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Kommunedirektørens forord
Kommunedirektøren legger med dette frem budsjett og økonomiplan for 2022-2025:
Bodø har de siste årene vært i stor vekst og kommunen har opplevd en rivende utvikling. Det er gjort
gode og nødvendige investeringer innenfor oppvekst, helse, idrett, kultur og infrastruktur. Kommunen
har i samme periode utviklet et godt tjenestetilbud og scorer jevnt over på grønt i
kommunebarometeret. Bodø opplever stor nasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse for å være en
fremoverlent kommune med store ambisjoner på utvikling. Ikke minst kommer dette til uttrykk i
satsingen på Europeisk kulturhovedstad 2024 og Ny by Ny flyplass.
Det er derfor all grunn til å være stolte over det gode arbeidet som er gjort og gjøres av engasjerte og
kunnskapsrike medarbeidere. Det er viktig for meg som ny kommunedirektør å gi en tydelig
anerkjennelse av den innsatsen som er nedlagt, både av dyktige ansatte og ambisiøse politikere.
Samtidig har det fra tidligere rådmann blitt gitt tydelige signaler om at kommunenes økonomi er
utfordrende. Kommunebarometeret viser også at vi på dette området scorer rødt. Kommunedirektøren
vil påpeke at vekst og ambisjoner nå møtes av betydelige økonomiske utfordringer som må håndteres
med stor klokskap i årene som kommer.
Etter flere år med positiv drift og oppbygging av reserver skjedde det en markert endring av
kommuneøkonomien i 2019, der driften gikk fra pluss til minus. Siden da har Bodø kommune hatt
høyere driftsutgifter enn inntekter som er saldert ved bruk av fond, avdragsutsettelser og maksimal
avdragstid - tiltak stikk i strid med statens anbefalinger og vedtatte krav. Det samme gjelder kommunes
egne vedtatte handlingsregler. De negative avvikene har forsterket seg gjennom 2021, og situasjonen vil
forverre seg i hele den kommende perioden dersom ikke det blir tatt tydelige grep.
I juni behandlet bystyret perspektivanalysen. Der ble det påpekt at gjeldsnivået er høyt, og er sammen
med svakt netto driftsresultat den største trusselen mot en bærekraftig kommuneøkonomi. Ved
utgangen av 2021 vil Bodø kommune sin netto gjeld være 5,6 mrd. kr. Driftsinntekter for 2021 er 4,4
mrd. kr. Dette gir en gjeldsgrad på 127 % mot det vedtatte målet som er lavere enn 85 %.
Negativt resultat for 2021 vil føre til at alle fond vil være brukt opp og at driftsunderskuddet i tillegg må
dekkes inn i budsjett for 2022. For 2021 ser resultatgraden ut til å ende på -1%, mot vedtatte bedre enn
3 prosent. Fondsgraden vil ved årsslutt være tilnærmet 0 %, mot vedtatte bedre enn 3%.
Perspektivanalysen viser også at dersom alle vedtak i kommuneplanen 2021-2024 gjennomføres vil
gjeldsgraden øke til 150%. Gjeldsgrad på 150% vil medføre betydelig økte finanskostnader som må
belastes drift.
Negative kostnadsdrivere
Kommunedirektøren vil spesielt påpeke følgende drivere som gir økonomiske utfordringer for Bodø
kommune:
•
•
•

Høyt ambisjonsnivå over mange år på investeringer i nybygg og rehabiliteringer som i hovedsak
er lånefinansiert. Økende rentenivå fremover vil forsterke den negative effekten av de store
låneopptakene.
Høyere ambisjoner på tjenestetilbudet enn hva kommunens inntekter har gitt grunnlag for.
Flere lovpålagte oppgaver til kommunen uten at disse er fullfinansiert fra staten.
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•
•

Driftstilpasningene har i hovedsak vært effektuert ved effektiviseringskutt som nå også viser seg
å være vanskelig å gjennomføre, samtidig som kommunen er kommet for kort eller ikke har klart
å gjøre nødvendige strukturelle endringer som kunne ha gitt bedre bærekraft i driften.
Nærmere to år med håndtering av pandemien Covid-19 har vært krevende i forhold til økte
kostnader og planlagte driftstilpasninger. Det har vært helt nødvendig å prioritere løpende
operativ håndtering av pandemien.

Det blinker gult
De siste året er vi gjennom håndteringen av koronaen blitt vant til å bruke trafikklys for å beskrive
situasjonen og hvilke tiltak som er nødvendig for en forsvarlig håndtering. Kommunedirektørens klare
oppfatning er at det nå blinker gult for økonomien i Bodø kommune. Dersom utviklingen fortsetter i
samme retning, vil vi fort havne i rød sone med svært begrenset handlingsrom eller i verste fall bli satt
under administrasjon. Kommunedirektøren vil understreke at kommunen ikke er der ennå, men
farelampene blinker tydelig.
Den demografiske utviklingen i Bodø forsterker utfordringene i økonomien. Befolkningsutviklingen de
neste 10 årene viser stor økning i de eldste aldersgruppene. Dette vil føre til en særlig vekst i
etterspørselen av kommunale tjenester innenfor helse- og omsorg. Bodø kommune er i dag ikke godt
nok rustet til å møte denne oppgaveveksten og må fremover i enda større grad prioritere sine ressurser
på dette området, både når det gjelder investeringer og drift.
I den nye kommuneloven strammes kravene til økonomisk styring betydelig inn. Kommunens ansvar for
å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres, blant annet ved at det innføres
overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen som skal sikre:
•
•
•

At det er kommunens eget ansvar å ha en langsiktig økonomiforvaltning
Samordnede og realistiske planer for egen økonomi
Forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning

Kommuneloven slår fast at det er kommunestyret/bystyret som har det øverste ansvaret for
kommunens økonomi. Kommunedirektøren vil derfor be bystyret om at administrasjonen får et klart
mandat i den kommende planperioden til å bringe økonomien i Bodø kommune mot grønn sone.
Oppdrag grønn økonomi
For Bodø kommune er det ikke lengre nok å foreta driftstilpasninger gjennom de planlagte
effektiviseringskutt. De vedtatte driftstilpasninger viser seg også å være vanskelig å gjennomføre uten
nødvendige strukturelle grep. Det vil heller ikke være forsvarlig å gjennomføre alle vedtatte eller
planlagte investeringer. Økonomien kan ikke lengre håndteres med justeringer, vi må være villige til å
skru på noen store brytere. Kommunedirektøren er sammen med administrasjonen i gang med å legge
en plan kalt «oppdrag grønn økonomi». En plan for nødvendige omstillinger i økonomiplanperioden og
som vil ha følgende elementer:
•

•
•

Redusere eller utsette planlagte investeringer i bygg og anlegg som krever låneopptak. I
forslaget for planperioden foreslår vi grep som vil redusere låneopptaket med 190 millioner i
forhold til vedtatte plan for 2021-2024. Det må i perioden vurderes mulighet for ytterligere
reduksjon av låneopptak. Det må legges en plan for hvordan kommunen på noe lengre sikt kan
nå målet om en gjeldsgrad lavere enn 85%
Egenkapitalandelen må styrkes i fremtidige investeringer.
Det må i de årlige budsjettene fremover avsettes midler til en gradvis oppbygging av fond, og
legges en plan for hvordan målet om en fondsgard på 3% kan oppfylles.
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•
•

•
•

•
•
•

•
•

Nødvendige investeringer som gjøres i perioden, må i tillegg til en solid faglig behovsvurdering,
også kunne vise til identifiserbare gevinster i form av økt kapasitet eller mer effektiv drift.
Ledig kapasitet i eksisterende arealer må utnyttes forsvarlig før det gjøres nye investeringer.
Kommunen vil også gjennomgå alle eksterne leieavtaler for å se om disse i større grad kan
dekkes ved bruk av kommunes egne bygg. God kapasitetsutnyttelse er også avgjørende for å
sikre kommunes mål om å redusere klimautslipp.
Det arbeides med en plan for å gjennomgå og vurdere mer effektiv utnyttelse av alle
kommunens egne bygg. Det må også vurderes om bygningsmassen kan endres eller utvikles slik
at den i større grad er tilpasset kommunes fremtidige tjenestebehov.
Kommunens inntekter må økes. Viktigst her er skatteinntekter. Derfor må kommunen fortsette
og forsterke sitt arbeid med å legge til rette for økt næringsaktivitet og flere arbeidsplasser.
Samtidig vil kommunedirektøren på kort sikt foreslå å trappe opp eiendomsskatten for
næringseiendommer gradvis de neste tre årene til maks utnyttelse, fra 4,8 til 7 promille.
Kommunedirektøren foreslår også å fjerne bunnfradraget på eiendomsskatten til ordinære
husstander. Kommunen må se på hvordan vi kan oppnå større avkastninger på våre eierandeler.
Kommunens organisering av tjenestetilbudet må gjennomgås for å se på hvilke strukturelle grep
som kan gjøres for å sikre en mer bærekraftig produksjon med fortsatt gode og forsvarlige
tjenester. Dette gjelder spesielt på de store områdene innenfor oppvekst og omsorg.
Kommunedirektøren vil igangsette nødvendige utredninger for å se om vi har en god nok
arbeidsdeling mellom de kommunale foretakene og kommunens egne enheter. Dette gjelder
spesielt på områdene idrett og kultur, samt drift av havn og teknisk avdeling.
Arbeidet med driftstilpasninger må fortsette for å sikre at nødvendige innstramninger blir
gjennomført. Det vil bli stilt klare krav til budsjettdisiplin. Agenda Kaupang sine rapporter viser
at kommunen fortsatt har betydelig høyere kostnader på tjenesteproduksjonen enn
sammenlignbare kommuner. Lovpålagte oppgaver må prioriteres fremfor andre tjenester. Det
må legges en langsiktig plan på hvordan kommunen kan nå målet om en resultatgrad bedre enn
1,75%
Antall ansatte må reduseres i perioden. Det vil være krav til streng stillingskontroll. Bare helt
nødvendige stillinger skal lyses ut. Dersom streng stillingskontroll ikke er nok, må sterkere
virkemidler vurderes.
Bodø kommune har for høyt sykefravær som både er utfordrende for den enkelte medarbeider
og medfører høye kostnader for kommunen. Det vil derfor bli iverksatt nødvendige tiltak for å
forbedre kommunes sykefraværsoppfølging.

Strukturelle endringer i perioden
Det er igangsatt arbeid for å se på og gjennomføre nødvendige strukturelle grep. På noen området er
det allerede truffet gode tiltak de senere årene, men fortsatt gjenstår det å gjennomføre nødvendige
omstillinger på enkelte enheter og avdelinger. Det vil være krav til kontinuerlig forbedring av hele
kommunes virksomhet, men spesielt viktig blir det å få til gode endringer i de to store avdelingene
Oppvekst og kultur og Helse og omsorg.
For områdene barnehage og skole er det de siste årene gjort store og gode investeringer for å sikre gode
arbeidsforhold for barn, elever og ansatte. Det har også vært en betydelig satsing på området i samme
periode. Endringer i demografien med nedgang i barnetall viser at behovet vil reduseres fremover. Dette
vil også medføre mindre overføringer fra staten. Undersøkelser viser at kommunen i årene fremover vil
ha cirka 1000 skoleplasser som ikke vil være i bruk. Det arbeides nå med en ny barnehage – og
skolebehovsplan, som vil behandles politisk i begynnelsen av neste år. Planen vil se på hvordan vi kan
utnytte kompetanse og areal på en bedre måte fremover.
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Kommunedirektøren vil derfor be bystyret om å vente med de fleste investeringsbeslutninger på skole
og barnehager til ny plan er behandlet. Det foreslåes derfor ingen nye investeringer på skole for 2022.
Det avsettes imidlertid midler for dette i årene 2023-2025 dersom planen viser at det er nødvendig.
Planen skulle ideelt ha vært lagt frem og behandlet politisk før årets budsjettbehandling. Det tar vi
ansvaret for.
Kommunedirektøren anbefaler likevel at det igangsettes bygging av ny barnehage på Tverlandet. Dette
behovet er godt beskrevet, og disse investeringene vil gjøre det mulige å legge ned Løding barnehage
avd. Maurtua med to avdelinger, samt barnehagetilbudet i de fire avdelingene som er i modulbygget
ved Engmark barnehage. Godkjenningen av modulbygget utløper innen utgangen av 2022. Det vil samlet
gi en god og forsvarlig drift.
Oppvekst og kultur har de siste to årene gjennomført store driftstilpasninger og vil fortsette dette
arbeidet i kommende periode. For neste år er omtrent halvpartene av kuttene identifiserte og ligger i
planen. Det resterende er uspesifiserte kutt, og strukturelle grep er nødvendige for å gjennomføre disse.
Det er også igangsatt et arbeid for nødvendig omstilling av Helse- og omsorgsavdelingen. I de to
foregående årene har HO effektivisert for omkring 140 mill. kr, og skal for neste periode redusere
driften ytterligere med 145 mill. kr. Samtidig vil oppgavene øke i perioden som følge av
demografiutviklingen, planlagt oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten og vekst i antall yngre
brukere med store tjenestebehov
HO har kommet godt i gang med å omstille virksomheten til mer bærekraftige tjenester, men må i årene
fremover ta store grep for strukturelle og organisatoriske endringer. I november behandlet bystyret
saken «Smart helse 2030» som gir retning og profil for dette arbeidet. Neste høst vil bystyret få seg
forelagt anbefalingene i sluttrapporten.
For å sikre nødvendige tjenester og rom for omstillinger foreslåes det i budsjettet at HO får redusert det
planlagte kuttet med 30 millioner for 2022. Likevel vil situasjonen være krevende, og avdelingen vil
fortsatt ha et innsparingskrav på om lag 60 millioner i 2022. Av dette er 22,6 mill. kr uspesifiserte kutt
som krever strukturelle grep.
Et viktig grep for omstilling er å øke satsingen på hjemmebaserte tjenester foran tradisjonelle sykehjem.
Også når det gjelder institusjoner må vi se på mer fremtidsrettede løsninger. Kommunedirektøren
anbefaler at det neste år igangsettes investering av heldøgns omsorgsplasser/korttidsplasser. Vi ser også
på muligheten for å bygge om eksisterende bygg til mer effektive tjenestetilbud. Det vil også bli vurdert
løsninger for Omsorg + finansiert av private. Fremover vil det være et mål at innbyggere i Bodø i størst
mulig grad skal mestre egen livssituasjon, og bo lengst mulig i egen bolig.
Andre viktige prioriteringer
Kommunedirektøren vil også i dette forordet påpeke to andre viktige prioriteringer som vil ha stor
oppmerksomhet i perioden:
Bodø skal være en åpen og tilgjengelig kommune. Det er over tid jobbet godt med dette gjennom
mange ulike tiltak både fra administrasjonen og politikken. Likevel er det også rom for forbedring på
åpenhet. Det er igangsatt et arbeid for å gjøre tilgjengeligheten til dokumenter både for media og
innbyggere mer effektiv. Bodø kommune skal praktisere meroffentlighet og være en åpen kommune på
alle områder.
Det har de siste årene vært stor oppmerksomhet knyttet til Bodø kommune og varslinger. Kommunen
har jobbet seriøst med temaet over tid og i høst ble det vedtatt et nytt reglement av
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Administrasjonsutvalget for håndtering av varsler. Kommunedirektøren og administrasjonen vil ha stor
oppmerksomhet på arbeidet med etterlevelse av det nye regelverket. For Bodø kommune er det helt
avgjørende at både ansatte og innbyggere opplever det trygt å være varsler.
Stort mulighetsrom
Bodø kommune vil de neste årene ha en utfordrende situasjon med store driftstilpasninger og krevende
omstillinger. Mulighetsrommet for å lykkes er likevel stort, ikke minst siden det allerede arbeides godt
med å finne faglige løsninger som vil gi robuste og bærekraftige løsninger. Kommunedirektøren er trygg
på at det skal være fullt mulig å levere gode og forsvarlige tjenester i planperioden, tross de omstillinger
som må gjennomføres.
De ansatte i Bodø har de siste årene stått i krevende omstillinger som har vært utfordrende. Likevel må
kommunedirektøren be de ansatte om å bidra enda mer for å omstille organisasjonen og tjenestene de
neste årene. Det blir svært viktig at vi ledere sørger for gode og inkluderende prosesser i tett samarbeid
med de ansatte og tillitsvalgte. Bodø kommune har flinke og kunnskapsrike medarbeidere som har
bevist at de finner gode svar på vanskelige utfordringer. Når vi lar kunnskap møte de gode erfaringene
fra praksisfeltet skapes det nye løsninger. Skal kommunen lykkes med de nødvendige omstillingene må
vi som ledere lytte til de ansatte og gi nødvendig handlingsrom. Bodø kommune skal fortsatt være en
trygg og god arbeidsplass, der det vil være viktig å sikre seg kompetente medarbeidere og ledere som
har en god faglig utvikling. Samtidig må vi som jobber for Bodø kommune se og forstå innbyggernes
behov for tjenester. Selv om alle ønsker ikke kan innfris - vil Bodø kommune de neste årene fortsatt
levere et gode og forsvarlig tjenestetilbud.

Kommunedirektøren
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Økonomiske utviklingstrekk
Sunn økonomi
Gjennom kommuneloven er alle kommuner pålagt å sørge for fremtidig økonomisk bærekraft på lang
sikt. Dette innebærer krav om bruk av finansielle måltall i økonomistyringen. Bodø kommune har i flere
år hatt økonomiske handlingsregler, og oppfyller således kommunelovens krav til finansielle måltall.
Bruk av måltall i økonomistyringen har imidlertid ikke vært tilfredsstillende. De fire handlingsreglene er:
resultatgrad, gjeldsgrad, belastningsgrad og fondsgrad. I tillegg er det utarbeidet en indeks som er en
kombinasjon av alle handlingsreglene.

Resultatgrad
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt viser hvor mye kommunen har til fondsavsetning
(sparing), egenbidrag til finansiering av investeringer, med mer. Vedtatt nivå er 1,75 %. Dette utgjør til
sammen 314 mill. kr i perioden 2022 - 2025. Beregnet netto driftsresultat forventes å være negativ i
2022, -0,7%, positivt i 2023 og 2024 0,2% hvert år og rundt null i 2025. Til sammen utgjør dette 82 mill.
kr. Det er betydelig mindre enn statlige anbefalinger, men er en forbedring i forhold til økonomiplanen
2021 - 2024.

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter.

Den oransje linja viser Bodø kommunes mål for denne handlingsregelen. 1,75 % er nivået som også er et
anbefalt nivå fra statlig hold.

Gjeldsgrad
Gjeldsgrad viser netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter. Statens anbefaling er 75 % for hele
låneporteføljen. Bodø har vedtatt et måltall på 85 %.
Netto langsiktig gjeld er beregnet etter følgende metode:
1. Status langsiktig gjeld i balansen 31.12.20
2. + budsjettert låneopptak 2021
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3. – budsjettert avdrag (drift/investering) 2021
4. – korrigert for utlån (anslag)
5. – korrigert for ubrukte lånemidler (anslag),
Dette rulleres så år for år.
Kommunedirektøren har jobbet med målsetning om å redusere låneopptak i perioden for investeringer
som ikke er gebyrfinansiert. Dette har man lyktes med, og låneopptaket er redusert med 187 mill. kr.
Gjeldsgraden viser derfor en svak økning, fra 127,2 % i 2021 til 138,6 % i 2025. Dette er likevel hele 53,6
% høyere enn kommunens vedtatte mål på 85 %.

Netto gjeld i % av driftsinntekter.

Den oransje linjen viser kommunens måltall for denne handlingsregelen på 85 %. Den statlige
anbefalingen for dette måltallet er 75 %.

Belastningsgrad
Belastningsgrad er rente og avdrag i forhold til brutto driftsinntekter. Vedtatt mål for Bodø kommune er
11 %. Beregnet belastningsgrad øker i perioden og passerer vedtatt måltall i 2025. Dette skyldes
hovedsakelig økt rentenivå. I 2019 og 2020 ble det lagt inn betydelige avdragsutsettelser som gjorde at
belastningsgraden var kunstig lav på 6,1 % / 7,6 %.
Det vedtatte måltallet for belastningsgrad er beregnet ut ifra avdragstid på 20 år for ikke
gebyrfinansierte investeringer. Avdragstiden er i ettertid forlenget; først fra 20 til 25 år i 2020 og til 30 år
fra 2022. Denne endring påvirker direkte nivået på belastningsgraden, og vedtatt nivå er for høyt for å
oppnå en sunn økonomi. Kommunedirektøren vil i forbindelse med fremleggelse av perspektivanalysen
foreslå justering av nivået for belastningsgraden.
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Renter og avdrag i % av driftsinntekter.

Den oransje linjen viser kommunen måltall for denne handlingsregelen. Måltallet er satt på 11 %.

Fondsgrad
Fondsgrad viser andel av ubundne driftsfond i forhold til brutto driftsinntekter. Vedtatt nivå er 3 %.
Nivået på disposisjonsfond avhenger av om kommunen klarer å oppnå en tilstrekkelig positiv
resultatgrad. Fondsgrad er et mål på nivået på disposisjonsfondet over tid slik at Bodø kommune kan:
•
•
•
•

Ha en buffer mot uforutsette hendelser.
Sikkerhet mot plutselige renteøkninger.
Handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg.
Egenkapital til fremtidige investeringer

Disposisjonsfondet slik det framgår i balansen til kommunen består av mange ulike fond. Dette er blant
annet flyktningefondet, boligfondet, premieavviksfondet, næringsfondet og «selve» disposisjonsfondet.
I denne økonomiplanen har kommunedirektøren funnet handlingsrom til å sette av noen midler til
disposisjonsfondet. Dette har vært krevende da netto driftsresultat har vært på beskjedne 0,2 % i 2023,
2024 og litt over 0,0 % i 2025.

Side 15 av 132

Økonomiplan for 2022-2025

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter.

Den oransje linjen viser kommunen måltall for denne handlingsregelen som er satt til 3 %. Til tross for
svake netto driftsresultater viser tallene over at måltallet er nådd i perioden.
Det vedtatte måltallet for fondsgraden viser i sammenligning med andre kommuner å være satt meget
lav. Kommunedirektør vil i forbindelse med fremleggelse av perspektivanalysen foreslå justering av
nivået for fondsgraden.

Indeks
Indeksen er kombinasjonen av alle handlingsreglene, og viser hvilken tilstand kommuneøkonomien er i.
Tilnærmingen innebærer at en indeks på 100 tilsvarer en sunn kommuneøkonomi. Resultatgraden er
vektet med 50 %, gjeldsgraden med 30 %, belastningsgraden med 10 % og fondsgraden med 10 %.
Regnskap
2020
86,7

Budsjett
2021
87,1

ØP
2022
86,6

ØP
2023
85,5

ØP
2024
83,7

ØP
2025
83,1

Handlingsreglene som nevnt over viser at kommunens økonomi forverres i økonomiplanperioden. Den
vektede indeksen går fra et resultat i 2020 på 86,7 til å havne helt nede på 83,1 i slutten av perioden.
Forverringen skyldes en kombinasjon av fortsatt voksende voksende gjeld, økende belastningsgrad og
en resultatgrad på rundt 0 % i hele perioden.

KOSTRA og sammenligning andre kommuner
KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon
om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike
tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstagere.
Analysen nedenfor sammenligner behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger i ulike tjenester.
Netto driftsutgifter er kommunens utgifter i tjenesten minus refusjoner og eventuell egenbetaling. Det
er netto utgifter som må finansieres av kommunestyret med frie inntekter og eventuell eiendomsskatt.
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Analysen legger altså hovedvekten på kommunestyrets prioriteringsproblem. De viktigste kriteriene for
valg av sammenligningskommuner er
•
•
•
•

størrelse (fanges ikke opp godt nok i utgiftsutjevningen i inntektssystemet)
befolkningsvekst (det er lettere å bygge på enn å legge ned)
kostnadsnivå (må ha noe å lære bort)
god tjenestekvalitet (sjekkes i Kommunebarometeret)

KOSTRA data - sammenligning med andre kommuner. Kilde: Agenda Kaupang.

Tabellen viser det teoretiske handlingsrommet på ulike tjenesteområder for Bodø kommune i forhold
til sammenligningskommuner. Negative tall viser at Bodø kommune har et lavere kostnadsnivå enn de
en sammenligner seg med. Positive tall viser at Bodø kommune har et høyere kostnadsnivå enn de en
sammenligner seg med. Dette omtales som det teoretiske handlingsrommet til Bodø kommune.
Tabellen er spesifisert på driftsområdene. På de største driftsområdene er det relativt store tall og
beregningen oppfattes som pålitelig. Alle sammenligningskommuner og kommunegruppe 11 driver mer
effektiv drift enn Bodø kommune. Det totale teoretiske handlingsrommet (effektiviseringspotensialet) i
forhold til gjennomsnittet i kommunegruppe 11 er beregnet til 428,8 mill. kr.
Tønsberg kommune er den mest effektive av sammenligningskommunene. Skulle Bodø kommune ha
gjennomført driften på samme måte som Tønsberg ville ressursbruken vært hele 604,7 mill. kr lavere
enn i dag.

Kommunebarometeret
Bodø kommune havnet på 110. plass i 2020.
Kommunebarometeret utgis av Kommunal Rapport og er en årlig rangering av alle kommuner på basis
av offentlig tilgjengelig data fra offisielle kilder. For Bodø kommune viser årets kommunebarometer en
110. plass av totalt 356 kommuner (2020 tall). Kommunebarometeret er delt opp i 12 ulike sektorer. De
ulike sektorene vektes av Kommunal Rapport utfra en skjønnsmessig vurdering. Kommunebarometeret
2021 gjelder rapporterte nøkkeltall for 2020. Resultatoversikten over årets Kommunebarometer vises i
tabellen nedenfor.
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Endringer i kommunebarometeret for Bodø kommune i årene 2018- 2021. Kilde: Kommunal rapport.

Over en fireårsperiode vil resultatene variere. Det er en positiv utvikling på flere av områdene i
perioden, men økonomi ligger langt nede på listen.
Grunnskole og pleie og omsorg leverer jevnt bra i perioden. Avdelingene er samlet vektet med 40 %, noe
som drar kommunen opp på resultatlisten, også VA har forbedret seg kraftig i perioden. I motsatt ende
ligger barnehage, sosial og kultur som faller mye spesielt siste året. Oppsummert kommer kommunen
på 110. plass.

Kommunebarometeret. Bodø kommune sammenlignet med 6 andre kommuner. Kilde: Kommunal rapport.

Av de seks sammenligningskommunene er alle bedre rangert enn Bodø kommune.
Innen kommunal virksomhet er det inntektene som er den største kostnadsdriveren, da alle inntekter
benyttes for å optimalisere tjenestetilbudet i kommunen. Kommunebarometeret viser at høye inntekter
ikke nødvendigvis gir høyere tjenestekvalitet.
Investeringer forskyves, men renteutgiftene vil øke
Effektiv ressursbruk handler om å sikre en god utnyttelse. Budsjett og økonomiplanen 2022–2025
justerer tidligere investeringsplaner. Gjennomgangen av sist vedtatte investeringsplan viser at
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kommunen, ved å forskyve investeringstidspunktet, kan oppnår en høyere kapasitetsutnyttelse. Planen
for de nærmeste fire årene viser derfor en nedgang i låneopptak på 187 mill. kr. Dette gir lavere årlig
finanskostnader på 11 mill. kr fra og med år 2026 for låneportefølje som ikke er gebyrfinansiert.
Oppvekst reformen
I statsbudsjettet er det varslet at det legges opp til at kommunene får ansvar for å finansiere
barnevernreformen/oppvekstreformen. For å ivareta dette ansvaret øker frie inntekter for kommunene.
Budsjett og økonomiplanen tar høyde for økte utgifter på 17 mill. kr til å dekke kommunens ansvar ved
reformen.
Demografisk utvikling – flere eldre
Befolkningsprognosene for Bodø viser en stadig dreining mot at en høyere andel av befolkningen
befinner seg i de eldste aldersgruppene. Den økende andelen eldre betyr samtidig lavere vekst i de
viktigste aldersgruppene med skatteytere. I sum bekrefter prognosen kommunens behov for omstilling
for å sikre fremtidig bærekraft. De siste befolkningstallene, og prognosen for de nærmeste årene, viser
en utflating og nedgang i antall innbyggere i aldersgruppene til og med grunnskolealder. For
økonomiplanen betyr det at tidspunkt for enkelte investeringer kan og bør forskyves, for å sikre en mer
effektiv ressursutnyttelse.
Driftstilpasning og strukturelle endringer
For å sikre gode velferdstjenester er sunn økonomi en hovedforutsetning. Bodø kommunens økonomi
har holdt seg stabilt svak siden 2018 jfr. kommunebarometeret. I samme periode har kommunen klart å
opprettholde veldig god kvalitet på tjenestene ved å bruke kortsiktige løsninger som sparepenger og
utsette å betale avdrag på lån. Sparepengene er nå brukt opp og låneporteføljen avdras med
minimumsavdrag. Bystyret har allerede i økonomiplan 2019-2022 vedtatt korreksjon av kommunens
økonomi, en tilpasning av driften på 236 mill. kr i perioden. Dette er gjennom rullering av økonomiplan
2020-2023 og økonomiplan 2021-2024 økt til 434 mill. kr. I forslaget til økonomiplan 2022-2025 er det
behov for en ytterligere driftstilpasning på 72 mill. kr i 2025. Siden 2020 har kommunedirektørens
organisasjon realisert 140 mill. kr hovedsakelig gjennom «ostehøvelprinsippet». Kommunedirektøren
erkjenner at organisasjonen ikke lenger vil være i stand til å realisere driftstilpasningsbeløp på denne
måte og varsler strukturelle endringer og reduksjon av investeringsplanen for å komme i mål. Bedre
areal/kapasitetsutnyttelse, nok tjenestetilbud innenfor alle trappetrinn i omsorgstrappen, samt
digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser der hvor det er mulig vil stabilisere driftsnivået. De
folkevalgte vil få nok handlefrihet til å fortsette sine satsinger i utvikling av byen og de kommunale
tjenestene.
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Befolkningsutvikling

Demografi
Befolkningsprognose

0 - åringer
Barnehage (1-5
år)
Grunnskole (615 år)
Videregående
(16-19 år)
Voksne (20-66
år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og
eldre)
Total

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

509
2 742

521
2 660

520
2 612

524
2 601

528
2 615

534
2 646

538
2 656

540
2 671

542
2 689

544
2 706

546
2 720

6 248

6 221

6 222

6 134

5 990

5 805

5 741

5 655

5 561

5 497

5 423

2 459

2 470

2 446

2 483

2 571

2 629

2 635

2 621

2 583

2 498

2 511

32 904

32 913

32 957

32 917

32 927

32 992

32 963

32 998

33 058

33 164

33 144

5 618
1 734
346

5 776
1 800
336

5 891
1 899
360

6 084
1 994
366

6 156
2 116
386

6 229
2 243
390

6 338
2 361
413

6 393
2 508
431

6 478
2 620
453

6 523
2 735
478

6 594
2 856
506

52 560

52 697

52 907

53 103

53 289

53 468

53 645

53 817

53 984

54 145

54 300

Prognose type : Middels nasjonal vekst
Prognose periode : 10

Tabell ovenfor viser utviklingen i demografien for Bodø kommune i en 10 års periode. 2021 er faktiske
tall per 01.01.2021. Endringen mellom årene sees i tabellen under. 2021 i denne tabellen er hentet fra
SSB sin framskrivning, derfor avvik på dette året.
2021

2022

52 514

52 697

Fødte

523

521

527

529

535

539

542

543

Døde

-375

-378

-383

-387

-392

-399

-405

-411

182

211

192

177

163

161

159

158

-147

-144

-140

-133

-127

-124

-124

-123

183

210

196

186

179

177

172

167

52 697

52 907

Per 01.01.

