er overført til 
Bratten..  

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet kan 
dobles fra 2015 250 000 

14 funksjonshemmede mister dette tilbudet på Bratten. 
Skolene må utvikle relevante tilbud til denne gruppen i sitt 
nærmiljø og med den kompetanse hver skole rår over som gir 
elevgruppen mer pedagogiske utfordringer enn dette tilbudet 
kan gi.  

2 0,5 

Nedleggelse Newton 

Skolene mister Newtonrommet, et 
tilbud som har fokus på læring av 
naturvitenskap i en form som er 
læringsmotiverende og innovativ 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet kan 
dobles fra 2015 600 000 

1 årsverk fordelt på to 50 %-stillnger forsvinner. Mer enn 1000 
elever besøker årlig newtonrommet på Hunstad U. Bodø 
kommunes Newtonsatsing vil bli vanskelig å gjennomføre uten 
disse lærernes tid og faglige kapasitet. 

2 1 

Den kulturelle skolesekken Ikke DKS-koordinator - Fylket overtar 
Helårseffekt i fra 
2014 600 000 

Dette medfører at ordningen med en egen kommunal stilling 
på arbeidet med den kulturelle skolesekken opphører og at 
fylkeskommunen overtar ansvaret på samme måte som for de 
andre kommunene i Nordland. Det har vært en fordel å ha en 
egen stilling i Bodø kommune til dette, samarbeidet med 
skolene har vært bedre, tilbudene mer tilpasset Bodø-behov 
og kulturskoleretning, samt Bodøpiloten (samarbeidet med 
nasjonalt senter for kunst og kultur) og filmfesten mm.  

2 1 

Psykologstilling 

Nedleggelse Psykologstilling - 
grunnskolen trenger ikke overføre til 
OK-felles 

445.000 fra 2014, 
595.000 fra 2015 
og 885.000 fra 
2016. 885 000 

Som en el av finansieringen av psykologstillingen forutsettes 
det at grunnskolen skal finansiere denne stillingen fra 2015 når 
de statlige midlene opphører. Dette medfører at 
grunnskolekontoret må redusere både på PPT (50 % av 
beløpet) og grunnskole forøvrig (resterende). 
Samhandlingsreformen gjør at det er nødvendig å bygge opp 
kompetanse på dette området. Samtidig er det behov for å 
opprettholde kapasitet på PPT og grunnskole forøvrig.  

2 1 
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Nedleggelse av Bodø 
Naturskole 

Opphør av leirskole for ca 600 elever 
årlig og organisert 
naturskolevirksomhet i Bodø 
kommune.  

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet kan 
dobles fra 2015 1 400 000 

Skolene må selv organisere leirskole innenfor sin ramme og 
organisere overnatting. Det vil gi et variabelt faglig tilbud 
avhengig av hvilken kompetanse hver skole har. Skolen har i 
dag 3 årsverk 

3 3 

Endringer Grunnskolekontoret 

Reduksjon med 1 årsverk 
grunnskolekontoret. Det betyr at 6,5 
årsverk på grunnskolekontoret blir 
redusert til 5,5 årsverk. Det har 
tidligere vært gjennomført en 
reduksjon på 1 årsverk.  

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet kan 
dobles fra 2015 650 000 

En reduksjon i årsverk på grunnskolekontoret vil gå ut over 
grunnskolekontorets mulighet til å ha en brei kompetanse på 
ulike områder.  

2 1 

Redusert lærertetthet utover 
pkt 13 Redusert lærertetthet fra 1.08.2014 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet kan 

dobles fra 2015 7 769 000 

Redusert lærertetthet (ytterligere 15 stillinger) er beskrevet i 
et tidligere dokument og er for omfattende til å ta med i 
denne tabellen. Se:  

 
 

http://avdelinger/ok_oko/Dokumenter/justering 
lærertetthet.docx 

2 14 

Endring eller Sammenslåing 
Hunstad B og U 

Administrativ besparelse fra 2 til 1 
enhet. Vil bli en enhet på over 700 ut 
fra dagens elevtall, det vil si på 
størrelse med Saltvern skole. 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet kan 
dobles fra 2015 500 000 

Skolene ligger avstandsmessig på grensen av hva som gunstig å 
administrere under ett når det gjelder så store enheter. Vi tror 
uansett at det kan være et potensiale for innsparing gjennom 
et samarbeide.  

