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1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018 
Rådmannen legger med dette fram budsjett og økonomiplan for 2015 – 2018, og budsjett for 2015. 
Økonomiplanen har en total økonomisk ramme på 15 milliarder kr i perioden, mens årsbudsjettet for 
2015 har en samlet økonomisk ramme på 3,7 milliarder kr. Det skal investeres for 1,9 milliarder i 
bygg og anlegg til bruk i kommunens tjenesteyting i planperioden, og av dette er 445mill kr planlagt 
brukt i 2015.  

Internasjonal økonomi preges fortsatt av økonomisk uro. Veksten i økonomien er fortsatt svak i 
eurosonen, der mange land fortsatt opplever nedgang og uro i økonomien. Dette fører til fortsatt 
ustabilitet, samt fortsatt store problemer med statsgjelden. Norsk økonomi går fortsatt bra, men vi 
ser klare tegn på at også Norge preges av de økonomiske problemer som resten av verden opplever; 
bla meget høy lånegjeld i kommuner og husholdninger. Kommunesektoren generelt er preget av 
dette, både gjennom nedgang i kommunesektor og lavere utbytte fra kraftsektoren. Konkret gir det 
seg utslag i relativt høye pensjonskostnader, stramme driftsbudsjett, samt krav til nøkternhet i 
investeringene.  

Bodø kommune er selvsagt preget av dette helhetsbildet, og det å planlegge for en ytterligere 
realnedgang i kommunenes budsjetter synes fortsatt nødvendig i økonomiplanperioden. Også i år 
har det å få budsjettet i balanse vært en svært krevende øvelse. Dette fordi utgiftssiden er svært 
presset med høy aktivitet i investering, drift og utvikling. Kommunen har gjennomgått driften 
inngående via prosjektene PFV 1 og PFV 2. Effektene av denne gjennomgangen har vært bra ved at 
organisasjonen er fokusert på effektiv og økonomisk drift. Men de samlete økonomiske resultatene 
har ikke slått helt til slik ønsket, delvis ved at tiltak ikke har vært mulig å få politisk tilslutning til, 
delvis ved at fremdriften ikke har vært mulig å få gjennomført så raskt som beregnet, og delvis har 
gjennomførte tiltak likevel ikke gitt økonomisk gevinst. I tillegg er det jo kommet til nye tjenester i 
løpet av året, noe som ytterligere har begrenset muligheten for å lykkes med å komme ut i balanse.  

Den ubalansen vi nå ser mellom kommunens utgifter og inntekter beløper seg konkret til cirka 35 mill 
kr i 2015. Etter rådmannens oppfatning kan dette løses på tre måter:  

1. Kommunens inntektsside styrkes på permanent basis 
Dette kan gjøres gjennom økning av eiendomsskatt, og/ eller økning av kommunale gebyrer 
mv. For å få ønsket volum på inntektsøkningen forutsettes noe økning av eiendomsskatt.  
 

2. Utsettelse av avdrag og ytterligere bruk av premiefondet 
Dette kan løse utfordringene på kort basis, det vil si i 2015. Men det forutsettes da at en 
enten har økt inntektene permanent til 2016, eller har tatt ned tjenestenivået til akseptabelt 
nivå med virkning fra 2016. 
 

3. Å legge ned tjenestenivå og frigjøre midler til saldering 
Det er foreslått en rekke tiltak gjennom PFV 1+2 som bystyret ikke har ønsket å gå videre 
med, bla strukturendringer i skolen, vurderinger av institusjonsplasser, fjerning av ikke-
lovpålagte oppgaver, samt endringer i administrasjon og politikk. Ut fra dette registreres at 
en neppe ønsker omfattende kuttforslag som er muliggjort gjennom forslagene gitt i PVF 1 
og PFV 2. Forslagene er imidlertid synliggjort, og ligger som vedlegg til budsjettet, som 
alternativ til inntektsøkning.  
 

Budsjett og økonomiplan bygger på de forutsetninger som bystyret vedtok i sak 13/ 162, 
Perspektivmeldingen, de føringer og bevilgninger som kom gjennom statsbudsjettet, anbefalinger 
gitt fra KS, samt våre egne analyser av Bodø kommunes økonomiske tilstand. Det økonomiske 
handlingsrommet er utnyttet fullt ut, og det er etter rådmannens syn derfor ikke rom for å ta inn nye 
tiltak; uten at en da tar ut foreslåtte tiltak.  
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I Perspektivmeldingen, sak 14/ 81 vedtok bystyret følgende føringer for økonomiplanen, som 
rådmannen i hovedsak har fulgt opp i forslaget: 

1. Gjeldende økonomiplanrammer 2014-2017 legges til grunn for kommende økonomiplan 
2015-2018. 

2. Effekter av FV1 og FV2 innarbeides i kommende økonomiplan 2015-2018. 
3. Investeringsplanen må gjennomgås, med det mål at årlig låneopptaket for øvrige. 

investeringer (det vil si eksklusiv VA og startlån) reduseres til et forsvarlig nivå. Egen 
gjennomgang om dette i formannskapsmøte 27. august. 
 

Bodø kommune har lenge vært en kommune i god vekst. Antall innbyggere vokser med cirka 500 pr. 
år, og vi er nå rundet 50.000 innbyggere. I budsjettet har rådmannen ønsket å ivareta de utfordringer 
og muligheter som Bodø har framover, bla:  

 utvikling av by og omland 

 fylkeshovedstad 

 motor i utvikling av Bodø-/ Saltenregionen  

 sted for nasjonale og regionale kultur- og idrettsarrangement.  

 vertskommune for Universitetet i Nordland 

 vertskommune for FOH, og øvrige enheter i Forsvaret; ikke minst flybasen  

 vertskommune for nasjonale og regionale institusjoner  

 trafikk- og transportknutepunkt vei, luft, sjø og jernbane  
Det pekes også på de forventninger og de muligheter som ligger i det nylig oppstartede arbeidet med 
kommunestruktur. Dette vil helt klart påvirke arbeidet og tjenestetilbudet i Bodø, men er så langt 
ikke lagt inn i økonomiplanen. Men det forventes klart fra både Regjering, andre omliggende 
kommuner og fra bystyret at det vil skje noe på dette området i løpet av perioden. Her ventes at 
både inntektssiden, utgiftssiden og forholdet til dagens interkommunale løsninger vil bli endret, noe 
som vil bli innarbeidet i kommende økonomiplaner.  

Kommunens virksomhet skal bygge på Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2030, som bystyret 
vedtok i februar 2014. Gjennom denne planen har bystyret satt de overordnede målene for hva Bodø 
kommune skal oppnå med sin ressursbruk fram mot 2030, med hovedvekt på perioden fram til 2018.  

Kommuneplanens samfunnsdel består av følgende visjon og hovedmål: 

Visjon: Attraktiv hovedstad i Nord. 
 
3 hovedmål: 

 70 000 innbyggere 

 Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og livskvalitet 

 Bodø – Norge sikkerhets- og beredskapshovedstad  
6 satsingsområder: 

 Sysselsetting og etablering 

 Sikkerhet og beredskap 

 Kulturbyen midt i naturen  

 Utvikling av Universitetet i Nordland 

 Frisk befolkning – lengre i jobb 

 Bærekraftig byutvikling  
 

Vedtatte mål, satsingsområder og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel følges opp i dette 
forslaget til budsjett og økonomiplan.  
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For Bodø kommune bør mulighetsperspektivet heves høyere enn tanken om begrensninger. 
Perspektivene fremover viser at det er stort potensiale innenfor sikkerhet og beredskap, samt i å 
utvikle kommunens næringsaktivitet innen flere næringer (reiseliv, petro, mineral mfl). I 2015 skal 
strategisk næringsplan revideres.  

Samtidig leveres gode resultater i Bodø kommune, og Bodø kommune rangeres fortsatt høyt i 
kommunebarometer og er i slike kåringer blant landets kommuner. Rådmannen gjentar noen av 
store utfordringer som vil prege utviklingen av Bodø framover. Disse vil både prege bysamfunnet 
fysisk de kommende årene, men de vil også prege Bodø kommune gjennom prioriteringer og 
budsjetter framover.  

 Fortsatt urovekkende vekst i kostnadene til pleie og omsorgssektoren. Denne veksten må 
møtes med konstruktive tiltak for mer effektiv tjenesteproduksjon; der nye arbeidsformer, 
velferdsteknologi er deler av løsningen for å opprettholde et godt tjenestetilbud. 

 Kostnadene relatert til pensjon og premieavvik.  

 Sikre ny flyplass, ivareta mulighetene som frigjorte arealer på flystasjonen vil medføre, samt 
sikre at forsvaret fortsatt har en sterk posisjon i Bodø framover. Disse satsingene koordineres 
til delt via eget prosjekt, og til dels via satsinger i kommunen for øvrig.  

 Bypakke Bodø. Denne vil vesentlig bedre trafikk- og transportmulighetene etter vei, samtidig 
som gang og sykkelveier, samt kollektivtrafikk oppgraderes vesentlig. Konkrete tiltak, bla 
med tunellbygging starter opp i 2015. Her bemerkes også at det nå rimelig sikkert åpnes for 
ny adkomst til havna/ Rønvikleira; noe som gir vesentlige forbedringer i bypakken.  

 Stormen kulturkvartal åpnes november 2014. Dette vil gi byen en ny storstue, som vil gi et 
vesentlig løft for kultur og bylivet.  

 Bygging av ny brannstasjon. Dagens brannstasjon er i svært dårlig forfatning. Bygging av ny 
brannstasjon på Albertmyra er derfor framskyndet i forhold til tidligere planer. 
 

I tillegg vil det skje en rekke utbygginger av større og mindre prosjekter i regi av Bodø kommune i 
perioden. I er det en rekke andre utbygginger som vil prege bybildet i årene framover, og der Bodø 
kommune skal bistå på en god måte som tilrettelegger. Her nevnes: 

 Utbyggingen av Nordlandssykehuset  

 Fortsatt utbygging av UIN  

 En rekke private utbygginger (hoteller, kjøpesentra, kontorbygg m.m)  
 

Bodø kommune har hatt stor vekst i tjenestetilbudet over mange år. Dette betyr at vi på mange 
områder har god kvalitet og kapasitet (eks. full barnehagedekning), mens vi på andre områder ønsker 
å styrke tjenestetilbudet og investere i infrastruktur.  

Det foreliggende budsjettet innebærer løft og styrking på vesentlige områder til beste for 
kommunens innbyggere. Konkret nevnes: 

Oppvekst og kultur: 

 Realisering av allerede vedtatte prosjekt: Ny skole på Tverlandet (inkl. flytting/ ”ny” 
kunstgressbane), ny barnehage i Rønvik, flerbrukshall i Bankgata, Rønvik/ Saltvern og 
Sentrum skolestruktur, flyktningeboliger i Junkerveien, rehabilitering av skolebygg (bla 
Aspåsen), vanningsanlegg isløkker, rehabilitering av lysløyper.  

 Innflytting og sikre god drift i ferdige bygg; særlig Stormen Kulturkvartal, men også Allhus på 
Helligvær  

 Samhandlingsprosjektet; øke kvaliteten på samlet tilbud for barn og unge med særlige 
behov.  

 Faglige satsinger som for eksempel ”Skolebasert kompetanseutvikling – SKU”, Bodø som 
realfagskommune,  
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 Fortsatt stor innsats mot idrett og friluftsliv  
Helse og omsorg: 

 Bedring i forholdene for personer med rus og psykiatri, via åpning av ny boenhet i 
Hålogalandsgaten 131 i 2015 

 Øking av 23 institusjonsplasser i Sølvsuperen og Hovdejordet i 2015, samt ytterligere 12 
plasser i Hovdejordet innen 2017 

 2 nye botilbud på Volsletta for unge med funksjonsnedsettelse  

 Fortsatt innsats for å sikre best og lengt bo og levetid i egne/ tilpassete hjem.  

 Øking i tiltaksbudsjettet for sosialtjenestene/ NAV. 
 
Teknisk: 

 Bypakke Bodø; med oppstart 2015 

 Fortsatt utbygging av hovedvannledning på Nordsia 

 Økt innsats på vedlikehold av veier og bygninger 
 
Øvrig/ utvikling: 

 Lufthavnprosjektet 

 Byjubileet 2016; inkl. satsing på omdømmebygging 

 Satsing på sikkerhet og beredskap  

 Nytt rådhus  
 
I tillegg videreføres de prosessersom som er startet gjennom PFV 1 og PFV 2 for å sikre at kommunen 
selv driver sin virksomhet så godt og effektivt som mulig.  

Vi har ambisiøse og krevende mål. Disse målene skal vi nå ved å være innovative, både ved måten vi 
jobber på, måten vi samarbeider med innbyggerne og løsningene vi implementerer. Arbeidet med å 
ta i bruk moderne teknologi skal fortsette. Bla skal Bodø kommune søke å bli pilotkommune i 
regjeringens satsing innen digitaliserte tjenester. I dette ligger at brukerne i større grad skal kunne 
betjene seg selv der det er naturlig. Og effekten av økt digitalisering skal være frigjort tid til 
tjenesteproduksjon og raskere og moderne samhandling med brukerne. Mao skal brukerfokuset 
fortsatt løftes - og kommunen må etterspørre arbeidere med høy kompetanse.  

Arbeidet med å vurdere hensiktsmessig og effektiv organisering av kommunen fortsetter. De 
vedtatte innsparingstiltakene med bla kutt i administrasjonen pågår, og ytterligere tiltak vurderes. 
Arbeidet med å realisere nytt rådhus er kommet endra lengre ved at skisseprosjektet nå er ferdig, og 
forprosjektet er godt i gang. Målet er å kunne legge fram en sak til politisk behandling våren 2015, 
slik at vedtak om bygging kan skje ved budsjettbehandling i desember 2015. Målet er å sikre en 
effektiv og dyktig administrasjon, der ansatte har moderne og gode arbeidsforhold.  

Rådmannens forslag innebærer en økning av rammene ved at inntektene økes gjennom en justering 
av eiendomsskatten. Dette innebærer at rådmannens forslag ikke inneholder drastiske kuttforslag 
som innebærer nedlegging av skoler, institusjoner eller ikke-lovpålagte tjenester. Og dette innebærer 
at investeringer og drift ligger innenfor de rammer som kan anbefales. 

Dog er det forlag om noen tilpasninger som må gjøres som følge av status i kommuneøkonomien 
generelt, samt i Bodø spesielt. Men det er også lagt inn tiltak som sikrer at Bodø kan fortsatt ha en 
ønsket positiv utvikling. I dette ligger driftstiltak og investeringer som sikrer kommunens innbyggere 
de viktigste tilbud og tjenester de etterspør i perioden 2015-2018.  
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2. Sammendrag og hovedtrekk 

2.1 Tjenesteområdene 
Det har vært krevende å sette opp Økonomiplan 2015 – 2018. Etablering av Kommunale 
eiendommer KF, kombinert med implementering av tiltak fra prosjekter «Framtida vårres 1» (PFV1) 
og »Framtida vårres 2» (PFV2), har tatt mye tid og ressurser. Statsbudsjettet gir ingen rom for nye 
tiltak, mens behov for tilførsel av nye midler er anslått til 73,5 mill kr. Etter en nøye vurdering av 
kommunens handlefrihet og politisk ønske om å ikke legge ned tjenestetilbud er det rådmannens 
konklusjon at det ikke lenger er mulig å finansiere nye tjenestetilbud uten at kommunens 
inntektsside styrkes permanent. Tidligere økonomiplan la opp til en beskjeden rammeøkning til 
avdelingene i 2015. Gjennom 2014 er det vedtatt nye tiltak på til sammen 20,5 mill kr. I tillegg er det 
avdekket en del tiltak fra «PFV 1 som ikke gir ønsket effekt (OK avdeling), overbudsjettering av 
inntekter (teknisk avdeling), manglende inntekter (HO avdeling) osv. Rådmannen understreker at det 
er meget viktig at eventuelle nytilføringer av midler i kommende økonomiplan brukes til å stabilisere 
drift til gjeldende ramme og ikke på nye satsingsområder. I økonomiplanen 2014-2017 var det 
planlagt avsetning til disposisjonsfond på 13,8 mill kr. Dette var i tråd med målsetningen fra PFV1 om 
å styrke kommunens reserve og øke handlefriheten. Etter foreslått saldering i år er denne 
avsetningen fjernet. Det er foreslått at PFV2 innlemmes i ordinær drift til HO avdeling slik at fokus 
blir på både gjennomføring av allerede utarbeidete tiltak og utarbeidelse av nye. Det er veldig viktig 
at prosjektet realiseres tidsmessig i henhold til planer som er satt opp. Planen oppfattes som 
realistisk, men også aggressivt drevet av behovet for å få forbruket innenfor tildelte budsjettramme. 

I kapittelet knyttet til Sentraladministrasjonen (SA) beskrives noen av de endringer en ser for seg i 
2015, blant annet omtales etablering av Prosjektkontoret. SA har forpliktet seg gjennom tidligere 
økonomiplaner til en besparelse i størrelsesorden 16 mill kr. Det har ikke vært mulig å effektuere 
hele beløpet da stillingsreduksjon var forutsatt implementert gjennom naturlig avgang. Rådmannen 
har foretatt ny periodisering av tiltak hvor hele effektiviseringen tas inn i 2016. Det krever imidlertid 
mellomfinansiering i 2015. Bystyret har omgjort budsjettvedtak 2014 om reduksjon av 2 stillinger ved 
politisk sekretariat fra 2015 på 1 mill kr og reduksjon av antall bystyremedlemmer på 0,6 mill kr fra 
2016. Rådmannen har lagt tilbake 0,6 mill kr, mens 1 mill kr er mellomfinansiert i 2015. 
Administrasjonen vil i løpet av 2015 jobbe med å finne en alternativ løsning for dette tiltaket. 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) er gjennom budsjettvedtak 2014 forpliktet til å redusere budsjett 
ramme med 40 mill kr, noe som har preget årets budsjettarbeid. Noen av de vedtatte tiltak var 
vanskelige å gjennomføre, andre tiltak ga ikke planlagt effekt. Avdelingen har derfor utarbeidet 
alternative tiltak som er lagt inn i budsjettgrunnlaget. I forslag til statsbudsjett er det flere føringer og 
endringer som får direkte konsekvens for avdelingen, eksempelvis økte priser på institusjoner i 
barnevernet og redusert behov for barnehageplasser på grunn av kontantstøtte. I tillegg er det lagt 
inn flere føringer, som styrking av skolehelsetjenesten. Det var dermed ikke mulig å finansiere alle 
utfordringer gjennom nye sparetiltak. Det er særlig barnehagesektoren som hadde utfordringer i å 
utarbeide et realistisk balansert budsjett. Rådmannen foreslår derfor å styrke avdelingens ramme 
med 12,5 mill kr. For skolesektoren er det foreløpig ikke kompensert for økning i elevtall. Dette blir 
en utfordring som må tas i forbindelse med de årlige ressursfordelingsmøtene i januar. 

Helse- og omsorgsavdelingen (HO) har stort behov for tilførsel av nye driftsmidler for å kunne løse 
lovpålagte oppgaver. Dette skyldes flere forhold. Her nevnes blant annet vedtatte tiltak gjennom 
2014, endring i inntektsgrunnlag, nye lovpålagte tjenester osv. Nye tiltak beløper seg til 19 mill kr og 
er knyttet til forskuttering av utvidelse av antall sykehjemsplasser og oppretting av lindrende enhet. 
Tilskuddet til øyeblikkelig hjelp har vist seg å være øremerket, og må settes av på fond hvis det ikke 
brukes i sin helhet. Avdelingen har i tidligere økonomiplan håndtert disse midlene som frie inntekter. 
Rådmannen foreslår derfor å styrke avdelingen med 35 mill kr for å løse noen av utfordringene. 
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Teknisk avdeling er i budsjettforslaget styrket med til sammen 9 mill kr. Vedlikehold av bruer og Vei- 
og gatelys er styrket med 1,5 mill kr hver på grunn av tidligere underbudsjettering og avdekkede 
alvorlige mangler på vedlikehold. Bystyrets vedtak fra økonomiplan 2013-2016 om å øke 
parkeringsgebyrer medførte en overvurdering av inntekter. Rådmannen foreslår å justere budsjettet 
ned til realistisk nivå, en reduksjon på 6 mill kr. Dette kan alternativt finansieres med reversering av 
vedtak om styrking av veivedlikehold i kommende økonomiplanperiode, men er ikke foreslått i 
rådmannens salderingsforslag grunnet kommende byjubileum og behov for opprustning av byens 
gater.  

Investeringsbudsjettet og rammer for kommende økonomiplanperiode er i likhet med fjorårets 
økonomiplan 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 satsingsområde. I kommende økonomiplan er 
avdragene fortsatt lavere enn størrelse på låneopptak og gjeldportefølje vil øke. Låneopptak i hele 
økonomiplanen er på til sammen 1 mrd kr, mens beregnet avdrag er på cirka 700 mill kr. Husleie for 
det planlagte OPS prosjektet kommer i tillegg. På sikt er ikke dette forsvarlig. Rådmannen foreslår 
derfor å ta en grundig gjennomgang av alle investeringer, både vedtatte og planlagte, i forbindelse 
med utarbeidelse av Perspektivmelding 2016. 

2.2 Forslag til saldering av økonomiplanen - alternativer 
Det er ikke mulig å sette opp realistisk økonomiplan uten at kommunens inntektsside styrkes på 
permanent basis. I tabellen under er det satt opp en oversikt over budsjettutfordringer før 
salderingen. 

Budsjettutfordringer Mill kr 

Pris- og lønnsvekst 86,6 

Tidligere økonomiplan 58,0 

Nye behov SA 17,0 

Nye behov OK 12,5 

Nye behov HO 35,0 

Nye behov TA 9,0 

Rammeområde 8 7,0 

Samlet behov 225,1 

Beregnet og innmeldt behov for nye midler er på til sammen 225,1 mill kr, inkludert pris- og 
lønnsvekst og vedtatte tiltak fra økonomiplan 2014-2017.  

 

Tilgangen til midler er følgende: 

 

 

Tilgjengelige midler er på til sammen 190,6 mill kr inkludert statsbudsjettmidler. 
Salderingsutfordringen er beregnet til 34,5 mill kr og er et varig behov for nye midler. I økonomiplan 
for 2015-2018 legger Bodø kommune opp til at alle driftsutgifter inkludert pensjonsbelastninger får 

Tilgjengelige midler Mill kr

Statsbudsjett 96,6

Reduserte pensjonskostnader 35,0

Avsatte midler til reallønnsvekst 32,0

Reversere avsetning til disp fond 13,8

Bruk av premiefond/tidsbegrenset tiltak 13,2

Samlet tilgang til nye midler 190,6
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en mer permanent finansiering, altså at permanente tiltak finansieres med permanente inntekter 
(uten bruk av fondsavsetninger). Tidsbegrensende tiltak (alle under SA) er derimot foreslått finansiert 
ved bruk av premiefondet, som også er en tidsbegrenset finansiering. Beløpet er på 13,8 mill kr i 
2015 og 3,3 mill kr i 2016. I tillegg er det i økonomiplan 2014-2017 vedtatt bruk av premieavviksfond 
på 16,9 mill kr som videreføres i rådmannens budsjettforslag 2015. 

Rådmannen foreslår å saldere budsjettet ved å øke eiendomsskatt med 1 promille, fra 3,9 til 4,9, en 
merinntekt på 25 mill kr. I tillegg foreslås det å fremskynde kontoroppjustering av eiendomsskatt 
med ett år. Dette gir en merinntekt på 9,5 mill kr i 2015, økende til 19 mill kr i 2016. Tiltaket er 
vedtatt i økonomiplan 2014-2017 til å gjelde fra 2016. Som følge herav anbefaler rådmannen å 
reversere tidligere vedtak om å innføre eiendomsskatt i hele kommunen inkludert området utenfor 
dagens sone som strekker seg fra Løpsmark til Tverlandet.  

Det forutsettes at kommunen fra og med 2017 går i balanse og at man i løpet av resterende 
økonomiplanperioden kan bygge opp premieavviksfondet på nytt. Dette vil gjøre Bodø kommune i 
stand til å imøtekomme kortsiktige framtidige pensjonsforpliktelser og økt rentekostnad. 
 
Som et alternativ til økt eiendomsskatt har rådmannen vurdert utsettelse av avdrag og ytterligere 
bruk av premiefondet. Disse tiltakene kan finansiere salderingsproblemet i 2015, men ikke i resten av 
perioden da et slikt tiltak er av kortsiktig karakter og derfor ikke å anbefale.  

Et annet alternativ er å legge ned tjenester for å frigjøre midler til saldering. Det vises til trykte 
vedlegg 8 i dokumentet. Det gjøres oppmerksom på at tallene fra vedlegget ikke er oppdatert med 
2014 tall og at en del tiltak allerede er vedtatt i gjeldende økonomiplan. Det er også gjort endring i 
beregning av tilskuddet til private barnehage som gjør at en del tiltak fra oversikten ikke lenge er 
aktuelle. Administrasjonen vil være behjelpelig med å finne mer oppdatert informasjon etter 
forespørsel. 

 

3. Forutsetninger og beregninger 

3.1 Befolkningsendringer 
Den 1. januar 2014 bodde det 49 731 innbyggere i Bodø kommune. Dette er en vekst på 781 
innbyggere fra året før. Kvartalstallene fra Statistisk sentralbyrå viser at folketallet i Bodø kommune 
har økt til 49 960 per 1. juli 2014, en økning på 229 innbyggere første halvår. Av dette er 
fødselsoverskuddet på 113 personer og nettoflyttingen på 130 personer.  
 
Årene 2015-2018 er prognosetall utarbeidet av SSB juni 2014, nærmere bestemt MMMM prognosen 
til SSB. 
 

Befolkning 01.01. F 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 
Vekst 
2014-
2018 

0-5 år 3 772 3 715 3 648 3 674 3 700 -72 

6-15 år 6 024 6 124 6 242 6 249 6 295 271 

16-66 år 33 963 34 337 34 699 35 018 35 298 1 335 

67-79 år 4 282 4 462 4 634 4 822 5 023 741 

80-89 år 1 428 1 446 1 460 1 481 1 515 87 

90 år + 262 280 279 300 305 43 

Sum 49 731 50 364 50 962 51 544 52 136 2 405 

Befolkningsvekst antall   633 598 582 592   

Befolkningsvekst prosent   1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %   



Rådmannens forslag 2015-2018 

 

10 
 

Tabell 3.1. F 2014 er faktiske tall per 1.1.2014. P2015-2018 er hentet fra SSB sin MMMM prognose utarbeidet 
juni 2014. Kilde: SSB. 

 

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. 

 

  2014 2015 

Lønn 3,5 % 3,3 % 

Varer 2,0 % 2,1 % 

Deflator 3,0 % 3,0 % 
Tabell 3.2. Prisstigning og deflator 2014 og 2015. 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 

 Rentekostnader. 

 Pensjonskostnader er dekket i deflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom 
pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av 
deflatoren. 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  3,3 % 
Artene 11000:12799        2,1 % 
Artene 12900:12999        0,0 % 
Artene 13000:14799        3,3 % 
Artene 16000:17899        3,3 % 
Artene 17900:17999        0,0 % 
Artene 18000:18999        3,3 % 
 
Følgende unntak er gjort: 
Ansvar 1291, 1501,1503,1505, 3050, 3051,  
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 
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Art 17020 på ansvar 3010, 3578     Ikke prisjustert 
Art 17300 på ansvar 2120, 3000, 3455     Ikke prisjustert 
Art 17500 på ansvar 1300      Ikke prisjustert 
 
Pensjonssatser benyttet: 
BKP         15,88 % 
KLP         19,85 % 
STP         11,55 % 
 
 
Norges Banks rentebane per oktober 2014 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 i 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 2015-2018. 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.  

  2015 2016 2017 2018 

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

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

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

Norges Bank 2,20 % 2,20 % 2,70 % 3,00 % 
Tabell 3.3. Rentebane økonomiplan 2015-18. 

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

  Regnskap 
2013 

Prognose 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Bodø i 1000 kr             -13 860              -4 969            -12 248                6 933              -3 934              -8 091  

Bodø i % -0,4 % -0,2 % -0,4 % 0,2 % -0,1 % -0,2 % 

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. 

Oversikten viser at Bodø kommune ikke vil være i stand til å levere i henhold til målsetting (vedtatt i 
tidligere perspektivmeldinger) i kommende økonomiplanperiode. Beregnet nettodriftsresultat er 
negativ i hele økonomiplanperioden med unntak av 2016 og er en forverring i forhold til tidligere 
økonomiplan. Det må jobbes hardt videre for å få implementert tiltakene fra PFV1 og PFV 2» 
innenfor drift for å 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. 
Nøkkelen til å kunne realisere ambisjonene i kommende samfunnsplan, vil være organisasjonens 
evne til å justere aktivitetsnivå og således utgiftsnivået, i henhold til disponible inntekter. 
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 Regnskap 
2013 

Prognose 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Gjeldsutvikling i 1000 kr         3 294 109        3 676 039        3 798 184        3 929 078        4 106 514        4 258 800  

Gjeldsgrad i % 99,0 % 111,9 % 112,6 % 113,8 % 117,1 % 119,6 % 

Brutto investering % 23,2 % 24,2 % 10,4 % 11,6 % 15,0 % 11,0 % 

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 strengere investeringsdisiplin hvor lån som må betjenes 
av frie inntekter ønskes opprettholdt tilnærmet konstant. Det er fortsatt bare ambisjon og 
rådmannen ber om at det utvises forsiktighet i forhold til ytterligere investeringer. 

Utvikling av inntekter og utgifter 
Figur 2 under viser utviklingen i differansen mellom inntekter og utgifter. Det er viktig å skille mellom 
faktiske tall (2007-2014) og prognose (2015-2018). I prognosen legges det til grunn en fortsatt økning 
i inntekter for Bodø kommune på nivå med 2014 og det som er forespeilet i Statsbudsjett for 2015. 
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 2007-2018. 

 

3.4 Statsbudsjett 2015  
Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd 
kr, tilsvarende 1,5 pst. Av veksten er 4,4 mrd kr frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie 
inntekter på 1,4 pst, om lag samme vekst som i perioden 2008–2014. Veksten er regnet fra anslått 
inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Regjeringens budsjettopplegg for 2015 legger til 
rette for fortsatt vekst i tjenestetilbudet i kommunesektoren. 
 
Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3,9 mrd kr til kommunene og 0,5 mrd kr til 
fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 200 mill kr begrunnet i behovet for å 
styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er 200 mill kr av veksten begrunnet i en styrking 
av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 mill kr av veksten er 
begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. 
 
I tabell 3.6 er realveksten i kommunesektorens inntekter i 2015 dekomponert.  
 

Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2015 Mrd Kr 

Frie inntekter 4,4 

Frie inntekter knyttet til nye oppgaver mv. 0,1 

Øremerkede tilskudd 1,3 

Gebyrinntekter 0,4 

Samlede inntekter 6,2 

Tabell 3.6. Kommunesektorens inntekter 2015. 
 
De frie inntektene skal blant annet dekke: 
 
Demografi 

Veksten i frie inntekter i 2015 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter 
knyttet til befolkningsutviklingen, også kjent som demografikostnaden. SSB publiserte nye 
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befolkningsframskrivinger i juni 2014. Beregninger utført av departementet tyder på at anslaget for 
2015 blir på 2,5 mrd kr. Av dette anslås 2,1 mrd kr å belaste de frie inntektene. Dette er en reduksjon 
fra kommuneproposisjonen, og kan i all hovedsak henføres til at det tidligere var forventet en vekst i 
antall barn i barnehagealder, mens de nye framskrivningene tyder på en nedgang. 
 
Satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

200 mill kr av veksten i kommunesektorens frie inntekter er begrunnet med styrking av disse 
tjenestene. Midlene kommer i tillegg til bevilgningen på 180 mill kr i 2014 som ble særskilt fordelt til 
kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0–19 år, med et minstenivå på 100 000 kr per 
kommune. For Bodø kommunen utgjør dette 3,8 mill kr i 2015. 
 
Satsing på rusfeltet og psykisk helse 

200 mill kr av veksten i kommunesektorens frie inntekter er begrunnet med en satsing på 
kommunale tjenester til personer med rus- og/eller psykiske lidelser. Midlene foreslås særskilt 
fordelt til kommunene og fordeles likt ved en fordelingsnøkkel for rus og en for psykisk helse.  
 
Brukerstyrt personlig assistanse 

Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 300 mill kr i 2015.  

Avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten 

Regjeringen foreslår at kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) avvikles i 2015. 
Dette innebærer at kommunene ikke lenger skal dekke en egenandel for sykehusopphold for sine 
innbyggere, og at denne utgiften dermed faller bort. Dette vil skape større økonomisk forutsigbarhet 
og mindre byråkrati for kommunene. 
 
Foreldrebetaling i barnehagen 

Regjeringen foreslår å øke maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehager med 100 kr reelt per 
måned, til 2 580 kr fra 1. januar 2015. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene 
med 312 mill kr. Regjeringen vil også innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen og foreslår å 
innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ordningen 
sikrer at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt skal utgjøre 7 pst. av 
familiens samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på ikrafttredelse 1. august 2015. Som 
kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill kr. Regjeringen legger 
til grunn at midlene kommer i tillegg til de ressursene som kommunene allerede bruker på 
moderasjons- og fritaksordninger. Forslag om endringer i forskrift om foreldrebetalingen i 
barnehagen vil bli sendt på høring høsten 2014.  
 
Under framkommer alle endringene som er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. 
 
Endringer i rammetilskuddet som følge av innlemminger og korreksjoner Tall i 1000 2015 

kr 

Innlemminger   

Tilskudd til gjeldsrådgivning 11 000 

Korreksjoner   

Finansiering av kurs ved Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, helårseffekt av endring i 
2014 -500 

Styrking av NAV-kontaktsentre -12 000 

Styrket tilsyn med barn i fosterhjem, helårseffekt av endring i 2014 2 100 

Økt egenandel i statlige barneverninstitusjoner 164 800 
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Adopsjon, flytting av utredningsansvar fra kommunene til Bufetat -4 500 

Redusert egenandel for personer på dobbeltrom, helårseffekt av endring i 2014 15 500 

Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårseffekt av endring i 2014 -1 100 

Avvikling av kommunal medfinansiering -5 674 700 

Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp -89 000 

Brukerstyrt personlig assistanse 300 000 

Økt likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, helårseffekt av 
endring i 2014 95 900 

Valgfag ungdomstrinnet 10. trinn, helårseffekt av endring i 2014 98 400 

Barnehageetterspørsel ved økt kontantstøtte, helårseffekt av endringer i 2014 -243 400 

Reversering av innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO, helårseffekt av endring i 2014 -108 500 

Reversering av ordningen med gratis frukt og grønt, helårseffekt av endring i 2014 -154 500 

Overføring av Hunstad skole fra Statped til Bergen kommune, helårseffekt av endring i 2014 2 800 

Økt maksimalpris barnehage -312 000 

Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehagen 111 600 

Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort -18 000 

Trekk endret differensiert arbeidsgiveravgift -267 000 

Korrigering for endring i elever i statlige og private skoler -76 600 

Sum innlemminger og korreksjoner -6 159 700 
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4. Driftsbudsjett 

4.1 Hovedtall drift 
Tabellen under viser utviklingen i netto driftsrammer i planperioden. Netto driftsbudsjett for 
tjenesteområdene utgjør 2,256 mrd kr i 2015. Dette utgjør en økning på 47 mill kr i forhold til 
opprinnelig vedtatt budsjett for 2014. Endringen gjelder i hovedsak lønn- og pensjonsendringer og 
tiltak knyttet til prosjekt «Framtida vårres», jamfør tabell 4.1.2 under. 

Driftsbudsjett       Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  Årsverk R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Sentraladministrasjonen 139,5 155 065 163 441 177 921 167 227 165 807 163 107 

Grunnskole 928,0 539 166 554 743 538 838 542 088 542 088 542 088 

Barnehage 285,7 349 156 369 868 355 550 347 275 347 275 347 275 

OK øvrig 163,5 158 949 169 135 166 031 165 177 165 133 165 133 

Pleie og omsorg 1 027,7 629 051 649 242 696 399 713 734 721 434 718 934 

HO øvrig 169,1 290 564 271 773 221 428 210 593 202 893 205 393 

Eiendomskontoret 0,0 33 489 32 782 0 0 0 0 

Teknisk Avdeling 196,5 68 528 57 698 76 711 76 844 76 981 77 120 

Kommunens fellesutgifter 0,0 -45 936 -59 287 23 863 55 115 100 527 136 546 

Delsum 2 910,0 2 178 055 2 209 394 2 256 741 2 278 052 2 322 137 2 355 595 

Sentrale inntekter/finansposter   -2 178 055 -2 209 394 -2 256 741 -2 278 052 -2 322 137 -2 355 595 

Sum netto rammer   0 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 
70 % av den totale driftsrammen til kommunen (2,256 mrd kr). De aller fleste tjenestene innenfor 
disse områdene er lovpålagte. 

Alle tjenesteområder Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2014      2 209 393       2 209 393       2 209 393       2 209 393  

Lønns- og pensjonsendring 2014            22 694             22 694             22 694             22 694  

Tiltak ØP 2014-2017          -20 590           -25 907           -25 657           -25 614  

Øvrige endringer          -39 147           -38 589           -41 833           -38 333  

Basisbudsjett 2015      2 172 349       2 167 591       2 164 596       2 168 140  

Endring i egenbetalinger              1 417               2 418               2 418               2 418  

Nye driftstiltak 2015-2018          186 966           223 689           277 272           311 509  

Innsparing/effektivisering        -124 559         -136 200         -142 728         -147 228  

Prisstigning            20 566             20 552             20 578             20 756  

Driftsrammer 2015-2018      2 256 741       2 278 052       2 322 137       2 355 595  

Tabell 4.1.2. Tabellen viser hvordan endringene fra 2014 er fordelt på hovedpostene. Tall i 1000 kr.  