Nettoinnvandring
Nettoinnflytting
Endring
Per 31.12

2023

2024

2025

2026

2027

2028

52 907 53 103 53 289 53 468 53 645 53 817

53 103 53 289 53 468 53 645 53 817 53 984

2029 2030 2031
53
54 54
984
145 300
545
418

547
425

157
123

155
122

161
54
145

155
54 54
300 300

Befolkningsutviklingen er basert på SSB sin befolkningsframskriving og alternativet MMMM - "også kalt
hovedalternativet". Dette innebærer en forventning om middels fruktbarhet,
middels levealder, middels innenlands flytting og middels innvandringen som utvikling i de ulike faktorer
som påvirker befolkningsutviklingen.
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0 - åringer

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere
1.1.2021. Dersom linjen før 2021 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2021. Kurvene etter 2021 viser en eventuell
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover.
Slik figuren viser har antall nyfødte/nullåringer vært fallende siden 2011. I perioden mellom 2011 og
2021 er antall fødsler pr år redusert med om lag 100, eller cirka 16 %.
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Barnehage (1-5 år)

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere
1.1.2021. Dersom linjen før 2021 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2021. Kurvene etter 2021 viser en eventuell
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover.
Som en konsekvens av de lave fødselstallene er det samlede antall barn i barnehagealder redusert med
nærmere 500 barn siden utgangen av 2012. Ifølge SSBs prognose er det forventet at denne negative
utviklingen vil fortsette i de neste årene.

Side 22 av 132

Økonomiplan for 2022-2025

Grunnskole (6-15 år)

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere
1.1.2021. Dersom linjen før 2021 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2021. Kurvene etter 2021 viser en eventuell
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover.
For aldersgruppen 6-15 år har folketallet vært relativt stabilt de siste årene. I perioden 2022 til 2024 vil
tallet være nokså stabilt. Årskullene har varierende størrelse. De mindre kullene som har gitt nedgang i
aldersgruppen 0-5 år de siste årene kommer nå inn i skolen, og det forventes en reduksjon på
småskoletrinnet (6-9 år) på rundt 50 elever per år fremover i hovedprognosen til SSB. Samtidig vokser
ungdomsskoletrinnene i prognosen, noe som gjør at det samlede elevtallet forventes å være relativt
stabilt enda et par år.
Om usikkerhet i anslagene:
Befolkningsprognosen for barn i skolealder er mindre usikre enn for barnehage, da det i
økonomiplanperioden er snakk om barnekull som allerede er fødte. Samtidig kan endringer i netto
tilflytting gjøre utslag som ikke fanges opp av de nasjonale scenariene.
SSB har flere alternative scenarier, de kan ikke regnes som ytterpunkter for mulig utvikling, men kan gi
en ide om spredningen på ulike prognoser. Forhold som arbeidsinnvandring og netto innflytting vil
kunne ha større betydning også på relativt kort sikt.
Aldersgruppen 6-15 år

01.01.2021

01.01.2025

Endring

6 248
6 248

5 990
5 958

-258
-290

Hovedalternativ
"lav nasjonal vekst"
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"høy nasjonal vekst"
Kilde: SSB/Framsikt

6 248

6 029

-219

Eldre (67-79 år)

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere
1.1.2021. Dersom linjen før 2021 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2021. Kurvene etter 2021 viser en eventuell
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover.
Som illustrert i figuren over, er det en forventet økning i antall personer i aldersgruppen 67-79 år på
cirka 900 innen 2030. Denne befolkningsendringen utgjør en økning på cirka 16.5 % fra 01.01.2021.
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Eldre (80-89 år)

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere
1.1.2021. Dersom linjen før 2021 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2021. Kurvene etter 2021 viser en eventuell
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover.
Aldersgruppen 80-89 år vil som illustrert ovenfor ha en kraftig økning i årene som kommer. Det er denne
aldersgruppen som ser størst befolkningsvekst i årene fremover, og har en estimert økning på rundt
1000 personer innen 2031. Dette er en markant økning på cirka 60% siden 31.12.2020 og vil føre til et
ytterligere press på sykehjem og hjemmetjenester.
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Eldre (90 år og eldre)

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere
1.1.2021. Dersom linjen før 2021 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2021. Kurvene etter 2021 viser en eventuell
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover.
I aldersgruppen 90+ har Bodø kommune sett en liten nedgang i løpet av 2021. Her er det forventet en
vekst i årene som kommer, dog er det knyttet noe usikkerhet til vekstens størrelse grunnet det lange
tidsperspektivet. Per dags dato ser det ut til å utgjøre en potensiell vekst på 100-175 personer, eller en
økning på 30-52% fra 31.12.2020.

Planer og samfunn
Plan- og styringssystemet skal ivareta de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioriteringer, og
kommunedirektørens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Plansystemet består av
kommunens overordnede politisk vedtatte planer som skal sikre at politiske mål og prioriteringer blir
gjennomført.
Kommuneplanen m/arealdel er kommunenes viktigste verktøy for å legge til rette for ønsket
samfunnsutvikling, arealforvaltning og tjenesteproduksjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal
inneholde mål og strategier. Tiltak for gjennomføring utvikles i hovedsak gjennom tema- og fagplaner.
Det er dessuten viktig at de strategiske valgene og satsingsområdene i samfunnsdelen blir synliggjort i
økonomiplanen, slik at det fremgår hvordan prioriteringer i samfunnsdelen følges opp når en leser
handlingsdel med økonomiplan.
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I et rullerende kommunalt plansystem vil det løpe to «planhjul» – årshjulet og fireårshjulet. Hvert fjerde
år tar kommunestyret stilling til om kommuneplanen skal revideres. Denne rulleringen av
kommuneplanen kalles ofte fireårshjulet. Den kommunale planstrategien utgjør derved navet i det
fireårige planhjulet. I tillegg løper årshjulet med årlig rullering av handlingsdel med økonomiplan,
årsbudsjett og rapportering gjennom årsmelding/regnskap. Bodø kommune utarbeider normalt en
perspektivanalyse i forbindelse med oppstart av budsjettarbeidet.
Perspektivanalysen skal analysere de økonomiske rammebetingelser og påpeke konsekvenser i et
langsiktig perspektiv. Perspektivanalysen skal belyse langsiktige konsekvenser av vedtatte planer og
bidra til å oppnå økonomiske målsettinger, bærekraftig kommuneøkonomi og politisk handlefrihet.
Kommunens økonomiplan skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og
prioriterte oppgaver for kommunens virksomhet. I Bodø kommune innarbeides økonomiplanen og
årsbudsjettet i kommunedirektørens forslag. Rådmannens forslag inneholder økonomiske rammer, mål
og planlagte aktiviteter for kommende fireårsperiode.

Kommuneplanens samfunnsdel
En oppdatert kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i oktober 2021 (Kommuneplanens samfunnsdel
2021 – 2033). I denne videreføres Bodø kommune sin visjon:
BODØ - ATTRAKTIV HOVEDSTAD I NORD
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 skal være bodøsamfunnets felles, overordnede og helhetlige
plan. Kommuneplanen inneholder langsiktige mål og innsatsområder for kommunesamfunnet, og for
kommunen som organisasjon.
Bodø har utviklet seg og vokst mye de siste årene, og dette har vært lagt merke til på nasjonalt nivå i
mange sammenhenger. Kommunen er kåret som Norges mest attraktive by, Årets sentrum, Norges
beste kulturkommune og Årets trafikksikkerhetskommune. Og i 2019 vant vi konkurransen om å bli
Europeisk kulturhovedstad i 2024.
Det virkelig store utviklingsprosjektet handler om at vi skal bygge en helt ny stor bydel midt i byen og ny
flyplass litt lengre sør. Dette er Bodø sitt 100 års- prosjekt, og gir enorme muligheter til nyskapning,
innovasjon og byutvikling. Prosjektet har bidratt til å sette Bodø på kartet nasjonalt og internasjonalt
Basert på denne visjonen har det blitt utarbeidet følgende tre hovedmål for kommunen:
Bodø - menneske i sentrum. Folk skaper byen. Trivsel, trygghet og inkludering skal ligge til grunn.
Bodø - smart og grønn. Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive
bo- og levekår, innenfor rammen av klima- og miljøhensyn.
Bodø - Motor i nord. Bodø skal være i førersete for relasjonsbygging, og nærings- og samfunnsutvikling i
nordområdene.

Satsningsområder
For å nå kommunens visjon og hovedmål, er følgende 8 satsningsområder definert:
1. Samskaping. I Bodø skal vi legge til rette for nye kreative løsninger, økt trivsel, reell involvering og
mening for innbyggerne. Dette er FNs bærekraftsmål nummer 17 i praksis.
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2. Livsfaser. I barne- og ungdomsårene er foresatte, barnehage og skole sentrale, mens i voksenlivet er
trygghet for barna, bolig og arbeid viktig. Alderdommen preges av livet som er levd, de sosiale relasjoner
som er bygget, livets opp- og nedturer og helsesituasjon.
3. Folkehelse og mangfold. Befolkningens helse er en av de viktigste ressursene i lokalsamfunnet. God
helse oppnår man gjennom å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens
krav.
4. Bærekraftig byutvikling. Satsningsområdet bærekraftig byutvikling, gir rammer for en kompakt og
grønn arealbruk i hele kommunen.
5. Kulturbyen Bodø. Bodø skal ta kultur- og samfunnsutviklingen i et europeisk perspektiv. Bodø
kommune skal sammen med Nordland fylkeskommune være vertskap for Europeisk kulturhovedstad i
2024. Et europeisk kulturhovedstads år skal løfte Bodø og landsdelen, og det skal satses langsiktig.
Årene etter 2024 vil i så måte bli like viktig for Bodø og Nordland som selve kulturhovedstadsåret.
6. Kompetanse og innovasjon. Hvor trenger bodøsamfunnet å styrke seg på kunnskap og kompetanse
for å kunne realisere mulighetene i byens store utviklingsprosjekter? Hvilke konkurransefortrinn kan vi
utnytte i enda større grad gjennom satsing på innovasjon.
7. Vekstkraft og regional utvikling. Bodø skal gjennom samskaping mellom kompetansemiljøene og
gjennom store utviklingsprosjekter, være regional vekstmotor, og innovasjons- og kompetansesenter i
landsdelen.
8. Sikkerhet og beredskap. Det skal være sikkert, trygt og godt å bo og ferdes i Bodø kommune.

Mål
For alle de 8 satsningsområdene har kommunen utarbeidet flere delmål.
Delmål – Samskaping:
1. Bodø kommune skal i alle sektorene legge til rette for økt grad av involvering og samskaping, og at
brukere av tjenester og innbyggere generelt skal føle seg mer inkludert.
2. Nye metoder for borgerinvolvering og brukermedvirkning skal utvikles og tas i bruk.
3. Vi skal ha et levende og mangfoldig frivilligsamarbeid.
Delmål – Livsfaser:
1. Alle skal oppleve sosial tilhørighet, mestring og trivsel ut fra egne forutsetninger og på ulike
arenaer/møteplasser. Vi skal bidra til å hindre utenforskap.
2. Vi skal arbeide for tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og god samhandling som bærende prinsipp i
alle tjenesteområdene.
3. Bodø skal være en alders- og generasjonsvennlig kommune hvor byrom, boliger, samfunnsfunksjoner
og tjenester inviterer til fellesskap og deltakelse mellom generasjoner og på tvers av miljøer og
interessegrupper.
4. Vi skal ha rett tjeneste til rett tid og varighet, av riktig kompetanse.
5. Bodø kommune skal legge til rette for heltidskultur i tjenestene.
6. Bodø kommune skal legge til rette for et variert boligtilbud tilpasset ulike behov.
Delmål - Folkehelse og mangfold:
1. Det skal tilrettelegges for en sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet.
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2. Bodø kommune skal legge til rette for et forutsigbart samarbeid med frivillig sektor.
3. Satsing på helsefremmende arbeid i barnehage og skole bidrar til god helse, trivsel, læring og gode
holdninger for barn, elever og ansatte.
4. Videreutvikle og synliggjøre samisk tilstedeværelse og kultur.
5. Tilflyttere og innvandrere inkluderes slik at de blir aktive samfunnsdeltakere og kommer seg raskt i
jobb.
6. Gode levekår med like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion eller livssyn,
funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. I dette ligger universell
utforming av bygg, parker mv i Bodø- samfunnet.
7. Bodø kommune skal være aktiv i arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet, hatefulle ytringer,
rasisme og ekstremisme.
Delmål - Bærekraftig byutvikling:
1. Det skal være mulig å leve og bo godt i hele kommunen.
2. Kommunedelplanen for ny bydel skal legge til rette for bærekraftig byutvikling for framtida i Bodø.
Det er et mål at 20 prosent av de nye boligene realiseres som en solidarisk boligbygging med
prisregulerte boliger.
3. Næringsarealer skal tilrettelegges og utvikles ut fra prinsippet om rett næring på rett sted. Grunnlaget
for næringer som bruker naturen skal ivaretas og sikres.
4. Det skal bygges nok boliger, og boligene skal være gode og tilrettelagt ulike livsfaser og behov. Alle
boliger skal ligge i nærheten av gode byrom og rekreasjonsområder som er attraktive, og holder høy
standard.
5. Det skal være fokus på fremtidsrettet infrastruktur og mobilitetsløsninger. Løsninger for fotgjengere,
syklister og kollektivtrafikk skal prioriteres foran privatbilisme, og trygg skolevei skal prioriteres aller
høyest.
6. Bodø sentrum skal styrkes som senter for handel, tjenester og opplevelser.
7. Samfunnsutviklingen vår skal gjøres innenfor rammene av målene om 70 % klimagassreduksjon, økt
gjenbruk og gjenvinning og uten forringelse av naturmangfoldet.
Delmål - Kulturbyen Bodø:
1. Bodø skal styrke båndene til Europa gjennom tettere samarbeid, og sette fokus på mangfoldet i
europeiske kulturer.
2. Videreutvikle festivalene og kulturinstitusjonene som bidragsytere til internasjonalisering av
kulturlivet.
3. Alle, særlig barn og unge, skal gis anledning til å delta i og oppleve kulturelle aktiviteter, herunder økt
tilgang til flere kultur- og idrettsanlegg.
4. Etablere fritidskoret for aldersgruppen 6-18 år.
5. Gjøre deltakelse i kulturlivet tilgjengelig for alle. Prioritere tilskuddsmidler til «mangfoldsgruppens»
deltakelse i arrangementer.
6. Alle skal ha mulighet til nære turmuligheter, og det å oppleve utsiktspunkter, strender og
naturmangfold i et rent miljø. Verdifulle naturområder skal sikres.
Delmål - Kompetanse og innovasjon:
1. Videreutvikle det forpliktende samarbeid mellom Bodø kommune og Nord universitet med
Nordlandsforskning koplet tett på.
2. Skolene og barnehagene i Bodø skal bidra til at det skapes innovasjonskultur og
innovasjonsferdigheter.
3. Følge opp innovasjonsutvalgets konklusjoner om å satse innen marin-, reiseliv-, helse- og
luftfartssektorene. Utvikle arenaer for innovasjon, utvikling og nytenkning som «Innovasjonshuset» og
«Bærekraftslaben».
4. Følge opp verdiskapningsstudiens anbefalinger om å søke å ta en posisjon innen grønn luftfart,
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kompetanseutvikling på bærekraftig reiseliv i nord og videreutvikle sjømat og biomarine næringer.
5. Gjennom “Smart Bodø”-konseptet, søke tilskudd og bidra til å øke andel av forskningsmidler til Bodø
og Nordland.
6. Utnytte mulighetene innen “Innovative offentlige anskaffelser” ved å bygge opp en prosjektportefølje
innen dette området.
Delmål - Vekstkraft og regional utvikling:
1. Vi skal gjennom «Invest in Bodø» programmet tilrettelegge for vekst i offentlige og private
arbeidsplasser gjennom fokus på grunding, innovasjon og etablering.
2. Videreutvikle senterfunksjonen og bykommunen som vekstmotor innad i kommunen, ovenfor
nabokommunene og landsdelen.
3. Legge til rette for utvikling av prosesser og system for å bygge på internasjonale ressurser i Bodø, og
legge til rette for ytterligere tilflytting nasjonalt og internasjonalt i henhold til mål i internasjonal strategi
og Bodø 2024.
4. Etablere samskapingsarenaer som Bodø – Rana samarbeidet som stimulerer til innovasjon og utvikling
av arbeidsplasser.
5. Smart by og det grønne skifte skal være drivkraft for utviklingen av Bodøs vekst.
6. Videreutvikle Bodø som logistikknutepunkt mht. luft, havn, vei og jernbane.
Delmål - Sikkerhet og beredskap:
1. Bodø skal være en trygg og robust kommune, og et nasjonalt forbilde for helhetlig systematisk,
kunnskapsbasert sikkerhets og beredskapsarbeid.
2.Bodø kommune skal være rustet til å håndtere uønskede hendelser og møte konsekvensene av
klimaendringene.
3. Gjennom samvirke og samarbeid skal kommunen planlegge og forberede beredskapstiltak som gjør
oss best i stand til å forebygge og håndtere enhver krise som kan oppstå i Bodø.
4. Arbeide for å sikre tilstrekkelig beredskap og arbeidsplasser/sysselsetting innen samfunnssikkerhet og
beredskap i kommunen.
5. Samfunnssikkerhet skal være gjennomgående fokus i alle kommunale planer og prosesser.
6. Gjennom Samlok II skal det arbeids for å etablere en samvikearena for samfunnssikkerhet og
beredskap, med evne til utvikling og innovasjon innen fagområdet.

Ny By - Ny Flyplass
Flytting av Bodø Lufthavn er prioritert av regjeringen i Nasjonal Transportplan 2022-2033. I forslag til
statsbudsjett for 2022 ligger ny lufthavn i Bodø inne med finansieringsplan og fullmakt til å forplikte
gjennomføring og finansiering av prosjektet også i senere budsjettår.
Forslag til finansieringsplan legger til grunn en styringsramme (P50) på 5 349 mill. 2022-kroner. Av dette
utgjør lokalt bidrag til erverv av grunn og flytting av Bodø lufthavn 1 296 mill. kr, og Avinors
egenfinansiering 2 249 mill. kr. Staten vil bidra med 1 804 mill. kr i tillegg til finansiering av første fase av
ny adkomstvei og flytting av redningshelikoptertjenesten. Videre er det tatt inn at staten vil finansiere
foreløpige uavklarte utgifter til opprydding på dagens lufthavn og tilpassinger for Forsvaret på den nye
lufthavna. Lokalt bidrag er høyere, men relativt nært det som kommunen har kommet frem til av
utviklingspotensial for eiendommen. Avinor vil med dette forslaget ha risiko for eventuelle
overskridelser ut over P50, mens lokale myndigheter vil ha blant annet markeds- og reguleringsrisiko.
Finansieringsplanen legger til grunn at det statlige bidraget kommer først i byggeperioden, og de første
200 mill. kr er lagt inn i budsjettforslaget for 2022. Dette beløpet samsvarer med Avinors oppgitte behov
for 2022. Dette betyr sannsynligvis at det ikke er behov for å realisere inngått avtale mellom Avinor og
Bodø kommune om lokal forskuttering av planleggingskostnader. Bodø kommune har tidligere
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forskuttert cirka 35 mill. kr til de første planleggingsfasene, dette kommer til fradrag på senere lokale
bidrag.
Høringsforslag til Kommunedelplan for ny bydel med delplaner vil behandles av bystyret desember
2021. Endelige planer vil bli fremmet for bystyret juni 2022 etter en hørings- og medvirkningsprosess.
Bodø kommune og Nordland fylkeskommune stiftet høsten 2020 et felles eiendomsselskap for utvikling
av den nye bydelen. Foreløpige eierandeler er hhv 51 og 49 %, og selskapet har en foreløpig aksjekapital
på 200 000 kr. Partene arbeider med kapitaliseringsplan, og endelig eierandel besluttes i forbindelse
med endelig vedtak om prosjektet i bystyret og fylkestinget. Parallelt med dette skal det utvikles en
eiendomsstrategi for hvordan området skal utvikles og selges for å sikre en bærekraftig
forretningsmodell.
Bodø kommune har store ambisjoner når det gjelder etablering av null utslipps nabolag, klima- og
energiløsninger, og på rensing og gjenbruk av masser lokalt. Dette er viktige deler av prosjektet i
økonomiplanperioden. Det er utarbeidet forslag til overordnet miljøprogram (OMP) som blir lagt ut på
høring parallelt med kommunedelplan for ny bydel.
Deltakelse i nasjonalt og internasjonalt finansierte forskningsprogrammer som FME ZEN, City Loops,
Cirkulus, B-Water smart, Smartere transport Bodø mv understøtter ambisjonene i prosjektet.
En kritisk milepæl er det endelige utbyggingsvedtaket som tas av Stortinget i desember 2021. Videre er
viktige prosesser fremover å sluttføre avtaler mellom partene når det gjelder eiendomstransaksjoner.
Herunder avklaring av hvilken tilstand og med hvilke begrensninger området overtas i,
overtakelsestidspunkt samt avklaring av kostnader til opprydding av området.
Området vil overtas når ny lufthavn står ferdig, noe som tidligere var beregnet til cirka 2026. Dette er
senere endret til våren 2027. I september 2021 varslet Avinor om ytterligere 6-12 måneders utsettelse.
Fremdrift er viktig for Bodø kommune, da det er krevende å planlegge for at utvikling fremover i
hovedsak skal skje i ny bydel og dette tidspunktet flytter seg. Jo lengre frem i tid overtakelse skjer, jo
større del av kommende utvikling må tas i dagens bydeler med konsekvenser for utviklingsverdi av ny
bydel.

Menneskelige ressurser
Bodø kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede,
utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar.
Kommunens målsetninger er ambisiøse, og organisasjonen jobber helhetlig og sammen for å nå disse.
Gjennom den vedtatte HR-strategien har kommunedirektøren pekt ut ledelse, kompetanse og kultur for
nytenking som de tre mest sentrale områdene å arbeide med.
Satsingsområder
Sykefravær
Bodø kommune viderefører målsettingen om et sykefravær på 7,5% eller lavere innen utgangen av
2021.
Nasjonale anslag viser at det i fremtiden vil være behov for økte tjenester innenfor de store
tjenesteområdene. Derfor blir sykefraværsutviklingen innenfor Helse og omsorg og Oppvekst og kultur
helt avgjørende for utviklingen totalt i Bodø kommune.
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Kommunen vil videreføre målrettede tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet ytterligere i 2021:
•
•
•
•
•
•

Se på tilgjengelige løsninger for en bedre nærværsoppfølging og analyse av ansattgruppen
Samarbeide med NAV og bedriftshelsetjenesten for å kartlegge og analysere risikofaktorer og
helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.
Gjennomføre felles HMS-opplæring for alle nye ledere og verneombud.
Gi opplæring og veiledning i risikokartlegging og forebygging av vold og trusler.
Gi opplæring i forebygging og håndtering av konflikter.
Gi opplæring, råd og veiledning i sykefraværsarbeidet og vanskelige enkeltsaker.

Ledelse, medarbeiderskap og kompetanse
Kompetanse er en nøkkel til kvalitet. Det er et mål å fortsette arbeidet for å få på plass strategiske
kompetanseplaner i 2022. SMART kurs- og kompetanseportal skal videreutvikles med flere elæringsmoduler og effektivisering av kursadministrasjon. Det jobbes med prosjekter som «rett person
på rett plass» og det er en spesiell satsing på rekruttering av sykepleiere for å få dekket Bodø kommunes
behov på dette området.
Kommunens satsing på lærlinger er viktig og fortsetter i 2022.
Heltidskultur
Flest mulige heltidsstillinger og høyest mulige stillingsprosenter er viktig ut ifra flere perspektiver.
Heltidskultur er et begrep som tar opp i seg en rekke faktorer som er viktig for kvaliteten på tjenestene
som kommunen leverer. Samtidig er høyest mulige stillingsprosenter en målsetting ut ifra
personalpolitiske hensyn.
Det er innenfor virksomheter med døgnkontinuerlig drift at det er størst andel ansatte med
deltidsstilling. Bodø kommune legger til rette for at flere virksomheter og avdelinger kan forsøke nye
arbeidstidsordninger.
Sentrale tiltak som videreføres:
•
•

Opplæring med fokus på arbeidstidsplaner og heltidskultur
Veiledning og hjelp med arbeidstidsplaner, herunder alternative arbeidstidsordninger

Årsverk
Det er lagt til grunn 3 400 årsverk for budsjettåret 2022.

Årsverk

2021

2022

Gj. snitt
st. % *

Andel
100 % *

Administrasjonavdelingen

76,7

70,4

85,8

78,4

Nærings- og
utviklingsavdelingen**

22,4

23,3

93,8

93,9

31

33

100

100

1 476,3

1 423,6

88,4

71,5

Økonomi- og finansavdelingen
Oppvekst - og kulturavdelingen
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Helse- og omsorgsavdelingen

1 403,8

1 460,1

75,9

46,4

Utbygging og
eiendomsavdelingen

166,6

171,3

88,5

81,3

Teknisk avdeling

227,5

218,3

96,6

95,8

3 404,3

3 400,0

84,6

64,0

Sum

Tabellen over viser antall budsjetterte årsverk per avdeling i 2021 og 2022 (tatt ut engasjementstillinger
ført på art 10320), samt gjennomsnittlig stillingsprosent og andel 100 % stillinger (tall per september 21).
**Bruken av art 10320 kan være noe forskjellig i 2021 og 2022 - derfor endring mellom årene.
I tabellen over er årsverk tallene for 2021 og 2022 hentet ut fra kommunens budsjettsystem Framsikt,
gjennomsnitt stillingsstørrelse % og andel heltidsstillinger er hentet ut fra Styrhuset. Lærlinger er ikke
inkludert i tallene for 2021 og 2022.
Administrasjonsavdelingen, næring og utviklingsavdelingen, oppvekst og kulturavdelingen er de
avdelingene som har en nedgang i antall årsverk fra 2020 til 2021. De andre avdelingene har en vekst i
antall ansatte.
Andelen med heltidsstillinger har økt fra 61,4 % ved utgangen av 2020 til 64,01 % ved utgangen av
september 2021. Gjennomsnittlig er uendret og ligger på 84,6 %.

Sykefravær
Kommunen har som overordnet målsetning at sykefraværet ikke skal overstige 7,5 %.

2020

2021*

Kort
(2021)

Lang
(2021)

Administrasjonsavdelingen

5,31 %

3,50 %

1,35 %

2,15 %

Nærings- og
utviklingsavdelingen**

6,91 %

4,25 %

0,10 %

4,15 %

Økonomi- og finansavdelingen

2,51 %

2,67 %

0,34 %

2,32 %

Oppvekst - og kulturavdelingen

8,31 %

8,30 %

1,57 %

6,73 %

10,46 %

12,07 %

1,62 %

10,45 %

Utbygging og
eiendomsavdelingen

4,44 %

6,38 %

0,63 %

5,75 %

Teknisk avdeling

6,36 %

6,54 %

0,68 %

5,86 %

Sum

8,63 %

9,24 %

1,45 %

7, 79 %

Sykefravær

Helse- og omsorgsavdelingen
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Tabellen over viser sykefravær per avdeling i 2020 og per september 2021 (*), samt inndeling av
fraværet i korttids- og langtids sykefravær. Tallene er basert på Visma HRM.
Det er store variasjoner i sykefraværet mellom avdelingene. Samlet sykefravær endte på 8,63 % i 2020
mot 9,24 % pr september 2021. Tall per september i år viser økning på 0,61 %.
I 2020 varierte fraværet fra 2,51 % til 10,46 %. Per september 2021 er variasjonen fra 2,7 % til 12,1 %.
Det høyeste sykefraværet er i Helse og omsorgsavdelingen og Oppvekst og kulturavdelingen.
Kommunen bruker mye tid og ressurser på å få sykefraværet ned. Det er satt fokus på tett oppfølging av
sykemeldte, og lederne gjennomgår opplæring og veiledes i denne viktige oppgaven. Så langt viser det
seg vanskelig å nå målet i nær framtid.
Det er, og skal være et stort fokus på kostnadene ved sykefravær. Det store fokuset på langsiktig og
vedvarende oppfølging ser ut til å gi gode resultater, og fraværstallene har en jevn synkende tendens.
Lavere fraværstall gir oss mer stabil bemanningssituasjon, økt kvalitet på tjenestene, bedre trivsel og
mindre slitasje på alle de som er på jobb hver dag.

Rammebetingelser
Rammebetingelser er ytre forhold som stiller krav til eller legger begrensninger på hvordan kommunen
kan drives. Kommunene er i stor grad styrt av inntektene fra Staten, rentebetingelsene i finansmarkedet
og begrensninger på lokale gebyrer og særskatter. Dette innebærer at kommunen har få muligheter til å
øke inntektene, og må derfor i stor grad fokusere på kostnadsstyring.

Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Økonomiplan
2023

Budsjett 2021

2022

2024

2025

-1 713 742
-1 320 103
-172 969
-7 731

-1 779 356
-1 346 523
-217 096
-7 526

-1 795 250
-1 345 468
-225 644
-7 526

-1 811 075
-1 343 118
-223 850
-7 526

-1 826 799
-1 342 933
-218 774
-7 526

-3 214 545

-3 350 501

-3 373 888

-3 385 569

-3 396 032

Inntekts- og formuesskatt
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Andre generelle
driftsinntekter
Sum sentrale inntekter

Inntekts- og formuesskatt
Tall for september 2021 viser at Bodø kommune ligger på et skattenivå 97,4 % hittil i år – erfaringstall de
siste 10 årene viser at sannsynligheten er stor for at skatteprosenten vil gå noe ned fra september til
desember.
I Statsbudsjettet for 2022 er det lagt til grunn skatteinntekten for 2020 som fordelingsnøkkel. 2020 var
preget av korona-pandemien, men likevel fikk Bodø kommune en skatteprosent av
landsgjennomsnittet på hele 96,5 %. Snitt de siste 3 årene ligger på 96,3 % (2018-2020).
I Statsbudsjettet 2022 framkommer det et anslag på kommunenes skatteinntekt for 2021. I Grønt hefte
er skatteinntekt beregnet til 1 772,4 mill. kr og en skatteprosent på 96,5 %. Kommunedirektøren legger
til grunn en skatteprosent på 97,0 %, som gir en forventet skatteinntekt for 2021 på 1 780,7 mill. kr.
Dette er en økning på 12,1 % sammenlignet med 2020. Det ble i tertialrapport 2 - 2021 meldt om en
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forventet skatteinngang på 1 750,6 mill. kr, dette var før man ble kjent med opplysningene om at
skatteanslaget for landet ble økt i Statsbudsjettet 2022.
De nasjonale skattetallene er nedjustert med 100 mill. kr fra 2021 til 2022 i Statsbudsjettet 2022. I lys av
dette er det budsjettert med en skatteinntekt i Bodø for 2022 fra formues- og inntektsskatten på
1 779,3 mill. kr.
Det er ikke lagt inn andre opplysninger enn befolkningsprognoser for Bodø og landet i KS sin
prognosemodell. Skattenivået er lagt på 97,0 % i hele perioden.
Andre forhold som har innvirkning på det lokale skatteanslaget:
•
•

Skattøre er redusert med 1,2 % fra 2021 til 2022 til 10,95 %.
Innslagspunktet for formuesskatten er endret fra kr 1 500 000,- i 2021 til kr 1 600 000,- i 2022.