2 1 

Endringer Skaug 
Legge ned skoledriften, 75 elever og 
flytte den til Løpsmarka 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet kan 
dobles fra 2015 2 000 000 

Skyssavstanden øker til 23 km for 5 elever på Festvåg, mot 9,5 
km til Skaug oppvekstsenter. Løpsmark skole har kapasitet til å 
ta i mot elevene fra Skaug. Selve skole/SFO-driften omfatter 13 
årsverk. 2-4 årsverk kan spares inn samt reduksjon drift 
generelt 

2 2 

Nedleggelse av Alberthaugen 
skole 

Legge ned selve skoledriften, mens 
elevene med sine behov må 
overføres til sin nærskole 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet kan 
dobles fra 2015 600 000 

Alberthaugen skole har hatt gode resultater med tett 
oppfølging av 12-17 ungdomskoleelever med behov for slik 
oppfølging. En slik tett oppfølging kan ikke gjennomføres 
dersom elevene skal være på sin nærskole. Skolen har i dag 7 
årsverk  

3 

 

Inventar Reduksjon i inventar 
Helårseffekt i fra 
2014 1 000 000 

Reduksjon på 1 mill kr innebærer at totalbeløp til inventar i 
skolen reduseres fra 2,2 mill kr til 1,2 mill kr. Dette vil gjøre at 
det ikke blir mulig å gjennomføre planlagt omfang av årlig 
oppgradering av inventar og utstyr i skolene. 

2 
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OK ØVRIG 

Kulturkontoret 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Sceneinstruktør Ytre 
Salten (Nordland 
fylkeskommune) 

Bodø kommune har, sammen 
med de andre kommunene i 
ytre Salten, inngått en 
samarbeidsavtale med 
kommunene i Ytre Salten om 
Dette er et tilbud for lag, 
foreninger, enkeltprosjekter 
og skoler som vil produsere 
en teateroppsetning. 
Sceneinstruktørene arbeider 
som ansvarlig instruktør og 
konsulent med lag og 
foreninger, skoler og 
prosjekter i samarbeid med 
forskjellige kunst- og 
kulturaktører.  

Eff. Fra 2015 165 000 Bodø mister profesjonell teaterkompetanse i forhold til vårt 
virkeområde. Det frivillige amatørteatermiljøet, skoler og andre 
mister tilgang på en ressurs som bidrar til å utvikle ulike 
prosjekter. Mulig oppsigelse eller at det ikke er grunnlag for 
ordningen lenger dersom Bodø trekker seg ut. Bodø er tyngste 
aktør i ordningen (60 %). Ved siden av den ordinære 
virksomheten arbeider sceneinstruktørene med 
utviklingsprosjekt innenfor scenekunst, i samarbeid med 
nasjonale og internasjonale aktører. Et av disse prosjektene er 
DUS (Den Unge Scene). Sceneinstruktørene arbeider vært år 
med i snitt 150 grupper med 4000 deltakere. Disse presenterer 
sammen 300 forestillinger for et publikum på 35 000 personer. 
Dette vil forsvinne.  

2 

 

Reduksjon aktivitet 
Bratten 

    

500 000 Av de tolv stillingene i Bratten aktivitetspark er seks 
selvfinansierte gjennom tilskudd, salg av tjenester m.m. Det gir 
ingen gevinst ved å avvikle disse. 

2 1 
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Helsesøster 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Foreldreveiledning Nedleggelse av 
foreldreveiledningstilbudet 
Dialog, 80 % stilling 

2014  500 000 Kommunens foreldreveiledningstilbud reduseres ytterligere. Færre 
familier får tidlig hjelp. Skolering av ansatte opphører. 
Stillingen er planlagt nedlagt og ressursene omgjort til lokal 
ledelse på helsestasjonen. Om stillingen forsvinner må ressurser til 
styrking av ledelse tas fra ordinær drift. 

3 0,8 

Stilling IP koordinator  Legges ned 2014  600 000 Utarbeidelse av individuelle planer fordeles på de aktuelle 
virksomhetene. Flere oppgaver tillegges andre tjenester. Innenfor 
samhandlingsprosjektet søkes denne funksjonen utvidet. 