 
Tallen i tabell 4.1.2 er nærmere forklart i kapittel 5. Eiendomskontoret som i son helhet er overført til 
Bodø eiendommer KF med 32,4 mill kr og ligger i tabellen over som en innsparing/effektivisering. 
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4.2 Sentrale utgifter og inntekter 
Nr Kommunens fellesområde     Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

    R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

1 Formue- og inntektsskatt -1 143 575 -1 150 774 -1 227 726 -1 267 014 -1 305 024 -1 344 175 

2 Statlige rammeoverføringer inkl. inntektsutjevning -1 091 183 -1 182 545 -1 136 413 -1 146 865 -1 153 525 -1 161 565 

3 Eiendomsskatt -95 403 -96 600 -132 100 -142 600 -143 600 -144 600 

4 Andre direkte eller indirekte skatter -327 -250 -250 -250 -250 -250 

5 Andre generelle statstilskudd 0 -3 110 -3 110 -3 110 -3 110 -3 110 

6 Renteinntekter, aksjeutbytte -81 910 -56 843 -64 406 -62 132 -66 911 -72 626 

7 Gevinst finansielle instrumenter -6 867 0 0 0 0 0 

8 Momskompensasjon investeringer -126 558 0 0 0 0 0 

9 Rentekompensasjoner -16 184 -17 707 -17 933 -18 483 -18 847 -18 486 

10 Bruk av disposisjonsfond -25 554 -17 823 -16 972 0 0 0 

11 Bruk av bundet fond 0 0 0 0 0 0 

12 Renteutgifter 114 152 120 773 126 008 127 439 139 562 143 947 

13 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 

14 Avdrag lån 187 968 191 305 214 511 226 661 227 917 243 619 

15 Overføringer til investeringsregnskapet 2 565 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

16 Overføringer til investeringsregnskapet, inv mva 101 307 0 0 0 0 0 

17 Avsetning til bundne fond 287 150 150 150 150 150 

18 Avsetning til ubundne fond 1 651 2 530 0 6 652 0 0 

19 Dekning av tidl. Års regnskapsmessige merforbruk - drift 2 535 0 0 0 0 0 

20 Bruk av tidl. Års regnskapsmessige mindreforbruk - drift -960 0 0 0 0 0 

  Sum sentrale inntekter og finansposter -2 178 055 -2 209 394 -2 256 741 -2 278 052 -2 322 137 -2 355 595 

 Tabell 4.2.1 Tabellen viser kommunens sentral inntekter og utgifter for perioden 2015 til 2018. 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 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Nasjonalt skatteanslag 129 410 000 135 530 000 139 866 960 144 342 703 148 961 669 

Endring   4,7 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 

            

Lokalt skatteanslag 1 166 486 1 227 726 1 267 014 1 305 024 1 344 175 

Endring   5,3 % 3,2 % 3,0 % 3,0 % 

Tabell 4.2.2. Skatteberegning 2015-18. Tall i 1000 kr. 

 
Det er budsjettert med en skatteinngang i Bodø for 2015 fra formues- og inntektsskatten på 
1 227,7 mill kr. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen blir på  
1 166,5 mill kr i 2014, tilsvarende en skattevekst på 5,3 % sammenlignet med året før (2014). Dette 
utgjør en forventet skatteinngang per innbygger i 2015 på 92,9 % av landsgjennomsnittet.  
 
I perioden 2008 til 2014 har skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet variert fra 88,6 
til 93,2 %. Per september 2014 er skatt per innbygger på 92,6 %. Rådmannen forutsetter at 
skatteinntekter per innbygger i Bodø i 2015 blir på omtrent samme nivå som gjennomsnittet for 
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årene 2012-2014, det vil si 93,0 % av landsgjennomsnittet. Som en følge av dette blir nominell 
skattevekst i 2015 på 5,3 % i Bodø. Skatteveksten for landet er anslått til 4,7 %. 
 
Det er forutsatt en skattevekst i Bodø på 3,2 % i 2016, 3,0 % i 2017 og 3,0 % i 2018. Skatt per 
innbygger antas å ligge på samme nivå med 92,4-92,9 % i hele perioden. 
 
Andre forhold som har innvirkning på det lokale skatteanslaget: 

 Arbeidsledigheten er fortsatt svært lav med 2,1 % i Bodø ved utgangen av september. Landet 
har 2,7 % arbeidsledighet (NAV) og Nordland fylke 2,7 %. 

 Skattøre blir redusert fra 11, 4 % i 2014 til 11,25 % i 2015. 

 Innslagspunktet for formuesskatten har økt med 20 % fra kr 1 000 000,- til kr 1 200 000,-.  
 
Rådmannen vil presisere at det er usikkerhet knyttet til skatteanslaget. Konjunktursituasjon, 
befolkningsvekst, arbeidsmarkedet og størrelser på skattøren er faktorer som alle 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 2015 er samlet rammetilskudd til 
kommunene på 121,1 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 2016, når endelige skattetall for 2015 er kjent. 

Netto rammetilskudd for Bodø med utgiftsutjevning, overgangsordninger, tilskudd og 
inntektsutjevningen anslås å bli kr 1 136,4 mill kr i 2015. Tabellen under viser hvordan dette 
framkommer i perioden: 

Rammetilskudd B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 1 128 095 1 119 870 1 126 755 1 127 295 1 127 904 

Utgiftsutjevning -149 408 -161 233 -160 421 -158 347 -155 416 

INGAR (fra 2009) -3 039 -3 166 -3 166 -3 166 -3 166 

Saker særskilt fordelt 2 792 4 947 4 947 4 947 4 947 

Nord-Norge-tilskudd 78 577 81 807 82 849 83 832 84 790 

Inndelingstilskudd  13 194 13 590 13 590 13 590 13 590 

Ordinært skjønn 45 633 42 709 42 709 42 709 42 709 

-Herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravg. 38 200 34 650 34 650 34 650 34 650 

Kompensasjon Samhandlingsreformen 1 247 0 0 0 0 

"Bykletrekket" (anslag) 0 0 0 0 0 

Netto inntektsutjevning 33 683 37 889 39 602 42 665 46 206 
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Sum rammetilskudd 1 150 774 1 136 413 1 146 865 1 153 525 1 161 564 

Tabell 4.2.3 Beregning av rammetilskudd 2015-18. Tall i 1000 kr. 

 

3. Eiendomsskatt  
I kapittel 2 ble det redegjort for vurderinger rådmannen har gjort før forslaget til saldering av 
økonomiplanen ble anbefalt. I det følgende beskrives det flere mulighetsrom tilknyttet 
eiendomsskatt. For mer detaljert informasjon om saken vises det til vedlegg Melding om 
eiendomsskatt. 

Fastsetting av satser for utskriving av eiendomsskatt: Skattesatsen skal ligge mellom 2 og 7 promille 
og kan ikke økes med mere enn 2 promille fra ett år til et annet. Bodø kommune har promillesats på 
3,9. En promille økning utgjør cirka 25 mill kr. 

Alminnelig omtaksering av dagens skatteområde: krever ny taksering før eiendomsskatt utskrives 
Omtaksering medfører økte kostnader som er antatt til cirka 10 mill kr i 2013 priser. Eksempelvis kan 
skatteinngangen økes med cirkaa 48 mill kr hvis takstsummen økes med 50 % med uendret 
skattesats og bunnfradrag. Effekter kan hentes inn 2 år etter at vedtaket om alminnelig omtaksering 
er fattet. 

Omtaksering hele kommune: Kostnadene for omtaksering er anslått til 13,8 mill kr. Hvis 
takstsummene økes med 50 % kan skatteinngangen øke med 64 mill kr forutsatt samme skattesats 
og bunnfradrag som i dag. 

Utvidelse av skatteområdet: Innføring av eiendomsskatt i hele kommune anslås å gi økte inntekter 
med 6-8 mill kr med samme takstnivå, satser og bunnfradrag. En begrenset omtaksering må 
gjennomføres før tiltaket kan iverksettes. Kostnadene er anslått til cirka 3,8 mill kr. Dette er tiltak 
som er vedtatt i økonomiplanen 2014-2017 til å gjelde fra 2016, men midler til omtaksering er ikke 
lagt inn. 

Benytte formuesgrunnlaget: Etter dette alternativet kan formuesgrunnlaget benyttes som grunnlag 
når eiendomsskatt på boliger skal skrives ut. Alternativet omfatter ikke næringseiendommer og 
fritidseiendommer. Denne alternative metoden vil innebære en mer effektiv utnyttelse av tilgjengelig 
offentlig informasjon, og bør utredes nærmere før det eventuelt besluttes å utvide skatteområdet 
eller gjennomføre omtaksering. 

Kontorjustering: I følge lov om eiendomsskatt må bystyret gjøre en beslutning om hvordan man skal 
forholde seg til det gjeldende takstgrunnlaget etter ti år. Bystyret kan treffe vedtak om at 
skattetaksten økes med inntil 10 % av det opprinnelige skattegrunnlag. En slik ordning kan 
gjennomføres uten vesentlig kostnader og i prinsippet med 10 % per år, dog begrenset av 
omsetningsverdi av eiendommene.  

Etter nærmere vurdering foreslår rådmannen følgende endring av eiendomsskatt: 

Eiendomsskatt R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Basis 2014   96 600 96 600 96 600 96 600 96 600 

Nybygg     1 000 2 000 3 000 4 000 

Økning 1 promille     25 000 25 000 25 000 25 000 

Kontorjustering     9 500 19 000 19 000 19 000 

Sum 95 400 96 600 132 100 142 600 143 600 144 600 

Tabell 4.2.4. Eiendomsskatt 2015-18. Tall i 1000 kr. 

Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplanen for 2014-2017 at det gjennomføres en 
kontorjustering av skattegrunnlaget på 10 % i 2016 og ytterligere økning på 10 % i 2017. Rådmannen 
foreslår å øke satsen for utskriving av eiendomsskatt fra 3,9 promille til 4,9 promille. Denne økningen 
i skattesats, sammen med inntektsvekst som følge av nye enheter i løpet av 2014, vil gi en reell vekst 
i eiendomsskatteinntektene i 2015 på 26 mill kr. Rådmannen foreslår videre å fremskynde 
oppskrivingen av takstgrunnlaget for alle eiendommer med 10 % fra og med 2015, samt ytterligere 
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10 % i 2016. Dette gir en merinntekt på 9,5 mill kr i 2015, økende til 19 mill kr i 2016. Som følge herav 
anbefaler rådmannen å reversere tidligere vedtak om å innføre eiendomsskatt i hele kommunen 
inkludert området utenfor dagens sone som strekker seg fra Løpsmark til Tverlandet.  

4. Andre direkte eller indirekte skatter. 
Posten gjelder inn betaling av Jan Mayer skatt og konsesjonskraft(kraftverk) 

5. Andre generelle statstilskudd  
I forbindelse med budsjettvedtaket på Stortinget høsten 2013 ble det gjort noen små korrigeringer i 
skatt- og rammetilskuddet, blant annet ble midler til kommunalt rusarbeid tatt ut av 
rammetilskuddet og gitt som et øremerket tilskudd. Dette tilskuddet ble lagt på kommunes 
fellesområde fra og med 2014. Dette bør flyttes til rett avdeling i løpet av 2015. 

6. Renteinntekter, aksjeutbytte  
Renteinntekter er budsjettert med til sammen 11,8 mill kr hvorav 9,6 mill kr gjelder rente fra 
kommunens foliokonto. Inntekter er høyere i forhold til i fjor på grunn av noe bedre likviditet. 
Renteinntekter fra inkasso er redusert til 0,4 mill kr på grunn av tidligere overbudsjettering. 
Renteinntekter fra formidlingslån er budsjettert med 13,4 mill kr. Disse midlene kommer fra 
låntakere av startlån og brukes til nedbetaling av gjeld. Aksjeutbytte er budsjettert med 38,7 mill kr, 
en økning på 4,2 mill kr i forhold til 2014. Dette er i tråd med økonomiplan 2014-2017. Det knyttes 
usikkerhet til aksjeutbytte fra SKS. 

7. Gevinst av finansielle instrumenter  
Avkastning til kommunens plasseringer er budsjettert under renteinntekter jfr. avsnitt over. Gevinst 
av finansielle instrumenter gjelder oppskriving av markedsverdier og er ikke mulig å anslå på 
budsjetteringstidspunkt. Disse inntekter budsjetteres derfor ikke og kommer som ny inntekt i 
regnskapet hvis verdiene av plassering øker i løpet av året. 
 
8. og 16. Momskompensasjon investeringer 
Momskompensasjon investeringer er fra 1. januar 2014 overført investeringsbudsjett i henhold til 
gjeldende regelverk. 
 
9. Rentekompensasjon 
Kommunen mottar rentekompensasjon på en del investeringer. Disse kompensasjonene fordeler seg 
på en del helse og omsorgsbygg, skoler og kirkeinvesteringer. 
 
Rentekompensasjon B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Utgifter reform 97 -2 571 -2 527 -2 479 -1 430 0 

Kompensasjonstilskudd -11 769 -11 968 -12 372 -13 285 -14 119 

Statlig skolesatsing -3 367 -3 438 -3 632 -4 132 -4 367 

Sum rentekompensasjon -17 707 -17 933 -18 483 -18 847 -18 486 

Tabell 4.2.5. Forventet rentekompensasjon i perioden 2015-18. Tall i 1000 kr. 

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

10. Bruk av disposisjonsfond  
Det er planlagt å bruke 16,9 mill kr av premieavviksfond i 2015.  

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

12. Renteutgifter  
Renteutgifter på lån er beregnet til 126 mill kr økende til 139,6 mill kr i økonomiplanperioden. Til 
grunn til beregningen ligger tidligere opptatte lån samt låneopptak jamfør kapitel 6.3 Låneopptak.  
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13. 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.  

14. Avdrag  
Avdrag på lån til vann- og avløp og øvrige investeringer er budsjettert med 214,5 mill kr, mens avdrag 
på startlån er beregnet til 35,6 mill kr (investeringsbudsjettet) for 2015.  

15. Overført til investeringsbudsjettet  
Det overføres fra driftsregnskap 1,5 mill kr hvert år for å finansiere egenkapitalinnskudd BKP. 

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

18. Avsetning til ubundne fond 
Det er budsjettert 6,6 mill kr i avsetning til disposisjonsfond(premieavviksfond) i 2016. 
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5. Tjenesteområder drift 
Det samlede lønnsbudsjettet inkludert lønnsavsetninger og sosiale utgifter er på 2 025,6 mill kr i 
2015. Dette er en økning på 7,4 mill kr fra vedtatt budsjett 2014 og utgjør cirka 55,4 % av det 
samlede brutto utgiftsbudsjett. Årsaken til den lave økningen skyldes etableringen av Bodø 
Eiendommer KF. Samlet antall faste årsverk budsjettert i 2015 er 2 910. Figuren under viser årsverk 

2015 for de ulike sektorer. 

Figur: Årsverk fordelt på sektorer i 2015. 

 
Samlet lønnsandel i kommunen varierer mye fra avdeling til avdeling. For HO utgjør lønnsutgiftene 
72 %, for OK 68 % mens det for SA utgjør 54 %. For teknisk avdeling utgjør lønnskostnadene kun 37 
%, viktigste årsak er at tjenestekjøp fra vann/avløpsområde regnes som en driftsutgift.  

 

5.2 Sentraladministrasjonen 
Hovedfokus i årets budsjettarbeid har vært effektuering av vedtatt innsparing på til sammen 30 
stillinger. Det har vist seg å være vanskelig å realisere planen innenfor vedtatte frister sammen med 
lovnad om å utelate oppsigelser som virkemiddel. I tillegg er 20 % av fjorårets vedtatte 
innsparingskrav reversert i saken om omorganisering av sekretærfunksjonen til kommunedelsutvalg. 
Rådmannen foreslår ny periodisering av tiltak hvor hele besparelse tas inn i 2016. Etter fullføring av 
nedtrekk av disse stillingene vil Sentraladministrasjonen ha gjennomført en ressursreduksjon på 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 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 dataleverandører til å bli mer rådgivende samtalepartnere ovenfor linjeledelsen 
innen fagområdene kommunikasjon, personalspørsmål, 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. 
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I løpet av kommende økonomiplan vil SA øke fokuset på strategisk kompetanseplanlegging, legge til 
rette for karriereutvikling og øke 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. 

Sentraladministrasjonen       Rådmannens forslag til økonomiplan 
2015-2018 

  Årsverk R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Rådmannen 4,0 3 246 3 966 9 242 48 28 28 

Økonomikontoret 47,0 24 862 25 623 28 328 28 328 28 328 28 328 

Politisk kontor 6,0 17 334 16 380 17 568 15 768 17 268 15 768 

HR kontoret 27,7 31 020 32 290 33 755 33 755 33 755 33 755 

IKT kontoret 10,0 44 321 49 337 43 754 43 754 43 754 43 754 

Samfunnskontoret 18,0 30 650 32 511 19 844 20 144 17 244 16 044 

Informasjonsenheten 26,8 3 630 3 335 25 431 25 431 25 431 25 431 

Sum netto rammer 139,5 155 065 163 441 177 921 167 227 165 807 163 107 
Tabell 5.2.3. Økonomiplanforslag 2015-2018. 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 126,8. 

 

Tabell 5.2.4. Avdelingens driftsrammer 2015-2018. Tall i 1000 kr. 

Budsjettrammer består av forskjellige elementer. De viktigste er presentert i tabellen over. Lønns- og 
pensjonsendringer er basert på sist oppdaterte lønnsinformasjon og pensjonssatser. I dokumentet er 
det lagt inn riktig lønn per 1. januar 2015. Øvrige endringer består av blant annet overføringer 
mellom avdelinger og rammeområde 8 (felles inntekter og utgifter), samt prioriteringer innenfor 
allerede vedtatte ramme.  

Sentraladministrasjonen

B 2015 B 2016 B 2017 B 2018

Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 163 441              163 441              163 441              163 441              

Lønns- og pensjonsendring 2014 5                           5                           5                           5                           

Tiltak ØP 2014-2017 -5 012                 -5 592                 -5 812                 -5 812                 

Øvrige endringer 1 000                   -                       1 000                   -                       

Basisbudsjett 2015 159 434              157 854              158 634              157 634              

Endring i egenbetalinger

Nye driftstiltak 2015-2018 16 911                 7 796                   5 596                   3 897                   

Innsparing/effektivisering

Prisstigning 1 576                   1 576                   1 576                   1 576                   

Driftsrammer 2015-2018 177 921              167 226              165 807              163 108              

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018
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Tabell 5.2.5 Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr 

Anslått merkostnad til valg er 0,8 mill kr(1). Som resultat av RAMS prosjektet er analysesjef ansatt, 
men stillingen er ikke finansiert (2). Det er foreslått å utvide antall rådgivere økonomi til HO avdeling 
fra 1 til 2 for å følge opp aktivitetsbasert finansiering (ny måte å beregne pris på)jfr. PFV2 (3). Det er 
behov for å styrke strategiske del av boligpolitikk. Samfunnskontoret er derfor styrket med en stilling 
(4). Det er behov for kjøp av tjeneste for prosjektene fra Samfunnsplan: Sentrumsutvikling og Bodø 
Norges sikkerhet- og beredskapshovedstad (5) og (6). Reforhandlet husleieavtale til Kemner koster 
0,5 mill kr mer enn tidligere avtale (7). Jfr. tidligere politisk vedtak er det lagt inn midler til 
Utviklingsprosjekt Ny bruk av flyplassområde (8). Det er foreslått bevilgning til byjubileet på til 
sammen 6 mill kr i perioden hvorav 0,2 mill kr ligger i budsjettramme fra før (9). Planlagt 
nedbemanning av sentraladministrasjon er periodisert på ny og effektivisering er lagt inn fra 2016 
(10). Bystyret vedtok i PS 14/149 å ikke redusere antall bystyremedlemmer fra 2016 (11). 

 

I følgende avsnitt kommenteres Samfunnskontoret etter at kontoret er blitt fullbemannet og 
omorganisert, og nyetablert Prosjektkontoret. 

Samfunnskontoret 
Samfunnskontoret er fortsatt i en utviklings- og oppbyggingsfase. Kontoret har i stor grad en 
grenseflate ut mot eksterne aktører som næringslivet, kunnskapsmiljøene, nasjonale aktører, 
nabokommuner og Nordland fylkeskommune. Samfunnskontoret skal og bør derfor inneha 
kompetanse og kapasitet til å ivareta Bodø kommunes rolle og behov i større utviklingsprosesser og 
samarbeidsprosjekter. Slike oppgaver kan initieres av eksterne aktører, nasjonale myndigheter eller 
Bodø kommune selv. I 2015 og i årene fremover vil vi ha ansvaret for initiering og gjennomføring av 
strategisk viktige og næringsrettede prosjekter for og i Bodø-samfunnet. Dette i en tid hvor 
tilgjengelige utviklingsmidler og risikovillig kapital blir mindre i nord. Dette stiller store krav til at 
Samfunnskontoret både initierer de riktige prosjektene, at vi setter inn relevant kompetanse og at vi 
har svært god gjennomføringsevne. Vi ønsker at Bodø kommune skal være kjent for å levere 
konkrete resultater med høy kvalitet på de prosjektene vi har ansvaret for.  

Samfunnskontorets viktigste funksjoner er i all hovedsak relatert til plan- og utviklingsområdet. I 
dette ligger strategisk planarbeid, prosjektledelse og det omfattende arbeidet med nærings- og 
samfunnsutvikling i Bodø, Salten og Nordland. Kommuneplanens Strategiske samfunnsdel er Bodø 
kommunes overordnede strategi. For Samfunnskontoret er denne førende for stort sett samtlige 
oppgaver av kort- og langsiktige karakter. Kontoret har et iboende engasjement og dedikasjon 
knyttet opp mot arbeidet med både visjon, de tre hovedmålene og de seks satsingsområdene. 
Implementering av Samfunnsdelen er et lederansvar i hele Bodø kommune, men Samfunnskontoret 

Nr Tiltak B 2015 B 2016 B 2017 B 2018

Sentraladministrasjonen

1 Økte kostnader til valg 800 500

2 Analysesjef, RAMS-prosjekt 971 971 971 971

3 Rådgiver ØK /HO-avdeling 800 800 800 800

4 Bolipolitikk, rådgiver 771 771 771 771

5 Sentrumsuviklingsprosjekt 300 300 400 231

6 Bodø Norges sikkerhet- og beredskapshovedstaden 500 800 800 0

7 Reforhandlet husleieavtale Moloveien 524 524 524 524

8 Utviklingsprosjekt Ny bruk av flyplassområdet 3 000 230 230 0

9 Byjubileet 3 000 2 800 0 0

10 Ny periodisering nedtrekk stillinger 6 245 0 0 0

11 Reversert vedtak om reduksjon av bystyremedlemmer 600 600 600

Sum 16 911 7 796 5 596 3 897
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kan tenkes å inneha et ekstra ansvar for å støtte tjenesteområdene i arbeidet med måloppnåelse og 
fremdrift.  

I tillegg til generell nærings- og samfunnsutvikling pågår det for tiden en hel rekke reform- og 
strukturdebatter med sterk relevans for Bodø kommune. Kommunereformer, økonomiske reformer 
(kommune, fylke, virkemiddelapparat), samt nasjonale reformer innen viktige samfunnsfunksjoner 
som politi, forsvar, helse, sikkerhet og beredskap, krever delaktighet fra oss som kommune. Også her 
spiller Samfunnskontoret en viktig rolle, både med tanke på strategisk planlegging, prosjektledelse 
eller som faglig høringsinstans på en lang rekke områder.  

Samfunnskontoret som Bodø kommunes utviklingsenhet har også ansvaret for en rekke ad hoc 
pregede oppgaver som f.eks. lokalisering og etablering av bedrifter og virksomheter. Dette arbeidet 
er svært viktig med tanke på vår visjon om å være En attraktiv hovedstad i nord og sikre en 
befolkningsvekst opp mot 70.000 innbyggere i 2030. Ansvaret innebærer konkret å være en aktiv 
tilrettelegger for næringslivet, bidra til etablering av arbeidsplasser og herigjennom sikre økt 
skatteinngang slik at Bodø kommune kan levere tjenester med høy kvalitet.  

Da Samfunnskontoret ble etablert høsten 2012, ble en rekke funksjoner og oppgaver lagt inn i denne 
organisatoriske enheten. Det er svært mange fordeler med å ha disse funksjonene samlet på et 
kontor. Imidlertid er utfordringen å få til et tett samarbeid og en faglig og praktisk koordinering med 
andre avdelinger og enheter internt i kommunen. Det er nok ingen tvil om at slikt samarbeid vil bli 
både enklere og mer effektivt ved en fremtidig samlokalisering på et nytt rådhus.  

Prosjektkontoret 
Bodø kommune bruker i stadig større omfang prosjekter for å realisere målsettinger gitt gjennom 
vedtak i ulike politiske fora samt i utvikling/effektivisering av egen organisasjon. Dette fordrer at 
organisasjonen i tillegg til å være dyktig på gjennomføring av enkeltprosjekter også må ha kontroll og 
styring på hele prosjektporteføljen – eksempelvis ved jevnlig å vurdere: 

 Gjennomfører vi de rette prosjektene? 

 Bruker vi prosjektressursene riktig i henhold til politiske prioriteringer? 

 Har vi tilstrekkelig kompetanse i prosjektene for å innfri prosjektmål? 

 

Ved å bruke porteføljestyring som et strategisk verktøy for ledergruppen vil dette forbedre 
organisasjonens evne til: 

 gi politikere og ledelse status og kontroll på endringsprosessene i kommunen innen alle 
fagområder, og derav et godt beslutningsgrunnlag for å kunne prioritere mellom prosjektene 

 styre med en forsvarlig økonomisk risiko for hele prosjektporteføljen 

 følge opp gevinstrealiseringen som skal skje i linjen etter at enkeltprosjekter avsluttes 

 ha et reelt bilde av hva kommunen har kapasitet til å gjennomføre av prosjektarbeid 

 sikre et kontinuerlig forbedringsarbeid i forhold til prosjektgjennomføring basert på 
erfaringen fra tidligere igangsatte prosjekter 

 

Det siste året har kommunen gradvis bygget opp kompetanse innen områder som er viktige 
forutsetninger for å kunne etablere porteføljestyring som strategisk verktøy i kommunen. Dette 
gjelder prosjektledelse, felles prosjektmetodikk, strategisk prosjektledelse og virksomhets-
modellering. Som en naturlig videreføring av nevnte satsing er det opprettet et prosjektkontor med 
ansvar for realisering av porteføljestyring i Bodø kommune. Kontoret er bemannet innenfor allerede 
tildelte personal - og budsjettramme. 
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5.3 Oppvekst- og kulturavdelingen  
Oppvekst- og kulturavdelingens budsjett er preget av gjennomføring av helårseffekt 2015 (cirka 40 
mill kr) av vedtatte tiltak i ØP 2014-2017. 

Det er særlig barnehagesektoren som har utfordringer i å utarbeide et realistisk balansert budsjett. 
Det fremlagte statsbudsjett med kutt på grunn av innføring av kontantstøtte og kompliserte 
retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager representerer en utfordring.  

For skolesektoren er det foreløpig ikke kompensert for økning i elevtall. Dette blir en utfordring som 
må tas i forbindelse med de årlige ressursfordelingsmøtene i januar. 

Ellers bør nevnes at barnevernet nå ikke har budsjettoverskridelse totalt sett. Helsesøstertjenesten 
er tilgodesett med ekstraordinære tilskuddsmidler som vil bli brukt til å bedre tilbudet til barn og 
unge. Flyktningkontoret har fått økte utfordringer med økning av årlig bosetningstiltak til 90. 

Det nye biblioteket gjennomfører en større organisasjonsendring innenfor tildelte budsjettrammer. 
Her kommer også utfordringer tilknyttet økte åpningstider og nye krav til tilbud med åpning av 
Stormen bibliotek. 

Investeringer 
Investeringene tilknyttet OK-avdelingens drift er spesifisert i kapittel 6, mens uprioriterte ønsker 
finnes i vedlegg 1. Hovedfokus i denne økonomiplanen er de allerede vedtatte prosjektene, som 
fullføring av ny skole på Tverlandet, ny barnehage Rønvik, flerbrukshall i Bankgata, Allhus på 
Helligvær, Rønvik/Saltvern og sentrum skolestruktur, flyktningboliger i Junkerveien og ikke minst, 
Stormen Kulturkvartal. Videre er det funnet plass til en fortsetting av rehabilitering skolebygg, 
ombygging av 2 kontorer på Mørkved familiesenter, rehabilitering av Aspåsen skole, vanningsanlegg 
isløkker og rehabilitering av lysløype Maskinisten i 2015. 
  
Kommuneplan – strategisk samfunnsdel  
Skole er spesielt nevnt innenfor satsingsområde «Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og 
livskvalitet». Som en del av dette satsningsområdet er det et mål at Bodø har en skole for framtiden. 
Det vises gjennom økt satsing på videreutdanning av lærere og skolebasert kompetanseutvikling, 
bevilgninger til kjøp av digitale verktøy og programvare og læringsarenaer som den kulturelle 
skolesekk, Newtonrommene og mulig uttak til den statlige satsingen på «realfagskommune. Et annet 
satsingsområde er «Kulturbyen midt i naturen». Grunnskolen kan benytte seg av både en kulturskole 
og en naturskole som har spisskompetanse innenfor disse områdene, i tillegg til at det innenfor både 
grunnskolene og på kulturkontoret er mange tiltak som direkte og indirekte bidrar til å oppfylle alle 4 
målene på dette området. Grunnskolen har et tett samarbeid med UiN, spesielt knyttet til 
pedagogutdanningen og videreutdanningen. Gjennom å ha gode skoler og med tilstrekkelig kapasitet 
på rett sted i forhold til familieetablering, bidrar grunnskolen til å gjøre Bodø kommune til en 
attraktiv by for sysselsetting og etablering. 

Ved etablering av boligområder, studentboliger og i etablering av nye arbeidsplasser vil også behovet 
for barnehageplasser være økende. Det er viktig at Bodø kommune opprettholder og har som mål å 
ha et godt barnehagetilbud og fortsatt full barnehagedekning. I en etableringsfase er barnefamilier 
svært opptatt av barnehagetilbudet i området de velger å bo i med fokus på geografisk nærhet og 
kvalitet i tilbudet. Tilbudet om barnehageplasser må økes i takt med utbyggingen. 

Barn og unge med særlige behov stiller ekstra krav til kommunal tilrettelegging da de ofte har behov 
for sammensatte og koordinerte tjenester. Bodø kommune vil derfor vurdere å øke kvaliteten på det 
samlede tilbudet til barn og unge med særlige behov. For å følge opp dette pågår det et større arbeid 
med tjenesteutvikling i forhold til barn med spesielle behov, kalt samhandlingsprosjektet. Dette 
arbeidet vil medføre noen organisatoriske grep som kan få økonomiske konsekvenser, men disse 
forutsettes løst med avdelingenes egne ressurser. Arbeidet tenkes utviklet over tid. Arbeidet kobles 
også opp mot de endrede krav til kommunen gjennom samhandlingsreformen. 
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Et annet av satsingsområdene er Kulturbyen midt i naturen. I kommende økonomiplanperiode vil det 
være viktig å ha stor oppmerksomhet på det nasjonale kulturbygget Stormen. Stormen skal være et 
viktig bidrag i de kulturelle og sosiale aktivitetene, og være en møteplass for befolkningen og et 
område for kulturell vekst. Der er viktig å sikre gode rammebetingelser for driften og utviklingen av 
Stormen.  

Bodø skal være en arena for mangfold og bredde. Økt oppmerksomhet på kulturelt mangfold vil 
være sentralt. Bodø kommune skal jobbe for å sikre og videreformidle viktige historiske verdier. Det 
er gitt føringer i samfunnsplanen at det bør utarbeides en kulturminneplan. Kulturminneplan skal 
være et redskap kommunen trenger for bla. å sikre en bedre og forutsigbar skjøtsel av kommunens 
kulturarv, info om kommunens kulturminner til publikum. 

Byjubileet 
Grunnskolen vil i skoleårene 2015/16 og 2016/17 legge vekt på byjubileet i undervisningen. Det vil bli 
sett på hvordan dette kan få fokus i undervisningen generelt både i grunnskole, SFO, kulturskole og 
voksenopplæring, i produksjonene til den kulturelle skolesekken, modulene i Newton og andre 
kulturelle aktiviteter. Samlet sett vil dette kunne utgjøre et omfang på cirka 2 mill kr som dekkes 
innenfor grunnskolens ramme gjennom at fokus dreies til spesielt å omfatte byjubileet.  

Barnehagesektoren vil de to neste årene ha fokus på byjubileet i barnehagene. Det planlegges 
kulturelle aktiviteter på ulike arena, eksempelvis med bruk av nye Stormen bibliotek og aktiviteter i 
egen barnehage. Det samiske tilbudet i Jentoftsletta barnehage vil også ha en rolle. 

Byjubileet 2016 skal bidra til å forsterke det kulturelle uttrykket, der samarbeidet mellom 
kulturinstitusjoner videreutvikles. Målet er at nye produksjoner, arrangementer eller festivaler blir 
synlige og sentrale elementer i jubileumsprogrammet. For å stimulere kulturaktørene i Bodø til å 
satse/ha fokus på tiltak som bygger på byjubileets sine satsingsområder, tilpasses en andel av de frie 
tilskuddsmidlene til dette.  

 

5.3.1 Grunnskole 
Grunnskole       Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  Årsverk R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Grunnskole 928,0 539 166 554 743 538 838 542 088 542 088 542 088 

Sum netto rammer 928,0 539 166 554 743 538 838 542 088 542 088 542 088 

Tabell 5.3.1.1. Økonomiplanforslag 2015-2018. 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 motivasjon og mestring i skolen og øke de grunnleggende ferdigheter i lesing, 
skriving og regning. Dette vil fortsette i 2015 og fram til 2017. Grunnskolekontoret tilføres statlige 
midler til SKU for å dekke delstillinger til ressurslærere og ett årsverk som utviklingsveileder (deles 
med Rødøy kommune). Det vil gis øremerkede midler til 4 pedagogstillinger som forbedrer 
voksentettheten på Bankgata i 2015. Den statlige ordning for videreutdanning for lærere omfatter 24 
lærere som tar 30-60 studiepoeng fordelt på flere fagområder. Staten finansierer 60 % av 
vikarkostnadene, kommunen 15 % og læreren selv 25 %, med unntak av matematikk og naturfag 
hvor Staten også tar kommunens 15 %.  

Statsbudsjett 2015 
Det er kommet flere føringer i forslag til statsbudsjett 2015 som berører OK-avdelingen. Det er gjort 
rede for disse endringene i kapittel 3.5. Se også kommentarene til tiltak 10, 11 og 12 i tabell 5.3.1.7 
for grunnskole. Ut over dette preges budsjettet til Kunnskapsdepartementet av at antallet plasser til 
videreutdanning øker, noe som vil kunne tilsi at Bodø vil kunne øke fra 24 lærere i 2014/15 til over 30 
lærere i 2015/16. Kunnskapsdepartementet vil i 2015 lansere en ny nasjonal realfagsstrategi. Alle 
kommuner inviteres til å søke om å bli «realfagskommuner og 20-30 kommuner vil bli plukket ut. 
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Bodø kommune vil søke om å bli utvalgt. Satsingen skal gå fra barnehage til fullført grunnskole og 
bruke kunnskapsbaserte virkemidler for å nå sine mål. 

Investeringer 
De ulike tiltakene hvor det foreligger bevilgninger er beskrevet nærmere i investeringsplanen. PS 
14/111 skolestrukturplan 2015-18 med perspektiver til 2025 viser hvordan elevtallsutviklinger totalt 
er beregnet å bli i perioden, og hvordan planer for boligbygging i ulike deler av kommunen medfører 
at skolekapasiteten vil måtte økes flere steder. Planen viser også at det er behov for vedlikehold og 
oppdatering av bygg og uteareal. Skoleløsning for Tverlandet er vedtatt gjennom Ad-sak til PS 
14/111. Det skal etableres et nybygg basert på OPS innen 2016 i tilknytning til eksisterende 
bygningsmasse på Tverlandet skole. Det ses nå på om det kan gjøres på frigjort areal gjennom 
forskyving av eksisterende kunstgressbane vestover. Videre skal det lages en framdriftsplan for 
renovering av eksisterende bygningsmasse med sikte på at elevene på Løding skole skal forenes med 
elevene på Tverlandet skole i en 1-10 skole når hele bygningsmassen er klar. 

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, og være 
ferdig høsten 2015. Det er lagt inn 3 mill kr i 2015 og sammen med 3 mill kr i budsjett 2013 og 6,5 
mill kr i 2014, blir rammen på 12,5 mill kr. Dette gjør at det frigis arealer til å øke den generelle 
kapasiteten på Saltvern. Planlegging av ny skole i Rønvikområdet er derfor skjøvet ut på ubestemt 
tid. Kulturhusarealene på Aspåsen kan benyttes til å øke skolekapasiteten i sentrum og gi 
kulturskolen mer hensiktsmessige lokaler. En tilpasning av arealene er kalkulert til cirka 18 mill kr og 
lagt inn med 9 mill kr i 2015 og 9 mill kr i 2016. Arbeidene bør tas samtidig med at eiendomskontoret 
gjennomfører asbestsanering og oppdatering av el-anlegg, varme- og ventilasjonsanlegg mm. Det er 
bevilget penger på tidligere års budsjett 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 2015 -18. I samarbeid med 
Eiendomskontoret lages det prioriteringslister for tiltak i disse. Behovene for rehabilitering og 
vedlikehold på spesielt Alstad ungdomsskole og Østbyen skole er så stort at det kan ikke la seg 
gjennomføres innenfor de årlige midlene til rehabilitering. Det er lagt inn 15 mill kr i 2016 og 15 mill 
kr i 2017 på Alstad ungdomsskole.  

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 arbeides nå med en regulering av et skoleområde i Mørkvedbukta. Det er planer om å 
bygge feltet Hunstad-Sør 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 avsettes planleggingsmidler på 0,5 mill kr i 2017 og 0,5 mill kr i 2018. Støver skole har pr i 
dag ikke kapasitet til å ta i mot en økt utbyggingstakt på Hunstad Sør, det må derfor ses hvordan det 
kan skaffes midlertidig kapasitet til byggetrinn 1 av en ny skole står ferdig i Mørkvedbukta.  

Det foreligger også planer for økt utbygging i Bodøsjøen som vil medføre et ytterligere press på 
skolekapasiteten i Bodøsjøen. Tomta til Bodøsjøen barnehage settes av til å bli brukt til et byggetrinn 
3 på Bodøsjøen skole. Kanskje det vil bli behov for planleggingsmidler her i 2018.  

Drift. 
Tabell 5.3.1.1. viser at det vil være 928 årsverk på grunnskole skoleåret 2014/15. I forhold til forrige 
skoleår er antall årsverk redusert med 22 årsverk. SFO er redusert med 7,2 årsverk samtidig som det 
er lagt inn 10 årsverk lærlinger innenfor ramme og bemanningsnorm. Disse 10 årsverk lærlinger 
ligger ikke inne i samlede årsverk. 1 årsverk til plan er overført fra OK-felles til grunnskole. Denne 
stillingen skal fortsatt levere plantjenester til hele OK-avd. Bankgata skole ligger fortsatt innen med 4 
årsverk i en avgrenset periode fra staten, det er lagt inn statlige midler til 1,5 stillinger til SKU, det er 
tilført statlige midler til valgfag, mens kulturskoletimen tas ut fra høsten 2014. For høsten 2015/16 
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må grunnskolen spare inn midler på cirka 1,5 årsverk på PPT og grunnskole for å dekke inn 
kostnadene med å ha ei psykologstilling knyttet til ny oppvekstorganisering. 