Kommunedirektøren 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.

Rammetilskudd
Det samlede rammetilskuddet til kommunene består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning,
distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norgetilskudd og Namdalstilskudd, skjønnstilskudd, inndelingstilskudd,
hovedstatstilskudd og veksttilskudd. I 2022 er samlet rammetilskudd til kommunene på 149,278 mrd. kr.
Rammetilskudd for Bodø med utgiftsutjevning, overgangsordninger, tilskudd og inntektsutjevningen
anslås å bli 1 346,5 mill. kr i 2022. Tabellen under viser hvordan rammetilskuddet framkommer i
perioden:
Rammetilskudd
Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning
INGAR (fra 2009)
Saker særskilt fordelt
Nord-Norge-tilskudd
Inndelingstilskudd
RNB 2021 + Korona
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd

Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
1 297 445
1 376 374
1 375 455
1 380 671
1 379 284
-139 029
-162 336
-159 616
-154 420
-153 685
-1 979
-2 541
-2 541
-2 541
-2 541
12 461
19 153
19 153
9 174
9 174
97 436
97 814
98 131
98 521
98 886
9 586
6 550
3 275
0
0
75 103
0
0
0
0
12 635
11 508
11 611
11 713
11 815
1 363 658
1 346 522
1 345 468
1 343 118
1 342 934

Innbyggertilskudd
Hoveddelen av rammetilskuddet fordeles gjennom innbyggertilskuddet. Innbyggertilskuddet
fordeles med et likt beløp per innbygger. Satsen for 2022 er kr 26 133,66,-. Innbyggere per 1. juli 2021 =
52 667.
Utgiftsutjevning (trekk i innbyggertilskuddet)
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov per innbygger multiplisert med antall innbyggere 1. juli året før
budsjettåret. Både innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen er ferdigberegnet ved fremleggelse av
regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober måned.
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Saker særskilt fordelt
Dette gjelder satsninger/endringer som har en egen fordelingsnøkkel. Bodø kommune har fått følgende
midler i 2022:
Barnevern, overføring
9,979 mill. kr
Helsestasjon/skolehelsetjenesten
9,174 mill. kr
Barnevern ligger inne i en 2 års overgangsperiode, deretter er dette tatt ut.
Distriktstilskudd Nord-Norge
Distriktstilskudd Nord-Norge fordeles med et kronebeløp per innbygger til alle kommuner i Nord-Norge
og Namdalen. Satsen for kommuner i Nordland for 2022 er kr 1 861,- per innbygger.
Inndelingstilskudd
Dette er kompensasjon for sammenslåingen med Skjerstad kommune i 2005. Tilskuddet fases ut over 5
år, og blir borte fra år 2024. I 2022 utgjør tilskuddet 6,55 mill. kr.
Netto inntektsutjevning
Inntektsutjevningen tar utgangspunkt i skatteinntekter per innbygger. Innbyggertallet som benyttes i
beregningene er innbyggere per 1. januar i budsjettåret. Dersom kommunen har en skatteinngang over
landsgjennomsnittet, blir kommunen trukket etter gitte regler.

Eiendomsskatt
I kommende økonomiplanen foreslås det følgende endring i forhold til budsjett 2021:
•
•

Fjerne bunnfradraget for private eiendommer fra 2022
Promillesats til næring økes fra 4,8 til 7 i løpet av en treårs periode, 1 promille i 2022, 1 promille
i 2023 og 0,2 promille i 2024

I tillegg er det lagt inn en vekst på 1,5 mill. kr som følge av nybygg. Det videreføres en nedtrapping av
inntekter fra eiendomsskatt på verk og bruk som avvikles i 2025. Nedtrappingsperiode er 7 år.

Andre generelle driftsinntekter
Dette gjelder rentekompensasjon Bodø kommune mottar fra Husbanken til ulike helsebygg, skolebygg,
samt en del kirkebygg kommunen har investert i. Tallene er beregnet etter mottatte beregninger fra
Husbanken, og vil gå noe ned fra 2021.
I tillegg ligger det et lite beløp på 0,150 mill. kr som kommunen mottar som konsesjonsavgift, som også
settes av på bundet fond ved året slutt.

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

Renteinntekter
Utbytte og eieruttak
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene
Totale finansutgifter

Budsjett 2021

2022

-20 496
-48 400
-1 302
102 151
225 672
257 625
0
257 625

-47 649
-51 000
-1 480
150 673
242 877
293 421
0
293 421
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2024
-53 857
-51 000
-1 894
189 893
253 213
336 354
0
336 354

-59 961
-51 000
-2 131
214 436
268 103
369 447
0
369 447

2025
-61 463
-51 000
-2 131
226 323
285 235
396 964
0
396 964

Økonomiplan for 2022-2025
Beløp i 1000

Motpost avskrivninger
Motpost avskrivninger

Budsjett 2021

2022

-216 350
-216 350

-236 460
0

Økonomiplan
2023
2024
-236 460
0

-236 460
0

2025
-236 460
0

Renteinntekter
Kommunens likviditet er god, og med økende rentesats gir det mulighet for mer renteinntekter.
Kommunens renteinntekter er for perioden er beregnet slik:
Beskrivelse

2022

2023

2024

2025

-23 234

-19 469

-18 915

-16 624

-600

-600

-600

-600

Renteinntekt startlån

-23 815

-33 788

-40 446

-44 238

Sum

- 47 649

- 53 857

-59 961

-61 463

Renteinntekt bank
Renteinntekt fordringer inkasso

Tall i 1000 kr.

Utbytte og eieruttak
I perioden er det lagt inn forventet utbytte fra følgende selskaper, basert på signaler fra selskapene:
Bodø Energi
Salten kraftsamband
Salten bilruter
I tertialrapport 1 - 2021 ble utbytte fra Salten kraftsamband nedjustert med 17 mill. kr. Det er lagt til
grunn at reduksjonen bare gjaldt for 2021, og er derfor ikke videreført i økonomiplanen 2022-2025.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Kommunen har en del plasseringer i ulike pengemarkedsfond, dette er fond med lav risiko. Hvert år
beregnes derfor en gevinst eller tap på disse plasseringene, dette basert på utviklingen av disse fondene
det aktuelle året.
Kommunen har følgende fond:
DNB likviditet
Storebrand likviditet
Odin likviditet
Alfred Berg likviditet

Renteutgifter
Renteutgiftene er beregnet basert på rentesatsene oppgitt i kapittel Rammebetingelser økonomi.
I tillegg er låneopptakene som framkommer av investeringsbudsjettet 2022-2025 lagt til grunn.
Beskrivelse
Renteutgifter lån
Renteutgifter OPS
Renteutgifter startlån
Sum

2022

2023

2024

2025

118 773

148 020

165 905

174 000

8 085

8 085

8 085

8 085

23 815

33 788

40 446

44 238

150 673

189 893

214 436

226 323

Tall i 1000 kr.
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Som det framkommer av tabellen over stiger renteutgiftene til kommunen med 50 % fra 2022 til 2025
med den rentebanen og investeringsprofilen som er lagt til grunn for kommunens økonomiplan.

Avdrag på lån
Kommunens avdrag er beregnet basert på nye låneopptak i henhold til foreslått
investeringsbudsjett 2022-2025, samt beregning av kommunens gjeld per 31.12.2021.
Beskrivelse

2022

2023

2024

2025

Avdrag lån

236 459

246 795

216 685

278 817

6 418

6 418

6 418

6 418

242 877

253 213

268 103

285 235

Avdrag OPS
Sum
Tall i 1000 kr.

Avdragstid på nye lån forlenges til 30 år. I henhold til regnskapsforskrift er kommunen pålagt å bokføre
OPS avtale (ny brannstasjon) som et lån.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Beløp i 1000

Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av ubundne avsetninger
Overføring til investering
Netto avsetninger
Netto avsetninger og
årsoppgjørsdisposisjoner i
tjenesteområdene
Totale avsetninger

Økonomiplan
2023

Budsjett 2021

2022

2024

2025

38 167
150
-1 400
1 500
38 417
-17 799

17 946
150
-57 960
1 500
-38 364
7 510

34 795
150
-3 200
1 500
33 245
-24 281

29 148
150
-3 000
1 500
27 798
-20 981

19 731
150
-2 900
1 500
18 481
-19 581

20 618

-30 855

8 965

6 817

-1 100

Til ubundne avsetninger
Dette er kommunens avsetninger til disposisjonsfond i økonomiplanperioden. Kommunen har som
handlingsregel at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 3 % av driftsinntektene, beregnet til
minimum 133,8 mill. kr. Det er budsjettet også med en avsetning til næringsfondet på 5 mill. kr per år i
økonomiplanperioden.
Beskrivelse

2022

2023

2024

2025

Avsetning næringsfond

5 000

5 000

5 000

5 000

Avsetning disposisjonsfond

12 946

29 795

24 148

14 731

Sum

17 946

34 795

29 148

19 731

Tall i 1000 kr.

Til bundne avsetninger
Dette gjelder avsetning til bundet fond vedrørende konsesjonsavgiften kommunen mottar, beregnet til
0,150 mill. kr.
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Bruk av ubundne avsetninger
Det er budsjettert med følgende bruk av ubundne fond:
Beskrivelse

2022

Bruk av gamle fond - saldering

-16 000

Bruk av næringsfondet - saldering

-19 000

Bruk av næringsfondet - planlagt

-1 100

Bruk av disposisjonsfondet - saldering

- 21 860

Sum

-57 960

2023

2024

2025

-3 200

-2 900

-2 900

-100
-3 200

-3 000

-2 900

Tall i 1000 kr.
Det er gjort en gjennomgang av gamle ubrukte fond, og kommunedirektøren foreslår at 16 mill. kr av
disse kan brukes til å saldere årsbudsjettet for 2022.

Overføring til investering
Denne posten gjelder overføring til investering, for finansiering av BKP egenkapitalinnskudd.

Statsbudsjett
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2022 på 2,0 mrd. kr. Dette
tilsvarer en realvekst tilsvarende 0,5 pst. I likhet med de samlede inntektene er veksten i frie inntekter
regnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert
nasjonalbudsjett for 2021, korrigert for bevilgninger begrunnet i koronapandemien. Regjeringen foreslår
at veksten i frie inntekter fordeles med 1,6 mrd. kr til kommunene og 0,4 mrd. kr til fylkeskommunene.
Av veksten til kommunene begrunnes 100 mill. kr med å legge til rette for flere barnehagelærere i
grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 pst. av de ansatte i barnehagen skal være
barnehagelærere innen 2025. Videre begrunnes 100 mill. kr av veksten med tiltak for barn og unges
psykiske helse, herunder psykisk helse i videregående skole og lavterskeltilbud i kommunene. Av dette
knyttes 75 mill. kr til kommunene og 25 mill. kr til fylkeskommunene.
Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge
av befolkningsutviklingen og merutgifter knyttet til pensjon. I kommuneproposisjonen for 2022 ble det
videre anslått en vekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader på om lag 0,6 mrd. kr utover
anslått lønnsvekst. Det var større usikkerhet enn vanlig knyttet til anslaget, blant annet som følge av
endret reguleringsmetode for løpende pensjoner i 2021 og størrelsen på frigjorte premiereserver som
følge av ny offentlig tjenestepensjon og nye regler for samordning av ytelsene fra tjenestepensjonen
med ytelsene fra folketrygden. Med oppdaterte beregninger anslås det nå en vekst i de samlede
pensjonskostnadene på om lag 0,4 mrd. kr i 2022. Anslaget er beregnet med utgangspunkt i gjeldende
regler for regulering av løpende pensjoner fra 2022. Departementet anslår for sektoren samlet at om lag
23 mrd. kr blir tilført premiefond i 2021 som følge av frigjøringen av premiereserver. Anslaget for
veksten i de samlede pensjonskostnadene er fortsatt beheftet med betydelig usikkerhet. Etter dette
anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 0,5 mrd. kr i 2022.
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Prisforutsetninger
Følgende priser og satser legges til grunn i økonomiplanperioden.
Prisstigning
Lønn, vektet 67 %
Varer, vektet 33 %
Deflator

2021
2,20 %
3,50 %
2,70 %

2022
3,00 %
1,30 %
2,50 %

Fra Statsbudsjettet 2022 framkommer prisstigningen som vist i tabellen over.
Pensjonskasser
BP
KLP
STP

2021
15,73 %
17,84 %
8,45 %

2022
16,37 %
15,62 %
8,93 %

De ulike pensjonskassene har meldt inn følgende satser som vist i tabellen over.
Rentebane

NB anslag
styringsrente

2022
2023
2024
2025

0,86 %
1,40 %
1,65 %
1,70 %

NB anslag
NB anslag 3
Bank
Budsjettert
påslag i
mnd NIBOR
marginpåslag lånerente
pengemarkedet
på NIBOR
NB anslag
0,35 %
1,21 %
0,60 %
1,81 %
0,35 %
1,75 %
0,60 %
2,35 %
0,35 %
2,00 %
0,60 %
2,60 %
0,35 %
2,05 %
0,60 %
2,65 %

Norges bank har i pengepolitisk rapport nr 3/2021 publisert 23. september varslet om sine prognoser i
de kommende årene. Kommunen har hentet ut oversikten over fra Kommunalbanken

Klimabudsjett
Klimagassutslippene i Bodø skal, i 2030, være redusert med 70 %, sammenlignet med 2009. Videre har
kommunen forpliktet seg til Storbyerklæringen og ambisjonen om utslippsfrie kommunale bygg- og
anleggsplasser innen 2025. Dette er høye mål. Bodø kommune har derfor utviklet et klimabudsjett som
skal være et styringsverktøy for disse målene. Klimabudsjettet presenterer tiltak med tilhørende ansvar
for gjennomføring innenfor kommunens enheter. Ansvaret inkluderer rapporteringskrav om status på
klimatiltakene på lik linje med den økonomiske rapporteringen.
Målet om 70 % reduksjon i utslipp er rettet mot utslippsberegningene til Miljødirektoratet, som
inkluderer direkte utslipp innenfor kommunens geografiske grenser. For eksempel vil utslipp som følger
av å kjøre et fossildrevet kjøretøy i Bodø tilskrives vårt klimaregnskap. Derimot vil utslipp som følger
uttak av ressurser, produksjon og transport av materialer for å produsere kjøretøyet, inngå
som indirekte klimagassutslipp. Disse tilskrives ikke utslippene innenfor Bodø kommunes grenser.
Indirekte utslipp er like viktig å adressere og jobbe med å redusere som de direkte utslippene, men de er
vanskelige å følge utviklingen av. En viktig begrensning ved klimabudsjettet er nettopp dette, at effekten
av mange effektive tiltak ikke kan måles og føres i klimaregnskapet. Dette gjelder også noen av de mest
kostnadseffektive klimatiltakene en kommune kan iverksette: klimavennlige anskaffelser og
arealeffektiv samfunnsutvikling.

Side 40 av 132

Økonomiplan for 2022-2025
Årets klimabudsjett inkluderer en referansebane for utslippsutvikling i Bodøsamfunnet. En
referansebane er en prognose over hvordan klimagassutslippene er forventet å utvikle seg dersom
kommunen ikke gjør egne klimatiltak. Referansebanen viser blant annet statlige og regionale tiltak som
fører til utslippskutt i Bodø kommune, samt befolkningsutvikling og store utviklingsprosjekter som ny
lufthavn Bodø.
Klimabudsjettet viser at dersom vi skal nå de ambisiøse klimamålene kreves det en stor innsats av byens
innbyggere og næringsliv, og et aktivt samarbeid mellom kommunens egne virksomheter og avdelinger,
så vel som andre lokale, regionale og statlige myndigheter. Bodø kommune er blant annet avhengig av
at stat- og lokale og regionale aktører legger til rette for utslippskutt ettersom kommunen ikke har
direkte myndighet over alle de største utslippsdriverne i Bodøsamfunnet.
De største utslippskildene i Bodø kommune er sjøfart, bygg- og anleggsvirksomhet og veitrafikk. Det er
derfor størst fokus på tiltak innen disse sektorene i klimabudsjettet. Det er ventet en sterk økning i
utslipp fra bygg og anleggsbransjen, som følge av høy aktivitet under den
kommende flyplassutbyggingen, og etter hvert utvikling av den nye bydelen. Det er derfor stort behov
for tiltak innen denne sektoren framover.

Klimastatistikk
Utslipp av klimagasser per kommune
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

Annen mobil forbrenning
Avfall og avløp
Energiforsyning
Industri, olje og gass
Jordbruk
Luftfart

Bodø
49 390,1
7 434,5
776,9
4 520,6
11 379,6
17 986,0

Fredrikstad
34 707,4
15 721,7
62 188,2
54 529,1
11 466,1
0,0
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Skien
22 067,4
19 993,2
355,5
0,0
16 756,0
1,1

Haugesund
7 882,3
7 144,7
0,0
0,0
3 655,3
0,0

Ålesund
13 155,9
8 387,6
51 941,1
6 984,6
14 474,6
0,0
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Oppvarming
Sjøfart
Veitrafikk
Sum

5 581,7
71 132,5
31 841,3

6 917,8
23 459,0
67 009,5

9 210,2
705,8
42 638,9

9 410,6
35 732,5
26 591,2

3 751,1
133 634,7
63 197,9

200 043,3

275 998,9

111 727,9

90 416,6

295 527,6

Utslipp av klimagasser per år
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter

Annen mobil
forbrenning
Avfall og avløp
Energiforsyning
Industri, olje og gass
Jordbruk
Luftfart
Oppvarming
Sjøfart
Veitrafikk
Sum

2009
36 952,1

2011
36 974,9

2013
45 070,5

2015
41 227,0

2016
39 298,8

2017
32 851,2

2018
44 227,4

2019
49 390,1

16 249,1
0,0
15 121,9
13 851,1
17 027,1
13 411,2
55 484,3
38 260,2

12 373,4
0,0
13 902,6
12 964,8
16 932,8
13 329,1
55 484,3
37 572,5

14 982,1
0,0
7 135,4
13 263,1
16 098,5
14 217,0
55 484,3
37 116,8

15 296,5
72,0
7 519,6
12 298,5
15 644,2
10 850,9
55 484,3
36 269,0

14 733,2
1 008,0
5 950,5
12 019,9
15 463,9
9 254,9
62 417,3
34 334,8

13 282,8
771,7
7 153,5
11 766,8
16 038,7
6 352,1
66 353,9
31 685,2

13 021,5
412,4
8 562,7
11 124,4
16 389,3
7 247,9
68 621,9
32 462,3

7 434,5
776,9
4 520,6
11 379,6
17 986,0
5 581,7
71 132,5
31 841,3

206 357,0 199 534,4 203 367,7 194 662,0 194 481,4 186 256,0 202 069,9 200 043,3

Klimagassutslippene i Bodø skal, i 2030, være redusert med 70 %, sammenlignet med 2009. Videre har
kommunen forpliktet seg til Storbyerklæringen og ambisjonen om utslippsfrie kommunale bygg- og
anleggsplasser innen 2025. Dette er høye mål. Bodø kommune har derfor utviklet et klimabudsjett som
skal være et styringsverktøy for disse målene. Klimabudsjettet presenterer tiltak med tilhørende ansvar
for gjennomføring innenfor kommunens enheter. Ansvaret inkluderer rapporteringskrav om status på
klimatiltakene på lik linje med den økonomiske rapporteringen.
Målet om 70 % reduksjon i utslipp er rettet mot utslippsberegningene i regnskapet til Miljødirektoratet,
som inkluderer direkte utslipp innenfor kommunens geografiske grenser. For eksempel vil utslipp som
følger av å kjøre et fossildrevet kjøretøy i Bodø tilskrives vårt klimaregnskap. Derimot vil utslipp som
følger uttak av ressurser, produksjon og transport av materialer for å produsere kjøretøyet, inngå som
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indirekte klimagassutslipp og tilskrives dermed ikke utslippene innenfor Bodø kommunes grenser.
Indirekte utslipp er like viktig å adressere og jobbe med å redusere som de direkte utslippene, men de er
vanskelige å følge utviklingen av. En viktig begrensning ved klimabudsjettet er nettopp dette, at effekten
av mange effektive tiltak ikke kan måles og føres i klimaregnskapet. Dette gjelder også noen av de mest
kostnadseffektive klimatiltakene en kommune kan iverksette: klimavennlige anskaffelser og
arealeffektiv samfunnsutvikling.
Årets klimabudsjett inkluderer en referansebane for utslippsutvikling i Bodøsamfunnet. En
referansebane er en prognose over hvordan klimagassutslippene er forventet å utvikle seg dersom
kommunen ikke gjør egne klimatiltak. Referansebanen viser blant annet statlige og regionale tiltak som
fører til utslippskutt i Bodø kommune, samt befolkningsutvikling og store utviklngsprosjekter som ny
lufthavn Bodø.
Klimabudsjettet viser at dersom vi skal nå de ambisiøse klimamålene kreves det en stor innsats av byens
innbyggere og næringsliv, og et aktivt samarbeid mellom kommunens egne virksomheter og avdelinger,
så vel som andre lokale, regionale og statlige myndigheter. Bodø kommune er blandt annet avhengig av
at stat- og lokale og regionale aktører legger til rette for utslippskutt ettersom kommunen ikke har
direkte myndighet over alle de største utslippsdriverne i Bodøsamfunnet.
De største utslippskildene i Bodø kommune er sjøfart, bygg- og anleggsvirksomhet og veitrafikk. Det er
derfor størst fokus på tiltak innen disse sektorene i klimabudsjettet. Det er ventet en sterk økning i
utslipp fra bygg og anleggsbransjen, som følge av høy aktivitet under den
kommende flyplassutbyggingen, og etter hvert utvikling av den nye bydelen. Det er derfor stort behov
for tiltak innen denne sektoren framover.
Klimabudsjettet legges fram for hele økonomiplanperioden. Effekten av tiltakene er estimert for årene
2022-2025. Klimabudsjettet for 2022 er det andre budsjettet som utarbeides av Bodø kommune. Det vil
være kontinuerlig utvikling og forbedring av klimabudsjettet hvert år, i takt med økt kunnskap,
samarbeid med samfunnsaktører, og annen tilgang på ressurser og kompetanse. På samme måte vil
forbedring i Miljødirektoratets metodikk som benyttes til å utarbeide kommunale klimaregnskap gjøre

Klimatiltak
Alle tiltak i dette klimabudsjettet er plassert i tabeller kategorisert etter:
•
•
•

Direkte utslipp
Indirekte utslipp
Tiltak som inngår i referansebanen

Tabellen direkte utslipp viser en oversikt over tiltakene som vil gi en effekt på klimaregnskapet til
Miljødirektoratet. Dette er tiltak som adresserer utslipp innenfor kommunens geografiske grenser.
Tabellen viser både tiltak der det har vært mulig å anslå en kvantifisert utslippsreduksjon av, samt ikkekvantifiserte tiltak er tiltak som antas å ha betydelig utslippsreduserende effekt, men hvor usikkerheten
er vurdert som for stor til å tallfeste eller måle effekten. Selv om utslippsreduksjonene av tiltakene ikke
er tallfestet, betyr ikke det at tiltakene nødvendigvis har mindre påvirkning på utslippene i Bodø enn de
kvantifiserte tiltakene. De ikke-kvantifiserte tiltakene er vurdert etter om de har høy, middels eller lav
utslippsreduserende effekt.
Tabellen indirekte utslipp viser tiltak som gir utslippsreduksjoner også utenfor kommunens grenser.
Effekten av disse tiltakene vil ikke synliggjøres i grafen over utslippsutvikling før metodeutviklingen har
kommet lenger, men er like viktig å jobbe med som de direkte utslippene. Tiltakene mot indirekte
utslipp synliggjør bredden av virkemidler som blir tatt i bruk av Bodøsamfunnet.
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I tabellen referansebane finnes en oversikt over forventet utvikling ini sektorer som
påvirker våre direkte utslipp. Dette er prognoser basert på generelle samfunnstrender som vil påvirke
klimagassutslippene den kommende tiårsperioden. Framskrivningene i referansebanen baserer seg på
nasjonale, regionale og lokale klimatiltak og politiske vedtak, som gjennomføres uavhengig av Bodø
kommunes klimabudsjett, men som likevel har stor innvirkning på Bodøs utslippsutvikling. “Sektor” i
tabellene henviser til kategoriseringen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap. Under
tabellene gis korte beskrivelser av tiltakene.
Det er to nye tiltak i årets klimabudsjett som foreslås finansiert i økonomiplan 2022-2025. Tiltaket
utslippsfrie bygg og anleggsplasser på oppdrag fra Bodø kommune er foreslått finansiert i
kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett. Tiltaket egenandel til søknader klimatiltak er
foreslått finansiert gjennom næringsfondet i perioden 2022-2025. De øvrige finansierte tiltakene er
omdisponeringer av allerede vedtatt budsjett fra økonomiplan 2021-2024.

Direkte utslipp
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

Kostnad Totalkostnad Sektor
2022 2022-2025

IkkeReduksjon Reduksjon Beskrivelse av
kvantifisert
2022
2025 finansiering
effekt

Anskaffelse av utslippsfri
kommunal maskinpark

2 500 000

10 000 000 Annen mobil
forbrenning

Ikke satt

Avvikle bruk av mineralolje
0
til byggvarme og byggtørk
Klimamillionen
1 000 000

0 Annen mobil
forbrenning
4 000 000 Annen mobil
forbrenning

Ikke satt

6 460,0

Medium

0,0

Klimatiltak på Vikan
avfallsanlegg
Pilotprosjekt vei Sjøgata

0 Annen mobil
forbrenning
3 420 000 Annen mobil
forbrenning

Ikke satt

268,0

Ikke satt

334,0

50 000 Annen mobil
forbrenning

Ikke satt

Redusere tomgangskjøring

0
1 410 000

50 000

Utslippsfrie bygg- og
2 500 000
anleggsplasser på oppdrag
fra Bodø kommune

Utfasing av gass til
spisslast i
fjernvarmeproduksjon
Overgang til gass i
produksjon av sildolje
Reduksjon i tjenestereiser
med fly i Bodø kommune
Klimakommunikasjon

12 500 000 Annen mobil
forbrenning

70,0

500,0 Økonomiplan 2022-

2025,
investeringsbudsjettet
6 460,0
0,0 Næringsfond

268,0
0,0 Økonomiplan 2022-

2025, driftsbudsjettet
40,0

40,0 Økonomiplan 2022-

2025, driftsbudsjettet
Høy

0,0

0,0 Økonomiplan 2022-

2025,
investeringsbudsjettet

0

0 Energiforsyning Ikke satt

0,0

400,0

0

0 Industri, olje og Ikke satt
gass
0 Luftfart
Ikke satt

1 512,0

1 512,0

30,0

65,0

0
200 000

200 000 Miljøledelse

Medium

0,0

0,0 Økonomiplan 2021-

2024, driftsbudsjettet
Elektrifisering av
Kjerringøyferga
Energihub hydrogen i
Bodø Havn

0

0 Sjøfart

Ikke satt

0,0

676,0

0

0 Sjøfart

Høy

0,0

0,0
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ESI og EPI Incentivordning til rederier
som minimerer sine
utslipp
Ladestrøm i Bodø Havn
Landstrøm i Bodø Havn
Nullutslippsteknologi på ny
kontrakt til
vestfjordfergene
Nye NEX-båter i 2019
Etablere sentrumsnært
mellomlagringsanlegg

Masseressursplan

0

0 Sjøfart

Medium

0,0

0,0

0
0
0

0 Sjøfart
0 Sjøfart
0 Sjøfart

Medium
Ikke satt
Ikke satt

0,0
2 400,0
0,0

0,0
2 400,0
13 900,0

Ikke satt
Ikke satt

2 500,0
27,0

0
50 000

0 Sjøfart
50 000 Veitrafikk

2 500,0
27,0 Økonomiplan 2022-

2025, driftsbudsjettet
250 000

250 000 Veitrafikk

Høy

0,0

0,0 Økonomiplan 2022-

2025, driftsbudsjettet
Rådhusmobilitet
Utskiftningsplan bilpark
Bodø havn
Utslippsfri varetransport i
anskaffelser
Sum

50 000
0

200 000 Veitrafikk
0 Veitrafikk

Ikke satt
Ikke satt

13,0
6,0

13,0
6,0

0

0 Veitrafikk

Medium

0,0

0,0

13 660,0

28 767,0

8 010 000

30 670 000

Beskrivelse klimatiltak
Anskaffelse av utslippsfri kommunal maskinpark
Bodø kommune skal fase ut fossildrevne anleggsmaskiner gjennom gradvis anskaffelser av utslippsfrie
alternativer. Estimert klimareduksjon perioden 2022 til 2025 og langsiktig effekt som vises i
tallgrunnlaget for klimabudsjettet er basert på Miljødirektoratets beregningsmodell ved drivstoffendring
for anleggsmaskiner. I beregningsmodellen er det lagt til grunn utfasing av 10% diesel i 2022, 30% i
2023, 60% i 2024, 70% i 2025. Langsiktig mål vil være 90%, da det antas at bransjen i uoverskuelig
fremtid vil ha utstyr / løsninger der det er mest hensiktsmessig å benytte fossil energikilde.

Finansiering
Økonomiplan 2022-2025, investeringsbudsjettet

Avvikle bruk av mineralolje til byggvarme og byggtørk
Fra 1.1.2022 innføres forbud mot bruk av mineralolje til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger
under oppføring og rehabilitering. Det statlige forbudet er et ledd i regjeringens mål om å gjøre byggeog anleggssektoren fossilfri innen 2025. Tiltaket inngår i referansebanen.

Elektrifisering av Kjerringøyferga
Nordland fylkeskommune drifter fergesambandet mellom Festvåg og Misten (Kjerringøyferga). Den
korte overfartstiden gjør fergestrekningen ideell for elektrifisering. Dagens kontrakt løper til og med
31.12.2023 (med mulighet for forlenging ett år). Nordland fylkeskommune vurderer å elektrifisere
sambandet ved neste kontraktsperiode, men det er ikke gjort noe endelig politisk vedtak angående
dette. Bodø kommune velger å legge til grunn i dette klimabudsjettet at elektrifisering vil være reelt i
kommende kontraktsperiode

Energihub hydrogen i Bodø Havn
I forbindelse med innfasing av hydrogen som drivstoff for Vestfjordfergene arbeides det med å legge til
rette for Bodø Havn som hydrogenhub. Bunkring av hydrogen vil kreve sikkerhetssoner, og Bodø Havn
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jobber med å finne egnet plassering for aktivitet (bunkring og evt. produksjon/lagring) knyttet til
hydrogen i havna.

ESI og EPI - Incentivordning til rederier som minimerer sine utslipp
I Bodø havn opereres det med incentivordningene ESI (Environmental Ship Index) og EPI (Environmental
Port Index). Ordningene gir økonomiske incentiver til de rederiene som minimerer sine utslipp basert på
en score på fartøyenes utslipp av nitrogenoksider (NOx), svoveloksider (SOx) og CO2. Målet med
ordningene er å gi rederiene større incentiver til å investere i grønne teknologiske løsninger.

Etablere sentrumsnært mellomlagringsanlegg
For å redusere behovet massetransport i utbyggingsprosjekt, skal det utredes/etableres et
mellomlagringsanlegg for rene masser nært sentrum. Pilotprosjekt Sjøgata vil ha stor nytte av dette. I
beregningene av reduksjon i klimagassutslipp er det benyttet en omregningskalkuator som har
hensyntatt distanse og mengde. Det er foretatt en antakelse om at forflyttingen av masse knyttet til
pilotområdet vil tilsvare cirka 5% av den årlige masseleveranse på Skau og Vikan.