3 1 

Kutt av en stilling Ytterligere 1 stilling 2014 500 000 Redusert aktivitet.  3 1 

 

 
Flyktningkontoret 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Introduksjons- 
stønad 

Budsjett for stort på grunn av for 
høyt estimert ant deltakere 

2014 1 200 000 Usikkerhet knyttet til tallet. Lovpålagt ytelse, derfor viktig å ha buffer. 
Mulig økt bosetting 2014, samt generell økt bosetting av enslige voksne 
vil medføre høyere utgifter. Dersom for lavt budsjett vil det bli 
overskridelser. 

2  

Kutt 1 stilling  2014 500.000 Det er allerede vedtatt kutt av 2 stillinger, videre endringer vurderes. 2 1 

Husleieavtale UNION 
Eiendom 

BK forhandler seg ut av 
avtale/fremleier arealet 

2014-15 Usikkert før 
forhandlinger 

 
2  

Transport til 
kvalifisering 

Fjerne tilbudet 2014 400 000 Tilsvarende økte sosialhjelpsutgifter via NAV må forventes 
3  

Dekning av barnehage 
for introdeltakere 

Fjerne tilbudet 2014 800 000 Økte sosialhjelpsutgifter NAV. Introprogram er lovpålagt, og 
barnehageplass en forutsetning for deltakelse for deltakere med barn 3  
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Fellesadministrasjonen 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Psykologtjenesten Vurderes å trekke inn en stilling 
som dekker de eldste barna 

2015 650 000 Vi vil ha utfordringer med å møte nedleggelsen av Spesialpedagogisk 
senter. De nye oppgavene som blir overført kommunen fra 
spesialisthelsetjenesten gjennom samhandlingsreformen som går på 
psykisk helse for barn og unge. 
 I tillegg vil vi ha utfordringer med å få til bedre veiledning i forhold til 
tilmeldinger til BUP (Vi er langt over lands-gjennomsnittet) 

2 1 

 

Barnevernet 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser Kat 

Års 
verk 

Legge ned utekontakten Fjerne tilbudet 2014 3 000 000 Nedleggelse av oppsøkende tjeneste i Bodø.  
Det vil bety at vi ikke får fanget opp risikoutsatt ungdom tidlig. 3 5 

Legge ned DUE Fjerne tilbudet 2014  Gruppen marginalisert ungdom vil øke. Vil gi kommunen økte kostnader 
til institusjon. 3 2 

Redusere bemanning 2 stillinger 2014  Større avvik på lovpålagte oppgaver. 3 2 

 
Biblioteket 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

Kutt av en stilling Ytterligere 1 stilling 2014 500 000 Redusert aktivitet.  
2 1 

 

Familiesentrene 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 
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Felles koordinator alle 
sentre 

 2014  1 000 000 Tiltaket innebærer at dagens 2,7 stillinger reduseres til 1 stilling. Dette vil 
kunne medføre en dårligere samordning innenfor hvert familiesenter, 
men kan også medføre økt samhandling mellom de ulike sentrene. Det 
blir begrenset tid til utvikling og strategitenkning. 

2 1,7 

Legge ned 
foreldreveilednings-
funksjonen 

Ved familiesentrene er 80 % 
ressurs avsatt til familieveiledning.  

2014 400 000 Tiltaket vil føre til at ressursen avsatt til foreldreveiledning blir trukket 
inn. Nedskjæring av foreldreveiledningstilbudet kan redusere muligheten 
til å oppfylle samhandlingsreformens krav om tiltak i kommunen og at 
flere barn henvises spesialisthelsetjenesten (BUP). 

2 0,8 

Legge ned alle 
familiesentrene 

 2014 1 500 000  Samme konsekvenser som over, bare at alle sentrene legges ned. 
3 2,7 

 

 

 

 



Rådmannens forslag 2014-2017 

 

130 
 

HO-avdelingen: 

Tiltaksnavn Kort beskrivelse B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Kat Årsverk 

Avvikle skjermet enhet Mørkved sykehjem Tilbudet gis ved Sentrum og Hovejordet -1 052 -1 052 -1 052 -1 052 1   

Sum Institusjon   -1 052 -1 052 -1 052 -1 052 1 -1,6 

Praktisk bistand i fellesarealer bokollektiv/bofelleskap Det kreves per i dag ikke betaling for P.B. i fellesarealet -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 1   

Avvikle Tirsdagstreffet Tilbud for familier der foreldre har psykiske lidelser -101 -101 -101 -101 1   