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

2011/12 6 055 546 11,1   

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

2013/14 5 941 539 11,1 -8,0 

2014/15 5 973 528 11,3 -11,0 

2015/16 estimat 6 049 527 11,5 -1,0 

Totalt reduserte lærerårsverk       -19,1 

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

Tabell 5.3.1.2 viser at grunnskolen i skoleåret 2015/16 i realiteten får det samme elevtallet som 
skoleåret 2011/12, samtidig som skolen i Bodø har redusert med 19 pedagogiske årsverk i løpet av 
denne perioden.  

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

  2011 2012 2013 endring 11-13 

Sarpsborg 13,5 13,5 14,5 1 

Sandefjord 14,5 15,4 15,7 1,2 

Skien 14,5 14,7 14,4 -0,1 

Ålesund 13,9 14,5 14,6 0,7 

Bodø 12,7 13,3 13,6 0,9 

Tromsø 14,3 14,1 14,1 -0,2 

Tabell 5.3.1.3. Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2011, 2012 og 13. 

Som vi ser av KOSTRA-tallene for 2011 - 2013 i tabell 5.3.1.3, er det noen kommuner hvor 
gruppestørrelsen har økt i perioden, og andre kommuner hvor gruppestørrelsen går ned eller er 
stabil. Bodø har i likhet med Sandefjord, Sarpsborg, Ålesund hatt en økning i gruppestørrelse de siste 
årene, det vil si redusert voksentetthet. Bodø har likevel fremdeles en lav gruppestørrelse 
sammenlignet med de andre kommunene. 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (KOSTRA) 

  2012 2013 endring 

Sarpsborg 19,4 15,7 -3,7 

Sandefjord 16,2 19,2 3,0 

Skien 18,4 17,3 -1,1 

Ålesund 23,2 20,9 -2,3 

Bodø 17,3 15,5 -1,8 

Tromsø 22,2 20,2 -2,0 

Tabell 5.3.1.4. Andel timer spesialundervisning 

Samtidig ser vi i tabell 5.3.1.4 at Sandefjord, som i hele perioden har hatt noe høyere gruppestørrelse 
enn Bodø, har fått en økning i spesialundervisningen. Bodø, Sarpsborg og Ålesund har til tross for 
økning i gruppestørrelsen klart å redusere spesialundervisningen i 2013. Skien og Tromsø som har 
liten endring i gruppestørrelsen, har også redusert spesialundervisningen.  

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) 

  2012 2013 endring 

 

  2012 2013 endring 

Sarpsborg            77 190             79 278               2 088   Sarpsborg            93 691             93 544                 -147  

Sandefjord            73 186             76 504               3 318   Sandefjord            89 474             90 000                   526  

Skien            77 660             76 968                 -692   Skien            91 584             91 666                     82  
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Ålesund            69 398             71 495               2 097   Ålesund            90 960             93 085               2 125  

Bodø            73 410             77 248               3 838   Bodø            89 057             91 712               2 655  

Tromsø            72 760             73 602                   842   Tromsø            93 435             97 068               3 633  

Tabell 5.3.1.5. Lønnsutgifter, KOSTRA.                                           Tabell 5.3.1.6. Netto driftsutgifter, KOSTRA 

Tabell 5.3.1.5 viser at Ålesund og til dels Tromsø kommune bruker forholdsvis lite på lønnsutgifter 
sammenlignet med Bodø, Sarpsborg, Sandefjord og Skien. Tabell 5.3.1.6 viser at når vi ser på totale 
nettoutgifter pr innbygger 6-15 år er det bare Sandefjord som bruker særlig mindre enn Bodø og 
Skien. Tallene i disse tabellene kan tyde på at Bodø kommune investerer mer av sine midler i 
personale og mindre del i andre deler av driften.  

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (KOSTRA) 

  2012 2013 endring 

Sarpsborg 37,2 38,1 0,9 

Sandefjord 39,7 39,8 0,1 

Skien 38,3 36,9 -1,4 

Ålesund 39,9 40,7 0,8 

Bodø 41,2 41,9 0,7 

Tromsø 40,7 41,5 0,8 

Tabell 5.3.1.7. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng, KOSTRA.  

Tabell 5.3.1.7 viser resultatene i form av grunnskolepoeng. Bodø kommune scorer høyt blant de 
utvalgte kommunene i 2013, og enda bedre enn i 2012. En mulig sammenheng kan være at skolene i 
Bodø har en lav gruppestørrelse som tillater større grad av tilpasning i klassene som gjør at man kan 
ha mindre andel spesialundervisning. Dette gir gode faglige resultater uten at den totale driften er 
dyrere enn de andre kommuner i denne sammenligningen. Tromsø, for eksempel, har godt resultat 
på grunnskolepoeng, ligger stabilt på gruppestørrelse, har en ganske stor andel spesialundervisning, 
men mindre enn i 2012, men har en del høyere driftsutgifter enn Bodø. 

 
Figur 4. Antall skolestartere på høsten.  

Tidligere driftsbudsjett i grunnskolen er redusert på grunn av elevtallsnedgang og effektivisering. 
Prognosene (SSB-prognoser bearbeidet i KOMPAS) viser at denne utviklingstrenden er i ferd med å 
snu. 664 førsteklassinger (inkl. St. Eystein) starter høsten 2014, det samme er forventet i 2015, så litt 
ned til rundt 600 de påfølgende 3 årene, for deretter å følges av en jevn stigning de påfølgende 
skoleårene. 
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Figur 5. elevtall i Bodøskolene 2013-2029. 

 

Figur 5 viser økning på 700-800 elever fram mot 2030. Arbeidet med skolestruktur har dette for øye i 
jfr. PS 14/111. 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, gjennom at 
klassene blir større. Dette øker behovet for tilpasning og tilrettelegging av undervisningen som vil 
kunne vanskeliggjøre en effektivisering. 

Vedtatt endringer i tidligere økonomiplan 2014-17 

Nr Tiltak B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

  Grunnskole         

1 Sum økonomiplan 2013-16  3 580 3 695 3 695 3 695 

2 Endring Alstad B og U -200 -200 -200 -200 

3 Redusert lærertetthet 1 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

4 Fritt skolemateriell 0 1 700 1 700 1 700 

5 Lærlinger -300 -300 -300 -300 

6 Endring Hunstad B og U -250 -250 -250 -250 

7 Stilling grunnskolekontoret -325 -325 -325 -325 

8 Inventar 1 000 1 000 1 000 1 000 

9 Samhandlingsgevinst mellom DKS og øvrige kulturskole -300 -300 -300 -300 

A Sum øp 2013-16 og øp 2014-17 (Framtia Vårres 1)  705 2 520 2 520 2 520 

Tabell 5.3.1.8.a Tiltak i perioden fra tidligere vedtatte økonomiplaner. Tall i 1000 kr. 

Tabell 5.3.1.8.a. viser hvilke tiltak som iverksettes i perioden basert på tidligere økonomiplanvedtak 
fra de 2 siste år. Tiltak 1 er en samlepost for tiltak som følger med fra økonomiplan 2013-16 og er 
nærmere beskrevet i budsjett 2014. Tiltak 4 og 8 er midlertidige reduksjoner på inventar og fritt 
skolemateriell som legges tilbake i rammen henholdsvis i 2015 og 2016. En reduksjon i fritt 
skolemateriell fikk og 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 1, 4 og 8 gjør at 
den samlede rammen til grunnskolekontoret ikke må redusere i en periode med stor elevtallsøkning. 
Tiltakene 2 og 6 er strukturelle tiltak som vil gjøre at Bodø kommune vil få mer effektive 
driftsenheter jfr. Framtia vårres 1, samtidig som det vil få bemanningsmessige konsekvenser. 
Alstadskolene (tiltak 2) og Hunstadskolene (tiltak 6), var vurdert at de var lokalisert så nær hverandre 
at det burde vært mulig å hente ut en gevinst gjennom økt samarbeid. Det har ikke vært mulig å få til 
noe økt samarbeid, men reduksjonen er likevel foretatt.  

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%
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Tiltak 3 medfører at antall pedagogstillinger måtte reduseres ytterligere skoleåret 2014/15, se tabell 
5.3.1.2, hvor utviklingen i nedbemanning vises. Dette var et tiltak som var nødvendig for at 
grunnskolen skulle kunne klare sin del av innsparingskravet. Konklusjonen etter ressursmøtene 
inngikk i tilstands- og ressursmelding til bystyret i mai 2014. 

Egen ramme til lærlinger på grunnskole/SFO (tiltak 5) ble tatt bort, istedet ble det innenfor vedtatt 
bemanningsnorm på 13-15 elever funnet rom for å ha en lærling innenfor SFO-budsjettet til de 10 
største enhetene. Dagens omfang av lærlinger kunne dermed beholdes, men skole/SFO sørger for at 
de har rom for å ta inn lærlinger innenfor tildelt budsjett.  

Tiltak 7 er iverksatt og grunnskolekontoret er dermed redusert med et årsverk. Tiltak 9 innebærer en 
større grad av samordning mellom DKS og Kulturskolen for øvrig som gjør at det er mulig å spare inn 
tilsvarende disse lønnsmidlene.  

Grunnskole kommer ut med en positiv sum i tabell 5.3.1.8.a som skal brukes til å legge budsjettet på 
inventar og fritt skolemateriell opp på 2013-nivå etter at det ble lånt penger fra disse postene for å få 
effekt de første årene av innsparingene i Framtia Vårres 1.  

Nr Tiltak B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

  Grunnskole         

1 Statsbudsjettet: Valgfag 10 trinn - våreffekt  861 861 861 861 

2 Statsbudsjettet: Kulturskoletimen - våreffekt -950 -950 -950 -950 

3 Statsbudsjettet: Skolefrukt - våreffekt -1 353 -1 353 -1 353 -1 353 

A Statsbudsjettet -1 442 -1 442 -1 442 -1 442 

4 Elevtallsøkning jfr. prognoser.         

5 Økt utgifter undervisning fosterhjemplasserte barn         

6 Skolen i Væran - Assistent tilgjengelig Givær 225 450 450 450 

7 Saltvern - Nybygg for "fellesskapet" - økt areal 150 300 300 300 

8 Aspåsen - Evt overtakelse av kulturhuslok jfr. perspektiv 1 350 2 700 2 700 2 700 

9 Alstad B - Evt overtakelse av helsebygget         

10 Bodøsjøen - Evt overtakelse av bhg til skole         

11 Mørkvedmarka/Støver – midlertidig kapasitet         

12 Vatnlia - Eventuell leie og drift av leirstedet         

B A + Budsjettutfordringene i tiltak 4 til 12 283 2 008 2 008 2 008 

Tabell 5.3.1.8.b Tiltak i perioden fra statsbudsjettet2015 og nye utfordringer. Tall i 1000 kr. 

Statsbudsjett 2015 (1-3) får ingen uventede følger for rammen til grunnskolekontoret. I 
statsbudsjettet 2014 ble det lagt inn høsteffekten for valgfag på 10. trinn, nå følger bevilgning for 
våreeffekten i statsbudsjettet for 2015 (se tiltak 1). Den nye regjeringen valgte å ta bort 
kulturskoletimen (tiltak 2) og skolefruktordningen (tiltak 3) i statsbudsjettet for 2014 gjennom 
høsteffekt 2014 og kommer nå med våreffekten av dette vedtaket i budsjett 2015. Disse to 
reduksjonene har regjeringen brukt til å utvide antall plasser på videreutdanning til lærerne, som 
kommer som statstilskudd.  

Budsjettutfordringene på grunnskole er tiltak i tabell 5.3.1.8.b. fra 4 til 12. Elevtallsøkningen (4) er 
allerede beskrevet under driftsavsnittet og spesielt i figur 5. Tiltak 4 viser til at skolene får en stor 
elevtallsøkning framover. Dersom budsjettet som helhet på grunnskole skulle vokse like mye som 
elevtallsøkningen, ville det være behov for en økning på 4,7 mill i 2015 opp til 15,8 mill i 2018. 
Tallene viser økningen i kr på alle poster skolebudsjettet, men hvor lærerlønn er den største. Tabell 
5.3.1.2 viser hvordan voksentettheten har endret seg de siste årene. 
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1 2 1/2 Elev pr ped 11,5  

  

 

Elevtall Elev per ped. Ped. årsverk Ped. årsverk Red. årsverk Kr pr skoleår 

Nivå 12/13 6 049 10,9 555 527 28 16 772 477 

Nivå 13/14 6 049 11,1 545 527 18 10 772 973 

Nivå 14/15 6 049 11,3 535,3 527 8,3 4 985 841 

2015/16 estimat 6 049 11,478 527 527 0                    -    

Hvis red 10 årsverk 6 049 11,7 517 527 -10 -5 994 872 

Tabell 5.3.1.9 Sammenheng elev pr pedagog – antall årsverk lærere og behov for økt ramme.  
 
Tabell 5.3.1.9 viser at dersom vi tar utgangspunkt i at estimert elevtall 2015/16 blir på 6049 elever, 
og forutsatt at det skal være samme voksentetthet i skolen som skoleåret 2014/15, vil det være 
behov for 8,3 nye årsverk. Hvert lærerårsverk koster rundt kr 600.000, og utgjør totalt cirka 5. mill kr 
for skoleåret 2015/16. Alternativet er at skolen klarer seg uten disse 8,3 nye årsverkene og klarer å 
ha flere elever i klassene. Dette fordrer at man klarer å fylle opp klasser til 28 elever de fleste steder 
og får aksept for at skolen ikke har plass til å utvide med nye klasser, slik at elever må gå til nest 
nærmeste skole. Det vil dermed måtte arbeides videre i forbindelse med ressursmøtene i januar / 
februar for å få klarhet i hva som er av midler til eventuelle nye tiltak etter at behovet for skoleåret 
2015 /16 er nærmere klarlagt. Her vil behovet for nye klassedelinger være avgjørende for hva som 
kan tas innenfor rammen. Grunnskolekontoret vil informere bystyret om hvordan disse 
utfordringene er håndtert i egen sak om tilstand og ressursbruk i skolene. 
 
Tidligere har Bodø kommune vært sammenlignet med Tromsø kommune i budsjettsammenheng. Vi 
ser i tabell 5.3.1.3 at det er en forskjell på 0,5 elev i gruppestørrelse mellom Tromsø og Bodø, en 
forskjell som utgjør rundt 20 pedagoger eller i snitt en pedagog færre pr skole. Samtidig har Tromsø i 
følge tabell 5.3.1.4 nesten 5 % større andel av elevene som får spesialundervisning enn i Bodø. I følge 
GSI har Tromsø 26 % av pedagogene knyttet til spesialundervisning og særskilt språkopplæring, men 
Bodø har 20 % (96 pedagoger). Skulle Bodø hatt andelsmessig like mange pedagoger knyttet til 
spesialundervisning og særskilt språkopplæring måtte man ha styrket med cirka 29 pedagoger.  
 

Grunnskolen får store utfordringer med økende utgifter for økt antall fosterhjemsbarn fra Bodø som 
får undervisning i andre kommuner (tiltak 5), hvor veksten i utgiftene ligger på mellom 0,5 og 1 mill 
kr.  

Skoleelevene fra Givær transporteres med hurtigbåt til og fra Helligvær for undervisning. Både for 
trygghet under transporten og for å sikre fjernundervisningen i perioder med dårlig vær, ønsker 
foreldrene at det må tilsettes en assistent (tiltak 6). Saltvern (tiltak 7) får utvidet sine lokaler gjennom 
nybygget for Saltvernenheten som er planlagt ferdig til høsten 2015. Aspåsen skole og Kulturskolen 
ønsker å overta kulturhuslokalene på Aspåsen (tiltak 8). Elevtallet i sentrum øker, og det vil i årene 
framover være behov for 21 klasserom fordelt på 7 trinn istedenfor dagens 14. Kulturskolen har 
lange hatt for små lokaler til dagens drift på Aspåsen. I skoleåret 2015/16 vil det være behov for å 
asbestsanere lokalene og skolene vil måtte flytte. Det vil derfor komme utgifter til transport og leie 
av lokaler. Det er ønskelig å reservere de delene av de gamle biblioteklokalene på rådhuset som 
barnevernet ikke skal benytte til Kulturskolen i ombyggingsperioden på Aspåsen. Fra 2016 er det lagt 
inn utgifter til drift av de tidligere kulturhuslokalene (tiltak 8). Alstad B (tiltak 9) har mulighet til å ta i 
bruk de tidligere fylkeskommunale tannlegelokalene, noe som kan bedre situasjonen for skolene når 
det gjelder knapphet på lærerarbeidsplasser og grupperom. Det vil koste cirka 600.000 i året å ta i 
bruk dette lokalet. Pr i dag har ikke grunnskolekontoret ramme til å takle disse utfordringene (tiltak 
4-5 og 9). 

Tiltak 10, 11 og 12 er tiltak hvor beløp olle er fastsatt ettersom de er i utredningsfasen og det er 
usikkert når behovet vil komme. Tiltak 10 blir en utfordring hvis barnehagelokalene på Bodøsjøen må 
tas i bruk til skole pga av økt elevtall i Bodøsjøen, noe som gir økte driftskostnader og tilpasninger. 
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Barnehagen skal brukes av Remida, som da må flytte. Tiltak 11 fremkommer som en utfordring siden 
elevtallet på Støver skole er i ferd med å bli større enn det skolen har kapasitet til å håndtere. Større 
deler av elevmassen må derfor overføres til Mørkvedmarka. Når Mørkvedmarka ikke lenger har 
kapasitet innenfor dagens lokaler må det ses på alternative løsninger fram til ny skole står klar i 
Mørkvedbukta. Eierne av Vatnlia leirsted (tiltak 12) ønsker primært å selge, sekundert å leie ut 
leirstedet til Bodø kommune fremfor å drive det selv. Bodø naturskole står i dag for det pedagogiske 
opplegget, mens leirstedet har ansvar for drift av bygninger og innkvartering av elever. Endringen vil 
medføre at Bodø Naturskole får ansvaret for alt, enten i form av at Bodø kommune eier byggene 
eller en leieavtale.  

Prisene økes som følge av deflator på 3 % i Statsbudsjettet.  

Grunnskole Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2014               554 743                554 743                554 743                554 743  

Lønns- og pensjonsendring 2014                  16 858                   16 858                   16 858                   16 858  

Tiltak ØP 2014-2017                       706                     2 521                     2 521                     2 521  

Øvrige endringer                -33 250                 -33 540                 -33 540                 -33 540  

Basisbudsjett 2015               539 056                540 581                540 581                540 581  

Endring i egenbetalinger                           -                              -                              -                              -    

Nye driftstiltak 2015-2018                       284                     2 009                     2 009                     2 009  

Innsparing/effektivisering                           -                              -                              -                              -    

Prisstigning                      -502                       -502                       -502                       -502  

Driftsrammer 2015-2018               538 838                542 088                542 088                542 088 

Tabell 5.3.1.10 Tekniske korrigeringer 2015. Tall i 1000 kr. 

 

5.3.2 Barnehage 

Barnehage       Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  Årsverk R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Barnehage 286 349 156 369 868 355 550 347 275 347 275 347 275 

Sum netto rammer 286 349 156 369 868 355 550 347 275 347 275 347 275 

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

Barnehagesektoren i Bodø har gjennomført flere store effektiviseringstiltak de siste 2-3 årene. Årets 
budsjett er ikke noe unntak. Eksempler på vedtatte og gjennomførte effektiviseringstiltak de siste år: 

- Bemanningsnorm opp fra 6,3 til 6,5 
o Foreslås videre økt fra 6,5 til 6,7 pga salderingsbehov 

- Nedleggelse av kommunale barnehager (Bodøgarantien) 
o Nedleggelse av Innstranda og Bodøsjøen er effektuert  
o Denne planen foreslår nedleggelse av 5 nye avdelinger + en barnehage (Rensåsen, 

Engmark og Hestehoven barnehage) 
- Nedleggelse av kveldsåpen avdeling i Vestbyen barnehage 
- Sammenslåing av 6 barnehager (hvor 3 blir slått sammen 1.1.2016) 
- Konkurranseutsetning av renholdet i de kommunale barnehagene 
- Stillingsreduksjon på barnehagekontoret fra 3 til 2 ansatte 

Sektoren er i all hovedsak drevet svært godt økonomisk, og er blant de billigste i landet. Til tross for 
dette jobbes det godt i barnehagene og Bodø har et godt barnehagetilbud med god kvalitet. De fleste 
tiltakene som ble vedtatt i prosjekt «Framtida vårres» er gjennomført, men i denne økonomiplanen 
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foreslås det å justere noen av beløpene i forhold til hva som ble resultatet av innsparingene. Et 
eksempel er konkurranseutsetting av renholdet, hvor forutsatt besparelse var satt til 3 mill kr (inkl. 
tilskudd til private). Etter at konkurranseutsettingen er utført, viser det seg at besparelsen ble 1,75 
mill kr inkl. tilskudd til private. I dette tilfellet foreslås det å tilføre barnehagesektoren 1,25 mill kr for 
å dekke resterende beløp. 

Antall årsverk i den kommunale delen av barnehagesektoren er redusert med rundt 50 i forhold til 
budsjett 2012 ved inngangen av 2015. Ved oppstart av nytt barnehageår foreslås sektoren ytterligere 
bli redusert med 21 årsverk. Der 12 årsverk er tilknyttet nedleggelse av avdelinger Engmark og 
Rensåsen, 7 årsverk foreslås kuttet med hensyn til bemanningsnorm og 2 kontorårsverk foreslås lagt 
ned. I tillegg innebærer forslaget at 7 årsverk i den ikke-kommunale delen kuttes. 

Kommunen har finansieringsplikt også for de ikke-kommunale barnehagene. Kommunene har 
imidlertid ikke adgang til å bestemme konkret bemanning i den enkelte barnehage, ut over lovens 
krav til pedagogisk bemanning. De ikke-kommunale barnehagene hadde i gjennomsnitt et veldig godt 
økonomisk år i 2013, og det forventes et godt 2014 på tross av den effektivisering sektoren har gjort. 
Dette skyldes i all hovedsak at pensjonssatsen for ansatte i Bodø kommune gikk opp med rundt 6 % 
(fra 12,72 % til 18,85 %), og minimumssatsen (grad av finansiering) økte fra 92 % til 98 % fra 
1.1.2013-1.8.2014. Gjennomsnittlig pensjonssats til ikke-kommunale barnehager ligger på rundt 7 %. 
Dette innebærer at de ikke-kommunale barnehagene mottar det administrasjonen og KS mener er en 
overfinansiering på rundt 10 % i 2014. KS og flere andre kommuner har rapportert om dette.  

Tilskuddsmodellen er også endret mellom 2014 og 2015. Tilskuddet i 2015 er beregnet ut fra 
prisjustert regnskap og barnetall i 2013. Den nye modellen vil forenkle tilskuddsberegningen, men 
fører til at effektiviseringen som har skjedd i 2014 (og forventet effektivisering 2015) ikke påvirker 
tilskuddet til neste år. Tilskuddet i 2015 blir derimot ikke påvirket i særlig grad, da pensjonssatsen i 
2013 var på lave 12,72 %, mot beregnet pensjonssats i 2015 på 15,88 %.  

Utdanningsdirektoratet har videre initiert et arbeid med revidering av forskriften om likeverdig 
behandling. Kort oppsummert utredes det to modeller for finansiering. Den første baserer seg på 
nasjonale gjennomsnittlige utgifter (en reversering til tidligere modell). Den andre modellen er 
dagens modell, med eventuelle justeringer. Bodø kommune har ved Rådmannen sendt brev til KS der 
det forklares at kommunen ikke har noen preferanse på valg av modell, men at dagens modell i alle 
fall må justeres for å redusere kompleksiteten. I tillegg er det gitt tilbakemelding på at reell 
pensjonssats til de ikke-kommunale barnehagene må benyttes. 

Bodø kommune vedtok å legge ned plassgarantien for barn født etter 1.september året før. I 
etterkant av vedtaket er det gjort nye analyser på kapasitetsbehovet i barnehagesektoren de neste 
10 år i perspektivmeldingen. Analysen viste at etterspørselen etter barnehageplasser vil gå ned de 
neste år; store barnekull går over til grunnskolen, og i tillegg har det vært en ganske markant 
nedgang i fødselstall (med kun 585 fødte i 2013). Disse effektene gjør at det etter all sannsynlighet vil 
være mulig å ta opp noen barn født etter 1.september 2014, også ved opptak i høst 2015 og vår 
2016. Rådmannen foreslår at dagens ordning med løpende opptak fortsetter, og at dette ikke får 
navnet Bodøgarantien, men heller gir en garanti for at barnehageplasser ikke skal holdes tomme 
dersom det er barn på søkelisten. Det vil derimot alltid være en liten venteliste, da foreldre ofte har 
en spesiell barnehage i tankene og venter på tilsagn i akkurat den barnehagen. 

Barns medvirkning har vært et fokusområde i barnehagene de siste årene. I år har vi tatt det et steg 
videre og satser på samhandlingen mellom ergonomi og pedagogikk. Prosjektet har i tillegg til barns 
medvirkning også fokus på de voksne der gevinsten er lavere sykefravær og bedre helse. Med satsing 
på oppgradering av utelekeplasser og den nye barnehagen i Rønvik er det også positiv aktivitet i 
barnehagesektoren. God kvalitet i barnehagene er et kontinuerlig arbeid.  
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Figur 1: Faktisk kapasitet mot forventet etterspørsel etter barnehageplasser. Justert tabell (inkl. foreslått ØP 
2015-2018 og nye tall SSB fra 17.6) fra perspektivmelding 2015-2024. 

Etterspørselen etter barnehageplasser styres i all hovedsak av antall fødte barn året før i forhold til 
antall barn som går over til skole. SSB har kommet med nye tall for neste periode som justerer kraftig 
ned på antall forventede fødsler de neste år. Dette gjør at den forventede midlertidige 
overkapasiteten i forhold til lovens krav har blitt forlenget fra høst 2017 til høst 2019. Med den 
foreslåtte kapasitetsjusteringen i denne økonomiplanen vil sektoren treffe godt med lovens krav ved 
opptak 2015, men vil også kunne oppfylle behov utover lovens krav høst 2016. 

Dersom det skal justeres videre på barnehagekapasiteten så foreslås dette gjort ved å legge ned hele 
barnehager enten permanent, eller midlertidig. Nye utregninger viser at nedleggelse av avdelinger 
innebærer at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager kan ende opp med å stige mer enn 
besparelsen. Årsaken til dette er at faste kostnader ikke justeres ned i samme takt som antall barn 
(for eksempel vil det være full styrerlønn, tomgangsstrøm/vedlikehold) som må fordeles på færre 
barn og selvkosten per barn går opp. I de foreslåtte tiltakene med Rensåsen og Engmark reduseres 
antall årsverk i kontorassistenter (merkantilt personale i de største barnehagene Rensåsen, Engmark, 
Asphaugen og Skivik) og dermed er det økonomisk forsvarlig å redusere på antall avdelinger.  

 

Vedtatte endringer i tidligere økonomiplan 2014-2017 

Vedtatte endringer i ØP 2014-2017 2015 2016 2017 2018 

Områdeledelse -3 075 -3 075 -3 075 -3 075 

Bodøgarantien -4 700 -8 700 -8 700 -8 700 

Vestbyen -665 -665 -665 -665 

Sammenslåing av barnehager -610 -610 -610 -610 

Avvikling mottaksbarnehagen -900 -900 -900 -900 

Stillingsreduksjon bhg kontoret -300 -300 -300 -300 

Nedleggelse Innstranda barnehage -1 034 -1 034 -1 034 -1 034 

Nedleggelse Bodøsjøen barnehage -1 581 -1 581 -1 581 -1 581 

Innføring av kontantstøtte -3 609 -3 609 -3 609 -3 609 

Endringer tilskudd / kapasitetsreduksjoner -1 420 -1 420 -1 420 -1 420 

Sum endringer ØP 2014-2017 -17 894 -21 894 -21 894 -21 894 
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I løpet av 2014 er det gjennomført flere effektiviseringer. Ved oppstart av nytt barnehageår la 
Vestbyen ned sin kveldsåpne avdeling, rådgiveren på barnehagekontoret gikk av med pensjon uten 
erstatning, og Innstranda og Bodøsjøen barnehage ble nedlagt. Helårseffekter av disse tiltakene vises 
i tabellen ovenfor. Alle endringene ble gjort uten oppsigelser, og er gjort innenfor den vanlige 
rotasjonen av ansatte i sektoren. 

Endringene tilknyttet områdeledelse, sammenslåing av barnehager, Bodøgarantien og 
kontantstøtte/kapasitet blir diskutert i det videre, der tiltakene for 2015 spesifiseres. 

Tiltak i ØP 2015-2018 

Nr Tiltak B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

  Barnehage         

1 Endret bemanningsnorm fra 6,5 til 6,7 -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 

2 Bodøgarantien -1 902 -2 269 -2 269 -2 269 

3 Renhold barnehage rest (inkl. tilskudd til priv) 1 250 1 250 1 250 1 250 

4 Sammenslåing Kirkhaugen og Årnesveien (rest) 613 -780 -780 -780 

5 Områdedelse rest (inkl. tilskudd til priv) 3 673 2 657 2 657 2 657 

6 Mottaksbarnehagen 1 126 1 126 1 126 1 126 

7 Endret beregningsmodell priv bhg 1 109 1 109 1 109 1 109 

8 Statsbud: Redusert behov plasser kontantstøtte 5 029 5 029 5 029 5 029 

9 Statsbud: Økning tilskuddssats 98 % helårsvirkn 2 196 2 196 2 196 2 196 

10 Statsbud: Økning foreldrebetaling -4 278 -4 278 -4 278 -4 278 

11 Statsbud: Innføring redusert foreldrebetaling lav inntekt 0 0 0 0 

  Sum 7 316 3 041 3 041 3 041 
Tabell 5.3.2.3. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

Endret bemanningsnorm fra 6,5 til 6,7 (1) Bemanningsnormen ble endret fra 6,3 til 6,5 i budsjett 
2013. Her foreslås det en ytterligere reduksjon på bemanningen fra 6,5 til 6,7 barn per voksen. 
Tiltaket innebærer at 7 årsverk blir overtallige fra nytt barnehageår. Tidligere hadde også dette 
tiltaket hatt en umiddelbar effekt på tilskuddet til private barnehager, men pga omleggingen av 
modellen innebærer tiltaket ikke utslag i tilskuddsberegningen før tidligst 2017. Som et alternativ har 
det vært vurdert å legge ned en ekstra kommunal barnehage, men på grunn av fremtidig behov for 
barnehageplasser er det vurdert at dette ikke lar seg gjøre i 2015. 

Bodøgarantien (2) Bodø kommune hadde 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 utgjorde denne utvidede garantien en kapasitetsutvidelse på rundt 100 småbarnsplasser 
(200 heltidsplasser) i forhold til barnehagelovens bestemmelser. I første omgang ble Innstranda 
barnehage og Bodøsjøen barnehage lagt ned per 1.8.2014. Dette innebar fjerning av 62 
heltidsplasser. Her foreslås det ytterligere nedleggelse av kapasitet med 1,9 mill kr i 2014 (6,6 mill kr 
totalt). Dette innebærer at 14 kommunale og 7 ikke-kommunale årsverk blir overtallige. 

I dette forslaget til økonomiplan foreslås det å legge ned 3 avdelinger i Engmark barnehage, samt 2 
avdelinger i Rensåsen barnehage (2,5 mill kr i 2015, økende til cirka 5 mill kr i 2016). Tiltakene 
innebærer at 14 årsverk blir overtallige, at kapasiteten senkes med ytterligere 91 heltidsplasser samt 
at leieavtalen på brakkene i Engmark avsluttes. Årlig husleie på brakkene er 3,2 mill kr, og utgjør 
store deler av innsparingene. Tiltaket innebærer at en kan ta ut en stor økonomisk gevinst på 
leieavtalen, og skåne antall ansatte mest mulig.  

Hestehoven barnehage driver i dag i et fylkeskommunalt bygg. Fylkeskommunen har signalisert at de 
vil selge bygget, og dermed må barnehagen flytte ut av sine lokaler. Ifølge barnehageloven kreves det 
da ny godkjennelse av barnehagelokalene. En slik godkjennelse kan holdes tilbake med begrunnelse i 
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blant annet kapasitet. Det foreslås at en slik godkjennelse ikke gis, da Rønvikområdet per nå har god 
barnehagedekning, og kapasiteten generelt i kommunen er god i forhold til lovens krav. Dette betyr 
en reduksjon på 38 heltidsplasser og 1,4 mill kr lavere tilskuddsutbetalinger i 2015 (økende til 3,3 mill 
kr i 2016). 

Videre foreslås det at den nedlagte kapasiteten tilknyttet Trollhula barnehage gjøres permanent (1,7 
mill kr), samt et lavere antall heltidsplasser ved nye Alsgård FUS (sammenlignet med Aurora + 
Blomsterenga) ikke etterfylles (1 mill kr). Dette innebærer ytterligere reduksjon på 
barnehagekapasitet med rundt 39 plasser. I sum er kapasiteten dermed redusert med rundt 230 
heltidsplasser mellom barnehageopptak 2013 og barnehageopptak 2015 (200 plasser ble forespeilet i 
nedleggelsen av Bodøgarantien).  

Renhold barnehage (3) Renholdet i de kommunale barnehagene er privatisert, og gir en samlet 
besparelse på 1,75 mill kr årlig. Det ble lagt inn en besparelse på dette tiltaket (med helårseffekt i 
2014) på 3 mill kr. Differansen på 1,25 mill kr foreslås tilbakelagt i barnehagenes ramme (2). 

Sammenslåing Kirkhaugen og Årnesveien (4) Kirkhaugen og Årnesveien blir slått sammen når nybygg 
står ferdig etter plan 1.1.2016. Dette er noen måneder etter opprinnelig plan, og dermed vil ikke 
besparelsen skje i 2015. Besparelse er beregnet fra 2016 og videre. 

Områdeledelse rest (5) Det foreslås å redusere antall kontorassistenter (merkantile) i barnehagene. 
Per i dag er det fire barnehager som har slike assistenter, nemlig Rensåsen (100 %), Engmark (100 %), 
Asphaugen (50 %) og Skivik (50 %). Felles for disse barnehagene er at det er store barnehager som 
kan føre til et ekstra administrasjonsbehov. Dersom den foreslåtte nedleggelsen av totalt 5 
avdelinger i Rensåsen og Engmark blir vedtatt gjennomført, ser Rådmannen det som mindre 
problematisk å redusere antall merkantile i disse barnehagene.  

I forslaget ligger det at de tre årsverkene effektiviseres til ett årsverk som flyttes til 
barnehagekontoret. Barnehagekontoret har store utfordringer tilknyttet barnehageopptaket etter 
reduksjonen i fjor, og deler av denne stillingen vil bistå både private og kommunale på dette 
området. Resten av stillingen tenkes brukt til å bistå de kommunale barnehagene og barnehagesjef i 
de daglige oppgaver. Stillingen forstås som ikke med i grunnlaget til tilskuddsberegningen, da de 
allerede får et administrasjonstillegg i beregningen jfr. veilederen.  

Dette tiltaket innebærer at 2,45 mill kr i forbindelse med områdeledelse er blitt trukket ned. 
Resterende 3,7 mill kr foreslås oppfinansiert ved økte rammer til barnehagesektoren. Utredningen av 
områdeledelse vil fortsette internt, men de foreløpige analyser viser ingen økonomiske gevinster. 

Mottaksbarnehagen (6) Barnehagen ble vedtatt nedlagt i ØP 2014-2017, men er senere bestemt 
videreført i politisk vedtak. Mottaksbarnehagen er i faktum en mottaksavdeling i Barnas hus 
barnehage. Det vil gi svært lave eller ingen besparelse å legge ned 1 avdeling i en 3-avdelings 
barnehage uten å ta ut styrer-ressursen i samme grad. Mottaksavdelingen har gjennomført en 
nedbemanning med 1 årsverk for å tilpasses gjennomsnittlig bemanning i andre kommunale 
barnehager. Resterende 1,126 mill kr foreslås tilbakelagt sektorens rammer (17) 

Tilskuddsøkning pga endring av beregningmodell (7) Tilskuddsberegningen har tidligere vært basert 
på budsjettet, med avregning året etter når regnskapet legges frem. Det er nå blitt gjort en endring 
av måten tilskuddet utregnes, ved at man tar utgangspunkt i regnskap to år tilbake (2013) og 
prisjusterer dette. Endringen innebærer at tilskuddssatsen ikke vil endres etter at den er fastsatt, 
men at beløpet vil endre seg når barnetallet endres. Barnehagesektoren har effektivisert driften 
betydelig de siste år, og dermed fører et tilskudd basert på regnskap 2013 et høyere tilskudd enn 
tidligere lagt inn i rammene. Dette vil utjevne seg over tid, men det vil være et «etterslep» på 
eventuell effektivisering i fremtiden (kutt effektuert i 2015 vil ikke påvirke tilskuddet før i 2017). 

Statsbudsjettet (8-11)  
Bodø kommune ble i statsbudsjett 2014 trukket i rammetilskuddet med bakgrunn i redusert behov 
for barnehageplasser på grunn av innføring av kontantstøtte for 1-åringer. Effekten ble derimot 
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lavere på nasjonalt nivå enn forutsatt, og dermed ble det i revidert nasjonalbudsjett lagt inn en delvis 
reversering. Den eneste løsningen på denne utfordringen er etter Rådmannens vurdering en 
nedleggelse av en barnehage på 3-4 avdelinger (Se tiltak 2).  

Minimumssatsen til de ikke-kommunale barnehagene ble økt fra 96 % til 98 % fra og med 1.8.2014. 
Statsbudsjett 2015 opprettholder endringen, og helårseffekten av denne virkningen er beregnet til 
cirka 2,196 mill kr og foreslås lagt til rammene til sektoren (9). 

I Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2015 økes maksimumssatsen på foreldrebetaling per måned 
fra 2405 kr til 2580 kr. Rådmannen foreslår å videreføre maksimumsbetaling i Bodø kommune, og 
dette innebærer økt foreldrebetaling på 4,278 mill kr inkludert reduksjon i utbetalingen til ikke-
kommunale barnehager (10). 