Finansiering
Økonomiplan 2022-2025, driftsbudsjettet

Klimakommunikasjon
Effekten av klimabudsjettet og de overordnede strategiene i klima- og energiplanen avhenger av
forankring hos byens innbyggere og næringsliv. Det er nå tilsatt en kommunikasjonsrådgiver som det
neste året skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å løfte fram tiltakene fra klimabudsjettet og
handlingsplan naturmangfold. En godt gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi kan skape mereffekt av
de finansierte tiltakene, samtidig som den vil formidle informasjon på en måte som skaper konstruktiv
dialog og ikke polariserte, tidkrevende debatter. Gjennom kommunikasjonsarbeidet blir det lagt vekt på
hvordan klimaarbeidet i kommunen gjør byen til et bedre sted å bo i. Det kan skape identitet og
stolthet, og gjøre byen mer attraktiv for potensielle tilflyttere. Det vil også være i tråd med
miljøambisjonene til Europeisk kulturhovedstad 2024. Det er et mål at Bodø kommune er synlig under
Arendalsuka 2022 med stand og arrangement. Det er også ønskelig å gjennomføre en kampanje knyttet
til persontransport

Finansiering
Økonomiplan 2021-2024, driftsbudsjettet

Klimamillionen
En omstilling til lavutslippssamfunnet krever strukturelle og dyptgripende endringer i økonomisk sektor,
inkludert utvikling av forretningsideer, bedrifter og verdikjeder som baserer seg på lave klimautslipp,
høye miljøambisjoner og adekvate miljøstyringssystemer. På kort sikt er mange bedrifter hemmet av en
rekke praktiske, økonomiske barrierer, inkludert mangel på kompetanse. Klimamillionen skal bidra i en
vanskelig omstillingsfase og hjelpe markedsaktører over på grønne, sirkulære verdikjeder. Tiltaket vil
styrke lokale bedrifters grønne konkurransekraft på lengre sikt, slik at de kan posisjonere seg for
endringer i nasjonale og internasjonale regelverk. Det skal være et egnet verktøy for enkeltforetak som
ønsker å skape endring nå.

Finansiering
Næringsfond.
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Klimatiltak på Vikan avfallsanlegg
Klimautslipp fra anlegget på Vikan i 2019 er beregnet til å være omtrent 9700 tonn CO2-ekvivalenter.
Det er tre viktige kilder til klimautslipp ved Vikan: deponigass, kompostering og forbrenning av diesel i
anleggsmaskiner. Gjennom klimabudsjettet til IRIS-IKS rette fokus mot å redusere utslippene fra disse
kildene.

Ladestrøm i Bodø Havn
Det blir tilrettelagt for lading til skip i kystruteavtalen. Havila skal betjene kystruteavtalen med fire skip
som vil være tilrettelagt for lading i havn.

Landstrøm i Bodø Havn
Skip som ligger i havn benytter som regel dieseldrevne generatorer for å dekke nødvendig energibehov.
Landstrøm er et utslippsfritt alternativ, som i tillegg vil redusere lokale forurensninger og støy. Det pågår
etablering av sju landstrømsanlegg i Norge delfinansiert gjennom Enova. Bodø havn deltar i
forskningsprosjektet ElMar om elektrifisering av havner. De neste årene vil det jobbes for å få opp
bruken av landstrømsanlegg samt legge til rette for hydrogenhub.

Masseressursplan
Det foreslås å utarbeides en masseressursplan for hele Bodøsamfunnet som identifiserer hvilke masser
som skal håndteres i alle planlagte utbyggingsprosjekter de kommende årene. Dette for at en skal
muliggjøre flytting av masse mellom anleggsprosjekter fremfor å transportere masser fra/til
deponi/avfallsanlegg som er lokalisert utenfor byen. Tiltaket vil ha potensial for utslippsreduksjoner som
kan beregnes når masseressursplanen foreligger.

Finansiering
Økonomiplan 2022-2025, driftsbudsjettet.

Nullutslippsteknologi på ny kontrakt til vestfjordfergene
Dagens kontrakt på vestfjordfergene (Bodø-Moskenes) løper ut 1.1.2023. De nye fergene skal driftes på
nullutslippsteknologi og vil være i drift innen 2024. Tiltaket inngår i referansebanen.

Nye NEX-båter i 2019
De nye hurtigbåtene som benyttes på Nordlandsekspressen (NEX)-rutene i 2019 (regionruter Bodø Sandnessjøen- Bodø og Bodø - Svolvær - Bodø) bruker cirka 30 % mindre drivstoff enn de tidligere som
følger av ny motorteknologi. Det kan tilskrives ut fra et grovt estimat cirka en fjerdedel av denne
klimaeffekten innen Bodøs kommunegrenser. Tiltaket inngår i referansebanen. Det er i tillegg behov for
dialog med fylkeskommunen for å sikre nullutslipp på hurtigbåtforbindelsene på lengre sikt.

Overgang til gass i produksjon av sildolje
I slutten av 2019 fikk Pelagia Bodø sildoljefabrikk ombygd produksjonsutstyret for bruk av LNG (gass) i
stedet for olje. I følge Pelagia vil dette bidra til reduksjon av utslipp med minimum av 20%.

Pilotprosjekt vei Sjøgata
Veiprosjektet i Sjøgata er valgt ut som et pilotprosjekt i kommunens klimabudsjett. Det er engasjert en
konsulent i forbindelse med utforming av krav som skal inngå i konkurransegrunnlaget. Det vurderes
muligheter for en utslippsfri strekning i prosjektet. Det skal også lages en massehåndteringsplan som gir
oversikt over mengder, kvalitet og lokalisering av et sentrumsnært mellomlager. Et sentrumsnært
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mellomlagringsanlegg vil optimere massebalansen og effektivt kutte klimagassutslipp. Tiltakseffekten
estimeres ut fra en beregnet effekt ved å erstatte fossilholdig drivstoff med fossilfritt drivstoff.

Finansiering
Økonomiplan 2022-2025, driftsbudsjettet.

Reduksjon i tjenestereiser med fly i Bodø kommune
Ved økt bruk av video- og telefonkonferanseutstyr kan mange tjenestereiser i Bodø kommunes
virksomhet kuttes. Tiltaket vil bidra til å redusere utslipp fra tjenestereiser med fly med 30 % innen
2025.

Redusere tomgangskjøring
Bodø kommune skal redusere tomgangskjøring i sin maskinpark til det absolutte minimum. Dette skal
gjøres ved å utvide bruk av flåtestyringssystem til alle større redskapsbærere i kommunen over 3 tonn, i
tillegg til utvikling av insentiv-ordning for å stimulere til redusert tomgangskjøring.

Finansiering
Økonomiplan 2022-2025, driftsbudsjettet.

Rådhusmobilitet
Tiltaket omfatter tjenestereiser, samkjøring og sykkelsatsing. Tjenestereiser i Bodø kommune skal nå
foregå enten med sykler eller med helelektriske biler (Otto). Bilene kan leies ut til publikum etter
arbeidstid og i helger. Effekten på tiltaket er liten (13 tonn per år), men har stor symbolsk verdi, ved at
det og viser vei til klimavennlig transport i form av bildeling. Tallene er basert på erfaringstall fra
pilotprosjektet med Otto-biler til tjenestereiser, der alternativet har vært fossilbiler.
Kinto er innført som en ordning for samkjøring, i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Det er liten
oppslutning om ordningen, selv om ansatte i rådhuset ikke har tilgang på parkeringsplasser gjennom
arbeidsgiver. Med bakgrunn i kommunedelplan for sykkel og etablering av hjertesoner skal det satses på
helårssykling. Det er behov for å gjøre disse ordningene bedre kjent. Det legges opp til aktivt
informasjonsarbeid i forhold til Otto, Kinto, og sykling/hjertesoner.?

Utfasing av gass til spisslast i fjernvarmeproduksjon
Biovarmesentralen i Bodø har en 12 MW biokjel for returflis som grunnlast, samt to stykk 10 MW LPGgasskjeler som reservelast. Fjernvarmenettet er under utvidelse, og på grunn av den planlagte
utvidelsen den kommende tiårsperioden trengs også en økning i effekt på reservelasten. Det er pr i dag
lav bruk av gass til fjernvarmeproduksjonen, men det er et ønske og målsetting hos Bodø Energi Varme
AS om å gå vekk fra LPG-gass til backup-tankene i takt med utvidelsene i fjernvarmenettet.

Utskiftningsplan bilpark Bodø havn
Bodø Havns bilpark skal etterstrebes å være utslippsfri innen 2030. Ved investering i egne kjøretøy,
flåter og terminalutstyr skal lavutslipp- og energieffektive maskiner og kjøretøy prioriteres, og det skal
dokumenteres i de tilfeller dette alternativet ikke velges. I årene fremover planlegges det utskiftning av
fire fossile biler til fordel for el-biler. Utskiftning vil skje fortløpende etter hvert som bilene har passert
sin levetid.
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Utslippsfri varetransport i anskaffelser
Kommunen skal i alle nye konkurranser over nasjonal terskelverdi hvor transport er en del av kontrakten
sette bruk av utslippsfri (elektrisitet/hydrogen) kjøretøy som tildelingskriterium. Det skal utarbeides en
veiledning samt felles krav for transport i kommunens anskaffelser.

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser på oppdrag fra Bodø kommune
Gjennom Storbyerklæringen har Bodø kommune forpliktet seg til å jobbe mot en målsetting om
utslippsfri kommunale bygg- og anleggsplasser innen 2025, og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i hele
bodøsamfunnet innen 2030. Tiltaket omhandler bygg- og anleggsvirksomhet som skjer på oppdrag for
Bodø kommune. Gjennom kravstilling og utforming av konkurransegrunnlag skal Bodø kommune jobbe
for utvikling mot utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet. I tillegg skal kommunen utrede muligheter for
å stille krav til private og statlige utbyggere gjennom reguleringsplaner.

Finansiering
Økonomiplan 2022-2025, investeringsbudsjettet.

Indirekte utslipp
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

Egenandel til søknader klimatiltak
Gjenbruksuka
Næring for klima
Redusere restavfall per innbygger til
50 kg innen 2024
ENØK-tiltak i eksisterende og ny
kommunal bygningsmasse
Gjenbruk av bygg
Krav til passivhusstandard i ny
kommunal bygningsmasse
Gjenbruk av møbler/IKT
Redusere matsvinn i anskaffelser
Miljøfyrtårn
Sum

Kostnad Totalkostnad Sektor
2022
2022-2025
500 000

IkkeReduksjon Reduksjon Langsiktig
kvantifisert
2022
2025 reduksjon
effekt

500 000 Annen mobil
forbrenning
200 000 Annet
0 Annet
0 Annet

Høy

0

0 Bygg

0
0

50 000
0
0

0
0
0
550 000

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
365,0

0,0
0,0
730,0

0,0
0,0
730,0

Høy

0,0

0,0

0,0

0 Bygg
0 Bygg

Høy
Medium

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0 Innkjøp
0 Innkjøp
0 Miljøledelse
700 000

Høy
Høy
Medium

0,0
0,0
0,0
365,0

0,0
0,0
0,0
730,0

0,0
0,0
0,0
730,0

Medium
Medium
Ikke satt

Beskrivelse klimatiltak
Egenandel til søknader klimatiltak
Bodø kommune skal aktivt følge med på og søke relevante utlysninger av midler øremerket
klimaarbeidet. Eksempler på slike virkemidler er Klimasats, Enova, Miljømillionen (NFK) etc. Kommunen
skal fortløpende vurdere deltagelse i FoUI samarbeid gjennom finansiering fra Norges forskningsråd,
Horizon 2030 m.m., dersom prosjektene kan tilføre økt kompetanse og kapasitet til å oppfylle politiske
målsetninger og lovpålagte oppgaver.

Finansiering
Næringsfond, ekstern finansiering.
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ENØK-tiltak i eksisterende og ny kommunal bygningsmasse
Bodø kommune jobber systematisk med ytterligere energieffektiviserende tiltak i den eksisterende
kommunale bygningsmassen for å nå målsettingen i klima- og energiplan 2019-2031 om 25 % reduksjon
i energiforbruket innen 2025.

Gjenbruk av bygg
Gjenbruk av bygg blir et stadig mer aktuelt alternativ til riving og nybygg. Allikevel er det fremdeles slik
at riving er det beste alternativet i mange tilfeller, ut fra hensynet til økonomi og den praktiske
gjennomføringen. Gjennom kommunens eiendomsforvaltning vil muligheter for ombruk av egne bygg i
stedet for riving, bli kartlagt. En flaskehals for å øke gjenbruk og gjenvinning av inventar, er
mellomlagring. En lavthengende frukt for å redusere klimautslipp knyttet til avfall, er derfor å
tilsidesette areal/bygninger for lagring av produkter som venter på en ny bruker/kjøper. Kommunen vil
søke å finne lokaler for mellomlagring av materiell/utstyr til eget bruk, og evt behov ideelle og
kommersielle aktører melder om.

Gjenbruk av møbler/IKT
Det skal videreutvikles en helhetlig løsning for sirkulær bruk av møbler, telefoner og IKT-utstyr gjennom
gjenbruk, reparasjon og redesign som erstatning for nykjøp der det er relevant. Dette inkluderer en
vurdering av potensialet for økonomiske besparelser, samt bruk av digitale verktøy for å kartlegge og
forvalte kommunens materialbank (beholdning av møbler, IKT, telefoner).

Gjenbruksuka
Gjenbruksuka er et ledd i å nå delmålet i Bodø kommunes klima- og energiplan om 70 %
materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall og næringsavfall. Ved å sette fokus på sirkulære
verdikjeder, gjenbruk, gjenvinning, reparasjon, delingsøkonomi skal uka føre til bevisstgjøring,
kunnskapsheving, økt engasjement blant innbyggere og næringsliv. Prosjektet vil bringe sammen ulike
aktører som har en felles ambisjon om å redusere forbruk og avfallsmengden. Gjenbruksuka er et viktig
tiltak for å adressere klimautslipp knyttet til personlig forbruk. Gjenbruksuka 2022 vil også vektlegge
samarbeid med bygg- og anleggsbransjen, inkludert en dagskonferanse i samarbeid med
Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Betongklyngen, NHO-Nordland og Nasjonalt program for
leverandørutvikling (LUP), Kraft, Grønn byggallianse, CIRCULUS, Nordland fylkeskommune med fler.

Finansiering
Økonomiplan 2022-2025, driftsbudsjettet.

Krav til passivhusstandard i ny kommunal bygningsmasse
Bodø kommune har krav om passivhus-standard på nye og rehabiliterte bygg. Kostnaden ved å gå fra
minstekrav i TEK til PH er mindre, og lar seg spare inn over driften av bygget.

Miljøfyrtårn
Det er i 2021 startet et arbeid med å få sertifisert alle kommunale virksomheter som Miljøfyrtårn i
henhold til hovedkontormodellen. Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen arbeides det strukturert med
rapportering av avfall, energi, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Å sertifisere hele den kommunale
virksomheten er et viktig tiltak for å øke den interne virksomhetens miljø- og klimaprestasjon, og er et
viktig ledd i å jobbe med kommunens egne klimamål.

Side 50 av 132

Økonomiplan for 2022-2025

Næring for klima
Samspill mellom næringslivet og kommunen er avgjørende for å oppgradere Bodø til en
konkurransekraftig by med lavere klimagassutslipp. Næring for klima-nettverket Bodø, er inspirert av
tilsvarende nettverk i Oslo, og skal bidra til et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom kommunen
og næringslivet om nye løsninger på klimafeltet. Bedrifter som blir medlem i Næring for klima, inviteres
til nettverksmøter og en årlig toppledersamling. Når man blir medlem i Næring for klima, viser
virksomheten at den vil bidra til å oppnå Bodøs klimamål, ønsker å gjennomføre konkrete klimatiltak i
egen bedrift og delta aktivt i nettverket. Aktiviteter skal koordineres opp mot partnerskapet i Kraft og
Klimapartner Nordland. Felles ambisjoner og aktiviteter skal identifiseres og implementeres gjennom
årshjulet til Kraft. Det legges opp til to-tre samlinger i halvåret med fokus på sentrale utfordringer og
muligheter knyttet til klimaomstilling, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i privat sektor. Foreløpige
tema er blant annet knyttet til kommunens prioriterte næringer (havbruk, reiseliv, grønn luftfart) samt
bygg- og anleggsbransjen. I tillegg er det ønskelig å adressere attraktivitet basert på klima og
naturmangfold, gjennom samarbeid med kunnskapsmiljøer. Det blir nedsatt en arbeidsgruppe med
ansvaret for å organisere nettverket.?

Redusere matsvinn i anskaffelser
Kommunen skal kartlegge og redusere matsvinn, blant annet ved å bruke sin innkjøpsmakt for å
redusere matsvinn anskaffelser. Dette inkluderer i tillegg til å optimalisere bestillingsrutiner for mat- og
måltidstjenester. Det skal samtidig arbeides for å utvikle et samarbeid med nåværende leverandører for
å redusere matsvinn innenfor dagens avtaler.

Redusere restavfall per innbygger til 50 kg innen 2024
IRIS har som målsetning å redusere restavfallsmengden per innbygger fra 73 kg i 2019 til 50 kg i 2025.
Basert på resultatet av plukkanalyser gjennomført mai 2020, og en gradvis reduksjon fram til 2024 er
dette en realistisk målsetning. IRIS og Egna er i ferd med å teste og videreutvikle mottak ved Miljøtorget
Vikan, der innbyggere kan levere fra seg møbler til gjenbruk.

Referansebane
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

Kostnad Totalkostnad Sektor
2022 2022-2025

Referansebane

0

Referansebane
Referansebane
Referansebane

0
0
0

Referansebane
Referansebane
Referansebane
Referansebane
Referansebane
Sum

0
0
0
0
0
0

0 Annen mobil
forbrenning
0 Avfall og avløp
0 Energiforsyning
0 Industri, olje og
gass
0 Jordbruk
0 Luftfart
0 Oppvarming
0 Sjøfart
0 Veitrafikk
0

Reduksjon
2022

Reduksjon
2025

Langsiktig
reduksjon

-8 229,0

-8 785,0

-8 785,0

1 639,0
-10,0
-2 286,0

2 725,0
-19,0
-2 286,0

2 725,0
-19,0
-2 286,0

944,0
0,0
2 085,0
43 273,0
3 981,0
41 397,0

1 730,0
0,0
2 118,0
46 109,0
6 818,0
48 410,0

1 730,0
0,0
2 118,0
46 109,0
6 818,0
48 410,0

Klimagassutslipp (graf)
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra
Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede
linjen.
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Investeringer i økonomiplanperioden
Investeringer er et av kommunens virkemidler for å sikre tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.
Den foreslåtte investeringsplanen innebærer en brutto investeringskostnad på 2,03 mrd. kr (sum alle
utgifter) over fire år, inklusive investeringer i selvkostområdene vann og avløp (VA). Dette er fordelt
med 1,29 mrd. kr til ikke gebyrfinansierte investeringer, og 740 mill. kr til VA i perioden.
Bodø finansierer investeringsprosjektene hovedsakelig med lånemidler på grunn av manglende
egenkapital. Samlede låneopptak i perioden er på 1,7 mrd. kr, som tilsvarer en lånefinansieringsgrad på
85,7%.
Kommunedirektøren har jobbet for å levere et investeringsbudsjett som nærmer seg scenario 2 fra
perspektivanalysen i perioden 2022 - 2031. Scenario 2 tilsier et låneopptak for øvrige investeringer på
150 mill. kr og vann- og avløp på 100 mill.kr.
Investeringsprosjektene er i ulike faser, noe som innebærer ulikt presisjonsnivå både på budsjett og
framdriftsangivelser. Hvert investeringsprosjekt av større grad blir politisk behandlet, og detaljer rundt
prosjektet framkommer i egne saker om disse prosjektene. Investeringsbudsjettet er presentert i faste
2022-priser.

Ikke gebyrfinansierte investeringer
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Tidligere
Brutto
bevilget prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

2022

2023

2024

2025

2022-25

Administrasjon
IKT - plattformprosjekter
Sum Administrasjon

21 000
21 000

31 800
31 800

5 800
5 800

2 500
2 500

500
500

2 000
2 000

10 800
10 800

5 125
14 000

66 625
18 050

10 250
2 025

30 750
2 025

20 500
0

0
0

61 500
4 050

20 900
473 000

51 650
483 600

15 375
10 600

15 375
0

0
0

0
0

30 750
10 600

6 500

16 750

10 250

0

0

0

10 250

30 000

70 500

4 050

4 050

4 050

4 050

16 200

0

1 000

0

1 000

0

0

1 000

59 663
4 500
1 025
614 713

110 293
6 000
310 428
1 134 896

5 063
1 500
0
59 113

5 063
0
31 525
89 788

5 063
0
25 728
55 341

5 063
0
42 025
51 138

20 252
1 500
99 278
255 380

Oppvekst og kultur
Barnehage Tverlandet - Løding
Infrastruktur IKT Skole og
barnehage
Kyststi
Mørkvedbukta - ny skole og
barnehage
Rehabilitering Stordalshallen
inkl. sportsgulv
Skolenes/barnehagenes
uteområder
Svømmebasseng Tverlandet utredningsmidler
Tilpasninger i skolebygg
Treningsparker/Tuftepark
Utredning og bygging skoler
Sum Oppvekst og kultur
Helse- og omsorg
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Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Bofellesskap for personer med
funksjonsnedsettelser Tverlandet
Heldøgns omsorgsplasser
Helsehuset
HMS tiltak/bygg, rullerende
handlingsplan
IKT - Ansattevarsling
hjemmetjeneste
IKT - grunnleggende IKT
infrastruktur
IKT - innovasjon helse og
omsorg
IKT - pasient- og ansattevarsling
institusjon/bolig
Krisesenteret i Salten
Sum Helse- og omsorg

Samlede
prosjektbeløp
Tidligere
Brutto
bevilget prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

2022

2023

2024

2025

2022-25

18 000

25 400

7 400

0

0

0

7 400

9 080
9 404
35 000

418 055
526 004
55 248

85 075
0
0

136 325
0
0

187 575
65 600
2 531

0
68 675
2 531

408 975
134 275
5 062

1 650

2 050

200

200

0

0

400

8 750

15 250

1 500

1 000

500

500

3 500

49 935

95 535

6 100

6 000

5 500

4 000

21 600

13 650

32 650

8 000

4 000

2 000

2 000

16 000

2 050
147 519

38 950
1 209 142

17 425
125 700

19 475
167 000

0
263 706

0
77 706

36 900
634 112

122 461
38 915
2 700
26 950

181 189
87 515
29 700
56 314

4 050
0
2 700
2 025

4 050
4 050
2 700
2 025

4 050
4 050
2 700
2 025

4 050
4 050
2 700
2 025

16 200
12 150
10 800
8 100

42 895
46 013
29 500

88 455
118 915
299 842

4 556
3 038
25 313

4 556
3 038
21 769

4 556
3 038
21 769

4 556
3 038
25 313

18 224
12 152
94 164

309 434

861 930

41 682

42 188

42 188

45 732

171 790

1 600
17 500

3 423
22 300

810
4 800

810
0

203
0

0
0

1 823
4 800

89 588

91 470

1 882

0

0

0

1 882

254 541

279 444

24 903

0

0

0

24 903

83 500
0

121 979
10 000

3 038
10 000

0
0

5 063
0

0
0

8 101
10 000

0
91 150

663 000
141 780

221 000
5 063

221 000
5 063

221 000
5 063

0
5 063

663 000
20 252

8 000
59 750

28 250
193 463

2 025
15 246

2 025
13 163

2 025
13 163

2 025
13 163

8 100
54 735

60 000

97 300

37 300

0

0

0

37 300

45 000
710 629

95 630
1 748 039

5 063
331 130

5 063
247 124

5 063
251 580

5 063
25 314

20 252
855 148

Utbygging og eiendom
Brannoppgradering
Energieffektiviseringstiltak
Feltutbygging/salg
Nyetablering varmestyring og
SD-anlegg
Oppgradering av el-anlegg
Oppgradering VVS anlegg
Rehabilitering og utvikling av
bygg
Sum Utbygging og eiendom
Teknisk
Automatfronter
Bypakke Bodø - Digitale
barnetråkk - Div mindre
prosjekter
Bypakke Bodø kollektivprosjekter
Bypakke Bodø trafikksikkerhet, G/S-veg,
fortau, miljø mm.
Byteknikk - innkjøp maskiner
Handlingsplan for parker og
byrom - Hundholmen
plass/Nedre Torg
Ny by ny flyplass
Oppgradering av fortau ifm.
saneringsprosjekter
Oppgradering bruer
Rehabilitering/oppgradering av
kommunale veier
Sjøgata - oppgradering ifm ny
reguleringsplan
Vei- og gatelys
Sum Teknisk
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Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Tidligere
Brutto
bevilget prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

2022

2023

2024

2025

2022-25

Kommunenes Fellesområde
Bodø kommunale
pensjonskasse egenkapitaltilskudd
Kjøp av utslippsfrie
anleggsmaskiner
Miljø- og klimavennlig bygg og
anleggsplasser
Oppgradering av kirker
Sum Kommunenes Fellesområde
Sum

1 500

16 500

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

3 000

12 114

3 038

3 038

3 038

0

9 114

0

13 163

3 038

2 531

2 531

5 063

13 163

15 000
19 500
1 822 795

35 000
76 777
5 062 584

5 000
12 576
576 001

5 000
12 069
560 669

5 000
12 069
625 384

5 000
11 563
213 453

20 000
48 277
1 975 507

Gebyrfinansierte investeringer
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Tidligere
Brutto
bevilget prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

2022

2023

2024

2025 2022-25

Teknisk
Bjørndalslia trykkøkningsstasjon fornying
Bodøsjøen 2
Burøya/Valen - Nyholmen - avløp
Burøya/Valen - Nyholmen - vann
Driftsinvesteringer vann og avløp
Forsterking
brannvannsdekning/oppgradering
Hunstad Sør og Mørkvedbukta
Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel
Jensvoll avløpsopprydding
Jensvoll overføring til sone 505
Åltjønna
Marvoll VBA - oppgradering
Mørkved renseanlegg
Nordstrandveien VA - sanering ifm. ny
vei
Oksebakken pumpestasjon og overløp
Reinsletta - sanering ifm Bypakke
Bodø
Reinsletta avløpssanering
Sanering avløp sentrum
Sanering vann sentrum
Skivik - Løpsmark renseanlegg
Urbanhydrologisk stasjon
VA - Vann til Ny By og øvrig
10årsperspektiv
Vannforsyning - Støvset og Skjerstad
Vannforsyning Seines/Gillesvåg
Vannledning Godøynes - Skålbones
Vollsletta - reguleringsplankrav TA SAK
Åltjønna overføring til sone 600
Stokkvika

0

3 075

3 075

0

0

0

3 075

14 500
12 300
12 800
855
0

20 700
14 965
14 850
8 707
41 000

3 200
0
0
7 852
0

3 000
0
0
0
0

0
2 665
2 050
0
15 375

0
0
0
0
25 625

6 200
2 665
2 050
7 852
41 000

1 000
15 500
16 000
6 000

5 100
28 313
144 125
21 376

0
0
0
7 688

4 100
0
25 625
7 688

0
8 200
51 250
0

0
4 613
51 250
0

4 100
12 813
128 125
15 376

0
51 700
16 000

5 125
61 700
74 425

5 125
10 000
0

0
0
20 500

0
0
20 500

0
0
17 425

5 125
10 000
58 425

0
13 000

3 075
15 050

3 075
0

0
2 050

0
0

0
0

3 075
2 050

25 000
245 000
301 250
2 000
0
0

91 625
645 950
567 500
14 300
2 050
65 813

0
40 500
19 200
0
0
0

25 625
22 275
22 275
0
2 050
0

20 500
22 275
22 275
0
0
1 519

20 500
22 275
22 275
12 300
0
1 519

66 625
107 325
86 025
12 300
2 050
3 038

0
59 500
46 400
30 000
2 000

51 763
89 000
101 648
44 350
12 250

2 563
14 500
0
0
5 125

24 600
15 000
18 245
14 350
5 125

24 600
0
17 528
0
0

0
0
19 475
0
0

51 763
29 500
55 248
14 350
10 250
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Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Tidligere
Brutto
bevilget prosjekt
utgift

Økonomiplan
2022

2023

2024

Sum
2025 2022-25

Sum Teknisk

870 805

2 147 835

121 903

212 508

208 737

197 257

740 405

Sum

870 805

2 147 835

121 903

212 508

208 737

197 257

740 405

Ikke gebyrfinansierte investeringer
Administrasjon
IKT - plattformprosjekter
Kontinuerlig endring på kommunens IKT plattform for å imøtekomme kravene til nye fagsystemer og
eksisterende systemer som moderniseres.

Oppvekst og kultur
Barnehage Tverlandet - Løding
Løding barnehage er i dag en 4 avdelings barnehage fordelt på 2 bygg: 2 avdelinger i brakke ved
Engmark barnehage og 2 avdelinger i Maurtua barnehage.
Tillatelsen til å bruke brakkebygget til barnehageformål går ut i desember 2022.
Engmark barnehage har 8 avdelinger, hvorav 2 avdelinger, som i dag er i brakkebygget, er tenkt inn i nye
Løding barnehage. Ved å bygge om gamle Løding skole til en 6 avdelings barnehage, samles hele Løding
barnehage i ett bygg samtidig som barnehagen utvides med 2 avdelinger fra Engmark barnehage.
Maurtua barnehage fases da ut. Kapasiteten på barnehageplasser på Tverlandet vil bli den samme som i
dag. Det er i dag balanse mellom kapasitet og etterspørsel på Tverlandet.
stilling i hver barnehage.

Infrastruktur IKT Skole og barnehage
Prosjektet gjelder trådløse aksesspunkter i skoler og barnehager ut fra den kartlegging som gjøres. Det
totale barnehagebehovet er under utredning. Alstad B og Østbyen gjenstår, men tas som en del av
investeringsprosjektene i 2023 og 2024.

Kyststi
Kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta kan bli en viktig attraksjon og ferdselsåre for byens befolkning
og tilreisende. For å sikre en gjennomgående god byggekvalitet, estetikk og tilgjengelighet for alle,
gjennomføres det en sammenhengende prosjektering av alle gjenstående delstrekk. Deler av
utbyggingen vil gjennomføres parallelt med VA-prosjekter på strekningen. Planlagt byggestart er
vår/sommer 2022 med ferdigstillelse i 2024.

Mørkvedbukta - ny skole og barnehage
Prosjektet er i avslutningsfasen.

Rehabilitering Stordalshallen inkl. sportsgulv
Stordalshallen ble bygd i 1979. Det er behov for en rehabilitering/oppgradering av Stordalshallen
med tilhørende uteområder, samt skatehallen. En foreløpig tilstandsrapport utført av Bodø kommune
har identifisert om lag 25 ulike tiltak som anses som nødvendig for å sikre den framtidige bruken av
hallanlegget. Tiltakene omfatter blant annet universell utforming, teknisk anlegg, kantine, garderober og
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utskifting av sportsgulvet som ble lagt i 2011. Dagens gulvtype fungerer ikke tilfredsstillende til
senioridrett. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.