Sum Heldøgns bemannede boliger   -1 351 -1 351 -1 351 -1 351 1 -0,2 

Vedtaksnedgang på grunn av Hverdagsrehabilitering Beregninger basert på resultater fra prosjektperioden -5 000 -10 000 -10 000 -10 000 1   

Strengere kriterier hjemmehjelp Kommunen skal først og fremst gi helse- og oms.tjen. -1 757 -3 514 -3 514 -3 514 1   

Ingen utkjøring av medisiner/blodprøver/sårbehandling Servicetjenester som kommunen ikke lenger tilbyr -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 1   

Økonomisk grense heldøgns bemanning hj.tj. Alternativ er tilbud om institusjon -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 1   

Sum Hjemmetjenesten   -9 257 -17 014 -17 014 -17 014 1 -26,0 

Kutte 0,75 årsverk ved Mørkved dagsenter I forbindelse med flytting til Sølvsuper -255 -380 -380 -380 1   

Kutte 1 årsverk ved Villa Vekst og Bodø dagsenter Ikke lovpålagte oppgaver. Sparetiltak -700 -1 000 -1 000 -1 000 1   

Egen transport til dagtilbud Til erstatning for dyre transportavtaler -200 -400 -400 -400 1   

Sum Dagsenter   -1 155 -1 780 -1 780 -1 780 1 -1,8 

Nedtrekk HO stab Naturlig avgang -985 -1 692 -1 692 -1 692 1   

Kutte 2 årsverk ved Tildelingskontoret Stillingskutt ved Tildelingskontoret og Rusenheten -945 -1 420 -1 420 -1 420 1   

Ingen ledsager på feriereiser Tjenesten ble gjeninnført i budsjett 2012 -258 -258 -258 -258 1   

Avvikle prosjekt i Bjørndalsslynga Prosjektet har bidratt til mer ro i dette boligfeltet -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 1   

Kutt i samarbeidsavtaler Kirkens bymisjon Gjelder Ny Giv, Jobb1, Møtestedet og lavterskel helsest. 0 -400 -400 -400 1   

Rammeavtale eksterne institusjoner Rammeavtale som gir mer forutsigbarhet  0 -500 -500 -500 1   

Sum stab og Tildelingskontoret   -4 488 -6 570 -6 570 -6 570 1 -8,0 

Redusert sats for sommeravlastning Sparetiltak -735 -735 -735 -735 1   

Sum Avlastning   -735 -735 -735 -735 1   

Reforhandle deler av transportavtale med Bodø Industri Erstatte dagens avtale som er dyr for kommunen 0 -250 -250 -250 1   

Sum kjøkkendriften og vaktmestertjenesten   0 -250 -250 -250 1   
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Bortfall av barnetillegg Strengere praksis NAV Bodø -867 -867 -867 -867 1   

Fast trekk av kommunal husleie Strengere praksis NAV Bodø -317 -317 -317 -317 1   

Strengere praksis tilflyttere Strengere praksis NAV Bodø -144 -144 -144 -144 1   

Vilkårssette unge sosialhjelpsbrukere Strengere praksis NAV Bodø -160 -160 -160 -160 1   

Strengere i vilkårsbruken Strengere praksis NAV Bodø -312 -312 -312 -312 1   

Utvidelse av "Byteknikk-modellen" Strengere praksis NAV Bodø -160 -160 -160 -160 1   

Rutinetiltak NAV Bodø Strengere praksis NAV Bodø -500 -500 -500 -500 1   

Sum NAV Bodø   -2 460 -2 460 -2 460 -2 460 1 0,0 

Effektivisere Rønvik legesenter Som følge av selvbetjent betalingsautomat -500 -500 -500 -500 1   

Prosjektmidler kommunepsykologen Videreføring av statlige prosjektmidler i 3 nye år -200 -200 -200 -200 1   

Statlig finansiering Overgrepsmottaket Videre drivt på vegne av NLSH forutsetteter driftsmilder 0 -1 500 -1 500 -1 500 1   

Sum Helsekontoret   -700 -2 200 -2 200 -2 200 1 -1,0 

Sum Innsparing/effektivisering katergori 1 Tiltak som er lagt inn i Rådmannens forslag -21 198 -33 412 -33 412 -33 412 1 -38,6 