Forslaget til Statsbudsjett 2015 innfører også redusert foreldrebetaling for husstander som har 
mindre enn 405 000 kr i årlig bruttoinntekt fra og med 1.8.2015. Foreldrebetalingen skal heller ikke 
overstige 7 % av månedlige bruttoinntekter per husstand. Bodø kommune får overført om lag 1 mill 
kr i 2015. På nåværende tidspunkt er det usikkert hvor mye en slik moderasjon utgjør, og dermed 
foreslås det ingen økning av ramme på dette tidspunkt (11). 

Barnehage Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2014               369 868                369 868                369 868                369 868  

Lønnsendring 2014                    9 453                     9 453                     9 453                     9 453  

Pensjonsendring 2014                  -8 786                   -8 786                   -8 786                   -8 786  

Tiltak ØP 2014-2017                -17 894                 -21 894                 -21 894                 -21 894  

Øvrige endringer                  -5 774                   -5 774                   -5 774                   -5 774  

Basisbudsjett 2015               346 866                342 866                342 866                342 866  

Endring i egenbetalinger                  -4 278                   -4 278                   -4 278                   -4 278  

Nye driftstiltak 2015-2018                  14 996                   12 587                   12 587                   12 587  

Innsparing/effektivisering                  -3 402                   -5 269                   -5 269                   -5 269  

Prisstigning                    1 368                     1 368                     1 368                     1 368  

Driftsrammer 2015-2018               355 550                347 275                347 275                347 275  

Tabell 5.3.2.4. Endringer barnehager. Tall i 1000 kr. 

Den forventede lønnsøkningen etter lønnsoppgjør forventes nesten å balansere med lavere 
utbetalinger pga nedgang i pensjonssatser i 2015. I tabellen kan en også se at «øvrige» endringer er 
høy. Dette forklares med at 5,72 mill kr er tatt ut av barnehagenes budsjett til internhusleie som det 
nye KFet skal administrere. Resterende 0,05 mill kr er tidligere vedtatte nedtrekk på kurs og 
abonnementer. 

 

5.3.3 OK øvrig 

OK øvrig       Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  Årsverk R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Felles adm (FA) 7 6 818 7 815 7 649 7 939 7 939 7 939 

Bibliotek (BB) 15 9 085 12 714 17 346 17 346 17 346 17 346 

Barnevern og utekontakten (BV) 45 71 344 72 459 74 181 74 181 74 181 74 181 

Helsesøster (HS) 44 28 219 28 214 32 790 32 790 32 790 32 790 

Kultur (KU) 38 57 409 57 174 48 115 47 015 47 015 47 015 

Flyktning (FL) 14 -20 049 -14 345 -16 022 -16 066 -16 110 -16 110 
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Familiesenter (FS) 1 6 122 5 105 1 972 1 972 1 972 1 972 

Sum netto rammer 164 158 949 169 135 166 031 165 177 165 133 165 133 

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

Det er gjort en intern fordeling av husleien tilknyttet familiesentrene, der helsesøstertjenesten nå 
betaler en andel på 70 % av leien. Dermed er budsjettene til familiesentrene også betydelig 
reduserte, og flyttet over til Helsesøstertjenesten. 

Økonomiplanen gjør få endringer fra vedtatte økonomiplan 2014-2017. Dette forslaget 
opprettholder dermed de kutt som ble gjort i forrige økonomiplan. De aller fleste tiltak som ligger 
inne er helårseffekter fra endringer gjort i 2014, der kultur er det området som prosentmessig blir 
mest påvirket. Forslaget opprettholder også satsingen på byens nye attraksjon – Stormen bibliotek. 
Samtidig finner Rådmannen det hensiktsmessig å informere om mulige økonomiske utfordringer som 
kan komme opp i økonomiplanperioden. Disse blir forklart i detalj i de følgende avsnitt. 

Bodø kommune er blitt informert angående en lånesøknad som Misvær Idrettslag har sendt til flere 
banker. I lånesøknaden ber de om 5 mill kr for å fullfinansiere alpinanlegget i Misvær. Kostnadene er 
oppjustert med 3,76 mill kr i forhold til det budsjettet som ble framlagt 8.12.2013. Bodø kommune 
har allerede gitt et investeringstilskudd på 3,24 mill kr, samt forskuttert spillemidler pålydende 6,3 
mill kr. Idrettslaget i Misvær har også et tidligere lån fra kommunen der gjenværende beløp er rundt 
1 mill kr (avdragene er betalt ved forfallsdato). Ved store prosjekter slik som et alpinanlegg krever 
staten en garanti for drift av anlegget i 30 år for utbetaling av spillemidlene. Dersom driften legges 
ned i løpet av denne perioden, kan de kreve hele eller deler av spillemidlene tilbake. Bodø kommune 
sitter dermed med en stor risiko i forhold til videre drift i Vestvatn. Det kan tenkes at en eventuell 
lånesøknad blir videresendt til Bodø kommune, men det foreslås ikke å legge inn økte midler på 
dette tidspunkt.  

Bygget der dagens kino drives ligger nå ute til salgs. Dagens eier er Bodø kommunale pensjonskasse. 
Bygget driftes i dag av Fram Kino, som har avtale med Bodø kommune om drift av kino ut 2014. 
Kinodriften skal ved avtalens utløp ut på anbud. Det anses som svært viktig å få avklart hvordan 
fremtidens kinodrift vil se ut, både med tanke på kapasitet, lokalisering og behov for økonomisk 
støtte. Det legges ikke inn noen midler i denne økonomiplan, da det er en rekke avklaringer som må 
komme på plass. 

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. Nordlandsmuseet jobber nå 
målrettet mot at grunnsteinen til jektefartsmuseet kan nedlegges i Bodøsjøen i jubileumsåret. Fram 
til da skal skisseprosjektet fra 2012 bearbeides og føres fram til et fullverdig hovedprosjekt. En 
nødvendig regulering av museumsområdet i Bodøsjøen starter inneværende år. Det er 
Nordlandsmuseet og Fylkeskommunen som er prosjektledere, og som vi måtte hente inn kapital til 
både bygg og eventuelle driftskostnader. Her ventes det en henvendelse fra Nordlandsmuseet 
angående et eventuelt investeringstilskudd. Et slikt investeringstilskudd må da tas over drift. Det er 
ikke avsatt midler til et slikt investeringstilskudd i dette forslaget til økonomiplan. 

Bodø Rhythm Group(BRG). Bodø bystyre utsatte saken av BRG (PS-14/135), der en ønsker å finne en 
løsning for fremtidig drift. Som grunnlag for ny sak vil det bli gjennomført en utredning av Nordnorsk 
Jazzsenter. Ny sak legges frem til politisk behandling i løpet av første kvartal 2015. Av den grunn er 
det ikke lagt inn nye midler i økonomiplanen. 

Adelsteen Normann-samlingen. I PS- 14/131, skal det igangsettes en prosess for å finne en best 
mulig løsning for kunstsamlingen i fremtiden, der også bruk av Hålogatun og andre eiendommer tas 
med i vurderingen. Arbeidet er startet opp. En sak om dette legges frem i løpet av første halvår 2015. 
Det er ikke lagt inn midler i økonomiplanen til dette formålet. 

Innføring av vannavgift og vannmålere på kommunale idrettsanlegg i 2014 har fått konsekvenser 
med hensyn til årlige kostnader for drift av vannkrevende anlegg som isløkker og snøproduksjon. 
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Årlige merkostnader knyttet til disse anleggene, basert på gjennomsnittsforbruk er på rundt 0,3 mill 
kr. Dette beløpet er ikke tatt inn i driftsbudsjettet. Dette innebærer at det må prioriteres hvilke og 
hvor ofte islegging og snøproduksjon skal skje. 

Aspmyra Stadion AS er heleid av Bodø kommune. Selskapet søkes overdratt til Bodø Spektrum KF, 
jfr. sak i bystyret 11.desember. Det forutsettes at dette ikke får noen økonomiske konsekvenser. 

I lys av bystyrets vedtak om årlig bosetting av 90 flyktninger for perioden 2014-17 anslås et behov 
for årlig tilførsel av om lag 60 nye boenheter av alle kategorier. Utfordringen løses fra år til år 
gjennom en kombinasjon av flere virkemidler knyttet til boligframskaffelse, med hovedvekt på (a) 
sirkulasjon/ledighet i kommunale boliger, (b) innleie av private boliger for bosetting av flyktninger, (c) 
bosetting av flyktninger i private kontrakter og (d) investering i nye øremerkede flyktningeboliger for 
å øke den totale boligmassen til formålet. Når det gjelder investering på kort sikt, er 12 boenheter i 
Junkerveien 51 allerede finansiert og forventes ferdigstilt våren 2015, og disse boligene blir 
avgjørende for den totale måloppnåelsen i 2015. Det er ikke funnet rom til 10 nye boenheter i 
investeringsplanen, og disse ligger i uprioritert liste i vedlegg 1. 
 
Vedtatte endringer i tidligere økonomiplan 2014-2017 

Nr Tiltak   B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

  Vedtatt økonomiplan 2014-2017 OK Øvrig Ktr         

1 Helårsvirkning stillinger Stormen bibliotek BIB 1 100 1 100 1 100 1 100 

2 Helårsvirkning husleie Stormen bibliotek BIB 2 612 2 612 2 612 2 612 

3 Økt driftsbudsjett Stormen bibliotek BIB 50 50 50 50 

4 Tilskudd Sinus fra Kultur til R8 KU -1 880 -1 880 -1 880 -1 880 

5 Nedleggelse av bibliotekfilialer BIB -410 -410 -410 -410 

6 Stillingsnedtrekk flyktning FL -600 -600 -600 -600 

7 Leiekontrakt Union Eiendom FL -542 -542 -542 -542 

8 DUE (Der ungdommen er) BV 500 500 500 500 

9 Nedleggelse Alsgård helsestasjon husleie HS -600 -600 -600 -600 

10 Helårsvirkning sammenslåing famsentre FS -591 -591 -591 -591 

11 Kutt 1 stilling kultur fra ØP 2013-2016 KU -600 -600 -600 -600 

12 Kutt i overf til private fra ØP 2013-2016 KU -400 -400 -400 -400 

13 Helårsvirkning kutt i driftsavtale Tusenhjemmet KU -150 -150 -150 -150 

14 Kutt i budsjettramme Kulturminnevernprosj. KU -443 -443 -443 -443 

15 Kutt i tilskudd til Hålogatun+domk.mus.+Ragnh.dr. KU -622 -622 -622 -622 

16 Redusert tilskudd idrett KU -210 -210 -210 -210 

17 Helårsvirkning kutt Aktiv hverdag KU -201 -201 -201 -201 

18 Kutt i tilbud på kulturhuset Gimle KU -300 -300 -300 -300 

19 Helårsvirkning kutt Bratten 1 stilling+utstyrspark KU -382 -382 -382 -382 

20 Ferdig trykking bygdebøker KU -640 -640 -640 -640 

21 Bodø Bys historie ferdigstilles KU 0 -1 000 -1 000 -1 000 

  Sum endringer vedtatt økonomiplan   -4 309 -5 309 -5 309 -5 309 

 

Endringene gjort i forrige økonomiplan forutsettes løst i sin helhet etter plan, men her påpekes noen 
utfordringer. 

1.2.2014 ble biblioteket en virksomhet under kulturkontoret. Bibliotektjenesten flyttet inn i Stormen 
Bibliotek i slutten av oktober. Flyttingen innebærer en helt annen kvalitet i forhold til de fasilitetene 
som biblioteket opererer under i dag. Bodø Kulturhus KF har ansvaret for daglig drift og vedlikehold 
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av lokalene, og biblioteket kan dermed fokusere på den faglige del av driften. Biblioteket har inngått 
en leieavtale med Kulturhuset på en husleie på 4,478 mill kr, som skal dekke byggets FDVU-
kostnader. I økonomiplan 2014-2017 ble det lagt inn 2,25 mill kr, med helårseffekt i 2015, til styrking 
av bibliotekets lønnsbudsjett til å møte de økte åpningstidene i Stormen.  

Leiekontrakten med Union Eiendom (der Internasjonalt senter var tidligere) går ut 1.juli 2015. I 
økonomiplan 2014-2017 ble budsjettet til flyktningkontoret trukket ned med begrunnelse av mulig 
fremleie, eller eventuelt å kjøpe seg ut av kontrakten. Dette har ikke vært mulig.  

Det ble vedtatt å senke Gimles budsjett med 0,3 mill kr fra og med 2015. Det arbeides aktivt med å 
finne måter å nedjustere driftskostnadene på en minst mulig belastende måte. 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.). Aktiv hverdag ble redusert med 0,2 mill kr i 2014, økende med ytterligere 0,2 mill kr 
i 2015.  

 

Tiltak i ØP 2015-2018 

Nr Tiltak B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

  OK øvrig         

1 Barnevern lavere institusjonsbruk (BV) -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

2 Økning lønnsbudsjett, lavere tiltaksbudsjett (BV) 0 0 0 0 

3 Flyktning økte sosial+introutgifter (FL) 1 000 1 000 1 000 1 000 

4 Flyktning mottak av 90 flyktninger (FL) 0 0 0 0 

5 Faste kostnader Sentrum familiesenter (FS) 100 100 100 100 

6 Drift Bankgata fleridrettshall (KU) 300 300 300 300 

7 Statsbud: Styrking skolehelsetjenesten (HS) 2 000 2 000 2 000 2 000 

8 Statsbud: Økning egenbetaling institusjon (BV) 1 000 1 000 1 000 1 000 

9 Statsbud: NOSO (KU) 766 666 666 666 

10 Statsbud: Tilsynsførerordning (BV) 0 0 0 0 

  Sum 4 166 4 066 4 066 4 066 
Tabell 5.3.3.3. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

Barnevern (1-2,8,10) Bruken av institusjon i barnevernet har gått ned sammenlignet med tidligere år. 
Økonomiplanen forutsetter bruk av gjennomsnittlig 13 plasser, mot budsjetterte 14 i 2014. Dette gir 
en besparelse på 1 mill kr (1). I løpet av 2014 er det ansatt 3,2 årsverk over det som barnevernet har i 
budsjettmidler. Økonomiplanen forutsetter at antall plassert på tiltak utenfor hjemmet går 
tilsvarende ned i forbruk (2). I forslag til statsbudsjett går prisen for bruk av barnevernsinstitusjoner 
opp fra 50 000 kr i måneden, til 70 000 kr i måneden. Dette tilsvarer 2,7 mill kr ved bruk av 13 
plasser, men det er kun funnet rom til 1,0 mill kr til å dekke dette (8) 

Statsbudsjettet foreslår også at tilsynsførerordningen organiseres med en fast tilsynsførerfunksjon, 
som skal være tilstrekkelig uavhengig av barnevernet. Bodø kommune har fått økt rammetilskuddet 
med 0,35 mill kr for å kompensere for dette (10), men det foreslås ikke en oppjustering av rammene 
til barnevernet på dette tidspunkt.  

Barnevernet har over en tid hatt for få kontorplasser i forhold til antall ansatte. Det har blitt gjort 
vurderinger på å finne gode løsninger til kontoret i løpet av 2014. Midlertidig blir dette søkt løst ved å 
ta i bruk de gamle kontorene i biblioteket.  

Flyktningkontoret (3-4) Det foreslås en omdisponering av midler som ble tildelt barnevernet på 1 
mill kr til flyktningkontorets sosial- og introstønadsbudsjett (1 og 3). Flyktningkontoret går mot et 
underskudd i 2014 på grunn av et økende antall flyktninger i introduksjonsprogrammet, samt en økt 
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utbetaling gjennom NAV sine budsjetter til sosialstønad. Forslaget innebærer at sosialbudsjettet økes 
med 2 mill kr, introstønadsbudsjettet økes med 2,5 mill kr, og inntektsanslaget justeres med 3,5 mill 
kr.  

Ved mottak av 20 ekstra flyktninger årlig forventes det at introstønadsbudsjettet, sosialbudsjettet og 
antall stillinger tilknyttet anskaffelse til boliger må økes. Merinntektene brukes således til å dekke 
merutgiftene, med nettokostnad 0 (4).  

Familiesentrene (5) Det er utfordringer tilknyttet dekning av de faste driftskostnadene i Sentrum 
familiesenter. Ved kontraktsinngåelse ble det beregnet utgifter tilknyttet et areal på 600 kvm. Etter 
de siste tegninger og oppmåling viser arealet seg å være 620 kvm. Dette utløser en justert pris på 
leien, samt en økning til dekning av andre utgifter. Renholdet og strømutgiftene har også vist seg 
høyere enn forutsatt. Samlet er det beregnet et behov for oppjustert budsjett med 0,1 mill kr. 

Kultur (6,9) Fleridrettshallen på Bankgata har forventet ferdigstillelse rundt årsskiftet. Driftsmodellen 
som ligger til grunn er at fylkeskommunen betaler rundt halvparten av driftskostnadene, mens resten 
av kostnadene fordeles på kultur og grunnskole, fratrukket inntekter fra utleie til breddeidretten. Det 
er forventet driftskostnader på rundt 2 mill kr på bygget, hvorav da fylkeskommunen skal stille med 1 
mill kr. Videre har grunnskolen avsatt vaktmester og driftskostnader på til sammen 0,5 mill kr i sine 
budsjetter. Her foreslås det at resterende 0,5 mill kr dekkes ved en rammeøkning på 0,3 mill kr til 
kulturkontorets budsjetter (idretts- og friluftslivsseksjonen) og at resterende 0,2 mill kr dekkes av 
brukerbetalinger (6). 

NOSO har inngått leieavtale med Kulturhuset KF for bruk av Stormen Kulturkvartal. Leiebeløpet er 
satt til 5,15 mill kr årlig. Bodø kommune finansierer 10 % av NOSO’s totale kostnader, i et spleiselag 
med Tromsø kommune (10 %), Staten (70 %) og de tre nordligste fylkeskommunene. I statsbudsjettet 
er NOSO’s samlede tilskudd økt med 6,6 mill kr. Bodø kommune sin andel av denne økningen blir 
således 0,66 mill kr (0,766 mill i 2015, da etterbetaling for husleie 2014 kommer i tillegg)(9). 

Helsesøstertjenesten (7) Det foreslås at rammetilskuddsøkningen på 2 mill kr tilknyttet 
skolehelsetjenesten blir overført i sin helhet til helsesøstertjenesten. I 2014 inngikk de første 1,8 mill 
kronene i styrkingen som en del av OK-avdelingens kutt i forbindelse med framtida vårres. 
Rammeøkningen innebærer en styrking av tjenesten med 2 mill kr. 

OK øvrig Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2014               169 135                169 135                169 135                169 135  

Lønnsendring 2014                    3 139                     3 139                     3 139                     3 139  

Pensjonsendring 2014                  -2 362                   -2 362                   -2 362                   -2 362  

Tiltak ØP 2014-2017                  -4 310                   -5 310                   -5 310                   -5 310  

Øvrige endringer                  -4 592                   -4 346                   -4 390                   -4 390  

Basisbudsjett 2015               161 011                160 257                160 213                160 213  

Endring i egenbetalinger                           -                              -                              -                              -    

Nye driftstiltak 2015-2018                    4 166                     4 066                     4 066                     4 066  

Innsparing/effektivisering                           -                              -                              -                              -    

Prisstigning                       854                        854                        854                        854  

Driftsrammer 2015-2018               166 031                165 177                165 133                165 133  

Tabell 5.3.3.5. Endring i OK øvrig. Tall i 1000 kr. 

Lønn og pensjon er justert i henhold til lønnsoppgjør og gjeldende pensjonssatser. I linjen «øvrige 
endringer» er det tatt hensyn til flytting av rådgiver plan fra fellesadministrasjonen til grunnskole, 
psykolog fra grunnskole til fellesadministrasjon samt nedtrekk kurs og aviser. I tillegg er det gjort en 
budsjetteknisk korrigering av midler fra flyktningkontoret til R8 i 2016 og 2017. 
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5.4 Helse- og omsorgsavdelingen  

Helse- og omsorgsavdelingen har over flere år hatt utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 
tildelte økonomiske rammene. Gjennom «Prosjekt framtida vårres», heretter kalt «PFV», og 
«Prosjekt framtida vårres del 2», heretter kalt «PVF2» er det foretatt en gjennomgang av alle 
avdelingens tjenester og organisasjon med sikte på å finne tiltak for å optimalisere driften. Prosjektet 
videreføres i 2015, men omstruktureres noe ved at prosjektet knyttes sterkere inn som en del av den 
ordinære drift. Flere av tiltakene i «PFV» og «PFV2» har ikke gitt ønsket økonomisk effekt, og det er 
behov for å finne nye tiltak som erstatning for disse. Forløpende rapportering vil skje i forbindelse 
med tertialrapporteringene i 2015. 
 
Innenfor helse og omsorg er man gjennom 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. 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. Terskelen for tildeling av helse- og 
omsorgstjenester må fortsatt vurderes strengt. For overordnede målsettinger og strategier vises det 
til Kommuneplan 2014-2026 – Strategisk samfunnsdel Bodø 2030.  

I den videre teksten er avdelingen delt inn i underkapitlene Pleie og omsorg og HO-øvrig. Pleie og 
omsorg inkluderer institusjoner, bokollektiv, hjemmetjenesten, rehabilitering og dagsentrene. Når 
det gjelder HO-øvrig inkluderer dette NAV Bodø, Avlastning, Helsekontoret 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. 
 

5.4.1. Pleie og omsorg 
Netto driftsramme for pleie og omsorg vil i 2015 være på 696,4 mill kr og sysselsetter 1027,7 årsverk. 
Til sammenligning var nettoregnskapet for 2013 og nettobudsjettet for 2014 henholdsvis 629,1 og 
649,2 mill kr. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil nettobudsjettet være 718,9 mill kr, gitt 
dagens nivå på lønn, pris og pensjon. 

Pleie og omsorg       Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  Årsverk R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Institusjoner 461,9 266 097 274 010 293 733 292 133 302 333 302 333 

Heldøgns bemannede boliger 210,7 126 317 135 322 146 819 166 484 166 484 166 484 

Hjemmetjenesten 262,4 175 002 168 421 177 774 177 044 174 544 172 044 

Dagrehabilitering 32,7 25 598 25 938 34 534 34 534 34 534 34 534 

Dagsenter 60,0 36 037 45 551 43 540 43 540 43 540 43 540 

Sum netto rammer 1 027,7 629 051 649 242 696 399 713 734 721 434 718 934 

Tabell 5.4.1.1 Økonomiplanforslag 2015-2018. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

 

 

Tabell 5.4.1.2 redegjør for tiltak i den kommende økonomiplanperioden: 

Nr Tiltak B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

  Pleie og omsorg         
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1 Rammeøkning Sølvsuper helse- og velferdssenter 0 5 000 5 000 5 000 

2 Volumeffekt økte inntekter institusjon -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 

3 Driftsmidler Hålogalandsgata 131 25 000 25 000 25 000 25 000 

4 Vedtaksvekst hjemmetjenesten 7 000 10 000 10 000 10 000 

5 Økte inntekter hjemmetjenesten -500 -1 000 -1 000 -1 000 

6 Vedtaksnedgang på grunn av Hverdagsrehabilitering -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

7 Helårseffekt sparetiltak "Prosjekt framtida vårres" -3 382 -3 382 -3 382 -3 382 

  Sum økonomiplan 2014-17 22 118 28 618 28 618 28 618 

8 Økning 8 langtidsplasser Sølvsuper hvs 3 000 3 000 3 000 3 000 

9 Økning 11 plasser Sølvsuper hvs 14 000 9 000 9 000 9 000 

10 Økning 4 plasser Hovdejordet sykehjem 2 200 2 200 2 200 2 200 

11 Økning 12 plasser Hovdejordet sykehjem 3. etg 0 0 12 000 12 000 

12 Nattbemaning Stadiontunet sykehjem 350 350 350 350 

13 Nattbemanning Sentrum sykehjem 502 502 502 502 

14 Sykepleierstillinger Furumoen sykehjem 930 930 930 930 

15 Volumeffekt økte inntekter institusjon -800 -1 400 -3 200 -3 200 

16 Drift Botilbud for 2 funksjonsh. Vollsletta fra 2. halvår 2015 3 020 6 041 6 041 6 041 

17 Drift Botilbud for 6+4 funksjonsh. Vollseltta fra 2016 0 16 644 16 644 16 644 

18 Drift botilbud Lillehuset 5 800 5 800 5 800 5 800 

19 Omgjøring fra hjelpepleier til sykepleier Straumbo 100 100 100 100 

20 Ingen økonomisk effekt betaling praktisk bistand bofellsk. 1 250 1 250 1 250 1 250 

21 Sykepleierstillinger Tverlandet hjemmetjeneste 1 430 1 430 1 430 1 430 

22 0,4 årsverk psykriatrisk sykepleier Skjerstad hjemmetjeneste 290 290 290 290 

23 Leasing lisenser e-lås ordinær hjemmetjeneste 600 720 720 720 

24 Styrking hjemmetjenesten 3 000 3 000 3 000 3 000 

25 Pålegg fra Arbeidstilsynet om arbeidsklær i hjemmetjenesten 250 500 500 500 

26 1 ekstra leiebil hverdagsrehabilitering 200 200 200 200 

27 Styrking rammen Rehabiliteringssenteret 1 000 1 000 1 000 1 000 

28 Økt avsetnign til ubekvemstillegg 5 300 5 300 5 300 5 300 

  Sum nye driftstiltak 2015-2018 42 422 56 857 67 057 67 057 

29 Innsparing 4 årsverk Løding -1 000 -2 100 -2 100 -2 100 

30 Ingen økning rammen innenfor rusfeltet -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 

31 "PFV2" reorganisering Miljøtjenesten 0 -2 500 -5 000 -7 500 

32 "PFV2" standard vakttyper og bemanningskontor -2 500 -5 000 -5 000 -5 000 

33 Rammeoverføring til nypprettet KF for boligdrift -5 345 -5 345 -5 345 -5 345 

  Sum Effektivisering/Rammeoverføring -33 845 -39 945 -42 445 -44 945 

  Sum 30 695 45 530 53 230 50 730 

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 oktober 2014 har kommunen til sammen 
316 institusjonsplasser.  

Sølvsuper helse- og velferdssenter, heretter kalt Sølvsuper, vil i 2015 ha full drift. For å ta i bruk de 
siste 8 langtidsplassene er det behov for 3 millioner i tillegg til eksisterende bevilgning, noe som vil gi 
tilsammen 21 ordinære institusjonsplasser i 4 etasje (8). Opprinnelig var det planlagt oppstart av 11 
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plasser for lindrende pleie fra og med 2016, jfr. PS 13/38. Dette forslås fremskyndet til 2015. Kostnad 
til drift av lindrende plasser er beregnet til mellom 12-14 mill kr, avhengig av målgruppe (1) og (9). 
Lillebølgen enhet for multifunksjonshemmede, hadde 3 plasser ved oppstart. Ytterligere 2 plasser er 
tatt i bruk ved flyttinger av ressurser internt i avdelingen.  
 
Det er i 2014 realisert avvikling av Løding sykehjem med 8 plasser. Disse er flyttet til Hovdejordet 
sykehjem som nå har 32 plasser. Bokollektivet i Hovdejordet er flyttet til Gamle riksvei 18 i 
Korttidsavdelingens gamle lokaler. Hele flyttekabalen ble mulig etter at Sølvsuper helse- og 
velferdssenter ble tatt i bruk fra januar 2014. I tillegg har Mørkved sykehjem redusert rammen med 1 
mill kr knyttet til avvikling av skjermet enhet. Hovdejordet sykehjem har etter avvikling av 
bokollektivet kapasitet til 4 nye sykehjemsplasser for personer med demens. Denne økningen er 
kostnadsberegnet til 2,2 millioner kr (10). Det planlegges å omgjøre flyktningeboligene i tredje etasje 
på Hovdejordet sykehjem til 12 nye institusjonsplasser. En ombygging kostnadsberegnet til 15 mill kr 
er lagt inn i 2016 i investeringsplanen. Det planlegges full drift av 3. etasje fra og med 2017 (11). 
Totalt vil full drift ved Sølvsuper og Hovdejordet gi 38 nye sykehjemsplasser i forhold til 2014. 
Dermed vil kommunen ha 350 sykehjemsplasser ved utgangen av økonomiplanperioden. 
 
For øvrig er det lagt inn styrking av nattbemanningen ved Stadiontunet sykehjem, knyttet til en 
ekstraordinær brukersituasjon (12). Det er også behov for å styrke nattbemanningen ved Sentrum 
sykehjem, noe som begrunnes med etableringen av kortidsenheten i 2013 (13). Furumoen sykehjem i 
Skjerstad, som er det sykehjemmet i kommunen med lavest bemanningsfaktor, styrkes med 1,3 
årsverk sykepleier for å bli mindre sårbare ved fravær på kveldstid og helgene (14). Flere 
sykehjemsplasser gir også en økning i inntektene fra pasientbetaling (15). 
 

  Antall plasser 2015 Antall plasser 2016 Antall plasser 2017 Antall plasser 2018 

Institusjon Sum Lang Kort Ø-hj Sum Lan
g 

Kor
t 

Ø-
hj 

Su
m 

Lan
g 

Kor
t 

Ø-
hj 

Su
m 

Lan
g 

Kor
t 

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 36 24     36 36     48 48     48 48     

Furumoen sykehjem 22 22     22 22     22 22     22 22     

Rehabiliteringsavd. 16   16   16   16   16 16     16   16   

Sølvsuper 74 21 47 6 74 21 47 6 74 21 47 6 74 21 47 6 

Sum antall plasser 338 251 69 6 338 263 69 6 350 291 53 6 350 275 69 6 

Tabell 5.4.1.3 Antall institusjonsplasser Bodø kommune 2015-2018. 

 
Heldøgns bemannede boliger 
Bodø kommune disponerer 154 boliger med heldøgns bemanning, samt 9 boliger som er bemannet 
deler av døgnet. Dette tilbudet er beregnet på personer som ikke kan bo i eget hjem, og som ikke er i 
målgruppen for institusjonsplasser. Heldøgns bemannede boliger er i utgangspunktet billigere å 
drifte enn institusjonsplasser da bemannings- og kompetansekravene kan tilpasses de faktiske behov 
til beboerne, 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.  
 
I økonomiperioden planlegges etablering av 2 nye botilbud på Vollsletta for unge med 
funksjonsnedsettelse, nærmere bestemt en 2-enhet med drift fra medio 2015 (16), PS 14/37, og en 
6+4-enhet fra 2016 (17), PS 13/42. Sistnevnte prosjekt vil altså omfatte ytterligere fire boenheter da 
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dette er rasjonelt med hensyn til investerings- og driftskostnader jfr. behov kartlagt i Boligpolisk 
handlingsplan. Det etableres også et botilbud ved Lillehuset på Vollsletta som har en kostnadsramme 
på 5,8 mill kr som følge av en ekstraordinær brukersituasjon (18). I tillegg styrkes Straumbo med 0,1 
mill kr for å omgjøre en fagarbeiderstilling til en sykepleierstilling (19). I forbindelse med «Prosjekt 
Framtida vårres» ble det vedtatt å innføre betaling for praktisk bistand i bofelleskap. Dette tiltaket 
har ikke gitt den ønskede inntektseffekten og reverseres derfor (20). 
 
Avdelingen vurderer om det kan være kostnadseffektivt å tilby hjemmeboende brukere med store 
vedtak å flytte inn i arealene til tidligere Løding sykehjem. Det foreslås å bygge sykehjemmet om til 5 
omsorgsboliger og det er lagt inn 1,5 mill kr til dette i investeringsplanen. Driftsmidler vil følge med 
fra ordinær hjemmetjeneste og det er kalkulert en vedtaksnedgang i ordinære hjemmetjenester 
tilsvarende -2,1 mill kr (28).  
 
Rusomsorgen 
Høsten 2014 vil Hålogalandsgata 131 stå ferdig og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus flytter 
fra Vollen sykehjem og inn i første etasje i det nye bygget. På grunn av kommunens økonomiske 
situasjon, samt at Bodø kommune allerede har prioritert rusomsorgen i tidligere økonomiplaner, 
økes ikke rammen til rusomsorgen utover 2014-nivå (29). Rammen for rusomsorgen vil bli behandlet 
i egen sak av bystyret i desember 2014. 
 

 
Figur. 
 
Figuren over viser tidsserier fra Statistisk sentralbyrå for netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer per innbygger 20-66 år. For ordens skyld så kommer arbeidet til Oppfølgingstjenesten 
psykisk helse og rus i tillegg. Tallene viser at Bodø over år har hatt en betydelig større innsats i 
arbeidet til personer med rusproblemer, både i forhold til nivå og vekst fra år til år.  
 
Ordinær hjemmetjeneste og Miljøtjenesten 
Den ordinære hjemmetjenesten og miljøtjenesten består av 9 sonebaser fra Kjerringøy til Skjerstad 
og utfører per 30. september 2014 til sammen 4 791 vedtakstimer per uke. Figur 5.4.1.1 viser 
vedtaksutviklingen i hjemmetjenesten fra januar 2012 til og med september 2014: 
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Figur. Vedtaksutvikling i den ordinære hjemmetjenesten. 

Figuren bekrefter de siste års systematiske arbeid med å heve terskelen for å få tildelt 
hjemmetjenester, forbedre samarbeidet mellom Hjemmetjenesten og Tildelingskontoret, samt se på 
alternative måter å gi tjenester på. I 2014 har vedtaksnedgangen flatet noe ut, men det er fortsatt 
fullt fokus på å få iverksatt tidligere vedtatte effektiviseringskrav (7).  
 
Det er likevel behov for å øke grunnbemanningen i de soner der, til tross for vedtaksnedgang, den 
beregnede produksjonskapasiteten fortsatt er lavere enn hva vedtaksnivået tilsier. Hjemmetjenesten 
Tverlandet/Saltstraumen styrkes med 2 årsverk sykepleier (21). Siden Oppfølgingstjenesten ikke 
server bydel Skjerstad styrkes Hjemmetjenesten i Skjerstad med 0,4 årsverk psykiatrisk sykepleier 
som følge av vedtaksøking (22). Prosjektet Gerica plan mobil life og e-lås tilføres 0,25 mill kr i 2015 til 
å dekke lisenskostnader i forbindelse med implementering i den ordinære hjemmetjenesten. Dette 
økes til 0,5 mill fra 2016 på grunn av helårseffekt (23). Hjemmetjenesten styrkes i tillegg med 3,0 mill 
kr for å kunne optimalisere tiltak til hjemmeboende (24). 
 
Det har i 2014 vært ført tilsyn fra Arbeidstilsynet i flere Hjemmetjenesteområder, og det er gitt 
pålegg om arbeidstøy i hjemmetjenesten. Garderobeforhold i sonebasene må tilrettelegges til 
formålet og dette er prioritert i investeringsplanen. To av sonene har allerede fått dette på plass og 
det vil bli laget en plan for videre utrulling. I 2015 settes det av 0,25 mill kr til dette, med en 
opptrapping til 0,5 mill kr fra 2016 (25). 

I tillegg til strengere kriterier og nye arbeidsmetoder vurderes strukturelle endringer med større 
virksomheter for å oppnå økt fleksibilitet og stordriftsfordeler. Som en del av «PFV2» er det iverksatt 
egne prosjekter innenfor Miljøtjenesten (31) og Rehabiliteringsområdet, for å vurdere om annen 
organisering kan gi bedre utnyttelse av kompetanse, ressurser og samtidig bidra til et mer helhetlig 
tilbud, med forbedret forløp for innbyggerne. For å få full effekt av sammenslåinger til større enheter 
er tilrettelagte lokaler en forutsetning, noe som også er lagt inn i investeringsplanen. Forventet 
vedtaksvekst innenfor Miljøtjenesten vurderes videre som en del av arbeidet knyttet til 
reorganisering av Miljøtjenesten, 
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Rehabilitering til hjemmeboende 
I tråd med Strategisk samfunnsplan, anser avdelingen rehabilitering og forebygging som en viktig del 
av fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Rehabiliteringssenteret innehar en viktig kompetanse 
innfor fysio- og ergoterapi, og til tross for at rammebetingelsene er styrket i de forgående 
økonomiplaner, er det en stadig økt etterspørsel etter disse tjenestene, spesielt ergoterapitjenester. 
Styrkingen de senere år har i hovedsak vært knyttet til Hverdagsrehabilitering, da denne 
kompetansen er avgjørende for å lykkes med innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten.  
 
Hverdagsrehabilitering er et viktig grep for å få sikre kontroll på vedtaksveksten i forhold til de 
økonomiske rammene. Samtidig mener vi det også gir økt livskvalitet for brukerne. Hverdags-
rehabilitering er fortsatt prosjektbasert, men ble fra 1. juli 2014 overført til Rehabiliteringssenteret. 
Hverdagsrehabilitering gis nå i alle ordinære hjemmetjenestesoner. For å kunne gi dette tilbudet i 
hele kommunen tilføres det et budsjett for leiebil på 0,2 mill kr (26). Avdelingen anslår å kunne 
redusere vedtaksmengden årlig tilsvarende 10 mill kr i løpet av den kommende 
økonomiplanperioden, jfr. Økonomiplanen 2014-2017. I forbindelse med at prosjektet 
Hverdagsrehabilitering skal implementeres i ordinær drift vil det bli nødvendig å utrede behovet for 
administrative lokaler. 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. Det er satt av midler til 
dette i investeringsplanen. 
 
Rehabiliteringsavdelingen har redusert gjennomsnittlig liggetid fra 48 til 36 døgn, noe som har 
medført en fordobling av henvisninger til ergoterapitjenesten ved Rehabiliteringssenteret og til 
fysioterapeuter med driftsavtale. Derfor styrkes denne tjenesten med 1,0 mill kr (27). Fra 1. januar 
2015 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. Helse- og omsorgsavdelingen vil i samarbeid med 
Oppvekst- og kulturavdelingen utrede hvordan tjenestetilbudet for barn og unge med særlig behov 
kan gis på en best mulig måte, herunder også fysio- og ergoterapitjenester. Dette vil komme som 
egen politisk sak i 2015. 
 
Dagsenter 
Dagsenter er et viktig tiltak for at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, og skal 
sammen med hjemmetjenesten bidra til at den enkelte og pårørende opplever en god og trygg 
hverdag. Dagsentrene står med andre ord sentralt i det forebyggende helsearbeidet. Mørkved 
dagsenter flyttet våren 2014 til Sølvsuper helse- og velferdssenter. Vedtatte stillingsreduksjoner ved 
tidligere Bodø dagsenter og Villa Vekst i forbindelse med «PFV» er effektuert. Juni 2014 åpnet et nytt 
dagtilbud på Tverlandet med 10 plasser for personer med demens. Tilbudet mottar 0,7 mill kr i statlig 
tilskudd til og med 2015.  
 