Skolenes/barnehagenes uteområder
Arbeidet med skolenes og barnehagenes uteområder foregår fortløpende for å lukke avvik og
oppgradere uteområder som har behov for det. Uteområdene har en hard bruk og lekeapparatene er
utsatt for slitasje. Det er et stort etterslep ved enkelte skoler og barnehager. Det er nedsatt en
arbeidsgruppe som jobber samordnet og systematisk med skolenes og barnehagenes uteområder. Det
er viktig at kommunen setter av tid og ressurser til dette arbeidet og at satsingen videreføres i
kommende økonomiplanperiode.
Det er laget en plan for skolenes og barnehagenes uterom. Planen var basert på at beløpet på 8 mill. kr i
2021 skulle videreføres i økonomiplanperioden. En halvering av beløpet medfører at planen vil ta lengre
tid å gjennomføre. Det som kan gjennomføres i 2022 innenfor 4 mill. kr vil hovedsakelig være tilknyttet
Hunstad U. I fra 2023 vil det være et behov for oppgradering både på Saltvern skole, Grønnåsen skole,
Rensåsen bhg og Asphaugen bhg.

Svømmebasseng Tverlandet - utredningsmidler
Dagens 25-metersbasseng på Tverlandet ble rehabilitert i 2020 for cirka kr 12 mill. Rehabiliteringen vil gi
en anslått forlenget levetid på bassenget på inntil 10 - 15 år. Det er lagt inn midler til utredning av
basseng på Tverlandet i økonomiplanperioden. Utredningen bør se på bassengstrukturen i hele
kommunen.

Tilpasninger i skolebygg
Tilpasninger i skolebygg, herunder tilpasninger for elever med spesielle behov, oppgradering av
undervisningsrom, lærerarbeidsplasser, universell utforming mm. Det forventes ikke økte
driftskostnader som følge av tiltaket, unntaket er hvis det er behov for påbygg eller utbygging av
skolebyggene.

Treningsparker/Tuftepark
Fire av seks vedtatte treningsparker er realisert. Det gjenstår å realisere treningspark på Tverlandet og i
Rensåsen. Tverlandet er ferdig prosjektert og bygges våren/sommeren 2022.

Utredning og bygging skoler
Ny barnehage- og skolebehovsplan blir lagt fram til politisk behandling våren 2022. Det er satt av midler
til utredning og utbygging. Kommunedirektør ber bystyret om å avvente med bruk av bevilgningen i
påvente av at barnehage- og skolebehovsplan vedtas.

Helse- og omsorg
Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser - Tverlandet
Bystyret vedtok i PS 5/19 å legge til rette for bygging av et bemannet bofellesskap for
funksjonshemmede på Tverlandet. Bodø kommune skal stå som utbygger av bofellesskapet, og
etablering av borettslag i nært samarbeid med beboerne/foresatte. Bodø kommune tinglyser ved
ferdigstillelse en klausul knyttet til tildelingsrett og begrensninger i forhold til seksjonering og
videresalg.
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Heldøgns omsorgsplasser
Forslaget omfatter etablering av utleieboliger av typen Omsorg+ for inntil 87 beboere med tilhørende
areal til tjeneste- og servicetilbud på Mørkved. Boliger under betegnelsen Omsorg+ er tilpasset eldre
som har utfordringer med å bo i egen bolig. I konseptet er det bemanning i bygget hele døgnet, og en
rekke servicefunksjoner er tilgjengelig. Beboerne leier en privat egen leilighet tilpasset deres behov,
samtidig som det legges til rette for å leve sosialt, aktivt og så selvstendig som mulig. Omsorg+ skal bidra
til å redusere andel eldre som trenger sykehjemsplass, og bidra til at flere av kommunens innbyggere
med behov for et tilrettelagt botilbud opplever trygghet og kan bo hjemme i egne leiligheter lengre.
Grunnet en stadig større andel eldre, som medfører at en større andel i befolkningen får behov for
tjenester, forventes det betydelig økt press på helse- og omsorgstjenestene. Institusjonsopphold er det
klart mest kostbare alternativet. Fram mot 2040 har Sintef stipulert at behovet for sykehjemsplasser er
mer enn doblet, gitt dagens organisering av tjenestene og boligstruktur. Det vurderes som avgjørende at
det etableres bolig- og tjenesteløsninger som bidrar til at andelen innbyggere med behov for
institusjonsplass reduseres de kommende tiårene. Et godt utbygd tilbud av både kommunale og private
boligløsninger og bomiljø som underbygger mulighet for økt egenmestring forventes å dempe vekst i
presset på tjenestene generelt og institusjonsplasser spesielt. Ved å etablere et bygg med 87 plasser
innenfor omsorg+ vil man redusere fremtidige demografikostnader med nesten 40 mill. årlig innenfor
pleie og omsorg. Denne dreiningen er viktig for at tjenestetilbudet skal være økonomisk bærekraftig.
Bodø kommune vil med denne investeringen hente inn en stor andel av økte demografikostnader som
Agenda Kaupang har beregnet til 106 mill. fra 2020 til 2024.
Mørkved vurderes aktuell for lokalisering av Omsorg+ av blant annet følgende årsaker:
•
•
•

•

Tilgjengelig tomt i umiddelbar nærhet til andre kommunale tjenester og botilbud, ulike
servicetilbud, handel, kollektivpunkt, universitetet og natur.
Samlokalisering med andre tjenester kan bidra til mer effektiv utnyttelse av ressurser.
Antatt tjenestebehov og forventet etterspørsel både på nåværende tidspunkt og i byggets
levealder: På Mørkved er andelen leiligheter og andre boliger tilrettelagt for eldre lav. 66 % av
alle over 80 år bor i enebolig, rekkehus eller andre boformer som ved redusert helse kan øke
den enkeltes tjenestebehov. For de mellom 67-80 år og 55-57 år er det samme tallet 82 %. Data
fra spørreundersøkelse i forbindelse med pågående områderegulering for Mørkved
bydelssenter tilsier at stor andel av befolkning på Mørkved ønsker å bli boende på Mørkved.
Befolkningen etterlyser også et grønnere mer levende bydelssenter hvor man kan møtes rundt
sosiale aktiviteter, tilrettelagt for alle generasjoner.
Etablering av servicefunksjoner, møtepunkter og andre funksjoner i et Omsorg+-bygg kan antas
å tilføre området bomiljøkvaliteter som kan stimulere til økt tempo i helhetlig utvikling av
området før øvrig, gjennom bygging av leiligheter og etablering av torgfunksjoner, handel og
ulike servicetilbud.

Helsehuset
Det gjøres nye vurderinger i saken. Oppdatert informasjon vil bli lagt frem til bystyret.

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. Utredninger med forslag til tiltak
som ikke kan løses innenfor den årlige bevilgningen vil i det videre arbeidet fremheves og fremlegges
som egne saker.
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IKT - Ansattevarsling hjemmetjeneste
Mobil nødalarm for ansatte i hjemmetjeneste / andre mobile tjenester med geografiskposisjonering,
jamfør div. pålegg fra Arbeidstilsynet.

IKT - grunnleggende IKT infrastruktur
Sambandsløsninger (nettverk, switch, brannmur, servere, strøm, ups strøm, etc) som må være på plass
for at fagsystemer og sensor teknologi skal kunne fungere. Innenfor helsesektoren inngår også lukkende
mobil- og trådløsnett i grunnleggende IKT infrastruktur. Dette for å sikre sensitiv datakommunikasjon og
mobilitet innendørs og utendørs.

IKT - innovasjon helse og omsorg
Fagsystemer - Velferdsteknologi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle fagsystemene Gerica, CGM og SamPro i form av nye moduler for en mer effektiv
helse og omsorgstjeneste
Videreutvikle kommunens velferdsteknologiske grunnplattform for å kunne håndtere de
velferdsteknologiske løsninger som tas i bruk
Fortsette implementeringen av administrativ velferdsteknologi knyttet til elektronisk
pasientjournalsystem, det vil si bredde følgende løsninger i hele helsetjenesten
Lifecare Mobil Pleie (smarttelefoner)
Lifecare eRom (elektroniske pasientrom)
Lifecare eLås (elektroniske lås tilgjengelig fra mobil pleie)
PostUT (elektronisk forsendelse av vedtak/brev)
Lifecare eSense /Lifecare API / VKP - Velferdsteknologisk KnutePunkt (elektronisk
kommunikasjon mellom sensor teknologi og EPJ
Ny modul sak/arkiv

Skisseprosjekter helseinnovasjon
•
•
•
•
•
•
•
•

Skisseprosjekter helseinnovasjon – i hovedsak knyttet til veikart for nasjonal ehelse porteføljeutrede og etablere framtidige ehelse samhandlingsløsninger
Akson helhetlig samhandling - samhandlingsløsninger felles for primær- og
spesialisthelsetjenesten
Samhandlingsløsning video NLSH/BK (eKonsultasjon) - bredding i regi av NLSH
Digital behandlings- og egenbehandlingsplan - nasjonal datadelingsstruktur
5G - usecase observasjon
Kjernejournal - basis (oppslag legemidler i bruk, kritisk informasjon pasient)
Kjernejournal - dokumentdeling (tilgang til dokumenter fra spesialisthelsetjenesten)
API management gjennom VKP for digital hjemmeoppfølging

Medisinsk avstandsoppfølging
•

•

Medisinsk avstandsoppfølging av kronikere. Nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Bodø
kommune (pleie og omsorg + fastleger) og NLSH for å ta fram nye tekniske og organisatoriske
løsninger for kronikere, basert på at pasienten får både spesialist- og primærhelsetjenste
hjemme. Som en del av prosjektet er det etablert intensjonavtale med 15 fastleger i Bodø, samt
at prosjektet er linket opp mot Helsedirektoratet nasjonalt.
Etablere en organisering av Helsevakt for administrasjon (responssenterfunksjon) og utførelse
av digitale helseoppdrag, i første omgang knyttet til digital hjemmeoppfølging.
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•

Ta i bruk helseteknologi knyttet til digital hjemmeoppfølging, herunder også teknologi for
effektivisering av responssenterfunksjonen.

En innbygger - En journal
•

Akson journalløsninger mv.

IKT - pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig
Trygghetsalarmløsninger for pasienter, inklusiv innendørs posisjonering (posisjon for den som utløser
alarm). Nødalarm fra ansatte, inklusiv innendørs posisjonering (posisjon for den som utløser alarm).
Tiltaket skal erstatte utdaterte alarmanlegg som finnes i ulike lokasjoner i dag.

Krisesenteret i Salten
Bygging av nytt krisesenter, prosjektet har kommet i gang

Utbygging og eiendom
Brannoppgradering
Brannteknisk oppgradering i kommunale tjenestebygg. Myndighetskrav om rømning og brannsikrende
tiltak må fortsatt ivaretas, herunder etablering og merking av rømningsdører- og veier, utskifting av
nødlys- og brannvarslingsanlegg, etablering av brannskille/brannceller, merking av bygg. Det forventes
ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.

Energieffektiviseringstiltak
Installasjon av varmepumper, energibrønner, solceller og andre energieffektiviseringstiltak. Tiltakene er
nødvendig for å oppnå kommunens målsetning innen energibesparelser, samt for å oppnå klima- og
energiplanens målsetning om redusert CO2-utslipp. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av
tiltaket.

Feltutbygging/salg
For at kommunen skal kunne oppnå god pris ved salg av kommunal eiendom forutsettes det at det
settes av penger til tilrettelegging/utvikle av de respektive eiendommer før de legges ut for salg. Det
foreslås derfor at ordningen med at det settes kr 2,7 mill. til utvikling hvert år videreføres i økonomiplan
perioden 2022-2025. Pengene skal benyttes til utarbeidelse av reguleringsplaner, mulighetsstudier mv.
Viktigheten av utvikling av eiendom gjelder generelt.

Nyetablering varmestyring og SD-anlegg
Det er i dag mange utdaterte sentrale driftsanlegg (SD-anlegg) og bygg uten SD-anlegg i Bodø
kommunes bygningsmasse. Oppgradering av varmestyring/SD-anlegg er nødvendig for å få
energieffektive bygg, effektiv drift og for å oppnå kommunens målsetning innen energibesparelser. Det
forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.

Oppgradering av el-anlegg
Det er fortsatt et stort behov for oppgradering av VVS-anlegg, primært ventilasjonsanlegg, i skoler og
helsebygg. Anlegg av gammel teknologi oppgraderes til dagens standard. Dette vil gi mer energieffektive
løsninger og er nødvendig for å oppnå kommunens målsetning innen energibesparelser. Det forventes
ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.
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Oppgradering VVS anlegg
Det er fortsatt et stort behov for oppgradering av VVS-anlegg, primært ventilasjonsanlegg, i skoler og
helsebygg. Anleggene er av gammel teknologi og må oppgraderes til dagens standard. Dette vil gi mer
energieffektive løsninger og er nødvendig for å oppnå kommunens målsetning innen energibesparelser.
Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.

Rehabilitering og utvikling av bygg
Prosjekter innenfor dette området er i tråd med vedtatte vedlikeholdsplan for perioden og omfatter
blant annet etablering av adgangskontrollsystemer, universelle utformingstiltak, fasadeoppgraderinger,
ombygginger og leietakertilpasninger. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.

Teknisk
Automatfronter
Nye funksjoner, nye skrivere, nye muligheter («tæppe» mm) gir et økt behov de neste årene for
oppgradering dagens automater. Bankene har pålagt alle som eier automater til å foreta denne
oppgraderingen på grunn av økt betalingssikkerhet.

Bypakke Bodø - Digitale barnetråkk - Div mindre prosjekter
Bypakke Bodø kommunal del budsjetteres på tre ansvarsnumre. Finansiering skjer gjennom
innbetalinger fra bomselskapet samt mva-refusjon. Bodø kommune har forskuttert store deler av
kommunal egenandel i bypakken, gjenstående beløp for kommunal finansiering utgjør netto cirka kr 2
mill. pr år eks. mva.

Bypakke Bodø - kollektivprosjekter
Bypakke Bodø kommunal del budsjetteres på tre ansvarsnumre. Finansiering skjer gjennom
innbetalinger fra bomselskapet samt mva-refusjon. Bodø kommune har forskuttert store deler av
kommunal egenandel i bypakken, gjenstående beløp for kommunal finansiering utgjør netto cirka kr 2
mill. pr år eks. mva.

Bypakke Bodø - trafikksikkerhet, G/S-veg, fortau, miljø mm.
Bypakke Bodø kommunal del budsjetteres på tre ansvarsnumre. Finansiering skjer gjennom
innbetalinger fra bomselskapet samt mva-refusjon. Bodø kommune har forskuttert store deler av
kommunal egenandel i bypakken, gjenstående beløp for kommunal finansiering utgjør netto cirka kr 2
mill. pr år eks. mva.
Planlagte prosjekter i 2022: Ferdigstillelse av fortau i Hunstadringen, oppstart Sjøgata, prosjektering
kryssløsning ved Tjeldberget og prosjektering av Reinslettveien.

Byteknikk - innkjøp maskiner
Utskifting/fornying av Byteknikk sin maskinpark. For 2022 vil det bli anskaffet en lastebil, dersom det lar
seg gjøre vil denne bli elektrisk og delfinansiert med klimamidler. Videre prioriteres ny vaktbil.

Handlingsplan for parker og byrom - Hundholmen plass/Nedre Torg
Mål for området: Urbant byrom med opphold, lek og aktivitet for ulike aldersgrupper. Gjenspeile og
formidle Bodø bys historie. Koble byrommet til havnepromenaden. Attraktivt byrom med rom for flere
funksjoner og variert bruk. Utnytte beliggenheten ved havet og langs havnepromenaden. Forlenge
grøntaksen fra Torggata. Driftskostnader avhenger av innholdet i parken.
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Ny by ny flyplass
Det er i de tre første årene i planperioden budsjettert med 221 mill. kr årlig i salg av eiendom i
forbindelse med prosjektet Ny by, ny flyplass. Inntektene skal brukes til å kapitalisere
eiendomsselskapet Nye Bodø Eiendom AS.

Oppgradering av fortau ifm. saneringsprosjekter
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.

Oppgradering bruer
Midler til oppgradering og krav for forsterkning av et årlig utvalg av kommunens 70 bruer.

Rehabilitering/oppgradering av kommunale veier
Ekstraordinære oppgraderingstiltak på kommunalt vegnett, jfr. Hovedplan veg. Omfatter nå også
tidligere vedtatt prosjekt «Rehabilitering/asfaltering distriktene».
Delprosjekt ut fra en prioritert liste over veier som behøver oppgradering, hentet fra
veiforvaltningssystemet Rosy. Rosy lager en oversikt over lavstandardveier i kommunen. I Bodø
kommune er det beregnet tilstand for totalt 397 km asfaltvei og 31,4 % av disse veiene har en
restlevetid som utgår i løpet av 2021 og betegnet som en lavstandardvei. Det betyr at disse veiene er på
vei inn i en fase hvor kostnaden for nødvendig vedlikehold stiger kraftig med hvert år som går uten
tiltak.
Foreløpig områdefordeling av investeringsmidler:
Områdefordeling

2022

Bodø by og omegn
Tverlandet og omegn
Saltstraumen og omegn
Skjerstad/Misvær og omegn
Kjerringøy og omegn (Nevelsfjordveien del
3 av 3 - totalramme 11,5 mill.)

7 850 000
1 250 000
400 000
1 000 000

Sum

2 500 000
13 000 000

Sjøgata - oppgradering ifm ny reguleringsplan
Planlegging og ombygging av Sjøgata i tråd med vedtatt reguleringsplan. Bedre tilrettelegging for
syklende og gående og universell utforming av gata. Det er lagt opp til at prosjektet finansieres med
midler fra bypakke Bodø, 80 mill. kr. Hvis dette ikke blir oppfylt vil prosjektet måtte finansieres med økt
låneopptak.

Vei- og gatelys
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. Utskifting av rustne
gatelysmaster prioriteres også høyt.
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Kommunenes Fellesområde
Bodø kommunale pensjonskasse - egenkapitaltilskudd
Dette gjelder kommunes egenkapitalinnskudd i Bodø kommunale pensjonskasse i kommende periode.

Felles finansiering investeringer
Motpost hvor finansiering av investeringsbudsjettet føres.

Kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner
Kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner er en start på en langvarig utskifting av fossildrevne
anleggsmaskiner. Bodø kommune gjør jevnlige anskaffelser av maskiner drevet på diesel, og tiltaket er
starten på en langsiktig strategi for innfasing av utslippsfrie anleggsmaskiner. Det kan forventes en
prisdifferanse på 300 % for nullutslippsfrie maskiner slik marked og etterspørsel er kjent i dag. Den
økonomiske bevilgningen gjennom klimabudsjettet skal representere en tredel av
investeringskostnaden. Den øvrige andelen finansieres gjennom søknader på klimasatsmidler og
eksisterende investeringsbudsjetter. Tiltaket er et investeringstiltak, og er lagt inn etter gjeldende
regnskapsrutiner. Tall i tabell er inklusiv moms. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av
tiltaket.

Miljø- og klimavennlig bygg og anleggsplasser
Pilotprosjekt på miljø- og klimavennlige bygg- og anleggsplasser skal gi Bodø kommune nødvendig
praktisk kunnskap om hvordan en bygg- eller anleggsplass må planlegges, tilrettelegges, drives og følges
opp for å sikre at den er fossilfri og utslippsfri gjennom hele byggeperioden. Pilotprosjektet skal
resultere i grønn bestiller kompetanse, slik at utviklingen av grønne løsninger kan skyte fart. Tiltaket er
både et drifts- og investeringstiltak, og er lagt inn etter gjeldende regnskapsrutiner. Tall i tabell er
inklusiv moms. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.

Oppgradering av kirker
Årlig tilskudd til oppgradering av kirker i Bodø kommune. Se vedlegg for detaljering.

Startlån
Motpost for startlån.

Videreutlån
Motpost for videreutlån.

Gebyrfinansierte investeringer
Teknisk
Bjørndalslia trykkøkningsstasjon - fornying
Dagens stasjon er ikke lenger i forskriftsmessig stand. Stasjonen må fornyes for å bedre energibruk,
pumpestyring og driftssikkerhet, basert på nyeste tilgjengelige teknologi.

Bodøsjøen 2
Ny pumpestasjon og overføring av avløp fra blokkene i Bodøsjøen til Jensvoll renseanlegg. Det er
utarbeidet forprosjekt for koordinert løsning med boligbygging på salgslagstomten. Prosjektet med ny
pumpeledning koordineres med kyststi-prosjektet.
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Burøya/Valen - Nyholmen - avløp
Rydde opp i avløpsutslipp på strekningen Burøya – Nyholmen og overføre avløpet til Kvalvikodden
renseanlegg. Bygging videreføres til Nyholmen i 2024, i kombinasjon med bygging av kommunal
vannforsyning til området.

Burøya/Valen - Nyholmen - vann
Forsterke vannforsyningen til Nyholmen, for videre utvikling av og tilrettelegging for ny industri i
området. Bygging videreføres fra Burøya i 2024 i kombinasjon med bygging av kommunalt avløpsanlegg
til området.

Driftsinvesteringer vann og avløp
Det er behov for å anskaffe en ny spyle/sugebil både for å øke kapasiteten for vedlikehold av
avløpsnettet samt for å kunne bistå vei med tømming av sluk og sandfang.
Det må kjøpes inn ny varebil som benyttes til lekkasjesøking og en arbeidsbil for rørlegger. Det er også
behov for å kjøpe inn en ekstra beredskapstank som benyttes til å opprettholde vannforsyning ved f.eks.
ledningsbrudd, frosne vannledninger, mm.

Forsterking brannvannsdekning/oppgradering
Det er behov for å forsterke vannledningsnettet i enkelte områder/utviklingsområder for å gi bedre
leveringssikkerhet, samt oppnå tilstrekkelig brannvannsdekning.

Hunstad Sør og Mørkvedbukta
Utbedring av kapasitet og sikkerhet i vannforsyning til Hunstad sør og Mørkvedbukta. Er i dag avhengig
av ledning som krysser riksveg ved Cirkle K. Det er behov for en ny ledning for å oppnå tosidig forsyning
samt økt leveringskapasitet.

Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel
Det må etableres en ny hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra for sikring av
vannforsyningen mot byen og for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.

Jensvoll avløpsopprydding
Gjennomføre oppryddingstiltak i Jensvoll avløpssone. Forprosjekt har definert tiltak for å fjerne
fremmedvann i avløpsnettet, det vil si bekkelukkinger i Sørstrupen og Jensvolldalen, samt separering og
fornying av eldre avløpsledninger.

Jensvoll overføring til sone 505 Åltjønna
I ny Hovedplan avløp er det foreslått overføring av Jensvoll avløpssone til Stokkvika RA. Gjennomføres
samtidig med prosjekt Jensvoll avløpsopprydding og koordineres med kyststi.

Marvoll VBA - oppgradering
Oppgradering av prosessanlegg inkl. elektro/automasjon på Marvoll vannbehandlinganlegg. Dagens
anlegg har høy alder og er utdatert samt at det er behov for tilrettelegging for ny forsyning til Gillesvåg.
Konkurranse er gjennomført og byggestart blir tidlig i 2022.
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Mørkved renseanlegg
Det gamle renseanlegget på Mørkved er revet pga. bygging av Mørkvedbukta skole. Det er etablert
midlertidig renseanlegg og bygging av nytt renseanlegg pågår. Det forventes oppstart prøvedrift
sommer 2022.

Nordstrandveien VA - sanering ifm. ny vei
Gjennomføre sanering og utskifting av vann- og avløpsnett i Nordstrandveien i forbindelse med
bypakkeprosjekt for oppgradering av Nordstrandveien.

Oksebakken pumpestasjon og overløp
Utbedring av feil og mangler på avløpspumpestasjon ved Oksebakken boligfelt, samt tiltak for å etablere
påkrevd nødutslippsledning til sjø. Stasjonen eies i dag av boet etter konkursen i Bremnes eiendom. Det
er meldt inn krav i boet men det må påregnes at det må bevilges midler for å få stasjonen i tråd med
kommunal standard.

Reinsletta - sanering ifm Bypakke Bodø
Prosjektering og bygging for utskifting av vann- og avløpsnett på Reinsletta i forbindelse med
bypakkeprosjekt for oppgradering av Reinslettveien. Prosjektering pågår og oppstart første etappe (VA
Breidablikkveien) blir vår/sommer 2022.

Reinsletta avløpssanering
Prosjektering og bygging for utskifting av vann- og avløpsnett på Reinsletta i forbindelse med
bypakkeprosjekt for oppgradering av Reinslettveien. Prosjektering pågår og oppstart første etappe (VA
Breidablikkveien) blir vår/sommer 2022.

Sanering avløp sentrum
Rehabilitering og sanering av gamle avløpsledninger i sentrum for å gi bedre sikkerhet mot
kjelleroversvømmelser samt økt miljøgevinst ved separering. I kommende år prioriteres utskifting av
ledningsnett i sammenheng med bypakkeprosjekt i Hernesveien og Gildeskålveien samt Vestbyen.

Sanering vann sentrum
Midler til sanering av gammelt vannledningsnett i sentrumsområdene for å øke kapasiteten og bedre
forsyningssikkerheten. I 2021 prioriteres utskifting av ledningsnett i sammenheng med bypakkeprosjekt
i Hernesveien og Gildeskålveien.
Midler til sanering av gammelt vannledningsnett i sentrumsområdene for å øke kapasiteten og bedre
forsyningssikkerheten. Tiltakene vil også medføre redusert lekkasjetap og redusere ulemper ved
utbedring av vannlekkasjer på eldre vannledninger. I kommende år prioriteres utskifting av ledningsnett
i sammenheng med bypakkeprosjekt i Hernesveien og Gildeskålveien, Vestbyenområdet, samt øvrige
prioriterte saneringsprosjekter.

Skivik - Løpsmark renseanlegg
Det planlegges samling av avløpsvann fra bebyggelse i Skivik/Løpsmark til ett nytt felles
avløpsrenseanlegg lokalisert i Løpsmarka.

Urbanhydrologisk stasjon
Bygging av stasjon for måling av nedbør og avrenning i Hunstad/Mørkvedområdet.
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VA - Vann til Ny By og øvrig 10årsperspektiv
Vannledning med kapasitet for forsyning av ny bydel er i dag ført frem til området ved Esso ved Olav V’s
gate/Stormyra. Mot slutten av økonomiplanperioden må det igangsettes planarbeider for fremføring av
vann mot utbyggingsområdet for ny bydel. I kommende 10-års periode må det avsettes midler for
vanninvesteringer til ny bydel.

Vannforsyning - Støvset og Skjerstad
Etablering av nytt vannverk i Støvset som også skal gi ny vannforsyning til Skjerstad. Skisseprosjekt
gjennomført og planlagt utlysning av konkurranse for forprosjekt/detaljprosjektering vinter 2022.

Vannforsyning Seines/Gillesvåg
Ref. sak PS 17/58. Det er inngått kontrakt med entreprenør for bygging av ny vannforsyning til Seines.
Byggestart vil være januar 2022 og ferdigstillelse høsten 2023. Vannforsyning til Gillesvåg skal lyses ut på
anbudskonkurranse og det forventes byggestart våren 2022.

Vannledning Godøynes - Skålbones
Vannledning Godøynes – Skålbones (sammenkobling hovedvannverket med Saltstraumen vannverk).
Etappe 2 og 3 - Legging av sjøledning fra Øyjord til Knaplundsøya og landtrase til Nordgårdåsen der
sammenkobling av vannverk gjøre. Dette gjøres for å sikre reservevannsforsyning til
Saltstraumenområdet. Det legges til grunn at Saltstraumen skal permanent forsynes fra
hovedvannverket.

Vollsletta - reguleringsplankrav TA SAK
Fortsette sanering av vann og avløpsnett i del av Ramnflogveien, Medåsveien, Slettvollveien, Trettliveien
og Hjartliveien. Konkurranse prosjektering forventes utlyst i 2022.

Åltjønna overføring til sone 600 Stokkvika
Prosjektet omfatter fjerning av eksisterende slamavskiller nedenfor Alstad skole. Avløpsvann fra Jensvoll
avløpssone og fra Åltjønna overføres ved pumping til nytt renseanlegg i Stokkvika. Prosjektet
koordineres med kyststi-prosjektet.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Oppr. budsjett
2021

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter

671 180
5 000
1 500

470 404
5 000
222 500

545 677
5 000
222 500

606 621
5 000
222 500

404 210
5 000
1 500

0
0
677 680

0
6 850
704 754

0
9 500
782 677

0
2 685
836 806

0
4 800
415 510

Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne
midler
Bruk av lån

-74 603
-64 410
-70 000
0
0
0

-55 290
-59 053
-246 400
0
0
0

-55 175
-9 500
-221 000
0
0
0

-65 139
-2 685
-221 000
0
0
0

-33 531
-4 800
0
0
0
0

-525 882

-329 811

-492 802

-543 782

-372 979
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Beløp i 1000

Oppr. budsjett
2021

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Sum investeringsinntekter

-734 895

-690 554

-778 477

-832 606

-411 310

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån

200 000
-200 000
67 440
-67 440
0

200 000
-200 000
75 940
-75 940
0

200 000
-200 000
80 488
-80 488
0

200 000
-200 000
84 514
-84 514
0

200 000
-200 000
88 492
-88 492
0

-1 500
-4 195

-1 500
0

-1 500
0

-1 500
0

-1 500
0

62 718

-12 700

-2 700

-2 700

-2 700

0

0

0

0

0

57 023

-14 200

-4 200

-4 200

-4 200

-192

0

0

0

0

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av
bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket
beløp
Sum overføring fra drift og netto
avsetninger
Fremført til inndekning i senere år
(udekket)

Forklaring til tabell
Investeringer i varige driftsmidler
Investeringsbudsjettet for fireårsperioden er på totalt 2,03 mrd. kr. Av dette er 740 mill. kr investeringer
innen selvkostområdet vann og avløp. Resterende 1,29 mrd. kr er til ikke gebyrfinansierte investeringer.

Tilskudd til andres investeringer
Det foreslås i perioden å gi 20 mill. kr i tilskudd til oppgradering av kirker.

Investering i aksjer og andre selskaper
Det er i de tre første årene i planperioden budsjettert med 221 mill. kr årlig i salg av eiendom i
forbindelse med prosjektet Ny by, ny flyplass. Inntektene skal brukes til å oppkapitalisere
eiendomsselskapet Nye Bodø Eiendom AS. I tillegg er det budsjettert med 1,5 mill. kr i årlige
egenkapitalinnskudd til Bodø pensjonskasse.

Utlån av egne midler
Det er ikke budsjettert utlån av egne midler i fireårsperioden.

Avdrag på lån
Bodø kommune har mellomfinansiert flere prosjekt som er berettiget statlige spillemidler.
Mellomfinansieringen er gjort med lånemidler. Når spillemidlene kommer inn brukes de til å betale ned
økt låneopptak. I fireårsperioden er det budsjettert med totalt 23,8 mill. i ekstraordinære avdrag på lån.

Kompensasjon for merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift føres direkte i investeringsregnskapet til finansiering av investeringer.
Det er budsjettert med 209 mill. kr i merverdiavgiftskompensasjon i fireårsperioden.
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Tilskudd fra andre
Det er etablert flere ulike støtteordninger som kommunene kan søke på til ulike investeringsformål. Det
er tre hovedkategorier tilskudd:
•
•
•

Formålsbygg (Husbanken)
Statlige spillemidler (Kulturdepartementet)
Miljø (ENOVA)

Tilskuddene gjelder i hovedsak helsebygg, omsorgsbygg og anlegg for idrett og friluftsliv. Felles for
støtteordningene er at kommunen mottar tilskuddet etter at prosjektet er ferdigstilt. Det innebærer at
prosjektene må mellomfinansieres fram til tilskudd mottas. Det er budsjettert med totalt 76 mill. kr i
tilskudd fra andre i fireårsperioden.