        Tiltaksnavn Kort beskrivelse B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Kat Årsverk 

Avvikle Villa vekst Gjelder resterende kutt utover 1 årsverk -2 200 -4 100 -4 100 -4 100 3 -4,9 

Avvikle Bodø dagsenter Gjelder resterende kutt utover 1 årsverk -1 800 -3 300 -3 300 -3 300 3 -3,8 

Ikke oppstart av dagsenter for demente på Tverlandet Nytt forebyggende tilbud for demente -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 3 -1,5 

Seniorhelsetjenesten Forebyggende helsearbeid blant eldre -650 -1 300 -1 300 -1 300 3 -2,0 

Kutte støtten til Bodø frivillig sentral Ikke lovpålagt oppgave -500 -500 -500 -500 3 -1,0 

Kutte kommunepsykolog Ikke lenger fullfinfansiert med prosjektmidler -290 -550 -550 -550 3 -1,0 

Sum Innsparing/effektivisering katergori 3 Tiltak som ikke anbefales av HO-ledelsen -6 740 -11 050 -11 050 -11 050 3 -14,2 

        Tiltaksnavn Kort beskrivelse B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Kat Årsverk 

Finansiere brukere av eksterne institusjoner Oppfinansiering 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0,0 

Vedtaksvekst Tiurveien avlastning Vedtaksvekst 2013 1 700 1 700 1 700 1 700 0 2,5 

Videreføre midlertidig stilling ved Krisenteret Tildligere politisk bevilget som midlertidig i 2013 414 414 414 414 0 1,0 

Rammeøkning NAV Bodø Skjønnsmilder Statbudsjetet i 2014 7 300 7 300 7 300 7 300 0 0,0 
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Ekstraordniær brukersituasjon V. T. vei 14 Kvalifiserer til refusjon for ressurskrevende brukere 4 270 4 270 4 270 4 270 0 6,0 

Ekstraordinær brukersituasjon Garnveien Kvalifiserer til refusjon for ressurskrevende brukere 5 440 5 440 5 440 5 440 0 7,5 

Økte inntekter ressurskrevende brukere Statlig refusjonsornings for ressurskrevende brukere -5 975 -5 975 -5 975 -5 975 0 0,0 

Vedtaksvekst Trollmyra bokollektiv Vedtaksvekst i 2013 1 200 1 200 1 200 1 200 0 2,0 

Tilføre 2 årsverk BPA på grunn av vedtaksvekst Vedtaksvekst i 2013 1 100 1 100 1 100 1 100 0 2,0 

Vedtaksvekst Notveien aktivitetssenter Vedtaksvekst i 2013 1 500 1 500 1 500 1 500 0 2,5 

Vedtaksvekst Symra dagsenter Vedtaksvekst i 2013 3 000 3 000 3 000 3 000 0 4,5 

Sum rammetilførsel 2014-2017 Tilførsel til HO-rammen utover tidligere øk.planer 29 949 29 949 29 949 29 949 0 28,0 

        Tiltaksnavn Kort beskrivelse B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Kat Årsverk 

Sum sparepakke Lagt inn i Rådmannes forslag -21 198 -33 412 -33 412 -33 412 1 -38,6 

Sum mulige sparetiltak Alle spareforslag i kategori 1 og kategori 3 -27 938 -44 462 -44 462 -44 462 1 -52,8 

Sum rammetilførsel 2014-2017 Tilførsel til HO-rammen utover tidligere øk.planer 29 949 29 949 29 949 29 949 0 28,0 

Rammetilførsel fratrukket tiltak kategori 1 Foreslåtte sparetiltak og rammetilførsel 8 751 -3 463 -3 463 -3 463 0 og 1 -10,6 

Rammetilførsel fratrukket kategori og kategori 3 Mulighetsrommet fratrukket rammetilførsel 2 011 -14 513 -14 513 -14 513 0,1,3 -24,8 
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Tiltaksnavn Beskrivelse Tidsperspektiv Besparelse Konsekvenser 

Avvikle villa vekst Forebyggende og 
helsefremmende  
Lavterskeltilbud til 
personer med psykiske 
lidelser. 
Ikke lovpålagt tilbud. 
 

Fra mai 2014 -4,1 mill kr 
Totalt 4,6 når 
tiltak som 
allerede er lagt 
inn i 
Rådmannens 
forslag tas med. 