Tiltak som gjelder hele Pleie og omsorg 
Avsetning til å dekke ubekvemstillegg, det vil si tillegg for arbeid på kveld, helg og natt styrkes med 
5,3 mill kr (28). Som del av «PFV2» innføres standard vakttyper for å gjøre det lettere å kunne jobbe 
på tvers av virksomheter og dermed gjøre avdelingen mindre sårbar ved fravær. I tillegg sikrer man 
større likebehandling av arbeidstakerne. Det vil også bli utredet muligheten for et standard 
bemanningskontor på bakgrunn av resultater fra andre kommuner (32). Som en del av etableringen 
av et KF for boligdrift overføres det rammemidler knyttet til drift av institusjonslokaler til det nye 
KFet (33). 
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Tiltak og tekniske korrigeringer 
For 2015 vil budsjettet til pleie og omsorg øke med 47,2 mill kr. Av dette utgjør lønn og pensjon 2,4 
mill kr, prisstigning 8,1 mill kr, nye og allerede vedtatte tiltak 64,5 mill kr samt effektivisering/ 
rammeoverføring -33,9 mill kr. 
 

Pleie og omsorg Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2014               649 242                649 242                649 242                649 242  

Lønns- og pensjonsendring 2014                    2 443                     2 443                     2 443                     2 443  

Tiltak ØP 2014-2017                  22 118                   28 618                   28 618                   28 618  

Øvrige endringer                    5 880                     8 380                     8 380                     8 380  

Basisbudsjett 2015               679 683                688 683                688 683                688 683  

Nye driftstiltak 2015-2018                  42 422                   56 857                   67 057                   67 057  

Effektivisering/Rammeoverføring                -33 845                 -39 945                 -42 445                 -44 945  

Prisstigning                    8 139                     8 139                     8 139                     8 139  

Driftsrammer 2015-2018               696 399                713 734                721 434                718 934 

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 2015 være på 216,8 mill kr og sysselsetter 164,1 årsverk. Til 
sammenligning var nettoregnskapet for 2013 og nettobudsjettet for 2014 henholdsvis 290,6 og 271,8 
mill kr. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil nettobudsjettet være 200,8 mill kr, gitt dagens 
nivå på lønn, pris og pensjon. 

HO øvrig       Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  Årsverk R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

HO Stab 8,5 14 374 17 244 14 190 10 791 4 091 8 591 

Tildelingskontoret 18,5 67 890 63 943 10 457 5 521 5 521 5 521 

Boligkontoret 8,0 4 210 3 995 3 855 3 855 3 855 3 855 

Avlastning 24,5 29 402 26 815 28 803 28 803 28 803 28 803 

Kjøkkendriften 21,5 27 319 28 163 23 160 23 160 23 160 23 160 

NAV Bodø 33,5 89 621 73 752 83 231 83 231 83 231 83 231 

Helsekontoret 54,6 57 752 57 860 57 732 55 232 54 232 52 232 

Sum netto rammer 169,1 290 564 271 773 221 428 210 593 202 893 205 393 

Tabell 5.4.2.1 Økonomiplanforslag 2015-2018. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

 

Tabell 5.4.2.2 redegjør for tiltak i den kommende økonomiplanperioden: 

Nr Tiltak B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

  HO øvrig         

1 Reduksjon eksterne avtale innenfor rus -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

2 Helårseffekt sparetiltak "Prosjekt framtida vårres" -5 432 -5 432 -5 432 -5 432 

  Sum økonomiplan 2014-17 -15 432 -15 432 -15 432 -15 432 

3 IKT-personell HO-stab 780 780 780 780 

4 Ingen rammeavtale eksterne institusjoner 500 500 500 500 

5 Bortfall nedtrekk eksterne institusjoner rus 10 000 10 000 10 000 10 000 
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6 Statlig refusjon ressurskrevende brukere Lillehuset -4 100 -4 100 -4 100 -4 100 

7 Statlig refusjon ressurskrevende brukere 2-boliger Vollsletta -870 -1 739 -1 739 -1 739 

8 Statlig refusjon ressurskrevende brukere 6+4-boliger Vollsletta 0 -4 067 -4 067 -4 067 

9 Ingen økonomisk effekt redusert sats sommeravlastning 735 735 735 735 

10 Nivåjustering NAV Bodø 7 000 7 000 7 000 7 000 

11 Utsatt statlig finansiering Overgrepsmottaket 1 500 0 0 0 

  Sum nye driftstiltak 2015-2018 15 546 9 109 9 109 9 109 

12 Bortfall medfinansiering spesialisthelsetjenesten -49 668 -49 668 -49 668 -49 668 

13 Rammeoverføring til nypprettet KF for boligdrift -4 295 -4 295 -4 295 -4 295 

14 "PFV2" etablering av alarmsentral/legevakt mv. 0 0 0 -2 000 

15 "PFV2" privatisering kommunale legekontor 0 -1 000 -2 000 -2 000 

16 Nedtrekk kurspott og avisabonnement -464 -464 -464 -464 

17 "PFV2" aktivitetsbasert finansiering 0 -2 500 -5 000 -5 000 

  Sum Effektivisering/Rammeoverføring -54 427 -57 927 -61 427 -63 427 

  Sum -54 314 -64 250 -67 750 -69 750 

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. 
Som en følge av tidligere effektiviseringsvedtak og utredninger knyttet til «PFV2» utredes ny 
organisering av hele avdelingen og stabs- og støtteressursene. Fagsystemet Gerica har gått fra å være 
et dokumentasjonssystem til å bli avdelingens produksjonssystem. Stopp i systemet ansees nå som så 
kritisk at det er behov for et samarbeid med IKT-kontoret for å bygge opp et fagmiljø som sikrer drift 
24/7. I den anledning setter avdelingen av 0,78 mill kr til formålet (3). Avdelingen utreder ny struktur 
for transport og reparasjon av tekniske hjelpemidler i samarbeid med Bodø Industri AS i henhold til 
tidligere vedtatte effektiviseringstiltak. Det må tas stilling til om avdelingen skal drifte mer i egen 
regi, eller om samarbeidet med Bodø Industri AS skal videreutvikles ytterligere. En videre ekstern 
avtale må ut på anbud.  
 
Tildelingskontoret 
Tildelingskontoret fatter vedtak om kommunale tjenester for i underkant av 1 mrd kr per år. I 2014 
ble det fattet 5419 vedtak, herav 69 avslag, mens det i 2015 anslås at det vil bli fattet cirka 6800 
vedtak. Per 1. september er det 50 avslag på søknader om tjenester, og 17 vedtak om delvis 
innvilgelse. Saksbehandlerne veileder henvendelser om tjenester i forhold til kriterier for innvilgelse 
av tjenester, noe som fører til at søknader ikke fremmes. Dette kan forklare deler av det lave tallet på 
avslag. Tildelingskontoret har i 2014 gjennomført en organisasjonsendring ved at saksbehandlerne er 
inndelt i team i samsvar med virksomheten i hjemmetjenesten. Det er faste samarbeidsmøter hvor 
gjennomgang av vedtak har et stort fokus. Dette medfører at rapporterte tall i større grad enn 
tidligere er korrekte. 

Økning av antall vedtak er sannsynligvis på grunn av hyppigere evaluering og revurdering av vedtak. 
Rapporterte tall for vedtakstimer viser at det er gjort et betydelig og strukturert arbeid i samarbeid 
med drift for å nedstyre drift. Naturlig nok svinger tallene noe, men viser også at et kontinuerlig 
fokus er viktig og nødvendig for å nå målet om økonomisk balanse. Hverdagsrehabilitering som 
alternativ for andre tjenester er et viktig virkemiddel for økt egenmestring der hvor 
rehabiliteringspotensiale er til stede. 
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Når det gjelder institusjonsplasser har Tildelingskontoret hatt fokus på også her å fremskaffe 
pålitelige tall på antall nye søknader, søknader under behandling, godkjente som venter på plass 
enten i hjemmet eller ved korttidsavdelingen. Det har spesielt i løpet av vår/sommer 2014 vært en 
markant økning i antall godkjente som venter på plass både i hjemmet og i korttidsavdelingen. Dette 
medfører større trykk på hjemmetjenesten for å yte forsvarlig hjelp i hjemmet, blokkering av 
korttidsplasser med resultat færre plasser for de med rehabilitering/mobilisering, ernæring og/eller 
sosiale behov. Tildelingskontoret vurderer at terskelen for å få langtidsplass er høy, på bakgrunn av 
IPLOS score, og at økningen skyldes befolkningsvekst i antall eldre, og spesielt eldre med demens. 
Kvaliteten på helsetjenestene og medisinsk behandling er gode og medfører økt levealder – lengre 
gjennomsnittlig liggetid i institusjon. 
 
I 2014 er Rusenheten avviklet, og ansatte er overført Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. 
Vedtak om ruskonsulenttjenester vil sannsynligvis medføre en økning av totalt fattede vedtak da det 
ikke har vært praksis for dette tidligere. Tildelingskontoret har fokus på ekstern kjøp av 
institusjonsplasser utenfor kommunen og gjennomgang av disse. Det forventes at 2-3 brukere kan få 
tilbudet i egen kommune i løpet av 2015. Det har ikke vært nyetablering av brukere i ekstern 
institusjon i 2014. Det er et mål å ha et samarbeid med Foyer Bodø som alternativ til ekstern 
institusjonsplassering. Det jobbes ikke videre med å etablere en rammeavtale med eksterne 
institusjoner og nedtrekket på 0,5 mill kr fra forrige økonomiplan reverseres (4). I forbindelse med 
gjennomgangen av botilbud som nå foretas innenfor rusomsorgen må dagens avtaler og ramme 
tilknyttet eksterne institusjoner i rusomsorgen opprettholdes inntil videre(5). Tildelingskontoret vil i 
2015 komme til å kjøpe tjenester hos eksterne helseinstitusjoner innenfor rus og psykiatri for i 
overkant av 51 mill kr. Linje (6)-(8) I tiltakstabellen viser økte beregnede inntekter i forbindelse med 
etableringer av botilbud ved Lillehuset/Vollsletta. I Statsbudsjettet for 2015 avvikles ordningen med 
medfinansiering av spesialisthelsetjenesten som ble innført med Samhandlingsreformen i 2012. 
Rammen på 49,7 mill kr tas derfor ut av Tildelingskontoret (12). Når det gjelder den delen av 
samhandlingsreformen som gjelder betaling for liggedøgn, så forsetter dette som før. 
Tildelingskontoret har innenfor egen ramme avsatt 0,8 mill kr til dette. 
 
Boligkontoret, kjøkkendriften og vaktmestertjenesten 
Boligkontoret i sin nåværende form vil bli avviklet i løpet av 2015. Prosessen med ny organisering av 
kontoret tok noe lengre tid enn tidligere antatt. Budsjett 2015 er derfor midlertidig lagt inn hos HO 
avdeling, men det vil bli foretatt en omfordeling mellom kommunen og KFet så snart forholdene er 
avklart.  
 
Avlastning 
I forbindelse med «PFV» ble det vedtatt en redusert sats for sommeravlastning. Dette har ikke gitt 
den ønskede økonomiske effekten og vedtaket reverseres (9). Avlastningsvirksomheten opplever stor 
etterspørsel og det er i forbindelse med «PVF2» blitt utredet hvordan man i større grad kan se denne 
tjenesten opp mot Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten. 
 
 
NAV Bodø 
Det er fortsatt store utfordringer for NAV Bodø med å tilpasse aktiviteten de økonomiske rammene 
som er tildelt. Det er framfor alt en stor økning i antall brukere som NAV må gi tilbud og bistand til, 
som tertialrapportering og regnskapsoppfølging viserer det store overskridelser innenfor økonomisk 
sosialhjelp bidrag bolig og sosialhjelp bidrag livsopphold. 

På den annen side er det flere av tiltakene fra «Prosjekt framtida vårres» som begynner å gi effekt. 
Dette i tillegg til virkningen av det brede tjenestetilbudet NAV har innenfor statlige tiltak. Det kan 
derfor konstateres at stadig flere kommer seg videre i sine liv uten at de trenger hjelp fra NAV. 
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I tillegg er «Bolig Nu» nå i full drift og det arbeides gjennom dette med å redusere kostnadene til 
midlertidig bolig. Videre er det til enhver tid om lag 80-85 brukere i Kvalifiseringsprogrammet. Dette 
er lang tids sosialhjelpsbrukere som slik får et aktivt tilbud for å komme seg videre i arbeid eller 
kvalifisering. Et annet tiltak som har gitt positive erfaringer er «Byteknikk»-prosjektet med 
vilkårssetting for spesielt unge sosialhjelpssøkere. Her har et antall brukere som søker sosialhjelp, 
fått tilbud om jobbpraksis hos Byteknikk, dette som alternativ til og istedenfor sosialhjelp. Det nyeste 
tiltaket er «Jobbsjansen», et prosjekt for å få spesielt flyktningkvinner som står med sosialhjelp og 
som er utskrevet av Introduksjonsordningen ut i arbeid. Prosjektet er tildelt prosjektmidler fra IMDI. 

NAV Bodø vil gjennom tertialrapporteringen i 2015 ha fortsatt stort fokus på å tilpasse driften til de 
økonomiske rammer. For å imøtekomme dette arbeidet, styrkes rammen til NAV Bodø med 7,0 mill 
kr, som en nivåjustering (10). 

 
Helsekontoret  
I 2015 vil det være fokus på nøktern drift, vakansestyring og økt inntjening. Det søkes fortsatt om 0,2 
mill kr i statstilskudd for å videreføre kommunepsykologstillingen, da Helsedirektoratet har utvidet 
tilskuddsperioden. Overgrepsmottaket var planlagt overført til Helseforetaket i 2015, i henhold til 
Stortingsmelding 15 «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner», men dette er utsatt til 
2016 (11). Legevakten har vært gjennom en fase med testing av driften av daglegevakt, slik at det har 
vært leger tilgjengelig døgnet rundt. Dette har vært en faglig styrkning av legevakten og har blitt et 
bedre tilbud til befolkningen, og legestillingene er selvfinansiert. Det jobbes for å gjøre tilbudet 
permanent. Det oppleves fortsatt 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 (14). Det utredes muligheten for 
privatisering av de kommunale legekontorene, noe som antas å gi en effektivisering på 2 mill kr fra 
2017 (15). 

Ved Krisesenteret i Salten har administrasjonen utredet muligheten for modulbygg til administrative 
lokaler på eksisterende tomt. Kostnaden er beregnet til 2 mill kr og er lagt inn investeringsplanen fra 
2017. 
 
Tiltak som gjelder hele HO-øvrig 
I forbindelse med «PFV» ble det vedtatt et nedtrekk i budsjettet til avisabonnement og kurs over 
Rammeområde 8. Dette er nå trukket ut av HO-avdelingen (16). I forbindelse med «PFV2» er det i 
samarbeid med konsulentselskapet BDO sett på muligheten for å innføre aktivitetsbasert 
finansiering. I korte trekk betyr det at Tildelingskontoret i framtiden ikke bare skal tildele tjenester, 
men også en økonomisk ramme til å utføre den. Dette skal igjen sikre samsvar mellom 
beslutningstaker og det økonomiske ansvaret, noe som ut fra erfaringer blant annet fra Kristiansand 
kommune kan gi betydelige innsparinger gjennom mer rasjonell ressursbruk (17). 

 
 
Tiltak og tekniske korrigeringer 
For 2015 vil budsjettet til HO-øvrig reduseres med -55,0 mill kr. Av dette utgjør lønn og pensjon 0,8 
mill kr, prisstigning 5,8 mill kr, nye og allerede vedtatte tiltak 0,1 mill kr og effektivisering/ramme- 
overføringer -59,6 mill kr. 
 
HO øvrig Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2014               271 772                271 772                271 772                271 772  

Lønns- og pensjonsendring 2014                       844                        844                        844                        844  

Tiltak ØP 2014-2017                -15 432                 -15 432                 -15 432                 -15 432  
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Øvrige endringer                  -2 658                   -3 556                   -7 756                   -3 256  

Basisbudsjett 2015               254 526                253 628                249 428                253 928  

Nye driftstiltak 2015-2018                  15 546                     9 109                     9 109                     9 109  

Effektivisering/Rammeoverføring                -54 427                 -57 927                 -61 427                 -63 427  

Prisstigning                    5 784                     5 784                     5 784                     5 784  

Driftsrammer 2015-2018               221 428                210 594                202 894                205 394 

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

 

5.5 Eiendom 
På bakgrunn av vedtak i bystyret 19/6 2014 er det fra 1/1 etablert Bodø kommunale eiendommer KF. 
Dette nye selskapet skal ha ansvaret for eiendomsforvaltningen i Bodø kommune. Dette innebærer 
at alt personell som er berørt av dette er overført til Bodø kommunale eiendommer KF, herunder alle 
vaktmestere, renholdere og eiendomskontoret. Deler av boligkontoret skal også overføres det nye 
eiendomsforetaket, men det skal vurderes nærmere hvilke forvaltningsoppgaver fra boligkontoret 
som skal overføres før dette gjennomføres. Boligsosiale oppgaver samt startlån skal ikke overføres.  

Det ligger i vedtaket at finansieringen av det nye selskapet ikke skal få tilført nye midler, men 
forholde seg til de midlene som allerede er bevilget til eiendomsforvaltning. Grunnlaget for 
budsjettet er bemanningslister og driftsmidler på funksjoner 130, 221,222, 261, 381 og 386. Dette er 
trukket ut av budsjettet til Bodø kommune og danner grunnlaget for budsjettet til Bodø kommunale 
eiendommer KF.  

Alle brukere av kommunale bygg skal heretter betale husleie til Bodø kommunale eiendommer KF 
tilsvarende de midlene som er trukket ut fra alle aktuelle funksjoner. For 2015 er det beregnet en flat 
husleie for alle typer bygg. Husleien er grunnlaget likviditeten til Bodø kommunal eiendommer KF og 
må derfor betales forskuddsvis. Husleie på R8 er husleie for tomme bygg og bygg som 
eiendomskontoret har hatt ansvaret for. Husleien er fordelt slik: 

  
Oppvekst og 

kultur Helse og omsorg 
Teknisk 

tjenester Sentraladm. 
R8 (inkl 
tomgangsleie) Sum  

Areal 118 998 52 161 8 181 11 570 15 645 206 554 

Husleie 57 796 640 25 334 447 3 973 344 5 619 313 7 598 555 100 322 300 

Tabell 5.5.1. Foreløpig beregning av husleie til Bodø kommunale eiendommer KF. 

Bodø kommunale eiendommer KF skal også være ansvarlig for ekstern husleieavtaler. For å sikre at 
Bodø kommune ivaretar sine forpliktelser ovenfor eksterne parter overføres dette ikke til Bodø 
kommunale eiendommer KF fra 1/1 2015. Det overføres når den nye organisasjonen har fått på plass 
nødvendige rutiner og senest fra 1/1 2016.  

Ansvaret for strøm er heller ikke overført Bodø kommunale eiendommer KF. Grunnen til det er i 
første rekke at Bodø kommunen benytter egen kvotekraft som medfører noen tekniske 
skatteføringer som gjør det vanskelig å overføre dette til Bodø kommunale eiendommer KF i denne 
omgang.  

Målsettingen er også at kapitalkostnader skal synligjøres i husleien som avdelingene betaler til Bodø 
kommunale eiendommer KF. For å synliggjøre kapitalkostnadene er det nødvendig med mere tid for 
å finne frem til gode økonomiske modeller som er tilpasset kommunal virksomhet. Kapitalelement i 
husleien skal innføres fra 2016.  

Viser til egen budsjettsak til Bodø kommunale eiendommer KF for øvrige detaljer. 
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5.6 Teknisk avdeling  
Teknisk avdeling er produsent av en rekke av de basistjenestene som innbyggerne benytter i 
hverdagen og har også ansvar for tjenester som bidrar til innbyggernes sikkerhet. Avdelingens 
tjenester omfatter forvaltnings-, drifts- og investeringstiltak innenfor områdene: 

 Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering 

 Veg- og trafikkanlegg 

 Parker- og grøntanlegg 

 Plan- og byggesakstjenester 

 Geodatatjenester 
 

Teknisk avdeling       Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  Årsverk R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Felles adm/bygderuta 6,0 6 -349 1 081 1 081 1 081 1 081 

Sivilforsvaret 1,0 843 897 907 907 907 907 

Parkering/torg 7,5 -8 048 -15 579 -13 557 -13 557 -13 557 -13 557 

Byggesak 12,0 -2 632 -2 708 -2 809 -2 809 -2 809 -2 809 

Byplan 12,0 6 991 7 498 8 022 8 022 8 022 8 022 

Geodata 20,5 7 849 7 261 8 566 8 566 8 566 8 566 

Byteknikk 97,8 63 520 60 678 74 501 74 633 74 770 74 909 

Vann og avløp 39,7 0 0 0 0 0 0 

Sum netto rammer 197,5 68 528 57 698 76 711 76 844 76 981 77 120 
Tabell 5.6.1 Økonomiplanforslag 2015-2018. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Kommunen har lenge vært inne i en sterk ekspansiv utbyggingsperiode med mange tunge 
byutviklingsprosjekter. Avdelingens hovedutfordringer og prioriteringer har ikke endret seg vesentlig 
fra i fjor. Driftsbudsjettet er utarbeidet i henhold til rammeforutsetningene og har en total 
økonomisk ramme på 273 millioner kr. For vann- og avløpssektoren finansieres drifts- og 
kapitalkostnadene fullt ut gjennom gebyrer og bruk av tidligere års opparbeidede fondsmidler. 
Innenfor de øvrige tjenesteområdene er selvfinansieringsgraden varierende, mens tjenester relatert 
til plan- og bygningsloven har høy selvfinansieringsgrad. Avdelingens nettobudsjett utgjør således 75 
millioner kr.  

Teknisk avdelings hovedutfordringer i den neste 4-årsperioden kan kort oppsummeres slik:  

 Følge opp kommuneplanens arealdel og samfunnsdel om bærekraftig byutvikling 

 Fortløpende vedlikehold og utbedring av veiene i henhold til forsvarlig standard 

 Vedlikehold av gatebelysning 

 Følge opp tiltak i Bypakke Bodø for økt fremkommelighet og sikkerhet for gående og 
syklende  

 Øke attraktiviteten til bykjernen gjennom god standard på vinterdrift og renhold og 
kvalitetsheving av viktige byrom 

 Kommunens oppgaver som forurensningsmyndighet 
 
 
Teknisk avdeling Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2014                  57 698                   57 698                   57 698                   57 698  

Lønns- og pensjonsendring 2014                    1 100                     1 100                     1 100                     1 100  

Tiltak ØP 2014-2017                    7 133                     6 266                     6 403                     6 403  

Øvrige endringer                       247                        247                        247                        247  
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Basisbudsjett 2015                  66 178                   65 311                   65 448                   65 448  

Endring i egenbetalinger                    5 895                     6 896                     6 896                     6 896  

Nye driftstiltak 2015-2018                    3 928                     3 927                     3 926                     4 065  

Innsparing/effektivisering                        -62                         -62                         -62                         -62  

Prisstigning                       773                        773                        773                        773  

Driftsrammer 2015-2018                  76 711                   76 844                   76 981                   77 120  

Tabell 5.6.2. Endring i teknisk avdeling. Tall i 1000 kr. 

 

Teknisk avdeling er ikke dimensjonert for så store oppgaver og arbeidsmengde som følger av 
utviklingen som byen er inne i. Sektoren stilles derfor overfor store utfordringer med stort press på 
de fleste tjenestene innen avdelingens tjenesteområde. Avdelingen er dessuten avhengig av å ha nok 
medarbeidere med rett og tilstrekkelig kompetanse for å kunne levere gode tjenester på kort og lang 
sikt. Det er begrenset tilgang på medarbeidere med ønsket kompetanse innenfor de aktuelle 
fagområdene, og kommunen konkurrerer med det private markedet og andre offentlige etater om 
denne arbeidskraften. Det medfører at det periodevis er svært utfordrende både å rekruttere og 
beholde personell i flere av tjenesteområdene. 

Forsvarlig drift og godt vedlikehold av byens tekniske infrastruktur er grunnleggende viktig for byens 
funksjonsdyktighet, for innbyggernes velvære og byens omdømme. For noen av sektorens tjenester 
har drifts- og vedlikeholdsnivået over flere år blitt redusert til under det som sektoren mener er riktig 
forvaltning av kommunens verdier.  

Vegnettet viser tydelige tegn på at vedlikehold har vært forsømt i mange år, og deler av vegnettet er 
i økende forfall. Etterslepet for vedlikehold av vegene ble i Hovedplan for veger i 2011 beregnet til 
cirka 250 mill kr for å oppnå tilfredsstillende standard. I tråd med økonomiplanen har rådmannen 
lagt inn en opptrapping av vegbudsjettet til cirka 60 mill som er nødvendig for å stanse 
verdiforringelsen av vegnettet. Det foreslås også kr 28 mill i økte investeringsmidler i 
økonomiplanperioden til ekstraordinært vedlikehold av kommunale veger. Midlene anses som 
strengt nødvendige for å redusere vedlikeholdsetterslepet.  

De to viktigste vedlikeholdspostene for vegområdet er asfaltdekker og bruer. Tidligere inspeksjoner 
av bruer har avdekket at tilstandsnivået på noen av kommunens 73 bruer er kritisk. Vedlikehold av 
disse bruene må prioriteres i årene fremover. Rådmannen har innarbeidet 1,5 mill kr årlig til 
vedlikehold av bruene og gradvis innhenting av vedlikeholdsetterslep.  

Også i forhold til 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. Rådmannen har 
derfor økt budsjettrammen med 1,5 mill kr til drift og tilsvarende til investering. 

Byjubileet har utløst ambisjon om  

o Ferdigstilling av deler av havnepromenaden  
o Økt vedlikehold av veier og fortau  
o Opprusting av Bankgata 
o Fullføring av nedre del av Gågata 
o Oppfølging av prosjektet ”Renere havn”  

 

Kommunen har en rekke parker, lekeplasser og grøntområder med stort behov for vedlikehold og 
oppgradering. Den grønne infrastrukturen, inkludert de bilfrie plassene i sentrum, har stor betydning 
for helse og trivsel for byens innbyggere. Gode byrom danner rammen om liv og aktivitet og er 
viktige når målet i kommuneplanen om tettere utnyttelse og flere boliger i sentrum skal oppfylles. 
Det har vært en prioritert oppgave med økt tilrettelegging og å opprettholde en høy 
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vedlikeholdsinnsats av våre grønne områder. Stagnasjon i bevilgningene har imidlertid ført til at vi 
har en del nedslitte anlegg og redusert driftsstandard på noen områder. Rådmannen har imidlertid 
ikke funnet rom for en opptrappingsplan i dette budsjettet. 

Kommunen har gjennomført en betydelig utbygging av store vann- og avløpsanlegg, samt 
gjennomført omfattende sanering og fornyelse av eksisterende VA-nett i sentrumsområdet de siste 
12-14 årene. Satsingen på oppgradering og vedlikehold av infrastrukturen på vann- og 
avløpsområdet videreføres. Tjenestene vann og avløp er selvfinansierende gjennom gebyrer, og har 
ingen direkte påvirkning på kommunens øvrige driftsbudsjett. Det foreslås ingen gebyrøkninger i 
2015. 

I kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er det vedtatt som overordnet strategi å tilrettelegge for 
økt bolig- og næringsutvikling i sentrum. Fortettingsstrategien medfører kompliserte og konfliktfylte 
saker med mange berørte parter, noe som gir krevende prosesser med stor grad av medvirkning. 
Bystyret er også svært ambisiøs med tanke på nødvendig planmessig tilrettelegging i forhold til by- 
og transportutvikling og oppgradering av byen. Selv om byplankontoret har den nødvendige 
kompetansen, vil det ikke være mulig å gjennomføre alle plan- og utredningsoppgaver som ønskes 
uten betydelig ekstern konsulentbistand utover dagens budsjettramme som foreslås økt med cirka 
0,5 mill kr.  

Bypakke Bodø skal tilrettelegge for et miljøvennlig, effektivt og trafikksikkert transportsystem i 
byområdet i løpet av de neste 10 årene. Prosjektoppfølgingen vil stille avdelingen overfor store 
kapasitetsmessige utfordringer i både plan-, prosjekterings og gjennomføringsfasen.  

I investeringsforslaget for sektoren er det lagt til grunn en oppfølging av tidligere politiske vedtak og 
forutsetninger. Det ekspansive investeringsprogrammet i planperioden representerer ikke bare en 
finansiell utfordring, men også en stor utfordring hva angår mulighetene for å klare å gjennomføre 
prosjektene som planlagt. I investeringsbudsjettet for kommunale veier inngår 2 mill kr til 
kollektivtiltak, 40 mill kr til opprusting av veier og 22,1 mill kr til trafikksikringstiltak og gang-
/sykkelveier i samsvar med vedtatt kommuneplanens samfunnsdel. 

Investeringene innenfor vann og avløp utgjør til sammen 98,4 mill kr. Det arbeides med revisjon av 
hovedplanen for vann. Planarbeidet er forsinket og kan derfor ikke legges til grunn for bystyrets 
prioriteringer innenfor sektoren i 2015. Ved to tidligere budsjettbehandlinger har det vært reist 
spørsmål om vanntilførsel til henholdsvis Seines og Gillesvåg. Tiltakene utredes som nye 
forsyningsområder i hovedplanen. For begge prosjektene gjelder at det bare foreligger grove 
kostnadsestimater. Utbygging av vannforsyning til Seines er i utkast til hovedplanen anslått til cirka 
17 mill kr og forsyning til Gillesvåg cirka 18 mill kr, men billigere dersom det kan legges sjøledning fra 
Marvold til Gillesvåg. Byteknikk har på forespørsel tidligere, beklageligvis kommet i skade for å oppgi 
den totale kostnadsrammen for de to prosjektene som kostnad for bare Seinesprosjektet. 

Byggesak har som oppgave er å ivareta samfunnets interesser og krav til byggverk i samsvar med 

lover og forskrifter på området. 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. Kontoret finansieres 

gjennom gebyrer og er selvkostfinansiert. 

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 for øvrig bli rettet mot universell utforming og energi i tråd med forskriftskrav.  

Økt tilgjengelighet, kort saksbehandlingstid og effektive arbeidsrutiner skal fortsatt prioriteres. Ett av 

tiltakene i den forbindelse er arbeidet mot døgnåpen forvaltning og utvikling av tjenester via 

webportal. 
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Byplan vil fortløpende følge opp vedtak i kommuneplanens arealdel 2014-2026 som ble vedtatt av 

bystyret i møtene i juni og september 2014. Fysisk byplanlegging legger grunnlaget for utvikling av 

byen langt utover budsjettperioden. Det innebærer flere omfattende planoppgaver for tilrettelegging 

for byomforming og utbygging av nye boligområder i sentrum og Mørkved. Det blir nødvendig med 

et utstrakt samarbeid med private grunneiere og utbyggere i disse planprosessene. Behovet for å 

klargjøre mer areal for bolig- og næringsutvikling og prosjekter i Bypakken blir viktige stikkord i 

perioden.  

Oppdatering og fornying av mange eldre reguleringsplaner innenfor byutviklingsområdet, kan gi 

bedre, billigere og raskere saksbehandling av mange byggesaker. Det er et stort behov for å 

oppdatere plangrunnlaget for deler av sentrum, og bydelene Alstad, Grønnåsen, Hunstad, 

Hunstadmoen og Mørkved. Arbeidet kan oppstartes i 2015. 

Byplan har i løpet av det siste året rekruttert inn ny kompetanse og kan nå ta ansvaret for store deler 

av kommunens planoppgaver som reguleringsplaner for kommunale prosjekter og overordnede 

arealplaner. I tillegg har Geodata kompetanse til å utarbeide plankartene. Dette har gitt gode 

erfaringer og resultatet er bedre planer, bygging av kompetanse internt i kommunen og mindre bruk 

av konsulentbistand. Det er imidlertid flere fagområder en ikke har tilstrekkelig kompetanse på, og 

det er derfor behov for kjøp av fagrapporter innen for eksempel tema som kulturminner, biologisk 

mangfold, trafikkanalyser og trafikkløsninger, mulighetsstudier av kvartaler og større planområder og 

utforming av byrom. Budsjettrammen til kjøp av konsulenttjenester foreslås derfor økt med 0,5 kr i 

forhold til 2014.  

I kommuneplanens arealdel er det vedtatt byomforming og utbygging i to store områder i sentrum. 

Det er en utfordring å møte dette med overordnede avklaringer og planarbeid, slik at helheten og 

berørte interesser ivaretas på en god måte.  

Av viktige planoppgaver i 2015 nevnes: 

 Rønvikjordene: Utarbeiding av mulighetsstudie 2014 og oppstart områdereguleringsplan i 
2015. Kr. 400.000. 

 Storgataprosjektet: Oppstart høst 2014 med kulturminnefaglig rapport. Utarbeiding av 
mulighetsstudie og reguleringsplan 2015. Kr. 400.000 

 Omformingsområde øst i Sentrum: Start høsten 2014. Kr. 200.000 

 Flyplassen – eget prosjekt gjennom flyplassprosjektet – avsettes ikke midler utover 
personell. 

 Saltstraumen: oppstart 2014. Midler 2015: 200.000 

 Fortettingsprosjekter i byutviklingsområdet og gjennomgang og oppdatering av gamle 
reguleringsplaner innenfor byutviklingsområdet, samt områdereguleringsplan for Breiva 
boligfelt: Oppstart 2015. Utredninger kr. 400.000 
 

Geodata og geodatasystemer spiller en viktig rolle i samfunnsplanlegging, for verdiskapning og 
utvikling av tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne. Tilgang til geodata er avgjørende for 
kommunal og annen offentlig saksbehandling og for utvikling av gode offentlige digitale tjenester. 
Økt digitalisering er en viktig forutsetning for å bidra til å løse en rekke utfordringer innenfor 
tjenesteproduksjonen. Geodatakontoret arbeider derfor kontinuerlig for å videreutvikle nivået på de 
tjenester som leveres til kommunens administrasjon, byens innbyggere og næringsliv.  

Det er blitt satt i drift ny kartportal på inter- og intranett for publikum og saksbehandlingsbehov. Det 
skal arbeides for at den nettbaserte kartløsningen blir så god som mulig for interne og eksterne 
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brukere. Det er gjennomført nykartlegging over tettsteder i kommunen. Kommunes kart blir 
oppdatert med de nykonstruerte dataene i løpet av våren 2015.  

Kommunale veier  

Det kommunale vegnettet er i stadig utvikling og behovet for økte drifts- og vedlikeholdsmidler er 

økende. Etter åpning av Tverlandsbrua skal nå tidligere Rv 80 omklassifiseres fra statlig til kommunal 

veg. I 2015 vil dermed det kommunale vegnettet øke med cirka 2,5 km kjøreveg og cirka 2,4 km gang 

og sykkelveg. Ved omklassifisering av Gamle riksvei 17 i 2010 er det kommunale vegnettet økt med 

nesten 15 km, som alene utgjør mer enn 4 % vekst. I tillegg utvides vegnettet årlig som følge av 

kommunale prosjekter og ved overtakelse av veger/fortau gjennom utbyggingsavtaler med private 

feltutbyggere. 

Gatelys  

Når det gjelder kommunale gatelys er vedlikeholds- og utskiftingsbehovet stort. Eldre gatelys 

medfører store driftsproblemer og trenger oppgradering, samtidig som økninger i energipris og 

gebyrer 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 minimum cirka 3,0 mill kr. I tillegg tilsier en foreløpig tilstandsrapport fra Bodø Energi at det må 

utskiftes skadde og rustne søyler samt kabler for cirka 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. 

Nr Tiltak B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

  Teknisk avdeling         

1 Parkeringsgebyr 5 895 6 896 6 896 6 896 

2 Økt gatelysbevilgning 1 500 1 500 1 500 1 500 

3 Økt vedlikehold broer 1 500 1 500 1 500 1 500 

4 Realøkning vegvedlikehold 9 500 9 500 9 500 9 500 

5 Korrigering lønnsavsetning 408 407 407 407 

6 Stilling fra Eiendomskontoret 709 709 709 709 

7 Justering kapitalkostnader i ØP 0 0 0 0 

8 Økt lisenskostnad 105 105 105 105 

9 Gatelys, endring 2018 0 0 0 139 

10 Parkering, redusert 0,5 årsverk -294 -294 -294 -294 

  Sum 19 393 20 322 20 322 20 322 

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

 

1. Beregninger som er gjort etter endringer i parkeringsgebyr og utvidelser av soner tilsier at tidligere 
anslag må reduseres til et realistisk nivå utfra dagens satser og parkeringsmønster. 

2. Den årlige overføring fra Bodø Energi dekker ikke behovet til drift og vedlikehold av gatelys. 

3. 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 cirka 2 bruer hvert år. 

4. Realøkning for å minske etterslepet på vedlikeholdet innenfor det kommunale veinettet. 
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5. Teknisk korrigering etter årets lønnsoppgjør. 

6. I forbindelse med organisering av KF eiendom, overføres en stilling til teknisk avdeling. 

7. Innenfor vann og avløpsområdet er utgiftssiden justert utfra gjeldende rentesats, og korrigert 
tilsvarende på inntektssiden. 

8. Økte lisenskostnader innenfor Geodata. 

9. Teknisk korrigering av gjeldende overføring fra Bodø Energi. 

10. Innenfor driften av parkering er bemanningen redusert med 0,5 årsverk. 

 

Vann og avløp 

Drikkevannskvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen er god og avløpshåndteringen er stort sett 

tilfredsstillende med hensyn til rensekravene. Selv om flere nye driftskrevende vannbehandlings-

anlegg og avløpsrenseanlegg er satt i drift seneste år foreslås det ingen økning i vann- og avløps-

gebyrene. 

Beregning av avgiftsgrunnlag vann. 

Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 2018 

Driftsutgifter 26 990 30 968 31 897 32 854 33 840 

Kapitalkostnader 42 995 43 419 45 683 46 154 46 723 

Avgiftsgrunnlag 69 985 74 387 77 580 79 008 80 563 

Inntekter vann -77 675 -77 075 -77 325 -77 575 -77 825 

Diff. avgiftsgrunnlag vs inntekter -7 690 -2 688 255 1 433 2 738 

Avsetning/bruk av fond 7 690 2 688 -255 -1 433 -2 738 

Akkumulert fond 48 018 50 706 50 451 49 018 46 280 

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

Tabell 5.6.4. Avgiftsgrunnlag vann. Tall i 1000 kr. 
 