Salg av varige driftsmidler
Det er i de tre første årene i planperioden budsjettert med 221 mill. kr årlig i salg av eiendom i
forbindelse med prosjektet Ny by, ny flyplass. Inntektene skal brukes til å kapitalisere
eiendomsselskapet Nye Bodø Eiendom AS. Øvrig inntekt er salg av boliger i bofellesskap.

Salg av finansielle anleggsmidler
Det er ikke budsjettert med salg av finansielle anleggsmidler i fireårsperioden.

Utdeling fra selskaper
Det er ikke budsjettert med utdeling fra selskaper i fireårsperioden.

Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bodø kommune har ingen avtaler som gjelder utlån av egne midler. Av denne grunn mottar kommunen
heller ikke avdrag på utlån i fireårsperioden.

Bruk av lån
Budsjettert låneopptak i fireårsperioden er på 1,737 mrd. kr. I tillegg til dette tar kommunen opp
startlån i Husbanken på inntil 800 mill. kr i planperioden.

Videreutlån
Videreutlån
I fireårsperioden er det budsjettert med inntil 800 mill. kr i låneopptak fra Husbanken. Midlene benyttes
til Bodø kommunes ordning for startlån.

Bruk av lån til videreutlån
Bruk av lån til videreutlån er satt til samme beløp som posten "videreutlån". Midlene benyttes til Bodø
kommunes ordning for startlån.

Avdrag på lån til videreutlån
Dette gjelder Bodø kommunes avdrag på kommunens lån i Husbanken. Disse lånene er gitt til
videreutlånsformål. Avdraget er satt til samme beløp som posten "mottatte avdrag på videreutlån".
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Mottatte avdrag på videreutlån
I denne posten inngår mottatte avdrag på startlån etter hvert som lånetakerne betaler inn avdrag.

Overført fra drift
I fireårsperioden er det budsjettert med 1,5 mill. kr i årlige egenkapitalinnskudd til Bodø kommunale
pensjonskasse.

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Det er ikke budsjettert med avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond i fireårsperioden.

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Kommunedirektøren har foreslått å finansiere investeringsprosjektene Hundholmen plass/Nedre Torg
og feltutbygging ved bruk av tomteutbyggingsfondet.

Dekning av tidligere års udekket beløp
Det er ikke budsjettert med dekning av tidligere års udekket beløp.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
1. Investeringer i varige driftsmidler
Beløp i 1000

Administrasjon
Oppvekst og kultur
Helse- og omsorg
Utbygging og eiendom
Næring og utvikling
Teknisk
Kommunenes
Fellesområde
Investeringer i varige
driftsmidler

Oppr. budsjett
2021

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

5 500
156 920
76 956
63 200
2 000
363 604
3 000

5 800
59 113
125 700
41 682
0
232 033
6 076

2 500
89 788
167 000
42 188
0
238 632
5 569

500
55 341
263 706
42 188
0
239 317
5 569

2 000
51 138
77 706
45 732
0
222 571
5 063

671 180

470 404

545 677

606 621

404 210

Investeringer i varige driftsmidler
Tabellen viser en oversikt over hvordan investeringene fordeles per tjenesteområde i fireårsperioden.
For mer informasjon vises det til kommentarer gitt til tabell §5-5 Bevilgningsoversikter - investering
(2A).

2. Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Oppgradering av kirker
Tilskudd til andres
investeringer

Oppr. budsjett
2021

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000
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3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

Oppr. budsjett
2021

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

1 500
0
1 500

1 500
221 000
222 500

1 500
221 000
222 500

1 500
221 000
222 500

1 500
0
1 500

BKP-egenkapitaltilskudd
Ny by ny flyplass
Investeringer i aksjer og andeler
i selskaper

4. Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Utlån av egne
midler
Sum del 1-4

Oppr. budsjett
2021

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

0

0

0

0

0

677 680

697 904

773 177

834 121

410 710
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Kommunens tjenesteområder
Administrasjon
Sammendrag budsjett
Administrasjonsavdelingen har en netto budsjettramme på om lag 128,8 mill. kr i 2022, hovedgrunnen
til at nettoramma går opp i 2023 og 2025 er at dette er valgår.

Rammer avdelingen
Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)
Driftsinntekter
Driftsutgifter

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

-4 894 435

-4 864 555

-4 873 649

-4 886 096

4 894 435

4 864 555

4 873 649

4 886 096

0

0

0

0

Totalsum

Dette gir følgende nettorammer fordelt på virksomhetene for økonomiplanperioden:

Rammer avdelingens underområder
Beløp i 1000 kr

Org Nivå 4

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

DIGITALISERING OG IKT

43 005

42 922

43 063

43 273

HR

30 219

29 966

29 817

29 817

KOMMUNEADVOKAT

1 706

1 690

1 682

1 682

KOMMUNIKASJON

17 451

17 287

17 199

17 199

LÆRLINGER

15 932

17 802

17 714

17 714

POLITISK SEKRETARIAT

17 359

19 718

17 124

19 624

AA FELLES

3 132

2 226

2 226

-744

Totalsum

128 805

131 611

128 825

128 565

I avdelingen ligger drift av seksjonene, kostnader til tillitsvalgte og verneombud tilsvarende 9 mill. kr,
kostnader til lærlinger (18,5 mill. kr) og kostnader til politisk virksomhet (20 mill. kr). I tillegg belastes
avdelingens budsjett for alle faste avtaler vedrørende kostnader til IKT- og bedriftshelsetjeneste som
gjelder hele organisasjonen Bodø kommune.
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Beskrivelse av dagens virksomhet
Administrasjonsavdelingen har totalt 72,4 årsverk. Administrasjonsavdelingen ivaretar stab- og
støttefunksjoner til de øvrige avdelingene og utfører oppgaver som omfatter IKT, HR, kommunikasjon,
service- og dokumentsenteret, politisk sekretariat, kommuneadvokaten, kriseteam og kommunens
overordnede beredskapsarbeid. Hovedverneombud og tillitsvalgtapparatet inngår også i avdelingens
budsjett.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Vedtak forrige periode
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Driftskonsekvens
Driftskonsekvenser IKT
Krisesenteret i Salten - IKT-kostnader
Løding barnehage - IKT-kostnader
Mørkvedbukta skole og barnehage - IKT-kostnader
Omsorg+ fremtidig område - IKT-kostnader
Stordalshallen rehabilitering - IKT-kostnader
Sum Driftskonsekvens
Nye behov
Pensjon 2022
Saldering 2022-2025 - AA - læringer
Saldering 2022-2025 - Nedtrekk avdelingene 2025
Valg 2025
Varslingsordning
Sum Nye behov
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

135 424
-6 132
-3 181
1 530
-7 783
127 641

135 424
-5 218
-3 302
1 529
-6 991
128 433

135 424
-8 204
-3 267
1 529
-9 942
125 482

135 424
-8 204
-3 267
1 529
-9 942
125 482

2 000
0
0
170
0
0
2 170

2 000
0
0
170
0
15
2 185

2 000
165
0
170
0
15
2 350

2 000
165
40
170
170
15
2 560

494
-2 000
0
0
500
-1 006
1 164
128 805

493
0
0
0
500
993
3 178
131 611

493
0
0
0
500
993
3 343
128 825

493
0
-2 970
2 500
500
523
3 083
128 565

Utfordringer og strategi
Nye tiltak administrasjonsavdelingen 2022 til 2023

Tabellen viser endringer i avdelingen i perioden. Tall i 1000 kr.

Kommentarer til endringene:
1. Nye bygg generer økte driftsutgifter for IKT-kontoret, flere lisenser. Det er derfor lagt inn
driftskonsekvenser av investeringer (bygg) som øker IKT sitt driftsbudsjett.
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2. Det er inngått avtale med Ernst & Young vedrørende behandling av varslingssaker. Avdelingen
er derfor blitt tilført 0,5 mill. kr til dette formålet.
3. Dette er avdelingens andel av salderingen av år 2025. Det er ikke utarbeidet tiltak p.t.
4. Konsekvens av at lærlingetjenesten forventer færre lærlinger i 2022.
HR-kontoret:
•
•
•
•

Nedtrekk i stillinger på HR vil medføre økt saksbehandlingstid når det gjelder rekruttering,
personalsaker med videre.
En stilling til organisasjonsutvikling settes vakant
Nedtrekk i antall lærlinger kr 2 400 000
Kostnad til attføring må tas i avdelingene, og midler til attføring tas ut av budsjettet til HR kr
700 000.

IKT- og digitalisering:
•
•

Reduksjon en stilling. Dette vil gi redusert servicegrad fra IKT til avdelingene.
Økte inntekter på 1 100 000 skyldes salg av IKT tjenester til andre kommuner/KF/IKS

Politikk:
•

•

Nedtrekk område politikk kr 500 000 gjennomføres med følgende tiltak:
o Satser for møtegodtgjørelse til alle folkevalgte organ fryses i 2022.
o Færre møter i medvirkningsråd/ kommunedelsutvalg
o Reduksjon drift av kommunedelsutvalg.
Arrangementer tas ned med 200.000.

Hovedmål
Digitaliserings- og IKT kontoret:
•
•
•
•
•

Stabil drift i henhold til krav i inngåtte avtaler
Kommunens IKT-plattform er flyttet ut i skyen – derav bedret brukeropplevelse for
kommunes medarbeidere
DigiNordland operativ som en sterk pådriver i digitaliseringsarbeidet i
Nordlandskommunene
Bidra til en holdningsendring hos kommunens medarbeidere når det gjelder
informasjonssikkerhet
Bidra med god løsningsdesign i kommunens vedtatte digitaliseringsprosjekter

Kommunikasjon, servicetorg og arkiv:
Felles:
•
•

Sikre daglig drift i alle enheter
Større åpenhetskultur

Dokumentsenteret:
•

Ta hånd om eldre papirarkiv i Dronningensgt 15 og i Speiderveien 4
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•

Forbedre og utvikle arbeidsprosesser – hverdagsdigitalisering

Servicetorget:
•
•

Innbyggere, næringsliv og andre besøkende skal oppleve servicetorget som støttende
Servicetorget skal møte innbyggere i den kanalen de har behov for; digitalt, chat, telefon, epost eller ved oppmøte. www.bodo.kommune.no kan gi det raskeste svaret, men for noen
vil det være behov for å få kontakt med servicetorget eller en saksbehandler.

Turistinformasjon:
•
•
•

Bodøs nye velkomstsenter ivaretar vertskapsrollen for Bodøregionens besøkende
Velkomstsenteret skal informere om Bodøregion som helhetlig reiselivsdestinasjon.
Velkomstesenteret skal fremstå som en ny og moderne turistinformasjon i tråd med Bodø
kommunes visjon «Attraktiv hovedstad i Nord»

Strategisk HR - mål og retning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedgang i sykefraværet
Bidrag til at organisasjonen skaffer, utvikler og anvender menneskelige ressurser på en
optimal måte for at virksomhetene skal nå sine mål
Personlig og faglig utvikling
Kompetansebygging og fagmiljøer
Effektiv organisering og prosesser
Gjennomføre omstillinger
Ta i bruk ny teknologi
Automatisering av administrative oppgaver for ledere og medarbeidere

Oppvekst og kultur
Sammendrag budsjett
Oppvekst- og kulturavdelingen representerer et bredt ansvarsområde som styres og reguleres av en
rekke særlover og velferdslover. Det er utfordrende å balansere myndighetskravene vis-á-vis de lokalt
besluttede satsingsområder og det kommunen har etablert av ikke-lovpålagte tilbud og tjenester.
Effektiviseringstiltakene i økonomiplanen er utformet slik at dekningsgrader og kvalitet innenfor de
lovpålagte tjenestene opprettholdes i størst mulig grad.
Endringene i den demografiske sammensettingen blant Bodøs befolkning vil for alvor begynne å gjøre
seg gjeldende i denne økonomiplanperioden. Befolkningsprognoser fra SSB (hovedalternativ MMMM)
viser at antall barn og unge i alderen null til 15 år vil synke de kommende årene, for så å stabilisere seg
på et vesentlig lavere nivå på sikt. Færre barn og unge betyr et redusert utgiftsbehov som igjen vil
påvirke statens rammeoverføringer til barnehage og skoler.

Rammer avdelingen
Beløp i 1000 kr
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Kontotype (T)

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

-351 526

-351 526

-351 526

-349 526

Driftsutgifter

1 607 377

1 581 219

1 573 777

1 531 783

Totalsum

1 255 852

1 229 694

1 222 252

1 182 258

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

BARNE OG FAMILIE

112 279

112 279

112 279

112 279

BARNEHAGE

409 488

408 498

409 298

408 498

BARNEVERN

108 770

106 770

106 770

106 770

Driftsinntekter

Rammer avdelingens underområder
Beløp i 1000 kr

Org Nivå 3

FLYKTNING

-33 834

-33 834

-33 834

-33 834

GRUNNSKOLE

613 242

604 521

604 521

599 521

KULTUR

101 393

122 093

124 143

123 993

OK ØVRIG

-55 487

-90 634

-100 926

-134 970

Totalsum

1 255 852

1 229 694

1 222 252

1 182 258

Beskrivelse av dagens virksomhet
Oppvekst- og kulturavdelingen er den største avdelingen i Bodø kommune, med tjenester som
hovedsakelig er rettet mot barn og unge. Samlet har tjenesteområdene en netto budsjettramme på 1,26
mrd. kr i 2022 og er budsjettert med totalt 1 433 årsverk fordelt på 1 558 ansatte.
Avdelingen er organisert i seks hovedområder: Grunnskole, Barnehage, Barn og familie, Kultur, Flyktning
og Barnevern. I tillegg er avdelingsdirektøren og stabstjenesten som ytes på tvers av tjenesteområdene
organisert som et eget område, OK felles.
Barnehage- og Grunnskoleområdet utgjør til sammen 36 barnehager fordelt på 16 kommunale og 20
private ordinære barnehager. Det er også 22 grunnskoler i Bodø, hvor det på skoler med barnetrinn
også er skolefritidsordning, SFO. På 5 av skolene er det også barnehager. I tillegg er Bodø Kulturskole,
Bodø voksenopplæring og Bodø Naturskole organisert innenfor område grunnskole.
Barne- og familieenheten er en flerfaglig enhet som består av fire helsestasjoner/ familiesenter,
Skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom, Ergoterapi- og fysioterapitjenesten, Psykisk
helsetjeneste, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Spesialpedagogisk fagteam og Utekontakten.
Kultur består av seksjonene Ung kultur og Idrett og friluftsliv. Det er to virksomheter tilknyttet området;
Bratten aktivitetspark og Stormen bibliotek. Kultur omfatter også et fellesområde hvor man i tillegg til
administrative funksjoner har rådgivere innenfor allmenn kultur, musikk og bygnings- og
kulturminnevern.
Flyktningkontoret er organisert i henhold til spesialistprinsippet. Tjenesten består av avdeling for
bosetting, avdeling for kvalifisering og driftsseksjon. Flyktningkontorets formål er å styrke nyankomne
innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Side 75 av 132

Økonomiplan for 2022-2025
Barneverntjenesten er organisert i henhold til spesialistprinsippet. Tjenesten er inndelt i følgende
seksjoner:
•
•
•
•
•
•

Mottak/Vakt- Alle aldersgrupper
Omsorgsseksjonen- De som bor i fosterhjem og noen i institusjon
Ungdomsseksjonen- De fra 12 år og oppover
Barneseksjonen- Fra 0 år og opp til cirka 12 år
Ressursteamet- Forebygging og foreldreveiledning
Bo- og nærmiljø- Etterverntiltak, Foyer og DUE

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Vedtak forrige periode
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Driftskonsekvens
Løding barnehage - drift tjeneste
Sum Driftskonsekvens
Nye behov
Bymuseum PS 21/35
Pensjon 2022
Perspektivmelding, demografi
Saldering 2022-2025 - Barnevern, forebyggende
Saldering 2022-2025 - Fritidskort
Saldering 2022-2025 - Nedtrekk avdelingene 2025
Statsbudsjett - barnevern
Statsbudsjett 2022
Sum Nye behov
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

1 281 436
-68 184
17 631
6 749
-43 804
1 237 632

1 281 436
-103 966
16 115
6 749
-81 102
1 200 334

1 281 436
-112 508
16 115
6 749
-89 644
1 191 792

1 281 436
-112 508
16 115
6 749
-89 644
1 191 792

0
0

0
0

0
0

-800
-800

0
4 045
0
-10 000
860
0
22 418
897
18 220
18 220
1 255 852

2 000
4 045
0
0
0
0
22 418
897
29 360
29 360
1 229 694

3 000
4 045
0
0
100
0
22 418
897
30 460
30 460
1 222 252

2 850
4 045
-5 000
0
2 950
-36 894
22 418
897
-8 734
-9 534
1 182 258

Utfordringer og strategi
Grunnskolen oppfyller kravet til lærertetthet i klassene (lærernormen) når det gjelder ordinær
undervisning. De kommunale barnehage oppfyller både pedagog- og bemanningsnormen. Bodø
kommune har en god pedagogtetthet innenfor det ordinære tilbudet i forhold til andre kommuner vi
sammenligner oss med. Andelen barn og unge med spesialundervisning er høy. Siden Bodø har en god
pedagogtetthet i ordinær undervisning burde flere barn kunne få sitt tilbud innenfor det ordinære
tilbudet. Gjennom tiltak som blant annet «Kompetanseløftet» jobbes det kontinuerlig med å utvikle det
allmennpedagogiske tilbudet, slik at alle barn og unge opplever å føle seg inkludert.
Fra og med høsten 2022 vil et nytt, stort årskull gjøre seg gjeldende på ungdomstrinnet (8. klasse) og
dermed opprettholdes et høyt elevnivå i to år framover, for deretter å synke fra høsten 2024. Elever på
ungdomstrinnene har en høyere enhetspris enn elevene på lavere trinn som en følge av flere
undervisningstimer. Dette bidrar til å opprettholde et relativt høyt utgiftsnivå i grunnskolene. Skolene
effektiviserer driften med 18,2 mill. kr i 2022, dette er både våreffekten av effektuerte innsparinger fra
høsten 2021 og innsparinger for hele 2022. I tillegg er det gjennomført effektiviseringstiltak tilsvarende
cirka 2,5 mill. kr i administrasjonen til barnehage- og skolekontoret.
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I skolefritidsordningen ble satsene økt med 9,8 % fra skolestart 2021 for å harmonere satsene med
prisnivået i sammenlignbare kommuner. Dette gir økte inntekter på 1,9 mill. kr våren 2022. Det er også
innført ordninger med søskenmoderasjon og reduserte satser i SFO for husholdninger med lav inntekt,
tilsvarende eksisterende moderasjonsordninger i barnehagene. Det er ytterligere tilført midler fra staten
slik at elever på 1. trinn i husholdninger med lav inntekt får tilbud om gratis SFO.
Kulturskolen inkludert Den Kulturelle skolesekken opprettholder sin aktivitet på samme nivå.
Dagens kapasitet innen barnehagesektoren er skjevt fordelt, noe som innebærer at enkelte
bydelsområder har en betydelig overkapasitet. Sett under ett har Bodø kommune langt flere
barnehageplasser enn det som er nødvendig for å sikre full barnehagedekning. Overkapasitet innen de
kommunale barnehagene alene er anslått til å utgjøre 7-8 avdelinger.
Bodø kommune skal sikre at det er tilstrekkelig antall barnehage- og skoleplasser, noe som krever
langsiktig planlegging. Skal man lykkes med å ta ned dagens overkapasitet innenfor barnehager og
skoler er det nødvendig at dagens struktur utfordres. Det jobbes med å ferdigstille Barnehage- og
skolebehovsplan og som et resultat av utredningen forventes det konkrete forslag til endringer i
organisering både i skole- og barnehagedrift. Behovsplanen vil inneholde en helhetlig gjennomgang av
status, analyse av demografiutvikling i de ulike bydelene og et beslutningsunderlag for bystyrets videre
behandling.
Kommunen har et ansvar for å ha kulturfaglig kompetanse og kapasitet, som gjør kommunen i stand til å
medvirke og samskape med kulturlivet, på deres premisser. Byjubileet i 2016 var en stor milepæl for
byen, og danner et viktig bakteppe for arbeidet med kommunedelplanen for kultur.
Kommunen vil sikre langtidseffekter i arbeidet med Bodø 2024, herunder kulturell infrastruktur, nye
samarbeidsstrukturer, inkludering, økt frivillighet og internasjonalisering. Kultursatsingen skal bidra til å
øke attraksjonskraften overfor ungdom og unge voksne, og til å rekruttere kritisk kompetanse i
næringsliv og samfunn. Den fremtidige satsingen skal vise at Bodø er og utvikler seg som en av de mest
spennende og nyskapende kulturbyer nasjonalt og internasjonalt. Dette blir krevende i en tid hvor hele
kommuneorganisasjonen må omstille seg med bakgrunn i behovet for økonomitilpasninger.
De senere årene har Bodø kommune bosatt stadig færre flyktninger grunnet reduksjon antall
bosetningsanmodninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Konsekvensen har vært at
kommunen har hatt et betydelig inntektsfall i form av lavere statlige tilskudd knyttet til disse tjenestene.
Bortfallet av inntekter har gjort det nødvendig å tilpasse tjenesteapparatet gjennom en nedskalering av
tjenesteområdet.
Kommunen har p.t. ikke mottatt endelige anmodningstall fra IMDi for 2022. Det forventes imidlertid kun
en svak økning i anmodningstallet basert på de signaler man har fått fra sentralt hold. Dette forutsetter
at den utviklingen med avtagende koronarestriksjoner fortsetter, og at dette gir åpnere grenser og
dermed større mulighet for mobilitet.
Samtidig med behovet for store omstillinger på grunn av lavere antall flyktninger, innføres det en ny lov
om integrering. Den nye integreringsloven skal gi asylsøkere og innvandrere relevant kompetanse,
tilgang til arbeidsmarkedet og muligheten til å bli økonomisk selvstendige. Dette stiller krav om at
tjenestene blant annet skal kunne tilby mer differensierte opplæringsløp.
Barnevernsreformen, også omtalt som Oppvekstreformen, vil fra 2022 bidra til å stille ytterligere krav til
kommunenes forpliktelser for å trygge barn og unges oppvekstvilkår. Kommunene får økt ansvar for
barnevernet, både faglig og økonomisk, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og
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veiledning av fosterhjem. Reformen påvirker ikke bare barneverntjenesten, men vil være inngripende på
hele OK-avdelingens fokus og ansvarsområde. Strategien for å lykkes med reformen er tidlig innsats,
forebygging, økt samhandling, tverrfaglig tilnærming og god systematikk. Fra 2022 bortfaller det
øremerket tilskuddet til dekning av utgifter til 5 stillinger utover grunnbemanningen. Stillingene vil
heretter finansieres over rammetilskuddet. Barnevernsreformen krever også at det fremlegges årlig
tilstandsrapport til behandling i bystyret, noe som vil bidra til en bedre forståelse og oversikt over de
utfordringer tjenesten står overfor.
Strategi
OK-avdelingens strategi i oppvekstarbeidet vektlegger mange forebyggende tiltak med tanke på å styrke
beskyttelsesfaktorene og redusere risikofaktorene i barn og unges oppvekstmiljø.
Tidlig innsats er et bærende prinsipp i tilnærmingen og oppbyggingen av tjenestetilbudene. Med tidlig
innsats menes både at man setter i gang tiltak så snart man har registrert en risiko eller et behov,
uansett alder, men også at de yngste aldersgruppene blir prioritert.
God samhandling og tverrfaglig tilnærming rundt barn og unge som har særlig behov for
koordinerte tjenester er nødvendig. Samlokalisering er et valgt virkemiddel for effektive tjenester,
grunnlag for innovative løsninger, og innbyggernes opplevelse av «en-dør-inn»- tankegangen.
Satsningsområde og mål
OK avdelingens felles satsingsområder er forankret i Kommunedelplan for tjenestene i Oppvekst- og
kulturavdelingen 2018-2030 og øvrig planverk. Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag
tjenesteområdet vil prioritere i fireårsperioden for å møte utfordringene, følge opp strategiene og nå
målene i kommuneplanen.
1. Tidlig innsats
•
•
•
•
•
•

Satsning på inkluderende barnehage- og skolemiljø
Aktiv satsing på generelle og særskilte foreldrestøttende tiltak
Forebygge, hindre og avdekke vold og overgrep
Fysisk aktivitet, kosthold, søvn og forebygging av ulykker
Livslyst, livsmestring og utviklingsfremmende tiltak
Trygge gode oppvekstsvilkår gjennom å hindre utenforskap og forebygge barnefattigdom

2. Kvalitet
•
•
•
•

Innføring av kunnskapsløftet 2020 og kunnskapsløftets intensjoner i grunnskolen
Kompetanseløftet for spesial undervisning og inkluderende praksis. (Meld.St 6, 2019 - 2020)
Fokus på optimalisering av bemannings -, pedagog - og lærernormer i barnehager og skoler
Nulltoleranse for mobbing

3. Samhandling
•
•
•
•

Samarbeid med frivillig sektor
Benytte ledermøtene på alle nivå som en god arena for samhandling og prioritering av
satsingsområder.
Videreutvikle gode samarbeidstiltak som sikrer et oversiktlig og velfungerende system for
spesialpedagogisk ressurstildeling til barnehager og skoler
Sikre barn og unges medvirkning i saker som angår dem
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•

Informasjon og kommunikasjon til barn og unge er tilpasset alder og modenhet

4. Kompetanse
•
•
•

Kompetente medarbeidere på alle tjenesteområder
Samarbeide med HR-kontoret om tiltak for å sikre nødvendig rekruttering av kjernekompetanse
i avdelingen
IKT og læring digitalisering - et langsiktig arbeid, både pedagogisk og med utstyr og infrastruktur.

5. Mangfold
•
•
•
•

Inkludering og universell utforming
Tilrettelegge for samhandling uavhengig av etnisitet, kjønn, alder, religion eller livssyn,
funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet
Tilflyttere og innvandrere inkluderes slik at de blir aktive samfunnsdeltakere og kommer seg
raskt i jobb.
Ivareta et allsidig og godt samisk tilbud i tjenestene

Se også:
Strategi for Bodøskolen 2018-2023
Meld.St. 6 Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.
Kvalitetsplan for barnehage 2019-2023
Kommunedelplan for kultur 2018-2027

Nye behov og rammereduksjoner
I henhold til tidligere vedtak er det lagt inn innsparinger på totalt -49 mill. kr i 2022, økende til -159 mill.
kr i 2025. Tiltakene som foreslås er som følger:
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Kommentarer til endringene:
1. Driftskonsekvens investeringer: Reduserte driftsutgifter ved å flytte flere avdelinger under
samme tak i Løding barnehage.
2. Personalkostnader grunnskole: Tiltaket som her er tatt med i økonomiplanen er den siste
opptrappingen av tidligere vedtatt effektiviseringstiltak som samlet utgjør 42 mill. kr. Skolene vil
dermed ha effektuert til sammen 31,3 mill. kr innen utgangen av 2022.
3. Tilpasning demografi, spes.ped fagteam: Vedtatt i tidligere økonomiplan. Generelt driftstiltak
for å tilpasse budsjettstørrelsen til de senere års reduksjoner i antall nyfødte. Utgangspunktet
var forutsetningen om at nedgangen i antall barnehagebarn er noenlunde korrelert med
andelen barn med hjelpebehov. Foreløpig har man ikke oppnådd den forutsatte effekten.
4. Endret tiltaksprofil, barnevernet: Vedtatt i tidligere økonomiplan. Tiltaket innebærer at man
gjennom økt innsats i form av støtte og veiledning til foreldre vil redusere antall
omsorgsovertakelser og institusjonsplasseringer.
5. Andel reduksjon administrative og merkantile oppgaver og stillinger: Oppvekst- og
kulturavdelingens andel av kommunens innsparingskrav på administrative og merkantile
oppgaver og stillinger.
6. Familiesenter - avvikle pedagogstillingene i Åpen barnehage: Ikke-lovpålagt tjeneste. Tiltaket
innebærer at man avvikler pedagogstillingene i åpen barnehage og går tilbake til å ha rene
helsestasjoner. På sikt vil dette også gi en styrket positiv effekt i form av reduserte
leiekostnader.
7. Utekontakten, feltarbeider, ledelse: Ikke-lovpålagt tjeneste. Barne- og familieenheten har fire
årsverk knyttet til Utekontakten. Tjenesten består av et barnevern- og sosialfaglig
kompetanseteam med mandat til å jobbe med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak innen
aldersgruppen 13 til 18 år. Teamet jobber turnus, dvs. er også tilgjengelig på ettermiddag og i
helger, og driver oppsøkende ungdomsarbeid (felt). Tiltaket innebærer at tjenestetilbudet ikke
videreføres.
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8. Psykisk helsetjeneste, foreldreveiledere/kliniske terapeuter: Ikke-lovpålagt tjeneste. Psykisk
helsetjeneste består av tre psykologårsverk og tre årsverk som terapeuter/foreldreveildere. Det
foreslås å avvikle to stillinger som terapeut/foreldreveileder.
9. Redusert bemanning, kulturkontoret: Tiltaket er en utvidelse av tidligere vedtatt
stillingsreduksjon på kulturkontoret. Samlet innebærer tiltakene at et årsverk blir borte.
Stillingen avvikles gjennom naturlig avgang.
10. Idrettsanlegg - reduksjon drift av kommunale anlegg: Kortsiktig tiltak. Generell driftsreduksjon.
11. Søkbare tilskuddsmidler, kultur: Kortsiktig tiltak. Reduksjon i frie søkbare midler til kulturelle
prosjekter og arrangement, og driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål.
12. Søkbare tilskuddsmidler, idrett: Kortsiktig tiltak. Reduksjon av den samlede potten med
tilskuddsmidler som lag og foreninger kan søke på.
13. Søkbare tilskuddsmidler - Bodø Ungdomsråd: Kortsiktig tiltak. Reduksjon av den samlede
potten med tilskuddsmidler som det kan søkes på.
14. Økte leiepriser idrettsanlegg: Generell økning i leieprisene. Prisendringen utgjør kr 15,- per time
ut over prisvekst.
15. Folkehelsetiltak: Halvering av tidligere tildelt ramme.
16. Stormen bibliotek, redusert bemanning: Tiltaket innebærer en reduksjon tilsvarende 1 årsverk.
17. Rådhusmøtet: Halvering av budsjettrammen som disponeres til gjennomføring av Rådhusmøtet.
18. Uspesifiserte strukturelle endringer: Summen av Oppvekst- og kulturavdelingens uløste
nedtrekk. Søkes løst gjennom demografitiltak knyttet til Barnehage- og skolebehovsplanen som
skal til politisk behandling vinter/vår 2022.