150 faste brukere med en snittalder på 
46 år. Disse har et årlig oppmøte på til 
sammen 7404 besøk. Personalet på Villa 
Vekst utgjør 5,5 årsverk. Hvis Villa Vekst 
legges ned vil ca 150 personer få behov 
for ekstra individuell oppfølging fra 
hjemmetjenesten. Diss har ikke ordinært 
arbeid å gå til, men har arbeidsoppgaver 
på Villa Vekst, og her knytter de 
kontakter, får sosial omgang og møter 
likesinnede. De nasjonale føringene viser 
at vår målgruppe er i vekst og med tanke 
på samhandlingsreformen er det viktig å 
satse på lavterskeltilbud. 
 
 

Avvikling av Sølvsuper aktivitetssenter, tidligere 
Bodø dagsenter 

Forebyggende og 
helsefremmende 
dagtilbud for 
hjemmeboende. 
 

Fra mai 2014 
 

-3,3 mill kr 
Totalt -3,8 når 
tiltak som 
allerede er lagt 
inn i 
Rådmannens 
forslag tas med. 

Det er i dag 20 brukere på dagsenteret 
og sysselsetter 5,2 årsverk. Disse har 
tilbud om aktivitet 1-3 dager per. uke. 
Alle er hjemmeboende. Noen av 
brukerne vil ha behov for noe mer 
oppfølging fra hjemmetjenesten enn 
dagens situasjon, dersom deres 
dagtilbud faller bort. For de andre vil det 
vil på sikt kunne gi økt behov for andre 
tjenester innenfor avdelingen.  
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Tiltaksnavn Beskrivelse Tidsperspektiv Besparelse Konsekvenser 

Ikke igangsette nytt dagsentertilbud for demnte ved 
Tverlandet bo- og servicesenter (TBSS) 

I forhold til nasjonal 
demensplan 2015 har 
Bodø kommune for lite 
tilbud til hjemmeboende 
personer med demens. 
Per dd har vi kun ett 
tilrettelagt tilbud 1 dag i 
uka til 6 personer. 
Dette er et av 
demensplanens 
satsningsområder og det 
gis statlige tilskudd til 
etablering tom 2015. 

Fra 2014 Isolert sett -1,3 
mill kr, som er 
avsatt i 
budsjettet. 
Men, tilbudet er 
anslått å kunne 
utsette 
institusjons-
opphold for ca 
20 innbyggere.  
 
 
 

Dagtilbud skal stimulere og aktivisere, gi 
gode opplevelser og meningsfulle 
hverdager, avlaste pårørende for 
omsorgsoppgaver på dagtid og er 
avgjørende for samspill mellom familie 
og samfunn. 
Dagtilbud skal sammen med 
hjemmetjenester forhindre/utsette 
behov for institusjonsopphold. 
Konsekvensen av å ikke starte opp 
tilbudet vil med andre ord være økt 
etterspørsel etter institusjonsplasser. 

Seniorhelsetjenesten Forebyggende arbeid 
Ikke lovpålagt oppgave. 

Fra juni 2014 -1,3 mill kr Forebyggende hjemmebesøk hos alle 80 
åringer vil falle bort. Forebyggende 
veiledning av personer som er i 
«grenseland» for behov av kommunale 
tjenester vil ikke bli fulgt opp. Risiko for 
økt behov for hjemmetjenester. 

Kutte støtten til Bodø frivillig sentral 
 

Ikke lovpålagt oppgave, 
men koordinerer frivillig 
aktivitet i kommunen. 

Fra 2014 0,5 mill kr Det er rimelig å anta at kommunen 
tjener inn utgiftene til stillingen gjennom 
frivillig arbeid som organiseres av 
sentralen. Dermed er 
innsparingspotensialet lavt. 

Kutte kommunepsykologstillingen Prosjektmidler brukt 
opp, forpliktelser løper 
ut medio 2014.  
 

Fra juni 2014 0,55 mill kr Risiko for å måtte tilbakebetale 
tilskuddsmidler, da kommunen er 
forpliktet til å opprettholde stillingen 
utover prosjektperioden. Bortfall av 
stillingen vil redusere det forebyggende 
psykiske helsearbeidet innenfor rus og 
psykisk helse, samt mindre forberedt når 
samhandlingsreformen også skal 
omfatte rusfeltet. 