 
Beregning av avgiftsgrunnlag avløp 

Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 2018 

Driftsutgifter 24 735 27 235 27 779 28 335 28 902 

Kapitalkostnader 29 291 29 080 30 287 33 017 35 552 

Avgiftsgrunnlag 54 026 56 315 58 066 61 352 64 454 

Inntekter avløp -56 534 -57 000 -57 250 -57 500 -57 750 

Diff. avgiftsgrunnlag vs inntekter -2 508 -685 816 3 852 6 704 

Avsetning/bruk av fond 2 508 685 -816 -3 852 -6 704 

Akkumulert fond 20 848 21 533 20 717 16 865 10 161 

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 5-årig swap-rente, med et 
tillegg på 0,5 %. For 2015 er renten satt til 2,64 %, gjeldende for september 2014. 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 cirka 6 %. Som følge av for tiden lav kalkylerente, foreslås det ingen 
avgiftsøkning i perioden for henholdsvis vann og avløp. 
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Beregning av avgiftsgrunnlag renovasjon 

Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 2018 

Driftsutgifter 1 017 1 024 1 028 1 032 1 037 

Kapitalkostnader 183 176 172 168 163 

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

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

Diff. Avgiftsgrunnlag vs inntekter 0 0 0 0 0 

Avsetning/bruk av fond           

Akkumulert fond 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 

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 2015-2018 

  Årsverk R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Finansforvaltning 0,0 -177 -225 -190 -109 -6 114 

Skatt og rammetilskudd 0,0 -67 102 -79 960 -79 420 -84 395 -86 457 -88 520 

Avtaler 0,0 91 734 103 650 114 235 123 962 124 125 124 585 

Avskrivninger 0,0 -93 235 -99 209 -99 415 -102 882 -106 079 -109 178 

Overformynderiet 0,0 2 117 0 0 0 0 0 

Fellesområde 0,0 20 727 16 456 88 653 118 538 168 944 209 545 

Sum netto rammer 0,0 -45 936 -59 287 23 863 55 115 100 527 136 546 

Tabell 5.7.1. Økonomiplanforslag 2015-2018. 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 
79,4 mill kr i 2015, stigende til 88,5 mill kr i 2018.  
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Avtaler 
Nedenfor vises en oversikt over tilskuddene til kommunale foretak og kirkelig fellesråd for 2015 
beregnet med utgangspunkt i tilskudd 2014, men prisjustert med deflator og ny pensjonssats. 
 
Dette betyr at tilskuddene blir som følger:  
Bodø Spektrum KF  2014 kr 4 741 000  2015 kr 4 804 000 
Bodø Kulturhus KF  2014 kr 13 464 000  2015 kr 17 354 000 
Bodø kirkelige fellesråd  2014 kr 26 317 000  2015 kr 26 924 000 
 

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

Salten Brann IKS  2014 kr 42 564 000  2015 kr 44 125 000 
Tros og livssyn   2014 kr 1 850 000  2015 kr 2 100 000 
Helse og miljøtilsyn Salten 2014 kr 1 689 000  2015 kr 1 810 000 Tilskudd 
Helse og miljøtilsyn Salten 2014 kr 228 000  2015 kr 230 000 Husleie 
Visma    2014 kr 2 800 000  2015 kr 2 884 000 
Personalforsikringer  2014 kr 4 860 000  2015 kr 5 800 000 
Salten kommunerevisjon 2014 kr 2 335 000  2015  kr 2 405 100 
Salten regionråd  2014 kr 1 830 000  2015 kr 1 887 000 

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. 

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.  

Overformynderi 
Overformynderiet er flyttet over til Fylkesmannen fra og med 1.7.2013.  
 

Felleskostnader 
Her ligger også en del avtaler, samt lønnsavsetningene i perioden. 
 
KS    2014 kr 4 824 000  2015  kr 4 971 000 1 Kontingent 
Norsk pasientskade  2014 kr 1 500 000  2015  kr 1 500 000  
BKBS    2014  kr 4 400 000  2015 kr 4 400 000 Husleie 
BKP Avtalefestet pensjon 2014 kr 16 650 000  2015 kr 16 650 000  
 

Kommunens fellesområde Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 

  B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

Opprinnelig vedtatt budsjett 2014                -59 287                 -59 287                 -59 287                 -59 287  

                                                           
1
 De ansatte trekkes hver måned for OU-midler. Det budsjetteres derfor med 1 030 000,- som en inntekt som 

kommer til fratrekk. Netto 3 941 000,-. 
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Lønns- og pensjonsendring 2014                           -                              -                              -                              -    

Tiltak ØP 2014-2017                  -7 900                 -15 084                 -14 752                 -14 708  

Øvrige endringer                           -                              -                              -                              -    

Basisbudsjett 2015                -67 187                 -74 371                 -74 039                 -73 996  

Endring i egenbetalinger                      -200                       -200                       -200                       -200  

Nye driftstiltak 2015-2018                  88 714                127 339                172 922                208 719  

Innsparing/effektivisering                        -40                       -215                       -743                       -743  

Prisstigning                    2 576                     2 562                     2 588                     2 766  

Driftsrammer 2015-2018                  23 863                   55 115                100 527                136 546 

Tabell 5.7.2. Avdelingens driftsrammer 2015-2018. Tall i 1000 kr 

Fra økonomiplanvedtaket desember 2014 ble det lagt inn en rekke reduksjoner på kommunes 
fellesområde, for eksempel ble det lagt inn en besparelse på seniortiltak, permisjonsregler m.m. De 
fleste av disse er lagt inn i linjen for tiltak ØP 2014-2017, tiltak som er reversert er kommentert 
under. 
 

Nr Tiltak B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

  Kommunes fellesområde         

1 Økt feieinntekter -200 -200 -200 -200 

2 Ny Brannstasjon fom 2016 ekls mva 2 766 15 936 16 249 16 561 

3 Leieinntekt Brannstasjon -300 -3 900 -3 900 -3 900 

4 Lønnsavsetning -10 000 15 000 -5 000 20 000 

5 Kapitalkostnader -206 -3 673 -6 870 -9 969 

6 Engangsmidler åpning Stormen trukket ut igjen -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

7 Engangsmidler etablering KF -300 -300 -300 -300 

8 Tilskudd Bodø kulturhus KF 3 385 3 385 3 385 3 385 

9 Red. avdelingene kurs/konferanse 1 000 1 000 1 000 1 000 

10 Red. avdelingene abonnement 100 100 100 100 

11 Reversering sparetiltak, forsikring 300 300 300 300 

12 Kontingent Vasskraftkommuner 12 12 12 12 

13 Endringer mva 581 -4 395 -6 457 -8 520 

14 Korrigering overføring til Tusenhjemmet -84 -117 -170 -94 

15 Kap. 4 lokale forhandlinger 13 546 13 546 13 546 13 546 

16 Reversert strategisk sykefravær 885 885 885 885 

17 Reversert treningsavtale, allerede tatt ut 400 400 400 400 

18 Reallønnsvekst 0 0 59 283 74 853 

19 ØP 2014-2017, ikke bruk av premieavviksfond 9 000 9 000 9 000 9 000 

20 ØP 2015-2018, bruk av premieavviksfond -13 830 -3 300 0 0 

21 Bodø Eiendom KF 79 261 79 261 79 261 79 261 

22 Fra Eiendom 4 049 4 049 4 049 4 049 

23 Bodø Glimt 150 150 150 150 

24 Husleie Tverlandet Skole 0 2 000 10 000 10 000 

25 Avtale med Domkirkens diakonistiftelse utgår 0 0 -300 -300 

26 Trekk gebyrutgifter -40 -40 -40 -40 

27 Husleie Salten Miljøtilsyn IKS 0 0 -228 -228 

28 Tilskudd Sjunkhatten 0 -125 -125 -125 
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29 KommIT utgår  0 -50 -50 -50 

  Sum 88 474 126 924 171 979 207 776 

Tabell 5.7.3 Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Bodø kommune øker feieinntektene med 200 000 i 2015. Fra 4,3 mill kr til 4,5 mill kr. Denne 
økning er på 4,7 %. Prislisten er oppdatert med dette.  

2. Ut fra OPS avtalen har rådmannen lagt inn forventet husleie inn på kommunens fellesområde. 

3. Leieinntekter Brannstasjon, dette er framleie i forbindelse med tilbygget, blålyssentralen.  

4. Lønnsavsetningen blir i 2015 på kr 40 mill kr, det vil si 10 mill kr lavere enn i 2014 som var et 
hovedoppgjør. I 2015 ligger avsetning på 65 mill kr, 2017 45 mill kr og 2018 70 mill kr. 

5. Kapitalkostnadene er korrigert for tidligere års økonomiplaner, samt endringer i årets 
økonomiplan. Denne posten har en tilsvarende motpost i VA sektoren. For kommunen som helhet 
skal ikke kapitalkostnadene medføre noen form for ubalanse i driftsregnskapet. 

6. Det ble i 2014 bevilget 2 mill kr til åpningen av Stormen, dette beløpet er nå trukket ut av 
kommunes fellesområde. 

7. Det ble i 2014 bevilget 0,3 mill kr til etablering av Bodø eiendommer KF, dette beløpet er nå 
trukket ut av kommunens fellesområde. 

8. Fra tidligere år ligger det en økning av tilskuddet til Bodø Kulturhus KF som følge av etableringen 
av Stormen. 

9. Det ble i 2014 vedtatt å trekke ned kurs/konferanse utgiftene med 1 mill kr. Tiltaket ble lagt på 
kommunens fellesområde. I løpet av 2014 er dette fordelt ut på avdelingene, og med dette nulles 
tiltaket. 

10. Det ble i 2014 vedtatt å trekke ned abonnementer med 0,1 mill kr. Tiltaket ble lagt på 
kommunens fellesområde. I løpet av 2014 er dette fordelt ut på avdelingene, og med dette nulles 
tiltaket. 

11. I forbindelse med anbudskonkurransen på bygg forsikring ble det lagt inn en antatt besparelse 
ved inngåelse av ny avtale på 0,3 mill kr. Avtalen viste seg og ikke bli billigere, slik at dette tiltaket fra 
2014 reverseres. 

12. Medlemskontingent Landssamanslutninga av vasskraftkommunar. Dette er en kontingent som 
ikke har ligget inne i budsjettet tidligere, men som kommunen mottar hvert år. 

13. Endringer merverdiavgift drift består av flere ledd. Det er lagt inn økning som følge av 
merverdiavgift på husleien til Stormen og brannstasjonen med 1,1 og 3,2 mill kr, det er lagt inn en 
generell forventing om 2 mill kr i økt merverdiavgift per år, det er lagt inn en nedjustering av 
merverdiavgiften på 3,9 mill kr som følge av at regnskapet for 2014 viser en knekk. 

14. Justering av overføringen til Tusenhjemmet. Avtalen følger en nedbetalingsplan. 

15. Det er satt av midler til lokale forhandlinger kapittel 4, siden årets forhandlinger ikke er ferdige 
når budsjettet utarbeides. 

16. og 17. I økonomiplan 2014-2017 var det planlagt bruk av premiefond på 9 mill kr kun det første 
året. Derfor reversering på 9 mill kr. I økonomiplanperioden 2015-2018 er det foreslått å benytte 
13,9 mill kr i 2015 og 3,3 mill kr i 2016 av premiefondet i pensjonskassa. 

18. I tidligere økonomiplan ble det lagt inn midler til reallønnsvekst, men i dette forslaget til 
økonomiplan er midlene strøket pga salderingsutfordringer. Det lagt inn midler kun i 2017 og 2018. 
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19. og 20. Bruk av premiefondet: Det er budsjettert med bruk av premiefond i 2015 13,9 mill kr og i 
2016 3 mill kr. Beløpet på 9 mill kr stammer fra ØP 2014-2017 hvor 9 mill kr var benyttet i 2014, men 
skulle ikke benyttes videre i 2015-2017. 

21. Bodø Eiendommer KF. Beløpet skal fordeles ut til avdelingene etter arealnøkkelen som er 
illustrert i kapittel 5.5. Av praktiske hensyn er alt foreløpig lagt inn på kommunens fellesområde. 
Rammene til avdelingene vil øke med 79,2 mill kr når dette fordeles ut igjen. 

22. Det er overført 4 mill kr fra Eiendomskontoret til kommunes fellesområde, dette skal overføres til 
Bodø Eiendommer KF til dekning av «Grunnseksjonen». 

23. Avtale med Bodø/Glimt om markedsføring av Bodø kommune på kunstgresset. 

24. Det er satt av midler til husleie på den delen ved Tverlandet skole som inngår i OPS delen. 
Beregningen er et anslag. Den delen som går på kommunalt låneopptak er innarbeidet i renter og 
avdrag. 

25. Avtalen med Domkirkens diakonistiftelse opphører fra og med 2017. Bodø kirkelige fellesråd er 
orientert om dette. 

26. Noen gebyrutgifter som var feilbudsjettert er fjernet. 

27. Tilskudd til en husleieavtale som Salten Miljøtilsyn IKS hadde inngått utgår fra og med 2017.  

28. Tilskuddet til Sjunkhatten skulle gå over 3 år i henhold til avtalen. Dermed utgår denne avtalen fra 
og med 2016. 

29. KommIT er et 3-årig prosjekt gjennom KS. Prosjektet utgår fra og med 2016. 
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6. Investeringsplan 2015-2018 
 

6.1 Hovedtall investeringer 
Investeringsbudsjettet består av både friinntektsfinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. 
Investeringer innenfor vann og avløp (VA) er avgiftsfinansiert, mens startlån finansieres med 
innbetalte rente og avdrag fra brukere av startlån. Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to 
typer investeringer – årlige bevilgninger og periodiske bevilgninger. 
 
Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forutfor 
økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. 
 
Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte formål. Investeringen har 
forhåndsbestemt plan for gjennomføring i en bestemt periode og vil normalt være avsluttet 
innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid.  
 
De fleste kommunale prosjekter faller under kategori periodiske bevilgninger. Det er tre prosjekter 
som tilhører kategorien årlige bevilgninger/rulleringer. Prosjektene er 9249 Rehabilitering av 
skolebygg, 9379 HMS tiltak i HO avdeling og 9730 Byteknikk (maskiner, biler). 
 
Dette nye investeringsbehovet medfører fortsatt en stor økning i renter og avdrag i perioden, noe 
som gir direkte innvirkning på driften. Samlet foreslår rådmannen følgende nivå på 
investeringsbudsjettet: 
 
 

Investeringsbudsjett 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Barn og unge            20 250                5 000                7 000             10 000               42 250  

Skoler            13 250             24 750             16 250                5 500               59 750  

Helse- og omsorg            84 150             88 200             54 400           138 500             365 250  

Veier og byutvikling            65 850             43 700             33 500             20 000             163 050  

Kultur og idrett               3 660                4 000                      -                        -                   7 660  

Kirke               3 000                3 000                8 000             17 500               31 500  

Kommunens fellesområde            39 191           127 041           217 041           162 041             545 314  

VA            98 400             86 700             80 500             43 500             309 100  

Totalt          327 751           382 391           416 691           397 041         1 523 874  

Netto investeringsutgifter per område (Brutto investeringsutgifter fratrukket tilskudd, fond, salgsinntekter). 

 
Fra 2014 er momskompensasjon for investeringer i sin helhet innarbeidet i investeringsbudsjettet. I 
investeringsbudsjettet utgjør denne refusjonsinntekten for 2015 kr 37,7millioner, 2016 kr 46,8 mill, 
2017 kr 66,6 mill kr og for 2018 er det innarbeidet kr 52,1mill kr. 
 
Hoved tabell investeringer: 

Investeringsbudsjett 2015 2016 2017 2018 

Sum investeringsinntekter        -110 990           -75 000         -146 000           -35 000  

MVA investeringer          -37 710           -46 785           -66 660           -52 125  

Sum brutto investeringsutgifter           444 691           463 341           568 641           433 741  

Startlån          100 000           100 000           100 000           100 000  

Avdragsutgifter startlån            35 885             39 551             43 178             47 511  
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Netto finansbehov          431 876           481 107           499 159           494 127  

Finansiert slik:         

Bruk av Startlån        -100 000         -100 000         -100 000         -100 000  

Bruk av lån (til egne investeringer)        -288 541         -334 106         -348 531         -343 416  

Mottatt avdrag på startlån          -35 885           -39 551           -43 178           -47 511  

Bruk av disp. fond             -5 950              -5 950              -5 950              -1 700  

Bruk av ubundne fond                     -                        -                        -                        -    

Overført fra drift             -1 500              -1 500              -1 500              -1 500  

Sum finansiering        -431 876         -481 107         -499 159         -494 127  

Udekket/udisponert                     -                        -                        -                        -    

Overført fra drift 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

Lånefinansiering (egne investeringer) 64,9 % 72,1 % 61,3 % 79,2 % 

 
Finansieringen av investeringer skjer primært ved bruk av lån. Andre finansieringskilder er overføring 
fra drift og merverdiavgift på investeringer. Av totalt investeringsbudsjett for 2015 utgjør finansiering 
med lån kr 288,5 millioner (64,9 prosent) og overføring fra drift med kr 1,5 millioner (0,3 prosent). 
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Nr Prosjekt Tekst 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts- 
konsekvenser 

    Skoler             Mill kr 

1 9249 Rehabilitering skolebygg          35 000         15 000                5 000               5 000               5 000               5 000                          -    

2 9249 Rehabilitering skolebygg, bruk av tomteutbyggingsfond        -17 000          -4 250              -4 250              -4 250              -4 250                      -                            -    

3 9215 Rønvik/Saltvern skolestruktur          12 500            9 500                3 000                      -                        -                        -                            -    

4 9214 Sentrum skolestruktur            6 500            6 000                   500                      -                        -                        -                            -    

5 Nytt Rehablitering Alstad Ungdomsskole          30 000                  -                         -               15 000             15 000                      -                            -    

6 Nytt Aspåsen skole          18 000                  -                  9 000               9 000                      -                        -                          2,7  

7 Nytt Mørkvedbukta, ny skole        230 000                  -                         -                        -                     500                   500                        2,5  

    Sum tiltak skoler                 13 250             24 750             16 250               5 500                        5,2  

    Barn og unge 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts- 
konsekvenser 

8 Nytt Oppgradering av VVS anlegg - skoler/barnehager          40 000                  -                         -                 5 000               7 000             10 000                          -    

9 9239 Ny barnehage i Rønvik          32 000         12 000              20 000                      -                        -                        -                            -    

10 Nytt Ombygging 2 kontorer Mørkved fam.senter                250                  -                     250                      -                        -                        -                            -    

    Sum tiltak Barn og unge                 20 250               5 000               7 000             10 000                          -    

    Helse og omsorg 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts- 
konsekvenser 

11 9390 Sølvsuper helse og velferdssenter        441 000       400 000              41 000                      -                        -                        -                            -    

12 9379 HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan          25 500         15 500                3 000               2 500               2 500               2 500                          -    

13 Nytt Innstall. Av nødstrømsagg. I sykehjem          12 000                  -                  5 000               7 000                      -                        -                            -    

14 Nytt Ombygging tidl. Løding sykehjem til bokollektiv            1 500                  -                  1 500                      -                        -                        -                            -    

15 Nytt Sonebase hjemmetjenesten/tilrettelegging ifm "PFV2"          16 000                  -                  7 000               9 000                      -                        -                            -    

16 Nytt Tilrettelegging Vollen sykehjem. Flytting sonebase Rønvik hjtj            5 000                  -                  5 000                      -                        -                        -                            -    

17 Nytt Hovdejordet 3. etg          15 000                  -                         -               15 000                        -                        12,0  

18 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.2.6 (6+4 boliger Vollsletta)          35 500                  -                15 000             20 500                      -                        -                        12,5  

19 Nytt Tilskudd Husbanken        -13 000                  -                -3 000           -10 000                      -                        -                            -    

20 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.2.6 (8-14 boliger ulike målgrupper)          52 800                  -                         -               17 600             17 600             17 600                          -    

21 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.2.5 (målgruppe fra rusbeh,rehab,fengsel)          26 400                  -                  6 600               6 600               6 600               6 600                          -    
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22 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.2.4 (hardhus)            3 000                  -                         -                        -                        -                 3 000                          -    

23 Nytt Nytt aktivitetssenter Vollen (Miljøtjeneste)          40 000                  -                         -                        -                        -               40 000                          -    

24 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.4.3 (restrukturering boligmasse/målgrupper)          14 400                  -                         -                        -                 7 200               7 200                          -    

25 Nytt Krisesenteret Salten - modulbygg            2 000                  -                         -                        -                 2 000                      -                            -    

26 Nytt Vollsletta omsorgsboliger          91 600                  -                         -               20 000             12 000             59 600                          -    

27 Nytt Ny institusjon        400 000                  -                         -                        -                        -                 2 000                      80,0  

28 Nytt Varmepumpe TBSS          15 000                  -                  3 500                      -                 6 500                      -                            -    

29 Nytt Tilskudd Enova              -450                  -                    -450                                -    

    Sum tiltak Helse og omsorg                 84 150             88 200             54 400           138 500                   104,5  

    Veier og byutvikling 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts-  
konsekvenser 

30 9713 Bypakke Bodø- Bankgata str Sjøgata - Hålogalandsgata        105 000         17 700              11 500                      -                        -                        -                            -    

31 9683 Bypakke Bodø - Fortau Junkervei (str junkervei 63 - Thallevei v/tatt av vinden)                   9 000                      -                        -                        -                            -    

32 9683 Jernbaneovergang Einmoveien - Fjellveien                          -                 3 900                      -                        -                            -    

33 9711 Bypakke Bodø: Digitale barnetråkk - Div mindre prosjekter             5 500            2 500                3 000                      -                        -                        -                            -    

34 9712 Bypakke Bodø: Diverse busstopp, jfr. handlingsprogram            3 500            1 500                2 000                      -                        -                        -                            -    

35 9713 Bypakke Bodø: Lyskryss Bankgata - Kongens gt            2 000                  -                  2 000                      -                        -                        -                            -    

36 9668 Asfaltspleis          19 500         13 500                1 500               1 500               1 500               1 500                          -    

37 Nytt Justering av Kai Helligvær                500                  -                     500                      -                        -                        -                            -    

38 Nytt Reasfaltering av kommunale veger          28 000                  -                  7 000               7 000               7 000               7 000                          -    

39 Nytt Ny asfaltering            5 000                  -                         -                 2 500               2 500                      -                            -    

40 9681 Opprusting sentrumsgater          78 650         58 650                5 000               5 000               5 000               5 000                          -    

41 9801 Vei og gatelys kommunal bev.          25 500         15 500                2 500               2 500               2 500               2 500                          -    

42 9730 Byteknikk (maskiner, biler o.l.)          68 300         52 300                4 000               4 000               4 000               4 000                          -    

43 9684 Solparken          27 000                  -                         -                 1 500               8 000                      -                            -    

44 Nytt Etablering av parkeringsselskap          40 000                  -                40 000                      -                        -                        -                            -    

45 Nytt Bruk av parkeringsfond        -40 000                  -              -40 000                      -                        -                        -                            -    

46 Nytt Opparbeidelse av nedre del av storgata fra Glasshuset og ned til Sandgata.           15 000                  -                15 000                      -                        -                        -                            -    

47 Nytt Opparbeidelse av nedre del av storgata fra Glasshuset og ned til Sandgata.         -12 750                  -              -12 750                      -                        -                        -                            -    
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48 9698 Havnepromonaden           32 800            2 000              12 000             18 800                      -                        -                            -    

49 9698 Havnepromonaden, stedutviklingsmidler        -8 000                  -                -4 000  -4000                      -                        -                            -    

50 9709 Mørkvedlia Studentboliger            9 500                  -                  3 000               3 500               3 000                      -                            -    

51 Nytt Gatenavnskilt jfr. adresseprosjekt            3 000                  -                  1 500               1 500                      -                        -                            -    

52 Nytt Fortau Kleivaveien, str Langåsvn.- Årlokkvn.            2 600                  -                  2 600                      -                        -                        -                            -    

53 Nytt Fortau Kleivaveien, tilskudd Statens vegvesen           -2 000                  -                -2 000                      -                        -                        -                            -    

54 Nytt Algarveien Løpsmark            3 000                  -                  3 000                      -                        -                        -                            -    

55 Nytt Algarvei, tilskudd Statens vegvesen              -500                  -                    -500                      -                        -                        -                            -    

56 9410 Feltutbygging omkostninger          16 600            9 800                1 700               1 700               1 700               1 700                          -    

57 9410 Feltutbygging, bruk av tomteutbyggingsfond           -6 800                  -                -1 700              -1 700              -1 700              -1 700                          -    

    Sum tiltak Veier og byutvikling                 65 850             43 700             33 500             20 000                          -    

    Kultur og idrett 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts- 
konsekvenser 

58 Nytt Vanningsanlegg isløkker                600                  -                     600                      -                        -                        -                            -    

59 Nytt Vanningsanlegg, Spillemidler              -300                  -                    -300                      -                        -                        -                            -    

60 Nytt Lyddempende tiltak Skatehallen                500                  -                         -                     500                      -                        -                            -    

61 Nytt Lager/servicebygg + Tråkkemaskin Bestemorenga            3 500                  -                         -                 3 500                      -                        -                            -    

62 Nytt Maskinisten lysløype rehab            4 200                  -                  4 200                      -                        -                        -                            -    

63 Nytt Maskinisten, spillemidler              -840                  -                    -840                      -                        -                        -                            -    

64 9927 Stormen, ekstra avdrag          16 000                  -                16 000                      -                        -                        -                            -    

65 9927 Stormen, statstilskudd        -16 000                  -              -16 000                      -                        -                        -                            -    

    Sum tiltak Kultur og idrett                   3 660               4 000                      -                        -                            -    

    Kirke 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts- 
konsekvenser 

66 9584 Oppgradering kirker          19 250            7 250                2 500               2 500               2 500               2 500                          -    

67 9583 Branntilsyn/Brannsikring kirkebygg            2 000               500                   500                   500                   500                      -                            -    

68 Nytt Bodø domkirke          20 000                  -                         -                        -                 5 000             15 000                          -    

    Sum tiltak kirke                   3 000               3 000               8 000             17 500                          -    

    Kommunens fellesområde 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts- 
konsekvenser 

69 9030 Rådhuskvartalet        563 000            5 000                9 000           103 000           300 000           146 000                          -    
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70 9030 Rådhuskvartalet, salg av eiendommer (Herredshuset)      -110 000                  -                         -                        -           -110 000                      -                            -    

71 9598 Brannstasjonen            2 400                  -                  2 400                      -                        -                        -                            -    

72 9963 IKT effektivisering           12 750            5 000                5 750               2 000               2 000                      -                            -    

73 9962 IKT inkl. oppgradering OK          37 800         19 800                6 000               6 000               6 000                      -                            -    

74 9750 Lån BKBS                   4 541               4 541               4 541               4 541                          -    

75 9750 BKP - egenkapitaltilskudd                   1 500               1 500               1 500               1 500                          -    

76 9410 Avsetning til tomteutbyggingsfond                  31 150             20 000             36 000             35 000                          -    

77 9410 Tomtesalg/salgsinntekter jfr plan               -31 150           -20 000           -36 000           -35 000                          -    

78 9692 Bypakke Bodø - Ekstra Avdrag                          -               37 000                      -                        -                            -    

79 9692 Bypakke Bodø, tilskudd fra bomselskapet                          -             -37 000                      -                        -                            -    

80 9236 Brannsikring av bygg          91 000         60 000                7 000               7 000             10 000               7 000                          -    

81 9238 Oppgradering av el-anlegg          30 500         18 500                3 000               3 000               3 000               3 000                          -    

    Sum tiltak Kommunens fellesområde                 39 191           127 041           217 041           162 041                          -    

    VA 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts- 
konsekvenser 

82 9604 Sanering sentr.vann        202 250       158 250              11 000             11 000             11 000             11 000                          -    

83 9608 Hovedvannverket - Nordsia        138 400         98 400              40 000                      -                        -                        -                            -    

84 9617 Burøya/Valen - Nyholmen            8 000            3 300                2 500               1 700                      -                        -                            -    

85 9612 Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel          14 000            1 500                       -                 6 000               6 500                      -                            -    

86 Nytt Breivik vannverk            1 000                  -                  1 000                      -                        -                        -                            -    

87 9621 Ølkrona basseng - rehabilitering            3 000               500                2 500                      -                        -                        -                            -    

88 Nytt Givær vv - oppgradering            2 500                  -                         -                 2 500                      -                        -                            -    

89 Nytt Vannledning Godøynes            3 500                  -                         -                        -                 3 500                      -                            -    

90 Nytt Vannledning Straum                500                  -                         -                        -                     500                      -                            -    

91 9611 Vannledning Godøynes - Skålbones          16 000            1 000                3 000               8 000               4 000                      -                            -    

92 9643 Sanering sentrum        168 000       110 000              25 000             11 000             11 000             11 000                          -    

93 9649 Stokkvika- Hunstadmoen renseanlegg          36 000            7 500                       -                 8 500             10 000             10 000                          -    

94 9651 Bodøsjøen 2          17 500         11 000                3 500               3 000                      -                        -                            -    

95 9662 Burøya/Valen - Nyholmen            8 300            4 500                   800               3 000                      -                        -                            -    
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96 Nytt Bodøelv, Overvannskulvert          41 000                  -                  8 000             15 000             18 000                      -                            -    

97 9655 Mørkved renseanl. Utvides          23 000            8 000                       -                 8 000               7 000                      -                            -    

98 9654 Skivik-Løpsmark Renseanlegg          13 500            1 500                       -                 6 000               6 000                      -                            -    

99 Nytt Tiltak renseanlegg                600                  -                     600                      -                        -                        -                            -    

100 Nytt Bertnes avløpsopprydding            6 500                  -                     500               3 000               3 000                            -    

101 Nytt Godøynes avløpsopprydding          16 000                  -                         -                        -                        -                 6 000                          -    

102 Nytt Straum, avløpsopprydding            2 500                  -                         -                        -                        -                 2 500                          -    

103 Nytt Naurstad, avløpsopprydding            3 000                  -                         -                        -                        -                 3 000                          -    

    Sum tiltak VA                 98 400             86 700             80 500             43 500                          -    

    OPS 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts- 
konsekvenser 

104 OPS Brannstasjon        168 000                  -                         -                        -                        -                        -                        16,0  

105 OPS Tverlandet skole        230 000                  -                         -                        -                        -                        -                        22,0  

    Sum tiltak OPS                          -                        -                        -                        -                        38,0  

                    

    Sum investeringer i planperioden              327 751           382 391           416 691           397 041                   147,7  

    Finansiering av investeringene 
Total 

kalkyle 
Bevilget 

før 
2015 2016 2017 2018 

Drifts- 
konsekvenser 

106   Startlån (utlån)              100 000           100 000           100 000           100 000    

107   Avdragsinntekter startlån               -35 885           -39 551           -43 178           -47 511    

108   Avdragsutgifter startlån                 35 885             39 551             43 178             47 511    

109   Bruk av startlån (innlån)             -100 000         -100 000         -100 000         -100 000    

110   MVA investeringer               -37 710           -46 785           -66 660           -52 125    

111   Bruk av lån             -288 541         -334 106         -348 531         -343 416    

112   Overføring fra drift                 -1 500              -1 500              -1 500              -1 500    

    Sum             -327 751         -382 391         -416 691         -397 041    

 Tabell 6.2. Investeringer i anleggsmidler. 
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1. og 2. Rehabilitering skolebygg.  
Vedtatt kostnadsramme er på 25 mill kr fordelt på 5 mill kr hvert år 2013 - 2017. I 2015 foreslås alt 
benyttet til Aspåsen skole. Skolene legger inn sitt behov til ressursmøtene i januar/februar. Det er 
foreslått en bevilging på 5 mill kr også for 2018. Skal finansieres med tomteutbyggingsfondet i 2015, 
2016 og 2017. 
 
3. Saltvern/Rønvik skolestruktur.  
Nybygg Saltvern Fellesskap har gjennom økonomiplanen fått tildelt kr 9,5 mill kr (3 mill k i 2013 og 
6,5 mill i 2014). Investeringen gjennomføres i tråd med vedtak i PS 13/116, med unntak av at bygget 
er planlagt ferdigstilt et år senere, det vil si til skoleåret 2015-16, og at bygget er beregnet å bli cirka 
3 millioner dyrere enn rammen. I skolestrukturplanen PS 14/111 er det forutsatt at man gjennom 
nybygg på Saltvern Fellesskap får frigitt 2 klasserom på Saltvern til kommende års elevtallsutvikling. 
Det bes dermed om at det gis en tilleggsbevilgning slik at rammen økes til 12,5 mill kr. 
 
4. 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 var beregnet å koste kun 0,5 mill kr. 
Det var imidlertid usikkert om det er tilstrekkelig og dette er nå revidert (se pkt 6 Aspåsen skole). 
2014 var det også lagt inn ombygging og oppussing av grupperomfasiliteter på Østbyen beregnet til 
22 mill kr, men denne er utsatt på ubestemt tid i påvente av en generell oversikt over tilstanden til 
skolebyggene, utarbeidet av Eiendomskontoret 
 
5. Rehabiltering Alstad ungdomsskole  
 I sak om «elevtall, prognoser, kapasitet og tilstand på skolebygg» PS 14/3. Ble det vedtatt følgende i 
vedtakets pkt 3: «Bystyret tar til etterretning at det i tillegg er et rehabiliteringsbehov på Kjerringøy 
skole, Østbyen skole, Alstad ungdomsskole og Hunstad barneskole. Dette må søkes løst innenfor de 
årlige midlene til rehabilitering av skolebygg, og behov utover dette må tallfestes til økonomiplan 
2015-18». Behovene for rehabilitering og vedlikehold på spesielt på Alstad ungdomsskole og Østbyen 
skole er så stort at det ikke kan gjennomføres innenfor de årlige midlene til rehabilitering. Det var i 
forrige økonomiplan lagt inn et beløp på 22 mill kr på Østbyen for å gjøre tiltak, men dette ble 
strøket. Behovet på Alstad U er større og kan derfor være cirka 30 mill kr dvs det er lagt inn et behov 
i perspektivmeldingen på 15 mill kr i 2015 og 15 mill kr i 2016, mens dette i budsjettsammenheng nå 
er skjøvet ut et år til henholdsvis 15 mill i 2016 og 15 mill i 2017.  
 
6. Aspåsen skole  
På grunn av elevtallsutviklingen i Bodø kommune vil det være behov for at Aspåsen skole utvides fra 
2-paralleller til 3 parallellers 1-7 med plass til 550 elever - dvs en økning av kapasiteten med cirka 200 
elever. I tillegg har Kulturskolen behov for mer hensiktsmessige lokaler og det ses på mulighetene for 
et samarbeid med Nordland fylkeskommune. Alt dette kan løses gjennom å ta i bruk de gamle 
kulturhuslokalene. Her er mulig å gjøre noe fra 2015, sammen med eiendomskontorets budsjetterte 
bevilgninger til asbestsanering, el- og ventilasjonsoppgradering. I perspektivmeldingen er det tatt 
med en investeringskostnad er cirka 18 mill kr i 2015 (i tillegg til det eiendomskontoret har 
budsjettert med) for ombygging av 3 etasjer. Økt drift pga større lokaler utgjør cirka 2,7 mill pr år. 

 
7. Mørkvedbukta skole. 
Skolen skal bygges som en 1-7 skole til cirka 400 elever. Dette gir en økning på elevkapasiteten på 
rundt 250 elever. Den skal erstatte Støver skole i tillegg til at den skal ta elever som følge av 
boligbygging i Hunstad-Sør. Byggekostnad cirka 230 mill kr (jfr. kostnader tilsvarende prosjekter i Sør-
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Norge) som inkluderer flerbrukshall til 50 mill kr og kunstgressbane/bydelspark til 7 mill kr. Ønsket 
ferdigstilling 2018, men sannsynlig vis ikke før 2019, hvis utbyggerne av Hunstad Sør følger skisserte 
planer for utbygging av boligfelt. Det er lagt inn et behov for cirka 0,5 mill kr i planleggingsmidler i 
2017 og i 2018. Gjennom å ta i bruk ledige skolearealer og skyss kan igangsetting / ferdigstilling av 
skoleutbygging utsettes. En del av de nye skolebyggene som har vært bygget i Sør-Norge har vært 
mer effektiv både på energiforbruk av ved bruk av materialer for å redusere framtidig vedlikehold. Vi 
sparer i byggdrift cirka 3 mill kr gjennom å legge ned Støver skole. Løpsmark skole med flerbrukshall 
koster pr i dag 5,5 mill kr i dag å drifte. Nettodriftsbehov på cirka 2,5 mill kr. 

 
8. 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 godt inneklima i skoler og barnehager. De aller fleste bygg i de nevnte 
kategoriene har anlegg installert i perioden 1992- 1999. Normal driftstid regnes som 15 år, noe som 
betyr utskifting av aggregater og utskifting /rehabilitering av automatikk og kanalnett angjeldende en 
bygningsmasse på cirka 100.000m2 over tid. Det er planlagt oppgradering av ventilasjonsanleggene 
på Hunstad barneskole i 2016, og i 2017 er barnehagene prioritert. Dette videreføres i 2018 hvor 
installering av ventilasjonsanlegg på Kjerringøy skole gjennomføres, samt oppgradering av anleggene 
på Alstad barneskole, Bankgata skole og Hunstad kultursenter. 
 
9. Barnehage Rønvik. Ny 6-avdelings barnehage i Rønvik realiseres på eksisterende tomt til 
Årnesveien barnehage. Vedtatt budsjettramme 32 mill kr. Rønvik barnehage skal erstatte 
Årnesveien- og Kirkhaugen barnehager. Planlagt byggestart januar 2015 og ferdigstillelse januar 
2016. 
 
10. Ombygging 2 kontorer Mørkved familiesenter. Familiesenteret på Alsgård er lagt ned, og 
de ansatte er flyttet til familiesentrene på Sentrum og Mørkved. Med flere ansatte på Mørkved 
trenger tjenesten noen flere kontorer, og det foreslås at 250 000 kr avsettes til dette formål 
 
11. Sølvsuper helse- og velferdssenter. Forventet sluttkostnad er 441 mill kr. Bygget er tatt i bruk. 
Arbeid med å forberede regresskrav pågår. Kommunens erstatningskrav er høyt. Forhandlingene vil 
derfor bli krevende for alle parter, og en rettslig avgjørelse kan bli nødvendig. I PS 13/219 i 
formannskapet fikk rådmannen myndighet til å stevne motparten dersom forliksforhandlinger ikke 
fører frem. 
 
12. 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, men 3 mill kr i 2015. Tiltakene 
revurderes/prioriteres hvert år. For 2015 er det planlagt følgende tiltak: 

 Trollmyra bofelleskap. Arbeidstilsynet har gitt et pålegg om å utbedre arbeidsforholdene med 
frist 31.12.2015. (1,4 mill kr). 

 Sonebaser i hjemmetjenesten/garderober. I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg om innføring 
av arbeidstøy i hjemmetjenesten er det behov for å tilrettelegge sonebasene til formålet ( 1,1 
mill kr).  