Hovedmål
•

Sammen for en god oppvekst

Måltabell
Hovedmål

Sammen for en
god oppvekst

Indikator

Siste
måling
2020

Mål 2022

Andel lærere med godkjent
utdanning
Antall elever per årsverk til
undervisning
Lærertetthet i ordinær
undervisning
Andel barnehager som årlig
gjennomfører
foreldreundersøkelsen
Andel elever med vedtak om
spesialundervisning
Andel elever som trives på
skolen, trinn 7.
Elevundersøkelsen
Andel henviste saker til ergo/fysioterapitjenesten som
behandles iht.
prioriteringsnøkkel

96,7 %

100,0 %

11,6

11,5

15,55

16,00

100,0 %

100,0 %

9,0 %

6,5 %

4,1

5,0

90,0 %

100,0 %
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Hovedmål

Indikator

Siste
måling
2020

Mål 2022

Mål 2023

Mål 2024

Mål 2025

Andel individsaker i PP-tjenesten
som ferdigstilles innen frist
Antall saker i barneverntjenesten
med avvikende
saksbehandlingstid (fristbrudd)
Grunnskolepoeng
Mestring 7. trinn
Elevundersøkelsen
Mobbing, trinn 10
Elevundersøkelsen
Mobbing, trinn 7
Elevundersøkelsen
Overgang til arbeid og utdanning
direkte fra introduksjonsprogram
(Inkl. overgang til grunnskole og
lønnstilskudd NAV)
Elevdemokrati og medvirkning,
Trinn 7 Elevundersøkelsen
Andel 1 åringer med
barnehageplass (med rett til
plass og søkt innen frist)
Andel barn med tiltak som ikke
er plassert utenfor hjemmet
sammenliknet med antall
innbyggere 0-17 år
Andel nyfødte med barselbesøk
innen to uker etter hjemkomst Jordmor
Andel nyfødte med
hjemmebesøk innen to uker
etter hjemkomst Helsesykepleier
Helsefremmende skoler
(sertifisering)

90,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

26

Maks 5

44,8
4,0

44,8
4,2

4,7 %

0,0 %

8,8 %

0,0 %

71,0 %

70,0 %

70,0 %

70,0 %

70,0 %

3,7

4,0

100,0 %

100,0 %

1,7 %

1,4 %

67,6 %

75,0 %

54,2 %

80,0 %

88,0 %

100,0 %

Kompetanse
Kompetente medarbeidere på alle tjenesteområder Samarbeide med HR-kontoret om tiltak for å sikre
nødvendige rekruttering av kjernekompetansen i avdelingen IKT og læring digitalisering – et langsiktig,
både pedagogisk og med utstyr og infrastruktur

Kvalitet
Fokus på optimalisering av bemannings-, pedagog- og lærernormer i barnehager og skoler Nulltoleranse
for mobbing

Mangfold
Inkludering og universell utforming Tilrettelegge for samhandling uavhengig av etnisitet, kjønn, alder,
religion eller livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsutrykk eller kjønnsidentitet Tilflyttere og
innvandrere inkluderes slik at de blir aktive samfunnsdeltakere og kommer seg raskt i jobb Ivareta et
allsidig og godt samisk tilbud i tjenestene
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Samhandling
Samarbeid med frivillig sektor Benytte ledermøtene på alle nivå som en god arena for samhandling og
prioritering av satsingsområder Videreutvikle gode samarbeidstiltak som sikrer et oversiktlig og
velfungerende system for spesialpedagogisk ressurstildeling til barnehager og skoler Sikre barn og unges
medvirkning i saker som angår dem Informasjon og kommunikasjon til barn og unge er tilpasset alder og
modenhet

Tidlig innsats
Aktiv satsing på generelle og særskilte foreldrestøttende tiltak Forebygge, hindre og avdekke vold og
overgrep Fysisk aktivitet, kosthold, søvn og forebygging av ulykker Livslyst, livsmestring og
utviklingsfremmende tiltak Trygge gode oppvekstsvilkår gjennom å hindre utenforskap og forbygge
barnefattigdom

Helse- og omsorg
Sammendrag budsjett
Helse- og omsorgsavdeling leverer hovedsakelig døgntjenester som er hjemlet i lover og forskrifter.
Avdelingens netto budsjettramme for 2022 er på 1 251 mill. kr, budsjettert med 1460 årsverk i 2022.
Demografi, økonomi, og kompetanse- og rekruttering vurderes som de mest sentrale utfordringene
helse- og omsorgsavdelingen står ovenfor i tiden fremover. Den store veksten i antall brukere/pasienter
vil medføre en betydelig økning i tjenesteforpliktelser og kostnader. Samtidig er avdelingen pålagt store
innsparingskrav som vil bli krevende å håndtere parallelt med veksten i tjenestebehov som kommer i
årene fremover. HO har kommet langt i utvikling og effektivisering av helse - og omsorgstjenestene,
men det gjenstår fremdeles mye arbeid før avdelingen har lyktes. Det mest sentrale grepet vil være å
utvikle og vri tjenestetilbudet fra institusjonsdrift til hjemmebaserte tjenester slik at det bedre
samsvarer med fremtidens voksende utfordringer og påregnelige økonomiske rammer. Dette fordrer
strukturelle endringer.

Rammer avdelingen
Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)
Driftsinntekter

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

-343 253

-343 253

-343 253

-347 673

Driftsutgifter

1 594 878

1 557 757

1 557 871

1 594 594

Totalsum

1 251 625

1 214 504

1 214 618

1 246 921

Rammer avdelingens underområder
Beløp i 1000 kr

Org Nivå 3
BOLIGTJENESTEN
HELSE
HJEMMETJENESTEN
HO ØVRIG

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

3 272

3 272

3 272

3 272

87 761

89 011

90 261

90 261

396 177

396 177

396 177

396 177

62 181

18 765

17 970

50 273
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Org Nivå 3

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

INSTITUSJONER

372 109

372 109

372 109

372 109

MILJØTJENESTEN

263 419

263 419

263 419

263 419

77 074

76 561

76 220

76 220

-10 368

-4 810

-4 810

-4 810

1 251 625

1 214 504

1 214 618

1 246 921

NAV
TILDELING
Totalsum

Beskrivelse av dagens virksomhet
Helse- og omsorgsavdelingen er en av Bodø kommunes to store avdelinger, og består av
tjenesteområder innenfor Institusjoner, Hjemmetjenesten, Miljøtjenesten, Tildeling, Helse, NAV,
Boligtjenesten og HO øvrig. Avdelingen har i 2022 en netto driftsramme på 1 251 mill.kr og er
budsjettert med 1460 årsverk, og 1731 ansatte.
Avdelingen tilbyr et mangfold av døgntjenester, som i all hovedsak er hjemlet i lover og forskrifter.
Tjenesteområdet skal sikre bærekraftige tjenester av god kvalitet, slik at innbyggerne får best mulig
levekår og de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres.
Helse- og omsorgsavdelingen kjennetegnes av økende oppgavemengde, vekst i tjenestenivå og økende
kompleksitet. I samsvar med demografiutviklingen i Bodø kommune, står avdelingen foran en meget
stor og krevende vekst fremover i tiden. Økningen i antall brukere/pasienter i helse og omsorg er en av
kommunens største utfordringer, og vil medføre en betydelig økning i tjenesteforpliktelser og kostnader
fremover. Dette er beskrevet i politisk sak Smart Helse, hvor faren for ubalanse mellom oppgaver,
struktur og ressurser fremover er beskrevet.
Det er et kritisk behov for å stabilisere og øke antall sykepleiere, samt fastleger. Mangelen på
sykepleiere gir store kostnadsoverskridelser og svekket kvalitet både i sykehjem og i hjemmebaserte
tjenester. Dette er en nasjonal utfordring, men gir store utfordringer i lokal drift, med innleie utenfor
rammer av personell og overtid. Det er fra HO satt av betydelig ressurser for å arbeide med å rekruttere
og beholde kritisk personell, her nevnes prosjekt OBAK - optimal bruk av kompetanse (rett person på
rett plass), samt heltidskultur.
Også i 2021 har koronapandemien har vært krevende å håndtere for HO. Avdelingen har vært nødt til å
redusere tjenestenivået på mange områder for å overholde krav til smittevern. Videre har helse- og
omsorgsavdelingen gjennom året hatt mange ansatte i karantene, i tillegg til sykdom etter vaksinasjon.
Dette har ført til høyt fravær og behov for å ta inn vikarer for å dekke opp kritiske situasjoner. Mange
ansatte har hatt stor arbeidstidsbelastning over lang tid. Basert på at en større andel av befolkning nå
har blitt vaksinert, forventes det at pandemien ikke vil ha like stor innvirkning på avdelingen i 2022.
23. september 2021 ble Helsefellesskapet etablert mellom kommunene i Lofoten, Salten og Vesterålen
og Nordlandssykehuset. Målet med helsefellesskapet er å sikre bedre samhandling mellom kommuner
og sykehus i pasientbehandling. Det er vedtatt egen handlingsplan som gir føringer for prioriteringer i
fellesskap.
I år er det etablert brukerråd i både Miljøtjenesten og hjemmebaserte tjenester. Dette er viktig for å
systematisere samhandlingen med brukere, pasienter og pårørende.

Driftsbudsjett med endringer
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Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Vedtak forrige periode
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Driftskonsekvens
IKT - ansattvarsling hjemmetjeneste - drift tjeneste
IKT - pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig - drift
tjeneste
Krisesenteret i Salten - endret periodisering driftskostnader
Omsorg+ fremtidig område - brukerbetaling
Omsorg+ fremtidig område - drift tjeneste
Sum Driftskonsekvens
Nye behov
Pensjon 2022
Perspektivmelding, demografi
Ressurskrevende brukere og legeplan
Saldering 2022-2025 - Fastlegeordning
Saldering 2022-2025 - Mellomfinansiering HO
Saldering 2022-2025 - Nedtrekk avdelingene 2025
Sum Nye behov
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

1 227 905
-59 232
24 763
9 548
-24 922
1 202 983

1 227 905
-75 373
24 732
9 548
-41 093
1 186 812

1 227 905
-76 909
24 732
9 548
-42 629
1 185 276

1 227 905
-76 909
24 732
9 548
-42 629
1 185 276

40
1 600

40
2 400

40
2 800

40
3 200

-2 500
0
0
-860

-1 250
0
0
1 190

0
0
0
2 840

0
-9 720
60 000
53 520

-499
0
27 000
-7 000
30 000
0
49 502
48 642
1 251 625

-499
0
27 000
0
0
0
26 502
27 692
1 214 504

-499
0
27 000
0
0
0
26 502
29 342
1 214 618

-499
6 297
27 000
0
0
-24 674
8 125
61 645
1 246 921

Utfordringer og strategi
Utfordringsbildet som knytter seg til drift av helse- og omsorgstjenester er sammensatt. Demografi,
økonomi, og kompetanse- og rekruttering vurderes som de mest sentrale utfordringene helse- og
omsorgsavdelingen står ovenfor. I sum er det en økende ubalanse mellom oppgaver, struktur og
ressurser. Dette krever at HO endrer nivå og måter tjenester gis på fremover, noe som er mer detaljert
beskrevet i politisk sak Smart Helse hva gjelder innbyggere over 80 år.

Demografisk utvikling
Vekst i antall eldre
Bodø kommune vil få en stor og krevende vekst i behovet for tjenester fremover. Veksten er knyttet til
et økende antall eldre, og da særlig eldre med kognitive svekkelser. Det er ikke en utfordring i seg selv at
kommunen får flere eldre, og at folk lever lengre. Dette er et resultat av en ønsket velferdsvekst. Likevel,
er det hovedsakelig eldre over 80 år som er store forbrukere av tjenester. Utfordringen for Bodø
kommune ligger i hvordan de fremtidige oppgavene innenfor gjeldende økonomiske rammer skal løses,
når et vesentlig antall flere brukere skal ha sin behandling i kommunen. Disse vil ha et mer sammensatt
sykdomsbilde, og det kommer nye lovpålagte oppgaver som skal løses i primærhelsetjenesten.
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Figur 1: Befolkningsutvikling i ulike alderssegmenter.

Figuren viser prosentvis økning i ulike aldersgrupper frem mot 2040, og illustrerer at veksten i
aldergruppene 80-89 år og 90 år og eldre er spesielt høye.

Dreining av tjenesteprofil
De demografiske utfordringene kommunen står overfor kan ikke alene løses med bygging av nye
omsorgsboliger og sykehjem. Flere eldre må bli boende og motta tjenester i hjemmet lengre.
Bærekraftig utvikling krever endret tjenesteprofil i den helhetlige omsorgstrappen. En forsterket satsing
på de nederste trinnene med tidlig innsats og forebygging vil bidra til at problemer ikke utvikler seg, og
blir omfattende og langvarige. Kommunen må redusere veksten i behovet for flere sykehjemsplasser
gjennom å utvikle nye bygg med heldøgns omsorg, og øke satsingen på hjemmetjenester. Ved å
forsterke tjenester i de laveste trinnene i omsorgstrappen vil kommunen bidra til at innbyggerne kan bo
hjemme så lenge det er mulig.
Vedtatte driftsrammer tilsier at reduksjon av sykehjemsplasser må skje hurtig, noe som innebærer økt
risiko for at kompenserende tiltak ikke er tilstrekkelig etablert i de lavere nivåer i omsorgstrappa hjemmebaserte tjenester. I og med at mange tjenestetilbud er rettighetsbasert og vedtaksfestede er det
også krevende å endre tjenesteprofil i samme takt som de reduserte driftsrammene krever.
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Figur 2 - Omsorgstrappen

Satsningen på de lavere trinnene i omsorgstrappen er i samsvar med nasjonale anbefalinger, og
samsvarer også med vedtatt strategi i kommunedelplanen for Helse- omsorgs og sosialtjenestene i Bodø
kommune.
De fleste innbyggere ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig, også med store funksjonshemminger
og ulike hjelpebehov. Dette krever fleksibilitet og nytenking om boligutforming. Hvordan boliger og boområder utformes har store konsekvenser for bemanningsbehovet og kostnadsnivå i fremtiden. Det vil
derfor være viktig å se på muligheter for samspill og universell utforming i alle bydeler og utbygninger
fremover.

Velferdsteknologi/e-Helse
Satsing på velferdsteknologi og e-Helse vil være sentralt når avdelingen skal vri dagens tjenestetilbud for
å møte veksten i den eldre befolkningen. Bruk av velferdsteknologiske løsninger har i avdelingen hatt
stort fokus gjennom flere år. Dette er løsninger som skal bidra til å sikre en økonomisk bærekraftig
helsetjeneste i kommende år. Fokus framover vil i større grad være knyttet til etablering av innovative
løsninger som gir mulighet for at helsetjenester som i dag utføres i sykehus eller i kommunale
institusjoner/sykehjem, kan utføres i brukeren/pasientens eget hjem.
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Driftseffektive bygg og soner
Det foreslås at kommunen i økonomiplanperioden prioriterer å bygge bygg med heldøgns bemannede
omsorgsboliger, som også understøtter dreiningen mot en mer hjemmebasert omsorgsprofil. Bygg vil
både bidra til en mer driftseffektiv ressursbruk sammenlignet med dagens nivå, og kunne håndtere
veksten som kommer innen eldre med behov for heldøgns tjenester de neste 10 årene. Samtidig må
kommunen se nærmere på strukturen for sykehjemsdrift som foreligger i dag, da den ikke understøtter
krav til drift i vedtatte reduserte rammer.
Videre vil en mer helhetlig boligplanlegging med fokus på differensiert boligmasse i sentrumsområder,
tilrettelegging av eksisterende boliger og god samhandling med private aktører gjør kommunen bedre
rustet til å møte de demografiske utfordringene. Bygging av seniorboliger og et generelt differensiert
boligmarked er helt avgjørende for at Bodø kommune skal kunne håndtere eldrebølgen.

Frivillighet, forebygging, aktivisering, helsefremming og rehabilitering
Det at eget hjem vokser frem som den største arenaen for helse- og omsorgstjenester, medfører behov
for å øke satsning på områder som aktivisering, hverdagsrehabilitering, demensomsorg, bruk av
velferdsteknologi, tverrfaglighet og koordinering av ulike tjenester. HO erkjenner samtidig at dagens
nivå på forebygging, aktivisering, helsefremming og rehabilitering ikke kan finansieres fremover innenfor
sannsynlige økonomiske rammer.

Kompetanse og rekruttering
Helse- og omsorgsavdelingen har et kritisk behov for å rekruttere, stabilisere og øke kompetanse i
samsvar med demografiutviklingen, samt økt ansvar for pasientgrupper med omfattende
medisinskfaglige utfordringer. Mangelen på særlig sykepleiere gir store kostnadsoverskridelser på
overtid og innleie av vikarer fra private byrå, for å sikre forsvarlig tjenesteutøvelse. I 2021 meldes det
også økende utfordringer med å rekruttere helsefagarbeidere og vernepleiere. Virksomhetene
rapporterer om økt arbeidsbelastning og svært syke pasienter som kommer ut fra Nordlandssykehuset
tidligere enn før. Dette stiller store krav til kompetanse. I tillegg har avdelingen utfordringer med at et
økende antall sykepleiere som nå når pensjonsalder.
Kommunen er avhengig av et stabilt fastlegekorps som ivaretar veksten i antall multisyke eldre som de
neste årene vil bringe. HO opplever en større grad av ubesatte hjemler, økt arbeidspress for øvrige
fastleger og lavere stabilitet blant de fastlegene man allerede har. Avdelingen er nødt til å benytte
vikarbyråer for å dekke behovet, noe som er både kostbart og reduserer kvaliteten på tjenestene.
Det viktigste avdelingen kan gjøre for å lykkes med å rekruttere kritisk kompetanse er å tilby gode
fagmiljøer og gode arbeidsvilkår. Avdelingen har i 2021 kommet i gang med et innovasjonsprosjekt optimal bruk av kompetanse - for å kartlegge og komme med forslag til hvordan bruken av kompetanse
kan optimaliseres. Prosjektet har i 2021 kartlagt bruken av fagkompetanse i to piloter, og sett på
hvordan avdelingen kan benytte kompetanse mer effektivt fremover. Forventede resultater vil være
forslag til nye bemanningsplaner og arbeidsbeskrivelser for sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere
og assistenter. Særlig mer effektiv bruk av sykepleierkompetanse står i fokus. Videreutvikling av dette
prosjektet vil være sentralt i arbeidet med å utvikle gode fagmiljøer og gode arbeidsvilkår fremover.
HO satser også på å øke utdanningskapasitet i regionen, og deltar i de største rekrutteringsprosjektene i
Nordland på tvers av kommuner, Nord universitet og NLSH.
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Innføring av heltidskultur står fremdeles svært sentralt for å lykkes med å beholde og rekruttere
kompetanse. Likevel foreslås det å avvente en videre utrulling av heltidskultur, som i all hovedsak
baserer seg på kommunens økonomiske situasjon og krav til innsparing.

Økonomi
Økt utgiftsbehov
Agenda Kaupang skriver i sin rapport «Økonomianalyse Bodø kommune 2020» at utgiftsbehovet til pleie
og omsorg i kommunen antas å øke med 1,13 mrd. kr fram mot 2050. Politisk sak Smart helse peker på
at en endring i omsorgsprofil vil være avgjørende for god drifts- og økonomistyring, samt å møte
fremtidens økning i utgiftsbehov.
Helse- og omsorgsavdelingen har over tid hatt, og har fremdeles, store effektiviseringskrav. Kravene til
effektivisering skjer samtidig med veksten i tjenestebehov. Fra 2020 tom medio 2021 har avdelingen
effektivisert cirka 140 mill. kr i driften. I perioden 2022-2025 skal helse og omsorg redusere driften sin
med ytterligere 120 mill.kr. Merkostnadene som følger av demografiutviklingen øker i samme
planperiode, og vil i 2025 være 122 mill. kr. Figuren nedenfor viser utviklingen frem mot 2030 uten
strukturelle endringer og endringer i driften:

Figur 3: Økonomisk gap i perioden 2021-2030.

Utviklingen er ikke økonomisk bærekraftig, og utfordringen er håndtert i gjeldende økonomiplan ved at
helse- og omsorgsavdelingen i all hovedsak har fått kompensert kostnadene til demografiutviklingen.
Det er gitt en midlertidig reduksjon i innsparingskravene i 2022, slik at avdelingen får tid til å jobbe frem
strukturelle endringer basert på en vridning av tjenestene fra institusjon til hjemmebaserte tjenester.
Den politiske saken om Smart helse beskriver denne vridningen av tjenestene i form av to ulike
scenarier.

Høye enhetskostnader
Agenda Kaupangs analyse påpeker at Bodø kommune er betydelig dyrere på helsetjenester enn
sammenlignbare kommuner. Analysen viser at utgiftsnivået i Bodø kommune totalt sett er høyere enn i
KOSTRA-gruppe 11 innen pleie og omsorg, som blant annet omfatter pleietjenester i institusjon og
hjemmetjeneste. Bodø kommune hadde i 2020 et utgiftsnivå som var cirka 105 mill.kr høyere enn
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snittet i KOSTRA-gruppe 11. Disse analysene har gjennom flere år vist at helse og omsorgsavdelingen
bruker mer ressurser på egne tjenester sammenlignet med andre kommuner. Det som skiller Bodø
kommune fra andre sammenlignbare kommuner med mer effektivt drift handler om flere faktorer, blant
annet; mangel på store og driftseffektive bygg, mange små bygg spredt over store områder, høyere
bemanning i sykehjem – spesielt i enheter med eldre med krevende demenslidelser, og høyt sykefravær
og mangel på sykepleiere, som igjen fører til overtidsbruk og innleie fra private byrå.
Helse- og omsorgsavdelingen planlegger å gjennomføre et større prosjekt for å kartlegge tiltak som kan
bidra til å få enhetskostnadene i pleie- og omsorgstjenestene til snittet for KOSTRA-gruppe 11, i tråd
med analysene fra Agenda Kaupang.
Det er viktig å påpeke at avdelingen har kommet langt i utviklingen av helse - og omsorgstjenestene, i
tråd med nasjonale og kommunale føringer. Samtidig gjenstår det mye arbeid før avdelingen har lyktes
med å utvikle og vri tjenestetilbudet slik at det bedre samsvarer med fremtidens voksende utfordringer
og påregnelige økonomiske rammer.
I økonomiplanperioden vil det være fokus på følgende potensiale for mer økonomisk effektiv drift:
•
•
•
•

Heldøgns omsorgsplasser: samlet kapasitet, og utvikling av flere botilbud på et lavere nivå i
omsorgs-trappen (Heldøgns omsorgsbygg/Helsehus). Utvikling av boformer og tjenestetilbud i
fellesskap fremfor individuelle boliger.
Reduksjon i nivå på tjenester til brukere i alder 0-66 år: samlet kapasitet og innretning/nivå på
bo- og tjenestetilbudet.
Reduksjon i kapasitet og pleiefaktor innen sykehjemsdriften
Dreining av tilbud på alle tjenesteområder i retning av mer og rimeligere hjemmebaserte og
ambulante tjenester, dagtilbud og kollektive løsninger.

Nye behov og rammereduksjoner
I denne økonomiplanen er avdelingen kompensert med 20,1 mill. kr i 2022, økende til 85,8 mill. kr i
2025, for å dekke nye behov og satsinger. Med bakgrunn i kommunens økonomiske utfordringer er
avdelingen pålagt et innsparingskrav på totalt 59,5 mill.kr i 2022, økende til 118,4 mill. kr i 2023. Det
betyr at dersom avdelingen effektuerer hele innsparingskravet på 59,5 mill.kr i 2022, vil det i 2023
komme et ytterlig innsparingkrav på cirka 60 mill.kr.
Videre er det sentralt å påpeke at helse- og omsorgsavdelingen er ansvarlig for mange lovpålagte
tjenester, som gjør at handlingsrommet for innsparing er begrenset. Det er også viktig å presisere at
innsparingstiltakene presentert i tabellen under har tatt høyde for kompenserende tiltak. Ved
nedleggelse av sykehjemsplasser vil det være nødvendig å finansiere opp andre deler av tjenesten med
kompenserende tjenester; eksempelvis heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. Det er en
forutsetning for å kunne ta ned antall sykehjemsplasser at kompenserende tiltak er etablert i forkant.
Tabellen viser netto effekt av innsparingstiltak. Bruttoeffekten på flere av innsparingstiltakene er
høyere, og totalt sett har avdelingen i 2022 en bruttoeffekt av innsparingstiltak på 65,2 mill. kr, økende
til 128 mill. kr i 2023. Kombinasjonen av store innsparingskrav og en stor økning i lovpålagte tjenester
gjør omstillingsarbeidet meget krevende.
HO har i sin vurdering av innsparingstiltak tatt overordnede strategiske grep, som er i tråd med politisk
sak Smart helse. Avdelingen har valgt å ikke redusere satsingen på tjenester på lavere nivå i
omsorgstrappen, som betyr å videreføre dagens driftsnivå i blant annet NAV, dagaktivitet, forebyggende
tjenester og andre tjenester som bidrar til at brukere kan bo hjemme lengre.
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Alle spesifiserte driftsendringer vises i tabellen under:

Tabell 1: Spesifisering av tiltak Helse og omsorg. Tall i 1000.

Kommentarer til endringer:
1. Ny legeplan. Økt basistilskudd og ansettelse av nye fastleger vil gi muligheter for listereduksjon.
Dette vil legge til rette for en mer normal arbeidstid for fastlegene. Kommunedirektøren
forventer at tiltaket vil være rekrutterende for nye leger, og stabiliserende for de etablerte
legene. Kostnadene for vikarer vil bli betydelig større enn kostnadene ved listereduksjon.
2. Nye ressurskrevende brukere. Det har blitt etablert tilbud til nye tjenestemottakere med
omfattende behov. Tjenester til nye tjenestemottakere kan ikke håndteres innenfor dagens
kompetanse og ressurstilgang og fordrer tilførsel av ekstra ressurser
3. Stabsstilling. Stilling etablert på grunn av fortrinnsrett ihht. AML. Styrking av stabsressurser med
kompetanse innen HR og ledelsesrådgivning, samt kapasitet til å produsere politiske saker.
Dette er avgjørende for å kunne ha en tett dialog med politikken om nødvendige og ønskede
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endringer i tjenesteinnhold, kvalitet og kvantitet.
4. Helsesekretær - Rønvik legesenter. Følgeutgift av nyansatt lege ved Rønvik legesenter.
5. Driftskonsekvens investeringer. Driftskonsekvenser av nye investeringer i
økonomiplanperioden.
6. Institusjon - Reduksjon driftsbudsjett. Generell reduksjon av driftsbudsjettene innenfor
institusjonene. Ses opp mot tiltak 8.
7. Oppfølgingstjenesten - Reduksjon av driftsbudsjett. Reduksjon av driftsbudsjett i
Oppfølgingstjenesten. Tiltaket vil medføre redusert handlingsrom for uforutsette hendelser.
8. Institusjon - Innføring av TOFU lagerstyring – Pilot Stadiontunet sykehjem. Tiltaket innebærer
anskaffelse og innføring av elektronisk lagerstyring. Ønskede effekter en bedre logistikk på
lagret og får en standardisert lagerbeholdning med lavere kostnader. Implementeres i hele
organisasjon dersom ønsket effekt oppnås.
9. Institusjon - Avvikle frivillighetskoordinatorer. Avvikling av dagens frivillighetskoordinatorer
innenfor Institusjonsområdet, totalt 1,5 årsverk.
10. Institusjon - Samkjøre bakvaktordning for legevakt og KAD. Forhandling med legevakt om
samkjøring av bakvaktsordningen for legevakt og for KAD.
11. Institusjon - Gå ut av Livsgledeordningen. Avvikling av Livsgledesertifiseringen gjennom
stiftelsen Livsglede for eldre.
12. Institusjon - Endre 10 plasser til omsorg+ Furumoen sykehjem. Tiltaket har ikke blitt effektuert i
2021. Det har blitt gjort en vurdering av tiltaket, som peker på at en omgjøring av 10
sykehjemsplasser til 10 omsorg+ plasser ved Furumoen sykehjem ikke vil gi ønskede effekter.
Tiltaket er derfor satt i 0, og endret til tiltak 13.
13. Institusjon/hjemmetjeneste - Omgjøring av 20 sykehjemsplasser til 6 HDO - Furumoen
sykehjem. Tiltak 13 må ses i sammenheng med tiltak 14. Samlet sett skal nevnte tiltak bidra til
en mer bærekraftig tjeneste, og innebærer å redusere utgifter innenfor institusjonsområdet for
å styrke lavere trinn i omsorgstrappen. Tjenesten dreies fra institusjon til heldøgns omsorg
gjennom at det avvikles plasser i sykehjem/institusjon, som delvis kompenseres med heldøgns
omsorgsplasser. Ambulerende helse og omsorgstjenester til hjemmeboende skal også styrkes.
Den økonomiske situasjon medfører behov for å iverksette tiltak så raskt som mulig. Helse og
omsorgsavdelingen har ikke nødvendige bygg på plass for å understøtte dreiningen, og foreslår
derfor en plan for endring innen eksisterende bygg. Helsepersonell vil bli tilbudt alternative
stillinger i HO på samme fagnivå, eksempelvis i hjemmetjenesten. I tiltak 13 og 14 tas det
forbehold om at det må gjøres en vurdering rundt tilskudd fra husbanken.
14. Institusjon - Reduksjon/endring av 17 sykehjemsplasser. Se tekst under tiltak 13.
15. Institusjon - Reduksjon grunnbemanning. Tiltaket innebærer å redusere antall ansatte i
pasientnært arbeid i alle institusjoner, herunder sykehjem og korttidsplasser i institusjon,
rehabilitering, avlastning for barn og unge i miljøtjenesten og Lillebølgen.
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16. Oppfølgingstjenesten - Nedleggelse av en etg. HGT131. Flere leiligheter for personer med
utfordringer knyttet til rus er ledige. Tiltaket foreslår å avvikle utleie til målgruppen i en etg i
HGT 131. Leietakere flyttes til andre bemannede botilbud. For å imøtekomme vekst og behov,
som følge av nedleggelsen, styrkes andre tjenester på lavere nivå i omsorgstrappen.
17. Hjemmetjeneste - Avvikle avtale med eksterne – hjelpemiddelhåndtering. Bodø kommune har
avtale med ekstern aktør om rengjøring, reparasjon, resirkulering og transport av tekniske
hjelpemidler. Det er vurdert at kommunen selv kan drifte tilbudet rimeligere.
18. Hjemmetjeneste - Avvikle Sommer sammen. Tiltaket omfatter Frisklivssentralens organisering
av Sommer sammen.
19. Miljøtjeneste - Innleie utenfor ramme (Sommer sammen). Tiltaket omfatter miljøtjenestens
kostnader for å følge brukere til Sommer sammen.
20. Hjemmetjenesten - Effektivisering ABF. Tiltaket har ikke blitt effektuert i sin helhet i 2021.
21. Helsekontoret - Avslutte støtte til ATV (Alternativ til vold). ATV tilbyr behandling til hele
familien der det har vært eller er voldsproblematikk. Behandling gis til både voksne menn og
kvinner som utøver vold eller blir skremmende og aggressiv enten mot partner, ekspartner eller
barn.
22. NAV - Barnetrygd i beregningsgrunnlag for sosialhjelp. Barnetrygd tas med i beregningen av
grunnlag for inntekt hos NAV. Brukerne vil fortsatt være sikret et forsvarlig livsopphold ved at de
til enhver tid oppebærer en økonomi tilsvarende veiledende stønadsnorm.
23. NAV - rammejustering demografimodell. Tiltaket har ikke blitt effektuert i sin helhet i 2021.
24. Helse og omsorg - Samdrift Lillebølgen og Sølvsuper. Samdrift i Sølvsuper- helse og
velferdssenter. Tiltaket optimaliserer ressursbruk og kompetanse, og gir en mulighet for mer
effektive og målrettede tjenester. Tiltaket har ikke blitt effektuert i 2021.
25. Helse og omsorg - Justering ramme kommunal bostøtte. Kommunal bostøtte ble vedtatt
innført fra 1.1.2019. Kostnadene ble ved innføring stipulert til cirka 1,5 mill. kr. De reelle
utbetalingene har vist seg å være betydelig lavere. Ordningen treffer i dag leietakere som bor i
omsorgsbolig med høy husleie. Selv etter rammereduksjon vurderes budsjettet å være
tilstrekkelig ved evt. nye søkere i 2022.
26. Miljøtjenesten - Reduksjon grunnbemanning. Tiltaket innebærer en reduksjon i bemanning og
kvalitet, gjennom å redusere antall ansatte i brukernært arbeid i alle avdelinger i tilknyttet
området, herunder boliger med heldøgns bemanning, ambulerende tjeneste, brukerstyrt
personlig assistanse, aktivitetstilbud, avlastning og barnebolig.
27. Uspesifiserte strukturelle endringer. Helse- og omsorgsavdelingen må utover konkrete tiltak i
kommunedirektørens forslag arbeide videre med å finne andre tiltak innenfor avdelingens
ansvarsområde.