 Hovdejordet sykehjem. Tilrettelegging i forbindelse med opprettelse av nye sykehjemsplasser 
(0,5 mill kr).   

 
13. Installering av nødstrømsaggregat i sykehjem. Øke driftssikkerheten i sykehjem. Mindre sårbar 
ved brudd i strømforsyning. For perioden 2015-2018 planlegges følgende tiltak: 
2015: 5 mill kr: Stadiontunet sykehjem, Sentrum sykehjem og Hovdejordet/Vebjørn 
Tandbergs vei 7. 
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2016: 7 mill kr: Vollsletta sykehjem, Furumoen sykehjem, Tverlandet servicesenter/Løding 
sykehjem og Volden sykehjem. Foreløpig uklart om fremtidig bruk medfører behov for 
oppgradering. Avklares innen utgangen av 2014. 
 
14. Ombygging tidligere Løding sykehjem til bokollektiv. Det vises til tidligere politiske vedtak og 
prosessen rundt flytting av institusjonsplassene på Løding til Hovdejordet sykehjem. Arealene 
tilrettelegges som bokollektiv for ressurskrevende brukere i hjemmetjenesten.  
 
15. Sonebase hjemmetjenesten/tilrettelegging ifm PFV2. Helse- og omsorgsavdelingen er i en 
prosess der det er et uttalt mål er å redusere antall virksomheter for å oppnå stordriftsfordeler. 
Pågående og videre utredninger forventes å innebære forslag til organisatoriske endringer, og andre 
forslag som vil kreve tilrettelegging av tjenestearealer. Det må tas høyde for disse kostnadene der 
dette blir en forutsetning for gjennomføring av tiltak.   
 
16. Tilrettelegging Vollen sykehjem, flytting sonebase. Dette tiltaket gjelder tilrettelegging av 
administrative lokaler på tidligere Vollen sykehjem for hjemmetjenesten Norsia/ Rønvik for å kunne 
ta ut effektene av samlokalisering. Tiltaket innebærer gjenbruk av sonebaselokalene til 
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus som flytter til Hålogalandsgata 131.  
 
17. Hovdejordet 3.etg. Tiltaket innebærer omgjøring av 9 leiligheter til sykehjemsplasser i 3 etg. i 
Vebjørn Tandbergsvei 7 (Hovdejordet sykehjem). Andre boliger må finnes til dagens beboere. Det 
foreligger en tidligere utredning / kostnadsestimat fra Eiendomskontoret der eksisterende lokaler i 
stor grad beholdes. Alternativet viser 2 avdelinger med 6 rom hver. 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. Ved beslutning må forliggende 
kostnadsoverslag/ utredning gjennomgås på nytt. Skal plassene kunne tas i bruk i 2017 må 
investeringsmidler bevilges i 2016.  
 
18.og 19. Botilbud for unge funksjonshemmede (6+4 plasser) 
Det vises til bystyrets behandling om behovet for boliger til funksjonshemmede i PS 13/42.  
Foreldregruppe med seks unge voksne funksjonshemmede samarbeider nå med Bodø kommune om 
konkret løsning for botilbud på Vollsletta. Prosjektet omfatter ytterligere fire boenheter fordi dette 
er rasjonelt med hensyn til investerings- og driftskostnader jfr. behov kartlagt i Boligpolisk 
handlingsplan (bphp). Prosessen for utarbeidelse av botilbud er kommet så langt at det er modent 
for prosjektering og bygging. Tiltaket er i perspektivmelding fra juni 2014 skissert realisert i 2016, 
men foreslås fremskyndet til 2015 grunnet presserende behov. 
 
20. Boligpolitisk handlingsplan 2.2.6 (8-14 boliger ulike målgrupper) 
4-6 omsorgsboliger for unge funksjonshemmede  
Det vurderes høyt prioritert å fortsette utbyggingen av botilbud for målgruppe unge 
funksjonshemmede. Dette på bakgrunn av årelangt etterslep og 36 personer som er i målgruppen 
uten høvelig botilbud pr. oktober 2013 jf. boligsosial analyse. 

6-8 bokollektiv (eldre, psykiatri, funksjonshemmede.)  
Boligsosial analyse fra oktober 2013 viser udekket behov for 50-70 personer i målgruppen. Det er 
ikke avklart hvor mange med behov for bokollektiv blant disse, men gjennomgang i HO-avdelingen 
konkluderte med behov for 6-8 bokollektivplasser pr. år i perioden 2016-2018. Tiltaket bør ses i 
sammenheng med gjennomgang og utnyttelse av eksisterende boligmasse. Gjennomgang av 
boligmassen vurderes aktivt, fordi kommunen erfarer endringer i søkermassen, blant annet færre 
eldre søker kommunal bolig. Det antas at en del tradisjonelle eldreboliger er lite egnet til eldre på 
grunn av trapper og dårlig tilgjengelighet.  
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21. Boligpolitisk handlingsplan 2.2.5 (4 årlige boliger for personer ut fra institusjon)  
Tiltaket vurderes høyt prioritert og bør ses i sammenheng med fokus på gode rutiner for bosetting 
etter institusjonsopphold (bphp 2.6.3.). Innkjøp av boliger anbefales gjennomført i 2015 fordi 
behovet anses stort og fordi det pr. tiden jobbes målrettet for bolig for målgruppe, blant annet ved 
tiltaket Bolig Nu og annen fokus på gode boligkarrierer. Det vurderes likevel hensiktsmessig at det 
først tas en gjennomgang av eksisterende boligmasse og potensialet for endret bruk (bphp 
2.4.2/2.4.3) før innkjøp av nye boliger i 2016 og 2017 gjennomføres. Tiltaket forventer ikke økte 
driftskostnader. Eventuelle vedtak om tjenester er uavhengig av bosted.  
 
22. Boligpolitisk handlingsplan 2.2.4 (1-2 småhus for vanskeligstilte boligsøkere)  
Det er etablert et småhus på Tverlandet hvor størstedel av kostnad for opparbeidelse av tomt og 
regulering er dekket. Oppføring av to nye boenheter vurderes å være rasjonelt for å få ned stykkpris 
for alle boenhetene, ved at oppføring av to nye modulbygg må antas å bli langt rimeligere enn det 
første huset. Boligene medfører direkte økte driftskostnader, men aktuelle beboere antas å ha 
vedtak på oppfølging fra hjemmetjeneste eller lignende. Lokalisering av tre småhus for målgruppe 
kan være rasjonelt med hensyn til drift. Tiltaket vurderes høyt prioritert og anbefales dekket 
gjennom salg av kommunale boliger til kommunale leietakere.  
 
23. Nytt aktivitetssenter Vollen. Helse- og omsorgsavdelingen har utover fremtidig økt behov også 
behov for å samlokalisere eksisterende aktivitet. Avdelingen har i dag spredt dagsenteraktivitet for 
funksjonshemmede på Symra dagsenter, Notveien (leide lokaler), og i samarbeid med Bopro AS 
(kommunalplasser). Enkelte brukere følges også opp fra egen bolig. Når det gjelder lokalisering vises 
det til tidligere innspill fra avdelingen knyttet til videreutvikling av Vollsletta.  
 
24. Boligpolitisk handlingsplan 2.4.3 (4 boliger årlig for målgruppen barnefamilier og unge )  
Tiltaket er satt opp i 2018 og 2019 jf. perspektivmeldingen. Det bør likevel vurderes hvorvidt tiltaket 
bør framskyndes. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020 (bolig for velferd) fokuserer på 
barnefamilier og unge. Bodø kommune har planer om målrettet arbeid for gruppen, eksempelvis 
gjennom prosjekt og tilskudd fra Husbanken. Det kan være hensiktsmessig at utviklingsarbeid og 
fremskaffelse av boliger for målgruppen gjøres parallelt. Dette bør vurderes fra tidligst for 2016. 
Tiltaket må også ses i sammenheng med gjennomgang og omstrukturering av boligmasse (bphp 
2.4.2/24.3).  
 
25. Krisesenteret 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 til 1,8 – 2 mill kr.  
 
26. Vollsletta omsorgsboliger. 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 meldt inn i 
budsjettarbeidet i 2012. Det er med andre ord en redusert 1. utbyggingsetappe som er foreslått. 
Alternativt bør Bodø kommune nå søke samarbeid med private aktører for å få realisert utbyggingen. 
 
27. Ny institusjon. Framskriving av behov tilsier at behovet for institusjonsplasser og andre helse- og 
omsorgstjenester vil øke fremover. Det er i økonomiplanperioden derfor behov for å avsette 
planmidler, slik at en ny stor institusjon på størrelse med Sølvsuper helse- og velferdssenter kan 
planlegges.  
 
28. og 29. 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 
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prosjektet blir gjennomført. Planlagt tilsvarende for Saltstr. skole i 2017, 6,5 mill kr. 
 
30. Bypakke Bodø – Bankgata. Str. Sjøgata – Hålogalandsgata. Trafikksikkerhet i henhold til 
handlingsplan. Bypakken ventes avklart i løpet av høsten 2014. 
 
31. Bypakke Bodø – fortau str. Junkerveien – Thalleveien. Trafikksikkerhet i henhold til 
handlingsplan. Bypakken ventes avklart i løpet av høsten 2014. 
 
32. Bypakke Bodø – bru Einmoveien – Fjellveien. Trafikksikkerhetstiltak. Gjøre skoleveien sikrere 
ved å binde sammen områder. 
 
33. Bypakke Bodø – digitale barnetråkk. Diverse mindre prosjekt som skolene selv har registrert i 
«Digitalt barnetråkk». 
 
34. Bypakke Bodø – diverse buss-stopp. Etablering av universelt utformede kollektivstopp i henhold 
til kollektivplanen. 
 
35. Bypakke Bodø – Lyskryss Bankgata – Kongens gate. Etablering av nytt lyskryss i Bankgata-
Kongens gate for å forbedre fremkommelighet for kollektivtrafikk gjennom krysset. 
 
36. Asfaltspleis. Oppgradering av grusveier i byområdet i spleiselag med beboerne langs veiene. 
Rullerende bevilgning 1,5 mill kr 
 
37. Justering Kai Helligvær. Som følge av lengre vannlinje på ny båt er det behov for 
justering/endring av kaier i Helligvær for ikke å støte mot land, bl.a. ved utskifting av en eksisterende 
trebrygge med en betongbrygge som også sikrer adkomst. 
 
38. Reasfaltering av kommunale veger. I vedtatt Hovedplan veg var det forutsatt økning av 
vegbudsjettet for ekstraordinært vedlikehold i en femårsperiode for å komme ajour med det forfallet 
som skjer på det kommunale vegnettet. Det foreslås nå å avsette tilsvarende midler på 
investeringsbudsjettet slik at vegdekkene kan fornyes og hindre videre forfall på deler av vegnettet. 
 
39. Nyasfaltering. Nyasfaltering av grusveier for å bedre fremkommelighet og redusere 
driftskostnader til grusing og høvling. 
 
40. 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. 
 
41. 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. Behovet er økende. 
 
42. Bodø byteknikk. Rullerende bevilgning til utskifting av bil- og maskinparken. Fortløpende 
vurdering av hva som er mest økonomisk fordelaktig. Prioritering 2015: Mellomstor plenmaskin, stor 
hjullaster, banevasker, 3 lagbiler, kantklipper og traktor. 
 
43. 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, jfr. PS 13/25. Rehabilitering av Solparken/Rådhusparken med beplantning, nytt 
dekke, dammer, stier, belysning og forskjellige tiltak som fremmer aktivitet. Mulig ekstern 



Rådmannens forslag 2015-2018 

 

78 
 

finansiering (maks 8 mill kr. eller 50 %) gjennom spillemidler, DA-midler og fylkeskommunale 
stedsutviklingsmidler. 

44. og 45. Etablering av parkeringshus.  Det vises til PS14/83 om etablering av parkeringshus under 
Solparken. Prosjektet er igangsatt og midler fra parkeringsondet er budsjettert på prosjektet fra 
2015. 

46. og 47. Opparbeidelse av nedre del av storgata fra Glasshuset og ned til Sandgata. Det er lagt inn 
15 mill kr i 2015 til dette formålet. Finansiering er bruk av fond (ubrukte lånemidler 2014).  
 
48. og 49. Havnepromonaden, etappe 1. PS 14/116. Iht. reguleringsplanen for Nerbyen, vedtatt 
10/2008, skal en gjennomgående Havnepromonaden etableres mellom Moloen og Terminalkai sør. 
Prinsippløsninger er vedtatt gjennom sak 12/107. Etablering av avsnittet B-C (Sjøgata – Nedre torg) 
er prioritert med hensyn til byjubileet. Prosjektet omfatter kjøresterk overflate, avrenning og 
drenering, V/A-anlegg, kaikant, nødtrapper, livbøyer, fortøyningspullerter, stålskinner, 
gjennomgående belysning med lyspullerter, evt. tilleggsbelysning, ferskvanns- og strømuttak, 
møblering og kunstnerisk utforming på strategiske punkter. Det er søkt om eksternt tilskudd 
gjennom fylkeskommunale stedsutviklingsmidler (4 mill). Det skal søkes om ytterligere 4 mill i 2015.  
 
50. Mørkvedlia studentboliger. Bystyret vedtok i sak 13/190 utbyggingsavtale med 
Studentsamskipnaden i Nordland angående Mørkvedlia studentboliger. Utbyggingsavtalen omfatter 
byggemodning av området med vann og avløp, samt kryssutbedring av Mørkvedveien og tiltak for 
myke trafikanter. 
 
51. Gatenavnskilt (adresseprosjekt). Det må settes opp skilt med adressehenvisning til alle boliger 
også i de landlige omgivelsene, jfr. matrikkelforskrift § 57. 
 
52 - 53. Fortau Kleivaveien. Oppgradering og utvidelse av fortau på aktuell strekning, for å sikre trygg 
skolevei til Saltvern skole. Det er søkt om tilskudd på kr 2 mill kr. 
 
54 - 55. Algarveien, Løpsmark. 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 til sving v/kryss Naustberget. Utbygger skal yte et tilskudd kr 450.000,- for 
opparbeidelse av fortauet. 
 
56. og 57. 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. Jfr. PS 12/74. 
 
58. og 59. Vanningsanlegg isløkker 
Det gis ikke lengre tillatelse å vanne isløkker fra hydranter. Det må etableres vannuttak og betales 
vannavgift. 1. For islegging av cirka 8 løkker må det etableres to nye vanningsanlegg/kummer, en i 
sentrum og en i Mørkvedområdet. 
 
60. Lyddempende tiltak Skatehallen 
Støydempende tiltak i skatehallen Stordalen. Risiko for hørselskader pga høg aktivitet og dårlig 
akustikk. 
 
61. Tråkkemaskin m/garasje/lager - Bestemorenga 
Ny og kraftigere tråkkemaskin til lysløypenettet, dimensjonert for også å flytte snø fra 
snøproduksjonsanlegget. Eksisterende tråkkemaskin er 10 år og må ofte repareres. Ny tråkkemaskin 
(2,8 mill kr) betinger også større garasje (0,7 mill kr + ekstern finansiering) 
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62. og 63. Maskinisten lysløype rehab 
Sanere og reetablere lysanlegget i løypen Maskinisten – Skihytta. Tilsynsrapport fra Det Lokale 
Eltilsyn i 2012 avdekket mange feil i det elektriske anlegget. Koster årlig sekssifrede beløp å reparere. 
Ny lysteknologi med LED er i tillegg energisparende.  
 
64. og 65. Stormen. Kommunen har mottatt 145 mill kr i statstilskudd av i alt en total bevilgning på 
161 mill kr. Det er bevilget 16 mill kr til utbetaling i 2015 i Statsbudsjettet for 2015, 
kulturdepartementet. Siden kommunen måtte forskuttere dette tilskuddet i 2014 med låneopptak, 
må dette tilskuddet gå til ekstra avdrag på lån. 
 
66. Nødvendig oppgradering, kirker. Bodø kirkelige fellesråd disponerer 2,5 mill kr til kirkelig formål. 
For 2015 benyttes bevilgningen til følgende tiltak:  

1. Rønvik kirke, lysanlegg kirkerom og utbedring kontor kr.    600 000 
2. Vedlikehold Bodin kirke, bygget   kr.    400 000 
3. Konservering kirkekunst, Bodin kirke   kr.    400 000 
4. Tverlandet kirke, oppussing menighetssal og kirkerom kr.    600 000 
5. Kjerringøy kirke, kirkebenker    kr.    150 000 
6. Uspesifisert flere kirker     kr.    350 000 

 
67. 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. 
 
68. Bodø domkirke. Tilstandskontroll gjort i 2011 viser at det er behov for omfattende utvendig  
vedlikehold og oppgradering, hvorav en del av behovet betegnes som straktiltak. 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 tiltaket blir gjennomført i den forbindelse. 
 
69. og 70. Rådhuskvartalet. Bystyre vedtok 19.6.2014 at vinnerutkastet «Et krysningsfelt mellom by 
& borger, fortid og fremtid» fra det danske arkitektbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde skal legges til 
grunn for nytt rådhus. I samme møte vedtok bystyre opplegg for fullføring av skisseprosjektet og 
gjennomføring av forprosjektet. Fremdriftsplan ble også vedtatt med antatt byggestart tidligst primo 
2016 og ferdigstillelse 2018. Alternativ kost baserer seg på videreføring av kommunale etater i 
eksisterende lokaler. Eksisterende bygg i Rådhuskvartalet og Herredshuset har pålegg fra 
arbeidstilsynet om utbedring av innemiljøet. I tillegg må byggene tilfredsstille kravene til universell 
tilgjengelighet og nødvendig vedlikehold. For Rådhuskvartalet og Herredshuset omfatter dette bl.a. 
nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende arbeider, utbedring elektriske anlegg, tilrettelegge for 
universell tilgjengelighet med nytt inngangsparti for Rådhuset og ny heis i Rådhuset og Banken, 
utbedring fasader, utbedring skifertak, utvendig drenering, brannsikring. Disse arbeidene gir ingen 
synergieffekter. Opprusting av Rådhuskvartalet og Herredshuset er kostnadsberegnet til 235 mill kr i 
2012 kr. Fremskriver vi denne kostnaden med prisstigning frem til 31.12.2017, og med samme 
prisstigning som for det nye rådhuset, så øker alternativkostnaden fra 235 mill kr til 270 mill kr. 
Alternativkostnaden på 270 mill kr er sammenlignbar med totalkostnaden på 563 mill kr for det nye 
rådhuset. 
 
71. Brannstasjon. Brannstasjon bygges som et Offentlig- og privat samarbeid prosjekt (OPS), men 
kommunen selv dekker innredning og prosjektkostnadene for både brannstasjon og blålyssentralen. 
Det er tidligere bevilget 14,5 mill kr til dette formål, men utgiftene ble noe høyere enn tidligere 
antatt. Prosjektet foreslås derfor styrket med 2,4 mill kr. 
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72. 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 reserveløsning 

 Follow Me Print 

 Nye moduler i en rekke av fellessystemene 
 
73. 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 til 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 portalløsning 

 
74 Lån BKBS. I henhold til avtale mellom Bodø kommunale boligstiftelse og Bodø kommune yter 
kommunen et lån til selskapet. Lånet skal betales tilbake når stiftelsen har nedbetalt gjeld. 
 
75. BKP – egenkapitaltilskudd. Det er budsjettert med en overføring på 1,5 mill kr til Bodø 
kommunale pensjonskasse i hele perioden. Midlene går til styrking av egenkapital som følge av vekst 
i antall pensjonister. Midler skal også styrke pensjonskassens soliditet. 
 
76. og 77. Tomtesalg/salgsinntekter. Eiendomskontoret har utarbeidet en oversikt over boligfelt 
som forventes solgt i økonomiplanperioden. Salget blir lagt inn i investeringsbudsjettet, med en 
motpost på avsetning til tomteutbyggingsfondet. 
 
78. og 79. Bypakke Bodø. Det er i tidligere økonomiplaner lagt inn en forventet refusjon fra 
bompengeselskapet på 37 mill kr som følge av at kommunen har forskuttert en del midler i 
forbindelse med Bypakke Bodø. At dette skulle skje i 2015 har tidligere vært innarbeidet, men med 
tanke på at alt ikke er avklart per tiden, forskyves denne refusjonen ut til 2016. Refusjonen er 
foreslått disponert som et ekstra ordinært avdrag. 
 
80. Brannsikring bygg. Oppgradering av brannteknisk anlegg for å ivareta etterslepet av manglende 
brannsikring i BK bygningsmasse i henhold til rapport fra Norconsult 2006. Videreføring av 
programmet i 2018 med 7 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. Prioritering av tiltak i perioden:  
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2015: Løpsmarka hall – Brannplaner oppgraderes, Utskifting av dører og vinduer, oppgradering av 
trapp, direktevarsling til Salten Brann, oppgradering av nødlyssystem. Bankgata ungdomsskole - 
ferdigstille brannoppgradering. Grønnåsen skole – Brannplaner oppgraderes, utskifting av dører, 
trapperom oppgraderes. Hunstad barneskole - Brannplaner oppgraderes, utskifting av dører, 
rømningsv. oppgraderes. Løding skole 2. Mørkvedmarka skole - Brannplaner oppgraderes, utskifting 
av dører, rømningsv. oppgraderes 
2016: Mørkvedmarka skole, Østbyen skole, Speiderveien 3, Herredshuset, Skjerstad rådhus 
2017: Symra dagsenter, Stadiontunet rehab, Misvær svømmehall, Forsveien 21, Stormyra 15B, 
Bodøsjøen barnehage.  
2018: Alstad barneskole, Alstad ungdomsskole. 
 
81. 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: 
 
2015: Aspåsen skole, oppgradering belysningsanlegg og fordelinger 
2016: Hunstad skole og kultursenter, oppgradering underfordelere. Rønvik skole oppgradering 
fordelere. 
2017: Tverlandet bo- og servicesenter, Furumoen helsesenter og Landegode skole 
2018: Rønvik legesenter, Rønvik vel, Speiderveien 4 og Stordalshallen. 
 
82. Sanering sentrum - vann. Gjelder i all hovedsak sanering av gammelt vannledningsnett i 
sentrumsområdene for å øke kapasiteten og bedre forsyningssikkerheten. I 2015 prioriteres sanering 
i sentrum koordinert med fjernvarmeutbygging(Sivert Nilsens gate-Bankgata-Rensåsgata-
Nyholmsgata), samt Torvgata. 
 
83. Hovedvannverket – Nordsia. Etablering av ny vannforsyning for Nordsia, tom Skaug. Ny 
vannledning etableres fra Rønvikfjellet via nytt basseng på Skaug innen 2016. 
 
84. Burøya/Valen – Nyholmen. Sikre og forsterke vannforsyningen til Burøya og Nyholmen, og legge 
til rette for ny industri i området. 
 
85. 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. 
 
86. Breivik vannverk. Kostnader for etablering av nye grunnvannsbrønner i Breivik. 
 
87. Ølkrona basseng – rehabilitering. Bassenget er modent for rehabilitering grunnet observasjon av 
nedfall av betong fra taket. Yttervegger mangler isolasjon. 
 
88. Givær vv – oppgradering. Utskifting av avsaltingsanlegg. 
 
89. Vannledning Godøynes. Forsterke/fornye vannforsyningen sammen med avløpsopprydding. 
 
90. Vannledning Straum. Forsterke/fornye vannforsyningen sammen med avløpsopprydding. 
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91. Vannledning Godøynes – Skålbones. Sikre reservevannsforsyning til Saltstraumenområdet ved å 
sammenkoble området til hovedvannverket. Det vurderes også om Saltstraumen skal permanent 
forsynes fra hovedvannverket.  
 
92. Sanering sentrum – avløp. Rehabilitering og sanering av gamle avløpsledninger i sentrum for å gi 
bedre sikkerhet mot kjelleroversvømmelser. I 2015 prioriteres Torvgata og sanering i sentrum 
koordinert med fjernvarmeutbygging(Sivert Nilsens gate-Bankgata-Rensåsgata-Nyholmsgata).  
 
93. Stokkvika – Hunstadmoen, renseanlegg. Overføring av avløpet fra Stokkvika og Hunstadmoen til 
felles renseanlegg, jfr. Hovedplan avløp. 
 
94. 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. 
 
95. Burøya/Valen – Nyholmen – avløp. Rydde opp i avløpsutslipp på strekningen Burøya – Nyholmen 
og overføre avløpet til Kvalvikodden renseanlegg 
 
96. Bodøelv, overvannskulvert. Det er gitt 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. 
Forprosjekt ferdigstilles okt 2014. Prosjektet planlegges gjennomført i samarbeid med Statens 
vegvesen og i samsvar med pågående avklaring med hensyn til utbyggingsavtale. 
 
97. 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. 
 
98. Skivik – Løpsmark, renseanlegg. Det planlegges samling av avløpsvann fra bebyggelse i 
Skivik/Løpsmark til ett nytt felles avløpsrenseanlegg. 
 
99. Tiltak renseanlegg. Det er fortsatt behov for å gjennomføre mindre ombygginger for å 
tilfredsstille krav til akkreditert prøvetaking ved renseanleggene. 
 
100. Bertnes avløpsopprydding. Opprydding i Bertnesområdet, både med hensyn til tilknytning av 
boliger til kommunalt avløpsnett og utskifting av ledninger for å redusere overvannsmengder i 
avløpsnettet. 
 
101. Godøynes, avløpsopprydding. Opprydding avløp i distriktene. 
 
102. Straum, avløpsopprydding. Opprydding avløp i distriktene. 
 
103. Naurstad, avløpsopprydding. Opprydding avløp i distriktene. 
 
104. Brannstasjon. 
Bygging av ny brannstasjon som et OPS prosjekt. Byggestart høst 2014, leieperioden starter februar 
2016. De økonomiske betingelsene er innenfor de rammer som ble vedtatt av bystyret i PS 14/84. 
 
105. Ny skole Tverlandet. Det er besluttet å forbedre og samlokalisere skoledriften på Tverlandet. 
Dette gjøres ved å oppgradere dagens Tverlandet skole samt øke kapasiteten med et nytt bygg på 
cirka 1200 m2 lokalisert inntil skolen. Nybygget bygges som et OPS prosjekt. Nybygget skal stå ferdig 
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innen 2016. Når nybygget tas i bruk oppgraderes eksisterende skole i to etapper. Parallelt med 
utvikling av OPS kontrakt utarbeides et skisseprosjekt for tiltak i eksisterende skole. Arbeidet vil bli 
koordinert med OPS-prosjektet for å få til gode helhetsløsninger.  
 
106. Startlån (utlån). Kommunen forventer å kunne låne ut til klienter cirka 100 mill kr hvert år i 
økonomiplanperioden til formålet startlån. 
 
107. Avdragsinntekter startlån. Kommunen tar opp 100 mill kr årlig for videreutlån (startlån). 
Nedbetaling av disse lån skjer over investeringsregnskap og finansieres med innbetaling fra brukere 
av startlån. For kommende økonomiplan er det budsjettert følgende beløp 35,9 mill i 2015, 39,5 mill 
kr i 2016, 43,2 mill kr i 2017 og 47,5 mill kr i 2018. 
 
108. Avdragsutgifter startlån. Kommunens avdrag i forbindelse med startlånene føres på egen art i 
investeringsregnskapet 
 
109. Bruk av startlån (innlån). Kommunen forventer å ta opp 100 mill kr i lån i Husbanken til 
formålet med startlånsordningen hvert år i økonomiplanperioden. 
 
110. MVA investeringer. I forbindelse med investeringsplanen er det forsiktig beregnet hva andel 
merverdiavgift utgjør på de fleste investeringsprosjektene. Det er ikke beregnet merverdiavgift på 
prosjekter som ligger under VA sektoren, da disse har egne regler å forholde seg til, samt noen få 
andre unntak. Det er benyttet en sats på 15 %. Hvis en investering er på 1 mill kr, vil merverdiavgiften 
utgjøre 0,15 mill kr.  
 
111. Bruk av lån. Dette er kommunens forventede låneopptak eksklusiv startlån tatt opp i punkt 105. 
Selve låneopptaket er nærmere spesifisert i tabell 6.3. 
 
112. Overføring fra drift. Det er planlagt å overføre 1,5 mill kr fra drift til investering i planperioden. 
Denne overføringen går til å dekke egenkapitaltilskuddet i Bodø kommunale pensjonskasse. 
 

6.3 Låneopptak  
Kommunens låneopptak i kommende økonomiplanperioden fremkommer av tabellen under. 

Investeringsplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 

Øvrige lån          190 141           247 406           268 031           299 916  

Vann og avløp            98 400             86 700             80 500             43 500  

Startlån          100 000           100 000           100 000           100 000  

Sum          388 541           434 106           448 531           443 416 
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 2015-18. 

 

Teknisk avdeling 

Nr Investeringsprosjekter B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Drifts- 

            konsekvens 

 Karbøl bru - oppgradering 1 000 0 0 0 0,0 

 Skilting av forkjørsveger - anmodn fra SVV økt TS 1 000 1 000 0 0 0,0 

 Soløyvannsveien forsterking(str travbane - bru Osan) 2 500 0 0 0 0,0 

 Kjerringøy - oppgradering grusveier og asfaltering  4 000 4 000 4 000 4 000 0,0 

 Saltstraumen - oppgrad. grusveier 500 500 500 500 0,0 

 Renovering lyskryss Bankgata/Håloga.gt 1 000 0 0 0 0,0 

 Riving Støvset kai 300 0 0 0 0,0 

 Skjerstad, oppgradering grusveier 500 500 500 500 0,0 

 Fjerning av jernbanespor Rønvikleira 2 000 0 0 0 0,0 

 Oppgradering parker og byrom 1 000 1 000 1 000 1 000 0,0 

 Oppgradering grusveier med asfalt 4 000 4 000 4 000 4 000 0,0 
 

  350 400 0 
 

Karbøl bru. Overflatebehandling av stål bærekonstruksjon med sandblåsing, rustbehandling og 
priming/maling. 

Skilting av forkjørsveier. I følge skriv fra Statens vegvesen gir forkjørsveger økt trafikksikkerhet og reduserte 
omfang og antall trafikkulykker. Kommunene inviteres til å gjennomføre en gradering av vegnettet i 
hovedveg, samleveg og adkomstveger. Kommunale hovedveger og samleveger bør vurderes skiltet som 
forkjørsveger. Ønskede midler benyttes til planleggingsarbeider og gjennomføring av skilting. 

Soløyvannsveien forsterking. Soløyvannsveien må forsterkes og legges nytt asfaltdekke på strekning mellom 
travbanen og bru Osan. 

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. 

Renovering lyskryss Bankgata/Hålogalandsgt. Utskifting av signalstyring for lyskrysset. 

Riving Støvset kai. Kaien er ikke lenger i bruk og må rives. 

Skjerstad – oppgradering grusveier. Forsterkning, grusing og utbedring av veier i Skjerstad. 

Fjerning av jernbanespor Rønvikleira. Fjerning og opprydding av jernbanespor på Rønvikleira som ikke lenger 
er i bruk. 

Oppgradering parker og byrom. Oppgradere og utvikle tiltalende og funksjonelle parker og byrom i sentrum 
etter nærmere prioritering. 

Oppgradering grusveier med asfalt. Forsterkning og asfaltering av grusveier. 

   

     10 

000  

      30 

000  

               

-    

               

-    

OK-avdelingen      

Nr Investeringsprosjekter B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Drifts- 

            konsekvens 

 
Rehablitering Østbyen skole.   0 0 15 000 7 000 0,0      
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 Bydelspark v/Rønvik skole og Bankgata skole 1 500       0,0 

 Oppgradering lekeplasser barnehage 750 750 750 750 0,0 

 Oppgradering av lekeplass Hunstad Øst barnehage 1 000 0 0 0 0,0 

 Ishall/Isanlegg 0 0 0 500 0,0 

 Turnhall 500 10 000 14 500 0 1,0 

 Flyktningeboliger 90 bosatte 0 24 000 24 000 24 000 0,0 

 Klatreanlegg 0 250 8 750 0 0,0 

 Sikring og tilrettelegging av friluftsområder 750 750 750 750 0,0 

 Bydels-/skolepark, nærmiljøanlegg 0 3 000 3 000 3 000 0,0 

 Kyststi Bodøsjøen - Mørkvedbukta 0 2 000 2 000 1 000 0,0 

 Lager/servicebygg, Mørkvedlia friidrett 0 0 0 3 000 0,0 

 Lysanlegg Aspmyra 0 1 000 0 0 0,0 

 
Mindsenteret, byggetrinn 2 0 0 0 35 000 0,0 

  

Rehabiltering Østbyen skole 
I sak om «elevtall, prognoser, kapasitet og tilstand på skolebygg» PS 14/3. Ble det vedtatt følgende i vedtakets 
pkt 3: «Bystyret tar til etterretning at det i tillegg er et rehabiliteringsbehov på Kjerringøy skole, Østbyen 
skole, Alstad ungdomsskole og Hunstad barneskole. Dette må søkes løst innenfor de årlige midlene til 
rehabilitering av skolebygg, og behov utover dette må tallfestes til økonomiplan 2015-18». Behovene for 
rehabilitering og vedlikehold på spesielt på Alstad ungdomsskole og Østbyen skole er så stort at det kan ikke 
la seg gjennomføres innenfor de årlige midlene til rehabilitering. Det var i økonomiplan 2013-16 lagt inn et 
beløp på 22 mill kr på Østbyen for å gjøre tiltak, men dette ble strøket. Det er lagt inn et behov i 
perspektivmeldingen på 15 mill kr i 2017 og 7 mill kr i 2018. 
 
Bydelspark v/Rønvik skole 
Uteområdene ved Rønvik skole. Mellom Saltvern-Løpsmark er eneste anlegg for idrett ved Rønvik skole. I 
første omgang foreslås kunstgressløkke cirka 50m x 30m. Deretter nærmere vurdering med generell 
opprusting/forskjønnelse, isløkke m/tak, basket/ volleyball, klatring, ungdom, lek, med mer. Dersom ny 
videregående skole på nabotomta vurderes arealene i sammenheng med behovet for kroppsøvingslokaler og 
fritidsbruk. 
 
Oppgradering lekeplasser barnehage  
De kommunale lekeplassene trenger et løft. Eksempler på tiltak er blant annet oppusning, dreneringsarbeid 
og innkjøp av lekeapparater.  
 
Oppgradering lekeplass Hunstad Øst barnehage 
Uteområdet er nedslitt. For å gjøre lekearealet optimalt for små barn må det skiftes ut lekeapparater og 
sandkasser. Det bør gjøres noe grunnarbeid for å rette opp høydeforskjeller og ujevnheter i uteområdet. 
 
Ishall/isanlegg    
Beløp kr 500.000,- gjelder planleggingskostnader for ishall/isanlegg bestemt i Nyholmenerklæringen. Isanlegg 
med tak, underkjøling og god kvalitet kan etableres i nærmiljøer for betydelig lavere investerings- og 
driftskostnader enn en fullverdig konkurranse ishall. Tiltaket sees i sammenheng med avklaring om eventuelt 
anlegg ved Bodø Spektrum.  

Turnhall      
Turnsporten opplever fenomenal vekst, og er nå nest største idrett i Bodø med over 1500 medlemmer. Det er 
to klubber i Bodø som er aktive innenfor denne idretten. Trening pågår i flere forskjellige gymsaler og 
idrettshaller. Mye tid går bort til tungvint inn- og utrigging av utstyr. Turnhall vil frigi mye tid til andre idretter i 
eksisterende anlegg.      
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Boliger til flyktninger   
I lys av bystyrets vedtak om årlig bosetting av 90 flyktninger for perioden 2014-17 anslås et behov for årlig 
tilførsel av om lag 60 nye boenheter av alle kategorier, som nødvendig for å innfri avtalen. Utfordringen løses 
fra år til år gjennom en overordnet strategi som tar i bruk en kombinasjon av flere ulike virkemidler knyttet til 
boligframskaffelse, og her inngår utstrakt bruk av det private markedet i tillegg til eksisterende kommunalt 
disponerte boliger. Som en integrert det av strategien vurderes det også som nødvendig å supplere 
boligmassen med et visst antall årlige nyanskaffelser gjennom investering.  
 
Klatreanlegg      
Bodø klatreklubbs leieavtale på Slakteriet utgår i mars 2015. Klatreklubben har da behov for nye lokaler for å 
trene og konkurrere i.  
 
Sikring og tilrettelegging av friluftsområder        
Utvikling og sikring av friluftsområdene.  

- Saltstraumen: toalett på Seines-siden, sti fra Ekkerbudjen til lykta på Brøtt, rense Holmtjønn, felles 

infotavle, elektronisk tidevannstabell.  

- Ausvika: nye benker/bord.  

- Buholmen: toalett + merking/skilting.  

- Sjunkhatten nasjonalpark: Erstatte falleferdig gangbru + 8 p-plasser Finnkonnakken, 10 P-plasser og 

skilting til Steigtinn.  

- Tilrettelegge for barn for fiske i bynære vatn.  

- Futelva: nye bord/benker/griller.  

- Bodø elvepark: sikring og tiltak.  

- Soløya: gjerde mot strand, toalett.  

- «Ren kjærlighet til Bodø» - prosjekt. Holdningsskapende arbeid ift. Søppelhåndtering 

Fortløpende erstatning av «slitedeler» i friluftsområdene: bord, benker og griller  
 
Bydels-/skolepark, nærmiljøanlegg 
I sykkelavstand innen hver bydel ønskes tilrettelagte og funksjonelle aktivitetsarealer med god kvalitet og 
estetisk utforming. Målgrupper er organiserte og egenorganiserte i alle generasjoner. Skolene er ofte 
bydelenes "vannhull"/møtested, og mange skoler vurderes velegnet til slikt sambruk. Tiltak kan være standard 
anleggselementer som kunstgressløkker/ballbaner, akebakker, etc, samt spesielle tiltak som eks parkour, 
petanque, Tuftepark/hinderløyper, skating, osv. Nærmere prosjektorganisering med prioritering av 
bydeler/tiltak forelegges politisk behandling.  

 
Kyststi Bodøsjøen - Mørkvedbukta       
Videreføring av kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta.  
 
Lager/servicebygg – Mørkvedlia friidrett      
Lager for driftsutstyr til Mørkvedlia friidrettsbane. Vil forhindre forringelse av utstyr. Tidsbesparende for 
driftsenheten.  
 
Lysanlegg – Aspmyra kunstgressbane      
Rehabilitering av lysanlegget på Aspmyra kunstgressbane (NB: ikke Stadion). Lysanlegget er utrangert, kun 25 
av 44 lyspunkter fungerer og anlegget kan ikke repareres ytterligere. Aspmyra er en av tre helårs 
kunstgressbaner for breddefotballen.  
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Mindsenteret, byggetrinn 2 
MIND-senteret i Bratten aktivitetspark skal være et viktig verktøy i det lokale og regionale 
trafikksikkerhetsarbeidet. Så langt er byggetrinn 1 realisert og i full drift. Behovet for et mer omfattende 
tilbud er stort, dersom man skal oppnå de effektene som er nødvendige for å endre ungdoms trafikkatferd og 
– forståelse. 

I forprosjektet for MIND-senteret som ble utarbeidet i 2008 er det skissert et byggetrinn 2 med installasjoner 
som vil tilfredsstille intensjonene og målene i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. En realisering av et 
komplett MIND-senter vil plassere Bodø som en av landets fremste innen trafikksikkerhet, spesielt i forhold til 
ungdom, som er den mest risikoutsatte trafikantgruppe 

 
 

HO-avdelingen 

Nr Investeringsprosjekter B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Drifts- 

            konsekvens 

 
Stadiontunet sykehjem Tøy-/søppelsjakt 0 0 0 11 000 0,0 

 

Stadiontunet sykehjem - ny tøy/ søppelsjakt 
Gjennom HMS arbeidet på Stadiontunet sykehjem er det kartlagt behov for å bygge ny tøy søppelsjakt. 
Kostnadene viser seg å være adskillig høyere enn tidligere estimat. Det vises her til merknad i T1/2014.  
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Vedlegg 2 – Avtaler/tilskudd 2015 
 

Sentraladministrasjonen, prisjusterte budsjettbeløp for 2015 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

IKT 1 233 000 Husleie Norgesbankbygg 

IKT 6 822 672 Driftsavtale bredbånd, Signal 

IKT 11 688 995 Driftsavtale, Umoe iTet 

IKT 532 500 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 1 114 400 Husleie, Skatt Nord 

Tillitsvalgte 151 307 Husleie, renhold, Postgård og Bodø byggservice 

Organisasjon 380 173 Husleie kursrom, Postgård 

Sum 30 258 607   

 
Oppvekst- og kulturavdelingen, prisjusterte budsjettbeløp for 2015 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Kulturkontoret 7 880 600 Nordnorsk opera og symfoniorkester 

Kulturkontoret 2 730 200 Salten Museum 

Kulturkontoret 1 500 500 Tusenhjemmet 

Kulturkontoret 1 293 100 Nordland musikkfestuke 

Kulturkontoret 977 200 Bodø kunstforening 

Kulturkontoret 466 300 Bodø Domkirkes musikkråd 

Kulturkontoret 212 000 Salten kultursamarbeid 

Kulturkontoret 286 100 Nordnorsk jazzsenter 

Kulturkontoret 164 300 Dirigentordning korps & kulturskole 

Kulturkontoret 149 200 Mediegården 

Kulturkontoret 137 000 Bodø internasjonale orgelfestival 

Kulturkontoret 175 300 Sceneinstruktørordningen NFK 

Kulturkontoret 68 400 Bodø orkesterforening 

Kulturkontoret 60 300 Kulturpris/kulturstipend 

Kulturkontoret 104 200 Bodø big band 

Sum 16 204 700   
 

Helse- og omsorgsavdelingen, prisjusterte budsjettbeløp for 2015 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Kommunaldirektør 1 421 055 Tilskudd til Ny Giv/Jobb 1, Kirkens bymisjon konto 

Kommunaldirektør 532 134 Farmasøytisk tilsyn, Sykehusapoteket 

Kommunaldirektør 7 442 582 Medfinansiering VTA-plasser, BOPRO AS 

Kommunaldirektør 228 495 Lønnstilskudd brukere, BOPRO AS 
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Kommunaldirektør 733 508 Driftstilskudd kommunalplasser, BOPRO AS 

Helsekontoret 3 492 866 Krisesenteret, Bodø kommunes andel interkommunalt samarbeid 

Tildelingskontoret 9 323 570 Drift av botilbud i Junkerveien 49, Kirkens bymisjon 

Tildelingskontoret 1 101 157 Tilleggsavtale NLSH-BRUA, Kirkens bymisjon 

Tildelingskontoret 13 525 615 Drift av botilbud i Kongensgate 16 og Prinsensgate 151, Frelsesarmeen 

Tildelingskontoret 1 723 035 Tilleggsavtale økt bemanning, Frelsesarmeen 

Tildelingskontoret 3 700 306 Saltdal kommune, 2 brukere 

Tildelingskontoret 2 246 983 RIBO, 1 bruker 

Tildelingskontoret 19 348 123 KOA, 3 brukere 

Tildelingskontoret 959 296 Signo Conrad Svendsen senter, 1 bruker 

Tildelingskontoret 207 000 Sommer sammen, Aktiv hverdag  

Hjemmetjenesten 904 000 Trygghetsalarm, Nordkontakt, Telenor og Salten Brann IKS 

Helsekontoret 1 562 022 Overgrepsmottak, Bodø kommunes andel av interkommunalt samarbeid 

Helsekontoret 483 552 Driftstilskudd Frivillighetssentralen 

Kjøkkendriften 2 777 630 Transport/reperasjon av tekniske hjelpemidler, Bodø Industri AS 

Sum 71 712 929   
 

Kommunens fellesområde, prisjusterte budsjettbeløp for 2015: 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Avtaler 4 804 000 Bodø Spektrum KF, driftstilskudd 

Avtaler 17 354 000 Bodø Kulturhus KF, driftstilskudd 

Avtaler 26 924 000 Bodø kirkelige fellesråd, driftstilskudd 

Avtaler 300 000 Domkirkens menighets diakonistiftelse 

Avtaler 2 100 000 Tros- og livssynssamfunn, etter oppgave fra OK avdelingen 

Avtaler 2 405 100 Salten kommunerevisjon 

Avtaler 453 000 Salten kontrollservice 

Avtaler 1 153 600 Visit Bodø 

Avtaler 158 900 Skjerstad bygningsstiftelse 

Avtaler 200 000 Torghallen AS 

Avtaler 2 884 000 Visma drifts- vedlikeholds- og support avtaler til økonomisyst. 

Avtaler 1 810 000 Helse og miljøtilsyn Salten IKS, driftstilskudd 

Avtaler 44 125 000 Salten Brann IKS 

Avtaler 5 800 000 Personalforsikringer 

Avtaler 360 000 Tilskudd Tono, Gramo og Kopinor 

Avtaler 2 705 000 Bodø Brannstasjon, kommunale avgifter/strøm/stasjonsdrift 

Avtaler 205 000 Salten IUA 

Avtaler 1 887 000 Salten regionråd, Salten friluftsråd 

Felles 4 400 000 Bodø kommunale boligstiftelse, leieavtale 

Felles 230 000 Helse og miljøtilsyn Salten IKS, husleie fremleide lokaler 

Felles 1 500 000 Norsk pasientskade erstatningsfond 

Felles 125 000 Sjunkhatten nasjonalpark 

Felles 4 971 000 KS kontingent 

Sum 126 854 600   
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Vedlegg 3 - Prisliste 
 

I. Sentraladministrasjonen 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2014 

Vedtatt 
sats for 

2015 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Skjenkebevilling 

Det innkreves behandlingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling. Gebyret reguleres av alkoholloven. I 
2015 er gebyret kr 290,-. 

II. Oppvekst- og kulturavdelingen 

A. Grunnskole 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2014 

Vedtatt 
sats for 

2015 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Foreldrebetaling SFO 

Hel plass, pr måned      

5 dagers tilbud 2 320 2 391 71 3,06 %  

4 dagers tilbud 1 890 1 947 57 3,02 %  

3 dagers tilbud 1 455 1 500 45 3,09 %  

2 dagers tilbud 1 200 1 236 36 3 %  

1 dags tilbud 800 825 25 3,13 %  

 

Husstander med lav inntekt under 3,5 G i brutto årsinntekt beregnet pr husstand kan få redusert 
foreldrebetaling. Barn med behov for styrket SFO på 5.-7. trinn har rett til friplass SFO-tilbudet fra 
skolestart i august til skoleslutt i juni. Alle barn, trinn 1- 7 må betale for tilbudet på sommer-SFO. For 
ungdom trinn 8-10 tilbys det ikke SFO, men et styrket fritidstilbud finansiert av HO-avd.  

På Kjerringøy skole er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er tilsvarende kortere 
pga av skyssordning (dvs1594, 1298, 1000, 824, 552). Misvær, Saltstraumen og Skjerstad skole får også 
redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15 % redusert (dvs 2032, 1655, 1275, 1051. 
703).  

 

Opphold på 1 time pr gang 206 213 7 3,4 %  

Opphold per enkelt dag 245 253 8 3,27 %  

Sommer-SFO sats per uke 715 740 25 3,5 %  

Sommer-SFO sats per dag 145 148 3 2,07 %  
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Skoler 

Leie av skolelokaler til 
overnatting, pr person 

     

Landego og Helligvær skoler 85 88 3 3,53 % Pr natt 

Andre skoler  60 62 2 3,33 % Pr natt 

 

B. Kulturskolen 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2014 

Vedtatt 
sats for 

2015 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

Aktivitet: 

Fag som har fullt skoleår: 
Instrumentalopplæring, sang, 
samspillgrupper, visuelle 
kunstfag, drama, skriveverksted.  

Sats elever under 20 år 

3218 3318 100 3,1 %  

Fag som har fullt skoleår: 
Instrumentalopplæring, sang, 
samspillgrupper, visuelle 
kunstfag, drama, skriveverksted 

Sats elever over 20 år 

5000 5150 150 3 %  

Fag som har avkortet skoleår (30 
uker undervisning): Kulturlek 

Sats elever under 20 år 

2350 2420 

 

70 2,98 %  

Fag som har avkortet skoleår (30 
uker undervisning): Kulturlek 

Sats elever over 20 år 

3650 3760 110 3,01 %  

Instrumentleie 500 515 15 3 % Pr semester 

Materialavgift visuelle kunstfag 310 320 10 3,23 % Pr semester 

Salg av tjenester til lag og 
foreninger - medlemmer u/18 år 

286 295 9 3,15 % Pr time 

Salg av tjenester til lag og 
foreninger -medlemmer o/18 år 

431 444 13 3,02 % Pr time 

salg av tjenester til lag og 
foreninger, assistanse spill 

225 250 25 11,11% Pr time 

Avgift ved elevopptredener 529 545 16 3,02 %  

Ved salg av tjenester i 
grunnskolen; tolærersystem 

342 353 11 3,22 % Pr time 
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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 
2014 

Vedtatt 
sats for 

2015 

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 % Pris pr under-
visningstime 

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 % Pris pr under-
visningstime 

Det kan gis tilbud til elever med 
plikt til norskopplæring (ikke-
rettighetselever) og evt. EØS-
arbeidsinnvandrere/andre i 
ordinære grupper på dagtid hvis 
det er ledig plass. 

50 52 2 4 % Pris pr under-
visningstime 

 

Pris per semester: 

Kveldskurs 3 t/u - høstsemesteret 2 500 Tilbys ikke    Pr semester 

Kveldskurs 3 t/u - vårsemesteret  2 500 Tilbys ikke   Pr semester 

Kveldskurs 4 t/u. 2 kvelder i 

uka à 2 timer. Prisen for 16 

ukers kurs er satt til 4000,- ( 

62,5 pr time siden det er kveld) 

 4 000   Pr semester 

D. Barnehage 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2014 

Vedtatt 
sats for 

2015 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 
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Foreldrebetaling  

Hel plass, pr måned      

Halv plass: 17-24 timer  1 290    

Hel plass: Mer enn 41 timer 2 405 2 580 175 7,3 %  

Sats per ukedag 165 180 5 3,0 %  

 

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, jfr forskrift. Etter vedtak om nye 
retningslinjer i barnehagene, tilbys det nå kun hel og halv plass i barnehagene. Unntak kan gjøres i 
enkelte tilfeller. 

 

Kostpenger – per måned 

Kostpenger, lav sats  62 63 1 1,6 %   

Kostpenger, middels sats  185 189 4 2,2 %   

Kostpenger, høy sats  244 249 5 2,0 %   

 

E. Idrettsanlegg 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2014 

Vedtatt 
sats for 

2015 

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 

105 110 5 4,8 %   

Arrangement 
barn/ungdom/voksne og trening 
voksne 

380 390 10 2,6 %   

Gymnastikksaler og 12m basseng 

Trening barn/ungdom 0 0 0 0,0 %  

Trening voksne  190 195 5 2,6 %  

Kunstgress-/fotballbaner 11’er baner 

Trening barn/ungdom 210 220 10 4,8 %  

Arrangement barn/ungdom 380 390 10 2,6 %  

Trening og arrangement voksne 760 780 20 2,6 %  

Naturgress/undervarme Dobbelt sats    

På halv (eller mindre) bane endres prisene forholdsmessig 
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Bestemorenga 

Arrangement 2 575 2 655 80 3,1 %  

Prisliste fotballkamper kommunale kunstgressbaner 

11-er aldersbestemt 13-14 år 575 595 20 3,5 %  

11-er aldersbestemt 15-19 år 765 790 25 3,3 %  

11-er senior 1 535 1 585 50 3,3 %  

7-er aldersbestemt 190 195 5 2,6 %  

11-er aldersbestemt 100 105 5 5,0 %  

Bedrift/Old Boys, 7-er 380 390 10 2,6 %  

Prisliste fotballkamper Nordlandshallen/Aspmyra st. barn/unge 

11-er aldersbestemt 13-14 år 740 765 25 3,4 %  

11-er aldersbestemt 15-19 år 1 110 1 145 35 3,2 %  

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 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 pr 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 f.eks. være ekstra forbruk av strøm/vann, renhold, 
avfallshåndtering, brøyting, preparering etc. 

F. Bibliotek 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2014 

Vedtatt 
sats for 

2015 

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, og justeres derfor ikke. 

Gebyr lånekort: 

Glemt lånekort 10 10 0 0,0 %  
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Tapt lånekort 31 31 0 0,0 %  

 

Varselgebyr: 

1. varsel 3 uker etter forfall 31/62 31/62 0 0,0 % Barn/voksen 

2. varsel 5 uker etter forfall 57/120 57/120 0 0,0 % Barn/voksen 

3. varsel 7 uker etter forfall Erstatningskrav/regning    

 

Erstatningskrav for tapt materiell (i skranke/komm.faktura): 

Fagbøker 425/545 425/545 0 0,0 % Barn/voksen 

Skjønnlitteratur voksen 360/480 360/480 0 0,0 %  

Skjønnlitteratur barn 225/340 225/340 0 0,0 %  

Tegneserier/tidsskrifter 105/160 105/160 0 0,0 %  

Tegneseriebøker 205/290 205/290 0 0,0 %  

Video/CD 245/350 245/350 0 0,0 %  

Lydbøker inntil 4 enheter 295/405 295/405 0 0,0 %  

Lydbøker over 4 enheter 520/640 520/640 0 0,0 %  

Digibøker/digikort Som lydbøker Som lydbøker    

Mikrofilm 405/520 405/520 0 0,0 %  

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 
Betaling for Vedtatt 

sats for 
2014 

Vedtatt  
sats for 

2015 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknad 

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, nr. 6 og 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. 

 

Egenandel for praktisk bistand skal ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste 
(selvkost). 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 personens formue.  

 

Egenandel beregnes på grunnlag av husstandens samlende skattbare nettoinntekt før særfradrag. Til 
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inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset. Når praktisk bistand ytes til 
ektepar/samboere, hvor begge har tildelt tjeneste, skal betaling begrenses ved at timer sees samlet. 

 

Tjenesten betales som om den er levert om ikke avbestilling er meldt hjemmetjenesten innen klokken 
10.00 dagen før.  

 

I Proposisjon til Stortinget (Prop. 1 S 2014-2015) er maksimal egenandel per måned for praktisk bistand 
for de med inntekt under 2 G, justert fra kr 180 til kr 186. 

 

Maksbetaling pr måned øker med 2 timer pr uke i forhold til forgående gruppe. Dvs. gruppen mellom 3-4 
G betaler for inntil 4 timer pr måned (4 * kr 435 = kr 1740). Gruppen mellom 4-5 G betaler for inntil 6 
timer pr måned (6 * kr 435 = kr 2.610). Unntak er gruppen mellom 2-3 G hvor taket er 2,5 timer (2,5 * kr 
435 = kr 1087).  

 

Prisen for tjenesten 420 435 15 3,6 % Kostnad per time 

I tillegg fastsettes følgende utgiftstak for egenandel per måned: 

0-1 G:               0 -   88 369 180 186 6 3,3 % Maks per måned 

1-2 G:     88 370 - 176 739 180 186 6 3,3 % Maks per måned 

2-3 G:   176 740 - 265 109 1050 1087 37 3,5 % Maks per måned 

3-4 G:   265 110 - 353 479 1680 1740 60 3,6 % Maks per måned 

4-5 G:   353 480 - 441 849 2520 2610 90 3,6 %   Maks per måned 

5-6 G:   441 850 - 530 219 3780 3480 Maks 8 t -7,9 % Maks per måned 

6-7 G:   530 220 - 618 589 5460 4350 Maks 10 t -20,3 % Maks per måned 

7-8 G:   618 589 – 706 959    5220 Maks 12 t  Maks per måned 

8-9 G:   706 960 – 795 329    6090 Maks 14 t  Maks per måned 

Og så videre f.eks.  12-13 G  9570 Maks 22 t  Maks per måned 

 

Trygghetsalarm 

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt oppgave, men tilbys av Bodø kommune som en servicetjeneste. 
Bruker betaler en fastsatt månedspris for alarmen med kr 378 og dekker selv utgifter til installasjon, 
nedkopling og eventuelt flytting med kr 923 pr gang.  

Dersom trygghetsalarm innvilges som erstatning for tilsynsbesøk har kommunen ikke anledning til å 
kreve egenandel.  

0-2 G:               0 - 176 739 180 378 198 110,0 % Selvkost per mnd 

2-3 G:   176 740 - 265 109 180 378 198 110,0 % Selvkost per mnd 

3-> G:   265.110 og over 348 378 30 8,6 % Selvkost per mnd 

Pris installering, flytting og 
nedkopling  

902 923 21 2,3 % Engangspris pr 
gang 
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Matombringing 

Bruker betaler for antall leverte middag. Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager.  

Pris per middag 74 77 3 4,0 % Enhetspris 

Pris per kveldsmåltid 25 26 1 4,0 % Enhetspris 

Pris per frokost 25 26 1 4,0 % Enhetspris 

Brukertransport  

Brukeren betaler en sats tilsvarende buss-sone 1 i Bodø. I følge samferdselskontoret i Nordland 
fylkeskommune, fastsettes endelig billettpris for 2015 i slutten av november. Det forventes imidlertid en 
prisjustering fra kr 34 til kr 35.  

Billettpris per tur 34 35 1 2,9 % Enhetspris 

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.  

 

Egenandel for korttidsopphold i institusjon endres i følge Prop. 1 S (2014-2015) fra kr 142 til kr 147 per 
døgn, og fra kr 74 til kr 77 per dag/natt.  

Dag og nattopphold i institusjon 

Dag/nattopphold 74 77 3 4,0 % Per dag/natt 

Døgnopphold i institusjon 

Brukeren betaler for antall liggedøgn. Har brukeren vært på institusjon i minst 60 døgn per kalenderår 
krever Bodø kommune vederlag som for langtidsopphold. Dette gjelder også for rehabiliteringsopphold.  

Døgnopphold i institusjon 142 147 5 3,5 % Per liggedøgn 

Langtidsopphold i institusjon  

Ifølge § 3 i forskrift om egenandeler skal det av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et 
fribeløp per år, kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales 
inntil 85 prosent. Betalingen begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av 
folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Departementet foreslår i Prop. 1 S (2014-
2015) å øke fribeløpet fra kr 7250 til kr 7500 per år (enkeltrom) og fra kr 35000 til kr 36200 (i dobbeltrom 
mot sin vilje).  

Fribeløp i enkeltrom   7 250   7 500    250 3,5 % Per år 

Fribeløp i dobbeltrom  35 000 36 200 1 200 3,4 % Per år 

 

IV. Teknisk avdeling 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
Vedtatt 
sats for 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 
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2014 2015 

 

 

Vanngebyr 17,38 17,38 0 0,0 %  

Avløpsgebyr 14,06 14,06 0 0,0 %  

Slamtømming 700,- 700,- 0 0,0 %  

Renovasjonsgebyret 56,- 56,- 0 0,0 %  

Det foreslås å følge de satser som vedtas av representantskapet i IRIS Salten IKS. Det kommunale påslag 
vedrørende avfallsgebyret videreføres pr. 1/1-2015 og settes til 56,- eks mva. 

 

Bygge-, plan-, fradeling- og oppmålingssaker 

Revisjon av gebyrregulativet for plan-, fradeling og oppmålingssaker kommer opp til egen behandling. 

Diverse priser eks mva 

Meglerpakken 1500 1500 0 0  

Gravemeldingstjenesten 1500 1500 0 0 Pr. utstedt 
gravemelding 

Arbeidsvarlsing/skiltplan 1000 1000 0 0 Beh. gebyr 

Avkjørselssøknad 3000 3000 0 0 Beh. gebyr 

Leie av kommunal grunn til uteservering 

Leie av kommunal grunn kommer opp til behandling som egen sak. 

Billettpriser M/S Helligvær 

Barn 10,- 11,- 1,- 10 %  

Klipperkort barn 100,- 110,- 10,- 10 %  

Voksen 20,- 22,- 2,- 10 %  

Klippekort voksen 200,- 220,- 20,- 10 %  

Leie av båt pr. time eks mva 1500,- 2000, 500,- 33,3 %  

Feiing, priser eks mva 

Bolig 1 og 2 etasjer 331 341 10 3,0 % Per pipeløp 

Boliger 3 etasjer og over 457 471 14 3,1 % Per pipeløp 

Forretninger med større 
fyringsanlegg 

1050 1081 31 3,0 %  

Industripiper per meter 107 110 3 2,8 %  

Ekstrafeiing utenom rute 697 718 21 3,0 %   

V. Bodø kirkelige fellesråd 
Type betalingssats Vedtatt Vedtatt Endring i Endring Merknader 
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sats for 
2014 

sats for 
2015 

beløp i % 

 

Avgift for feste av grav 

Feste av kistegrav ved siden av fri 
grav (0-20 år) 

170 176 6 3,5 %   

Feste av kistegrav (20-40 år) 238 246 8 3,4 %   

Feste av kistegrav 40-60 år) 300 310 10 3,3 %   

Feste av kistegrav (60-80 år) 355 367 12 3,4 %   

Feste av urnegrav (20-40 år)        100 104 4 4,0 %   

Feste av urnegrav (40-60 år) 137 142 5 3,6 %   

Feste av urnegrav (60-80 år) 137 142 5 3,6 %   

 

Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner 

Nedsetting av urne:      

på tidligere festet grav 1 547 1 600 53 3,4 %   

på ny grav 4 525 4 680 155 3,4 %   

Nedsetting av kiste:      

på tidligere festet grav 3 570 3 695 125 3,5 %   

på ny grav  9 045 9 360 315 3,5 %   

 

Avgift for kremasjon 

egne innbyggere 0 0 0 0,0 %   

personer hjemmehørende i 
andre kommuner 

5 380 5 570 190 3,5 %   
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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 2014 Sats 2015  

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære 
barnehager 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst Endring i % 

Barn 0-2 år 164.431 76,13 163.915 75,89          - 0,3 %  

Barn 3-6 år 78.484 36,34 77.363  35,82       -1,4 % 

      

Tilskuddssats for drift familiebarnehager 
(nasjonale satser) 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst  

Barn 0-2 år 149.000 69,00 152.500 70,60           2,3 %  

Barn 3-6 år 114.100 52,80 116.300 53,80           1,9 %  

      

Tilskuddssats for kapital (nasjonale 
satser) 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst 

Per 
heltidsplass 

Per 
oppholdst  

Ordinære barnehager 9.100  4,25 9.500  4,40           4,4 %  

Familiebarnehager 12.000  5,60 12.000  5,60           0,0 %  

      

Beregnet tilskuddssats for drift og 
kapital åpne barnehager 

Sats 2014 Sats 2015  
  

6-15 timer 9.785 10.120             3,4 %  

16 + timer 16.081 16.631             3,4 %  

      

 Satsene angir maksimalt tilskuddsgrunnlag. Den enkelte barnehage har krav på samme 
%-andel tilskudd som året før; minimum 98 %, maksimalt 100 % av vedtatte satser.   

 Det er tatt utgangspunkt i nasjonale satser 2015 for familiebarnehager og for 
kapitalkostnader. Ved justering av nasjonale satser justeres kommunens satser 
tilsvarende. 

 

 
 

 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 2 56 89 15

Status 01. 01. 2014 10 052 384

Disponert i 2014 -1 500 000 PS 14/79 Tertialrapport 1

Status 31.12.2014 8 552 384

Andre disposisjonsfond: Status 01.01.2014 Status 31.12.2014

Flyktningefond 4 787 773 4 787 773

Momskompensasjon 7 353 595 7 353 595

Premieavvik 64 666 538 * 45 343 238

* ikke inkl avsetning  i 2014, fordi dette avhenger av positivt 

Ubundne investeringsfond årsresultat, det er vedtatt bruk av fondet på inntil 26 mill kr 

i forbindelse med årsavslutning 2014, i budsjett 2015 er det lagt

Kapitalfond 2 54 00 01 inn bruk av fonde på 14 mill kr jfr budsjett 2014

Status 01. 01. 2014 8 057 907

Status 31.12.2014 8 057 907

Tomteutbyggingsfond 2 54 00 03

Status 01. 01. 2014 37 504 631

Disponert i 2014 -12 000 000 PS 14/48 Langstranda

Disponert i 2014 -10 000 000 PS 14/152 Kjøp av Vågøynes gård

Disponert i 2014 -8 804 000 Budsjett 2014

Status 31.12.2014 6 700 631

K  o  m m e  n  t  a  r  e  r 

K  o  m m  e  n  t  a  r  e  r 

K  o  m  e  n  t  a  r  e  r 
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Vedlegg 6 – Økonomiske oversikter 

 

Økonomisk oversikt - drift. Tall i 1000 kr. Regnskap 
2013 

  Budsjett 
2014 

  Budsjett 
2015 

  Budsjett 
2016 

  Budsjett 
2017 

  Budsjett 
2018 

Driftsinntekter             

Brukerbetalinger 122 467 129 661 131 800 133 330 135 130 135 130 

Andre salgs- og leieinntekter 298 553 319 502 318 037 322 187 322 727 323 277 

Overføringer med krav til motytelse 496 692 337 306 349 979 359 563 361 694 363 063 

Rammetilskudd 1 091 183 1 182 545 1 136 413 1 146 865 1 153 525 1 161 565 

Andre statlige overføringer 74 211 66 485 76 186 81 071 84 808 87 121 

Andre overføringer 4 634 1 130 1 166 1 166 1 166 1 166 

Skatt på inntekt og formue 1 143 703 1 150 874 1 227 826 1 267 114 1 305 124 1 344 275 

Eiendomsskatt 95 403 96 600 132 100 142 600 143 600 144 600 

Andre direkte og indirekte skatter 199 150 150 150 150 150 

Sum driftsinntekter 3 327 046 3 284 253 3 373 657 3 454 045 3 507 924 3 560 347 

              

Driftsutgifter             

Lønnsutgifter 1 614 111 1 630 080 1 667 284 1 707 306 1 751 182 1 793 121 

Sosiale utgifter 331 748 389 602 366 380 376 791 380 016 379 919 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 483 914 436 005 483 375 483 928 492 685 492 266 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 348 163 406 832 424 783 415 859 415 753 415 881 

Overføringer 354 233 253 880 215 132 218 423 218 815 219 473 

Avskrivninger 135 173 136 149 136 149 136 149 136 149 136 149 

Fordelte utgifter -109 530 -84 483 -47 733 -47 733 -47 733 -47 733 

Sum driftsutgifter 3 157 813 3 168 065 3 245 370 3 290 723 3 346 867 3 389 075 

              

Brutto driftsresultat 169 232 116 188 128 287 163 323 161 057 171 272 

              

Finansinntekter             

Renteinntekter og utbytte 81 926 56 843 64 406 62 132 66 911 72 626 

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 867 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 703 331 331 331 331 331 

Sum eksterne finansinntekter 89 495 57 174 64 737 62 463 67 242 72 956 

              

Finansutgifter             

Renteutgifter og låneomkostninger 114 296 120 773 126 008 127 439 139 562 143 947 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 187 968 191 305 214 511 226 661 227 917 243 619 

Utlån 1 625 902 902 902 902 902 

Sum eksterne finansutgifter 303 889 312 980 341 421 355 003 368 381 388 468 
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Resultat eksterne finanstransaksjoner -214 394 -255 806 -276 685 -292 539 -301 140 -315 512 

              

Motpost avskrivninger 135 173 136 149 136 149 136 149 136 149 136 149 

Netto driftsresultat 90 012 -3 469 -12 248 6 933 -3 934 -8 091 

              

Interne finanstransaksjoner             

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 960 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 26 705 17 823 16 972 0 0 0 

Bruk av bundne fond 12 724 299 299 1 370 5 584 9 741 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger 40 389 18 122 17 271 1 370 5 584 9 741 

              

Overført til investeringsregnskapet 103 872 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 2 535 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 1 651 2 530 0 6 652 0 0 

Avsatt til bundne fond 22 343 10 623 3 523 150 150 150 

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 

Sum avsetninger 130 401 14 653 5 023 8 302 1 650 1 650 

              

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Økonomisk oversikt - investering. Tall i 1000 kr. Regnskap 
2013 

  Budsjett 
2014 

  Budsjett 
2015 

  Budsjett 
2016 

  Budsjett 
2017 

  Budsjett 
2018 

Inntekter             

Salg av driftsmidler og fast eiendom 45 278 31 500 31 150 20 000 146 000 35 000 

Andre salgsinntekter 493 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse 217 576 271 293 63 160 101 785 66 660 52 125 

Statlige overføringer -2 522 12 000 1 140 0 0 0 

Andre overføringer -1 065 0 500 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 

Sum inntekter 259 760 314 793 95 950 121 785 212 660 87 125 

              

Utgifter             

Lønnsutgifter 2 352 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter 442 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 643 985 746 668 313 790 353 515 459 940 340 575 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 0 0 0 

Overføringer 126 558 48 718 37 710 46 785 66 660 52 125 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 

Sum utgifter 773 337 795 385 351 500 400 300 526 600 392 700 
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Finanstransaksjoner             

Avdrag på lån 26 434 30 748 51 885 76 551 43 178 47 511 

Utlån 77 454 104 541 104 541 104 541 104 541 104 541 

Kjøp av aksjer og andeler 2 606 1 500 41 500 1 500 1 500 1 500 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 76 330 31 500 31 150 20 000 36 000 35 000 

Avsatt til bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 182 825 168 289 229 076 202 592 185 219 188 552 

              

Finansieringsbehov 696 402 648 882 484 626 481 107 499 159 494 127 

              

Dekket slik:             

Bruk av lån 431 133 603 984 388 541 434 106 448 531 443 416 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 38 448 30 748 35 885 39 551 43 178 47 511 

Overført fra driftsbudsjettet 103 872 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 2 481 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond 4 997 4 700 52 750 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 115 471 7 950 5 950 5 950 5 950 1 700 

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

              

Sum finansiering 696 402 648 882 484 626 481 107 499 159 494 127 

              

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Budsjettskjema 1A - drift (tall i 1000 kr)   Regnskap 
2013 

  Budsjett 
2014 

  Budsjett 
2015 

  Budsjett 
2016 

  Budsjett 
2017 

  Budsjett 
2018 

Skatt på inntekt og formue 1 143 703 1 150 874 1 227 826 1 267 114 1 305 124 1 344 275 

Ordinært rammetilskudd 1 091 183 1 182 545 1 136 413 1 146 865 1 153 525 1 161 565 

Skatt på eiendom 95 403 96 600 132 100 142 600 143 600 144 600 

Andre direkte eller indirekte skatter 199 150 150 150 150 150 

Andre generelle statstilskudd 74 211 66 485 76 186 81 071 84 808 87 121 

Sum frie disponible inntekter 2 404 699 2 496 654 2 572 675 2 637 800 2 687 207 2 737 711 

              

Renteinntekter og utbytte 88 792 56 843 64 406 62 132 66 911 72 626 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 114 296 120 773 126 008 127 439 139 562 143 947 

Avdrag på lån 187 968 191 305 214 511 226 661 227 917 243 619 

Netto finansinnt./utg. -213 471 -255 235 -276 114 -291 968 -300 569 -314 941 

              



Rådmannens forslag 2015-2018 

 

105 
 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 2 535 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 1 651 2 530 0 6 652 0 0 

Til bundne avsetninger 22 343 10 623 3 523 150 150 150 

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 960 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 26 705 17 823 16 972 0 0 0 

Bruk av bundne avsetninger 12 724 299 299 1 370 5 584 9 741 

Netto avsetninger 13 860 4 969 13 748 -5 433 5 434 9 591 

              

Overført til investeringsbudsjettet 103 872 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Til fordeling drift 2 101 216 2 244 888 2 308 809 2 338 899 2 390 572 2 430 861 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 101 216 2 244 888 2 308 809 2 338 899 2 390 572 2 430 861 

Mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

Budsjettskjema 2A - investering (1000 
kr) 

  Regnskap 
2013 

  Budsjett 
2014 

  Budsjett 
2015 

  Budsjett 
2016 

  Budsjett 
2017 

  Budsjett 
2018 

Investeringer i anleggsmidler 773 337 795 385 351 500 400 300 526 600 392 700 

Utlån og forskutteringer 80 060 106 041 146 041 106 041 106 041 106 041 

Avdrag på lån 26 434 30 748 51 885 76 551 43 178 47 511 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger 76 330 31 500 31 150 20 000 36 000 35 000 

Årets finansieringsbehov 956 161 963 674 580 576 602 892 711 819 581 252 

              

Finansiert slik:             

Bruk av lånemidler 431 133 603 984 388 541 434 106 448 531 443 416 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 45 278 31 500 31 150 20 000 146 000 35 000 

Tilskudd til investeringer -3 587 12 000 1 640 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 256 025 302 041 99 045 141 336 109 838 99 636 

Andre inntekter 493 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 729 341 949 524 520 376 595 442 704 369 578 052 

              

Overført fra driftsbudsjettet 103 872 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 122 948 12 650 58 700 5 950 5 950 1 700 

Sum finansiering 956 161 963 674 580 576 602 892 711 819 581 252 

              

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

 

 

Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1000 kr  Regnskap 
2013 

  Budsjett 
2014 

  Budsjett 
2015 

  Budsjett 
2016 

  Budsjett 
2017 

  Budsjett 
2018 

Anskaffelse av midler             

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 3 327 046 3 284 253 3 373 657 3 454 045 3 507 924 3 560 347 
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Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 259 760 314 793 95 950 121 785 212 660 87 125 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 559 076 691 905 489 163 536 120 558 951 563 883 

Sum anskaffelse av midler 4 145 882 4 290 951 3 958 769 4 111 951 4 279 534 4 211 355 

              

Anvendelse av midler             

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 3 022 640 3 029 418 3 108 812 3 154 165 3 210 309 3 252 517 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 773 337 795 385 351 500 400 300 526 600 392 700 

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 410 384 449 769 539 347 537 595 517 600 542 020 

Sum anvendelse av midler 4 206 360 4 274 572 3 999 659 4 092 060 4 254 510 4 187 237 

              

Anskaffelse - anvendelse av midler -60 479 16 379 -40 890 19 891 25 025 24 118 

Endring i ubrukte lånemidler -58 612 0 0 0 0 0 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 0 0 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 0 0 

Endring i arbeidskapital -119 090 16 379 -40 890 19 891 25 025 24 118 

              

Avsetninger og bruk av avsetninger             

Avsetninger 102 859 44 653 34 673 26 802 36 150 35 150 

Bruk av avsetninger 163 338 30 772 75 971 7 320 11 534 11 441 

Til avsetning senere år 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger -60 479 13 881 -41 298 19 483 24 616 23 709 

              

Int. overføringer og fordelinger             

Interne inntekter mv 369 253 239 189 205 556 205 512 205 468 205 424 

Interne utgifter mv 369 253 239 189 205 556 205 512 205 468 205 424 

Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0 
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Vedlegg 7 - Eiendomsskatt 
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Vedlegg 8 - Mulighetsområde 
NB!! Tall og tekst ikke oppdatert, samt ny beregningsmodell i tilskuddet til private barnehager. 

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 250 000 500 000 500 000 500 000 1 1,0 
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ved behov. 

Endringer Skjerstad og Misvær 

Her kan være flere muligheter. Et 
undervisningssted Sammenslåing Utrinn 
og Misvær barnehage inn i Misvær 
skole 200 000 400 000 400 000 400 000 1   

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   
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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   

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 
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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 % 
stilling kuttes 150 000 220 000 220 000 220 000 1 0,4 

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   
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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   

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 
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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 

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 cirka 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 
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Bemanningsnorm i 
mottaksbarnehage 

Ikke lovpålagt  2014 475 000 De får samme bemanningsnorm som andre bhg. Bedre utnyttelse av de 
eksisterende ressurser. 

 1 1 

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 cirka 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 

Halvårseffekt fra 
2014. Beløpet 
kan dobles fra -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  



Rådmannens forslag 2015-2018 

 

120 
 

Misvær barnehage med sine 19 
barn inn i Misvær skole 

2015 

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 cirka 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 

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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barnehage.  

 

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  
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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  

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  
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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 
tilskudd på 880.000 kr. Det øvrige 
er eksterne tilskudd fra, NFK, 
Riksantikvar og private 
oppdragsgivere. 

 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, 
men tvilsomt så helhetlig god som denne spesialkompetansen i 
kommunens regi.  

1 3,2 

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 kr 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 
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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  

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  
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Fellesadministrasjonen 

Tiltaksnavn Beskrivelse Tiltaksperspektiv 
Besparelse 
2017 Konsekvenser kat 

Års 
verk 

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 

1  
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-Prosjekt 18-23 
-Innkjøpsavtaler 

 
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 
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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 

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   
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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 

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 
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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   

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   
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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 

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 
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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 

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 



Rådmannens forslag 2015-2018 

 

132 
 

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 cirka 1,7 mill kr i drift og 
lønnsutgifter årlig når skolen står ferdig.  

2 1 

Endringer Støver 

Nedleggelse av Støver skole (cirka 
160 elever) og sammenslåing med 
Mørkvedmarka skole (nå 427) til ei 
skole på cirka 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 
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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 

Nedleggelse av Bodø 
Naturskole 

Opphør av leirskole for cirka 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 

file:///C:/Users/8875/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/justering%20lærertetthet.docx
file:///C:/Users/8875/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/justering%20lærertetthet.docx
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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 

 

 

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 
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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 
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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 cirka 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 
cirka 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. 
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