Hovedmål
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•

Kvalitet, ledelse og medarbeiderskap
Helse-og omsorgsavdelingen vil i økonomiplanperioden forsette arbeidet med kvalitet og utvikling,
for å sikre gode og forsvarlige tjenester, samt at brukersikkerhet er godt ivaretatt. HO ønsker også å
ha fokus på god samhandling med og rundt pasient/bruker og pårørende.
Viktige oppgaver:
• Strategisk kompetanseplanlegging og rekruttering for å få rett kompetanse på rett plass
• Økt observasjons- og handlingskompetanse
• Utvikle mer helhetlige og koordinerte tjenester sammen med spesialisthelsetjenesten
• Styrke bruker- og pårørenderollen, gjennomføre målinger av tilfredshet.
• Videreutvikle evne til virksomhetsstyring, ledelsesferdigheter og holdninger hos våre ledere
• Styrke overordnet kvalitetsarbeid gjennom kvalitetsindikatorer, virksomhetsplan og årlig
kvalitetsrapportering.
• Det skal årlig legges frem politisk sak om tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet for helse og
omsorg.

•

Økonomistyring og bærekraftig tjenesteproduksjon
Det er gjennomført tiltak for å forsterke den økonomiske bevisstheten i organisasjonen. Dette er et
sentralt satsningsområde for å sikre at avdelingen kan levere forsvarlige tjenester innenfor
kommunens økonomiske rammer. For å lykkes med å utvikle ledere som omgjør mål til handling vil
tydelig ansvar på rapportering, budsjett og kostnadsdrivere i større grad inkludere ledere på
avdelingsleder-nivå.
For å kunne overholde fremtidige økonomiske rammer er det viktig at avdelingen klarer å levere rett
tjeneste på riktig nivå og varighet. Tildelingskontoret er sentral i beslutninger knyttet til nivå og
innhold, mens tjenestene er de som utfører vedtatt nivå.

•

Samhandling og samskapning
Avdelingen erkjenner at fremtidens utfordringsbilde gjør det nødvendig med endring, både internt
og i Bodø som samfunn. Dette skal HO lykkes med gjennom å ta i bruk ny kunnskap, ny teknologi og
nye samhandlingsmønstre.
Samskaping er ett av satsningsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel. For HO betyr dette at
avdelingen må arbeides med å skape engasjement og ansvar hos kommunens innbyggere i
utviklingen av fremtidens tjenester. Fokus på egenmestring og forebyggende tiltak vil være sentralt
Avdelingen vil samarbeide videre med frivillig sektor for å skape bedre tilbud, gode opplevelser og
verdige liv.
Viktige oppgaver:
• Hovedprosjekt Smart Helse 2035
• Opprettholde satsning på E-helse
• Gjennomføre prosjekt Virtuell Helse for å se på muligheten for å håndtere flere korttidspasienter
hjemme fremfor på institusjon
• Starte opp Phd. Kandidat som forsker på Virtuell Helse i 2022
• Økt samhandling med ansatte, innbyggere, politikere og eksterne aktører
• Økt egenmestring og livskvalitet for den enkelte gjennom tidlig innsats, forebygging og
hverdagsrehabilitering/mestring.
• Mat og ernæring er viktig i regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet». Utvikling og
implementering av systematisk oppfølging for å øke matglede og forebygge behandle feilernæring
er derfor viktig satsning.
• Sammen med frivilligheten øke inkludering, tilhørighet og opplevelser av meningsfulle hverdager.
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Måltabell
Hovedmål

Kvalitet, ledelse og
medarbeiderskap

Samhandling og
samskapning

Økonomistyring og
bærekraftig
tjenesteproduksjon

Indikator

Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/
helsefagutdanning (prosent)
Andel langtidsbeboere 31.12
vurdert av lege siste år
Legetimer per uke per beboer
i sykehjem (timer)
Rekrutteringsbehov årsverk
sykepleierstillinger i HO
Andel heltidsstillinger
Bruk av kompetanse
Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse
Mestringsorientert ledelse
Sykefravær
Antall overliggerdøgn på
sykehus for utskrivningsklare
pasienter
Antall åpne fastlegelister
Avtalte legeårsverk per 10
000 innbyggere (årsverk)
Mottakere av økonomisk
sosialhjelp (månedlig
gjennomsnitt)
Andel brukere av
hjemmetjenester 0-66 år
(prosent)
Avvik i forhold til budsjett
Brutto driftsutgifter per
institusjonsplass (1000 kr)

Siste Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025
måling
2020
80,7 %

85,0 %

85,0 %

85,0 %

85,0 %

77,8 %

90,0 %

90,0 %

90,0 %

90,0 %

0,63

0,64

0,64

0,64

0,64

40,2

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0 %
4,2
75,0 %

50,0 %
4,4
75,0 %

50,0 %
4,4
75,0 %

50,0 %
4,4
75,0 %

50,0 %
4,4
75,0 %

3,8
10,7 %
489

4,1
9,0 %
200

4,1
9,0 %
200

4,1
9,0 %
200

4,1
9,0 %
200

10
11,1

10
11,3

10
11,3

10
11,3

10
11,3

425

400

400

400

400

55,6 %

50,0 %

50,0 %

50,0 %

50,0 %

2,4 %
1 523

0,0 %
1 450

0,0 %
1 450

0,0 %
1 450

0,0 %
1 450

Utbygging og eiendom
Sammendrag budsjett
Utbygging og eiendomsavdelingens hovedoppgave er å forvalte og utvikle kommunens areal- og
eiendomsportefølje på en måte som bidrar til kvalitativ og effektiv tjenesteproduksjon. Avdelingen
forvalter cirka 1700 bnr, samt en eiendomsmasse på cirka 260.000 m².

Rammer avdelingen
Beløp i 1000 kr
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Kontotype (T)

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Driftsinntekter

-51 147

-51 162

-51 173

-51 173

Driftsutgifter

211 946

208 903

208 767

213 603

Totalsum

160 799

157 741

157 594

162 430

Rammer avdelingens underområder
Beløp i 1000 kr

Org Nivå 3

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

ENERGI

17 450

17 365

17 301

17 301

FDVU

81 461

81 011

81 389

89 833

2 655

2 640

2 629

2 629

RENHOLD

49 868

49 868

49 868

49 868

UE Øvrig

9 366

6 857

6 407

2 799

160 799

157 741

157 594

162 430

PARKERINGSHUS

Totalsum

Beskrivelse av dagens virksomhet
Oppgaver
Grunn- og eiendomsutviklingskontoret ivaretar kommunens grunneierfunksjon og interesser knyttet til
fast eiendom. Kontoret har også ansvar for den strategiske eiendomsutviklingen, herunder
fremtidsrettet utvikling av areal for kommunens tjenesteområder, ny bydel (NBNF) og optimal
tilrettelegging for salg av kommunal grunn og eiendom.
Utbyggingskontoret gjennomfør investeringsprosjekter innenfor bygg og anlegg og har som mål å; til
enhver tid, levere de bygg og anlegg som kommunen har behov for til sin tjenesteyting til riktig kvalitet,
riktig pris, og innenfor avtalt tid. Det er utviklet en ny prosjektmodell for alle faser i et prosjektløp som
gradvis implementeres i kommunens nye prosjekter. Dette gjør at man får bedre beslutningsgrunnlag og
økonomisk kontroll.
FDVU og Renhold Service har ansvaret for å ivareta bygningsmessige verdier og å bidra til et godt
arbeidsmiljø for brukerne gjennom gode driftsrutiner og hensiktsmessig planlagt vedlikehold samt
oppgraderinger
Status
Utbygging og eiendomsavdelingen har i 2021 levert i henhold til budsjett, sett bort fra inntektsbortfallet
ved Kvartal 99. Avdelingen har også et lavt sykefravær.
Bodø kommune er en by i vekst, noe som gjenspeiler virksomheten for Utbygging og
eiendomsavdelingen. I alle prosjekter søkes implementert Bodø kommune nye klimasatsning.
Samtidig arbeider driftsorganisasjonen med å integrere nye bygg i forvaltningsporteføljen.
Det vil framover bli mer aktivitet innen eiendomsutvikling, både mht. arealeffektivisering og salg. Her er
avdelingen sentral for finansieringen av kommunens andel inn i Bodø Nye Eiendommer AS som eies av
kommunen og NFK.
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Når det gjelder eksisterende bygningsmasse har avdelingen, i tråd med Bodø kommune satsning
innenfor klima og energieffektivisering, hatt fokus på oppgradering av ventilasjon og varmestyring slik at
disse kan optimaliseres for å få et lavere energiforbruk og godt inneklima.
I avdelingens kontorer pågår det kontinuerlig arbeid med å forbedre både effektivitet og kvalitet ved
blant annet hjelp av digitalisering, automatisering og optimalisering av arbeidsprosesser. Avdelingen har
et totalt driftsbudsjett på cirka 160 mill. kr, samt at avdelingen er gjennomfører for stor andel av
kommunens investeringsbudsjett. Avdelingen hadde i 2021 et effektiviseringskrav på 8,1mill med en
økning i 2024 til 18,1mill. For 2022 er kravet totalt 15,1 mill.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Vedtak forrige periode
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Driftskonsekvens
Krisesenteret i Salten - FDVU-kostnader
Omsorg+ fremtidig område - FDVU-kostnader
Sum Driftskonsekvens
Nye behov
Pensjon 2022
Saldering 2022-2025 - Nedtrekk avdelingene 2025
Sum Nye behov
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

161 891
-3 966
1 620
673
-1 674
160 217

161 891
-6 873
1 469
673
-4 732
157 159

161 891
-7 640
1 469
673
-5 499
156 392

161 891
-7 640
1 469
673
-5 499
156 392

0
0
0

0
0
0

620
0
620

620
8 444
9 064

582
0
582
582
160 799

582
0
582
582
157 741

582
0
582
1 202
157 594

582
-3 608
-3 026
6 038
162 430

Utfordringer og strategi
Inntekter
Avdelingen ser utfordringer ift. inntektene ved parkeringshuset Kvartal 99 og øvrige leieinntekter som er
knyttet opp mot leietakers omsetning. Inntektene har i 2020 og 2021 vært påvirket av Covid-19
situasjonen og det er således usikkert hvor mye dette vil korrigeres når det nærmer seg normalsituasjon
i samfunnet i 2022.
Drift og investering
Avdelingen har, sett bort fra FDVU-området, 96% av nettobudsjettet knyttet til personell. Dette gir
begrenset fleksibilitet ift. effektivisering. Personaltunge områder i driften, eks. renhold, er allerede
konkurransedyktig med private aktører og godt innenfor bransjegjennomsnitt (Norsk prisbok). Den
økende reduksjonen i avdelingens rammer som resultat av effektiviseringskrav begynner nå derfor å
direkte påvirke vedlikeholdsbudsjettet. Dette i kombinasjon med reduserte rehabiliteringsinvesteringer
vil over tid påvirke byggenes tilstandsgrad negativt og vil resultere i kortere levetid, dårligere
bygningsmessig drift, herunder bla. sikkerhet, inneklima og miljø. Avdelingen ser potensiell
effektivisering som involverer eiendom for kommunen sentralt, men dette krever
konsolidering/avhending av eiendom. For å tilrettelegge for de optimale løsningene er avdelingens
arbeid avhengig av god samhandling med tjenesteområdene og klart definerte bestillinger ift.
tjenestedesign.
Ila. 2021 har markedssituasjonen i bygg og anleggsbransjen vist seg å medføre unormalt høye priser som
følge av at leverandører har fulle ordrebøker. Dette har resultert i at avdelingen har sett seg nødt til å
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avlyse anbudskonkurranser, og/eller porsjonere ut vedlikeholdsprosjekter, for å sikre fornuftig bruk av
begrensede rammene som foreligger. Som resultat ser avdelingen på muligheten for mer arbeid i
egenregi. Dette betyr ansettelse av egne håndverkere, men som vil gi lavere innkjøpskostnader og bedre
kontroll på leveranser. Dette gjenspeiles i avdelingens tallbudsjetter.'

Tabell 1: Spesifisering av tiltak i Utbyggings- og eiendomsavdelingen (tall i 1000)

1. Driftskonsekvenser (FDVU) av investeringer
2. Fordelt etter Rana-modellen

Hovedmål
•
•
•
•
•

Effektivisering, digitalisering og automatisering
Godt og utviklende arbeidsmiljø
Klima og Miljø
Standardisering ved gjennomføring av investeringsprosjekter
Strategisk eiendomsutvikling

Måltabell
Hovedmål

Indikator

Siste
måling
2020

Gjennomsnittlig teknisk tilstandsgrad
bygg
Mulig standardisering og robotisering av
dagens bygningsmasse
Godt og utviklende arbeidsmiljø
10-faktor (score 1 til 5)
(medarbeiderundersøkelse)
Sykefravær
Klima og Miljø
Antall ZEB-bygg
Energiforbruk per kvadratmeter
(kWt/m2)
Standardisering ved
Implementert prosjektmodell (antall
gjennomføring av
prosjekt)
investeringsprosjekter
Strategisk eiendomsutvikling
Eiendomsutviklingsstrategi for NBNF

1,03

Effektivisering, digitalisering og
automatisering
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Mål
2022

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

4,8 %

4,6 %

4,4 %

80,0 %
4,4

4,5

4,2 %
0
145

5,0 %

9

Ila. 20232024

Økonomiplan for 2022-2025

Hovedmål

Indikator

Salg av eiendom
Sektorvis strategi

Siste
måling
2020

Mål
2022

Mål
2023

Mål
2024

Mål
2025

6
Ila.
2022

4

4

4

Næring og utvikling
Sammendrag budsjett
Avdelingen har grenseflate mot, og samhandler med eksterne aktører som næringslivet,
kunnskapsmiljøene, regionale og nasjonale aktører, nabokommuner og Nordland fylkeskommune.
Næring- og utviklingsavdelingen er budsjettert med 32,3 årsverk i 2022, hvorav 9 årsverk er
prosjektstillinger av midlertidig ansettelser. Avdelingen har en nettoramme på om lag 28,0 mill. kr inkl.
midler til Ny by - Ny flyplass.

Rammer avdelingen
Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

-23 231

-19 285

-12 689

-10 851

Driftsutgifter

51 427

47 003

39 944

37 067

Totalsum

28 196

27 717

27 255

26 216

Driftsinntekter

Tabellen viser at eksterne inntekter tilknyttet prosjekter reduseres i økonomiplanperioden som følge av
endringer i prosjektporteføljen. Avdelingen jobber aktivt med nye prosjekter med delvis ekstern
finansiering. En utfordring for avdelingen i økonomiplanperioden er å få på plass kommunal
medfinansiering i nye utviklingsprosjekter. Bruk av kommunal næringsfond kan være en mulig
finansieringskilde.

Rammer avdelingens underområder
Beløp i 1000 kr

Org Nivå 4
NU FELLES

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

3 861

3 587

3 141

2 510

NÆRING, UTV OG
LANDBRUK

13 775

13 774

13 763

13 354

PLAN OG SAMFUNN

10 560

10 356

10 352

10 352

Totalsum

28 196

27 717

27 255

26 216

Kommunedirektøren foreslår å opprette et 3-årig prosjekt med fokus på vekst og verdiskapning som
følge av ECC 2024, prosjektet finansieres gjennom bruk av næringsfondet med 3 mill. kr. I tillegg styrkes
kommunens satsning på “Grønn luftfart” med 1,2 mill. kr fordelt over 3 år, også dette finansiert av
næringsfondet.
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Beskrivelse av dagens virksomhet
Nærings- og utviklingsavdelingen (NU) deles opp i tre underområder. Stab, plan og samfunnskontoret
samt næring, utvikling og landbrukskontoret.
NU ivaretar Bodø kommunes interesser gjennom høringsinnspill og påvirkningsarbeid i nasjonale
reform- og strukturprosesser. Dette setter store krav til kompetanse og kapasitet når det gjelder
strategisk planlegging, prosjektledelse, kommunikasjon og samarbeid internt og eksternt.
Stab felles har ansvaret for å lede avdelingen og bistår i planlegging av driften i hele avdelingen. Staben
ivaretar også intern og ekstern kommunikasjon fra avdelingen.
I plan- og samfunnskontoret er det samlet en del funksjoner som i stor grad er sektorovergripende
innad i Bodø kommune. Dette har skapt et godt utviklingsmiljø med høy kompetanse med fokus på
samhandling og medvirkning. Kontoret ivaretar funksjoner innenfor bolig, folkehelse, mangfold, klima og
miljø, SLT (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak), samferdsel og
samfunnsplan/planstrategi.
Næring, utvikling og landbruk har ansvaret for storprosjektet Ny By - Ny Flyplass (NBNF), samt
satsninger som Smart Bodø, SAMLOK II, Bodø i Vinden, Invest in Bodø, Kulturveien, CityLoop og Urbant
landbruk. I tillegg inngår all næringsrettet virksomhet, samt landbruk, skogbruk, havbruk og
viltforvaltning. Kontoret jobber for å legge til rette for offentlige og private arbeidsplasser,
gründersatsning og å øke innovasjonskraften i regionen.
Satsningsområder
Hovedfokus for avdelingen fremover er å utvikle avdelingen i en retning som bidrar til at Bodø
kommune når sine overordnende mål. Avdelingens satsningsområder fremover er:
•
•
•
•
•
•
•

Bidra til å legge til rette for økt grad av involvering og samskaping, og at brukere av tjenester og
innbyggere generelt skal føle seg mer inkludert.
Bidra til at Bodø kommune jobber mot å nå FNs bærekraftsmål.
Bidra til bærekraftig utvikling av Bodøsamfunnet – med fokus på klima & miljø.
Bidra til at Bodø skal være en trygg by, og et nasjonalt forbilde for systematisk, helhetlig og
kunnskapsbasert sikkerhet og beredskap.
Videreutvikle “Smart Bodø”-konseptet, og delta i både nasjonale og internasjonale FoU
prosjekter.
Bidra til at «Grønn Luftfart» etableres som et strategisk satsningsområde for Nordland
Bidra til økt satsning innenfor reiseliv, kultur og kreative næringer med fokus på effekt av ECC
2024.

Godt og utviklende arbeidsmiljø. Sterke fagmiljøer med rett kompetanse innenfor avdelingens
virksomhetsområder for god kvalitet og effektiv drift.
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Tabellen viser endringer i avdelingens rammer. Tall i 1000 kr.

Kommentarer til endringene:
1. Ingen nye behov lagt til,
2. Avdelingens andel av saldering for 2025. Det er ikke utarbeidet neon tiltak på dette p.t.
3. Avdelingen har et samlet innsparingskrav på rundt 4 mill. kr i 2022. Dette er løst ved naturlig
avgang (sluttet/pensjonist) og reduserte oppgaver. Uløst er som vist i tabellen over. Dette løses
ved at støtten til el-billading redusert med med 0,5 mill.kr og årlig bevilgning til Ny by – ny
flyplass prosjektet (NBNF) er redusert med 1 mill. kr, samtidig er bevilgning til NBNF videreført i
2025 slik at prosjektets samlede ramme er opprettholdt. Ytterligere reduksjoner må først og
fremst løses ved å redusere lønnsutgiftene som følge av ledige stillinger ved naturlig avgang.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Vedtak forrige periode
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Nye behov
Pensjon 2022
Saldering 2022-2025 - Nedtrekk avdelingene 2025
Sum Nye behov
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

31 226
-2 000
-1 196
17
-3 180
28 047

31 226
-2 852
-817
17
-3 652
27 574

31 226
-3 292
-824
17
-4 100
27 126

31 226
-3 292
-1 224
17
-4 500
26 726

149
0
149
149
28 196

143
0
143
143
27 717

129
0
129
129
27 255

120
-631
-511
-511
26 216

Hovedmål
•

Felles
•
•
•

•

Bidra i utrulling (kunnskapsløft og integrering i planverk) av FNs bærekraftsmål inkludert
klima & energiplan internt i kommunen, samt få opp en prosjektportefølje for regionen i
samarbeid med næringsliv, akademia og andre offentlige aktører.
Utvikle styringsdokumenter inkludert eiendomsstrategi for etablering av Eiendomsselskapet
tilknyttet NBNF, samt lede og fullføre forhandlinger rundt transaksjoner og
transaksjonsprinsipper. Sikre endelig utbyggingsvedtak i Stortinget med lokal finansiering.
Redusere omfanget av planverk, effektivisering av planverk.

Næring, utvikling og landbruk
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•

•
•

•
•

•
•

•

NBNF: Bygge kunnskap og kompetanse som sikrer at planleggingen av Ny bydel oppfyller
NBNF-prosjektets ambisiøse målsetninger om klima, energi og miljø. Herunder størst mulig
grad av lokal massehåndtering og gjenbruk internt på området og videreutvikle tanker og
konsepter om et fremtidsrettet energisystem gjennom FME ZEN. Fokus på å utvikle
eiendomsselskapet.
Næring: Oppfølging av verdiskapningsstudien som veikart for strategisk næringsutvikling og
jobbe aktivt med å få til selskaps – og organisasjonsetableringer i Bodø regionen. I 2022
prioriteres arbeid med revisjon av kommunens næringsplan samt masterplan for reiseliv.
Smart Bodø: Videreutvikle Smart Bodø som paraplyfunksjon for kommunens prosjekter
knyttet til smart og bærekraftig byutvikling i nært samarbeid med innbyggere, næringsliv,
akademia og øvrige offentlige aktører. Utvikling av selskapet Kraft AS er viktig i dette
arbeidet
Luftfart, sikkerhet og beredskap: Lede prosjektet Samlok II til utbyggingsvedtak. Bidra til at
«Grønn Luftfart» etableres som et strategisk satsningsområde for Nordland.
City Loops: Forankre «Digital tvilling» i hele i organisasjonen og etablere et team med
superbrukere som sørger for implementering og bruk av dette i sine prosjekter, herunder i
byggeprosjekter, byplanlegging, massehåndtering, energisystemanalyser, infrastruktur &
trafikk.
Urbant landbruk: Skape møtepunkt, utvikle og teste ulike salgskanaler for lokale
produsenter, nye bærekraftige landbruksmetoder, samt modeller for urbant landbruk i
fremtidige kompakte byområder. Etablere en søkbar tilskuddsordning.
Landbruk og skogbruk. Fremme SMIL Bodø Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig
jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets
kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket

Plan og samfunn
•

•

•

•

•

Plan og samferdsel: Bidra til implementering og bruk av planmodulen i framsikt. Ivareta
oppgaver sammen med andre kommunale aktører i prosjektet Smartere transport Bodø.
Arbeide for bedre oppslutning om samkjøring gjennom appen Kinto. I plan- og
samferdselsrelaterte saker ivaretas saksbehandling, bistand til kommunedelsutvalgene og
lokale aktører.
Klima og miljø: Overordnet miljøprogram for ny bydel skal høres og vedtas. Utarbeide
rutiner for miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner for kommunes egne bygg- og
anleggsprosjekter. Revisjon av klima- og energiplanen inklusiv årlig rullering av
handlingsdelen i klimabudsjettet. Det skal også utarbeides klimaregnskap. Det skal
planlegges og utvikles piloter på grønne bygg- og anleggsplasser, planlegge og gjennomføre
Gjenbruksuka, og utvikle satsningsområder og piloter innenfor sirkulærøkonomi.
Handlingsplanen for plast skal vedtas.
Bolig: Boligplanen skal vedtas. Boligsosiale behov ivaretas i kommuneplanens arealdel og
samarbeid med private aktører, herunder Tilvisning avtaler og tildelingsavtaler. Følge opp
samarbeid og rapportering til Husbanken. Bidra i prosjektene bofellesskap Tverlandet og
småhus frem mot ferdigstillelse.
Folkehelse: Videreutvikle satsningen “Det gode liv” slik at det i større grad blir et verktøy for
samskaping og deltakelse i samfunnsutviklingen. Delta i forskingsprosjektet “Samskapte
byliv” og bidra til utvikling og bruk av status over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i
befolkningen i kommunal planlegging.
Mangfold og inkludering: Sikre at mangfold, inkludering og likestillingsperspektivet ivaretas i
kommunal planlegging, tjenesteproduksjon og i kommunens samarbeid med andre. Utvikle
tiltak som bidrar til å forhindre utenforskap innen arbeidsliv, kulturliv, fritid og hverdagsliv
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•

gjennom tverrfaglig samarbeid internt, og i samarbeid med næringsliv og frivillig sektor.
Sentralt i arbeidet står prosjekter som Mangfoldsledelse og Helt Med og arrangementer
som Barnas internasjonale dag og Internasjonale uke.
SLT: Fortsette arbeide med å implementere SLT modellen som metode i alle avdelingene, og
synliggjøre resultatene av arbeidet.

Teknisk
Sammendrag budsjett
Teknisk avdeling (TA) leverer tjenester innenfor flere områder og har ansvaret for mye av det som
engasjerer flere i det daglige. TA er viktig for by- og næringsutvikling som eksempelvis arealbruk,
byggesaker, infrastruktur, drift av vei og idrettsanlegg, karttjenester, vann- og avløpsprosjekter.

Rammer avdelingen
Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Totalsum

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

-269 178

-269 178

-269 178

-269 178

353 937

355 476

355 476

352 521

84 760

86 299

86 299

83 344

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Rammer avdelingens underområder
Beløp i 1000 kr

Org Nivå 3

Øk.plan 2022

BYGG OG MILJØ

-5 154

-5 879

-5 879

-5 879

BYTEKNIKK

66 956

69 036

69 036

69 036

BYUTVIKLING

18 083

18 083

18 083

18 083

3 918

4 102

4 102

1 147

956

956

956

956

84 760

86 299

86 299

83 344

TA ØVRIG
VA
Totalsum

Beskrivelse av dagens virksomhet
Oppgaver og status
Teknisk avdeling har stor tjenesteproduksjon innenfor mange viktige områder som har betydning for
innbyggernes dagligliv:
• Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering
• Vei- og trafikkanlegg, herunder vedlikehold og ivertaking av trygg ferdsel
• Drift og vedlikehold av park-, idrett og grøntanlegg
• Byplanlegging
• Samferdsel
• Byggesakstjenester og seksjonering
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• Oppmåling-/geodatatjenester
• Bypakken
Videre bidrar avdelingen gjennom aktivt samarbeid med andre avdelinger til gjennomføring av
kommunens øvrige planer.
Avdelingens inntekter, spesielt parkeringsinntekter, har i 2021 vært preget av variasjoner som følge av
Covid-19-situasjonen. Dette påvirker det estimerte regnskapsresultatet for året. Denne negative
trenden er ikke lagt til grunn i videre økonomiplan og er derfor et usikkerhetsmoment hvis trenden
vedvarer.
Kommunen har lenge vært inne i en sterk ekspansiv utbyggingsperiode med mange store
byutviklingsprosjekter. Også i kommende økonomiplanperiode planlegges det for vedvarende vekst.
Den økte veksten medfører press på flere av tjenestene., Vedlikeholdsetterslepet på vei er fortsatt stort.
Tilbakemeldinger på tjenesteleveranser fra publikum er svært gode, særlig på det grøntfaglige,
blomster, vinterbelysning, skøytebaner og vedlikehold lysløyper. På lekeplasser og idrettsanlegg er det
områder hvor vedlikeholdsetterslepet begynner å vises, men hvor prioriteringen er iht. til tilgjengelige
rammer.
Drikkevannskvaliteten i Bodø kommune er god, men stabiliteten i vannforsyningen er iht.
kommunebarometeret noe varierende ift. andre kommuner. Dette henger sammen med utskiftingstakt
av bla. rør og anlegg. Vannbehandlingsanlegget for hovedvannverket som leverer vann fra Heggmoen til
over 90% av innbyggerne er et moderne og sikkert anlegg. Utfordringene ligger i forsyningsnettet som
består av mange gamle og dårlige rørledninger. Utskiftningstakten er her, som i resten av landet, for lav.
Flere av distriksvannverkene krever en større oppgradering for å tilfredsstille kravene til sikker
vannforsyning.
Innenfor avløp ligger de største utfordringene på ledningsnettet med innlekking av fremmedvann og
gamle og dårlige rørledninger. Det må påregnes store kostnader i fremtiden for å utbedre dette. Bodø
kommune deltar i «bedreVann»-rapporteringen som er en tilstandsvurdering av kommunale vann- og
avløpstjenester i regi av Norsk vann. Generelt sett ligger Bodø her på gjennomsnittet for
vannforsyningen og på nedre halvdel av lista når det gjelder avløpstjenesten. Selv om en denne
rapporten kanskje ikke gir et helt korrekt bilde av bransjen så viser den at det er et behov for videre
oppgradering av nettet.
Når det kommer til saksbehandlingstid viser KOSTRA at Bodø kommune har god leveranse innen teknisk
sektor, bortsett fra området vei og trafikk der bemanningen er lav. Dette medfører restanser i
saksbehandlingen på dette området. I alle avdelingens kontorer pågår det kontinuerlig arbeid med å
forbedre både effektivitet og kvalitet ved blant annet hjelp av digitalisering, automatisering og
optimalisering av arbeidsprosesser.
Satsningsområder
Avdelingen har som målsetning å legge til rette for:
•

Bærekraftig og kompakt byutvikling - bærekraftig byutvikling gir rammer for en kompakt og
grønn arealbruk for hele kommunen (fra samfunnsdelen). Herunder:
o Ny bydel
o Utarbeidelse av forslag til kommuneplanens arealdel
o Utvikle parker og byrom, gjennomføre handlingsplan for parker og byrom.
o Tilrettelegging for grønn mobilitet (gange, sykkel).
o Oppgradering av byrom fram mot 2024, kulturhovedstadsåret
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•
•
•
•

•

Klima og miljø
o Ved innkjøp av nye redskaper og maskiner skal elektrisk alternativ alltid vurderes
Effektivisering, digitalisering og automatisering
o Fokus på en effektiv drift ved å ytterligere profesjonalisere, digitalisere og automatisere.
Standardisering ved gjennomføring av investeringsprosjekter
o Sørge for kvalitet i utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter.
Selvkostområder
o Vann og avløp
▪ Nye risikoanalyser og trusselbilder medfører økt fokus på sikkerhet i bransjen.
Økende risiko både i form av økt press på vannkilde/nedbørsfelt og anlegg
medfører skjerpede krav fra myndighetene.
▪ Nye miljøkrav og krav om en bærekraftig bransje medfører store utfordringer på
avløpssiden. Innføring av ny teknologi og smartere måter å jobbe på er saker
som det fokuseres på.
▪ For å sikre fleksibilitet og oppfølging i Investeringsprosjekter vil avdeling fra
2022 gå over til en porteføljestyring av sine VA-prosjekter,
o Øvrige
▪ Gjennomgang og fornying av gebyrregulativ for å gjøre dokumentet enkelt å forstå og
samtidig sikre at det er i tråd med de siste forskriftendringene innenfor selvkost.
Godt og utviklende arbeidsmiljø – Sterke fagmiljøer med rett kompetanse innenfor avdelingens
tjenesteområder. Kontroll og oppfølging gjennom:
o Sykefravær
o Medarbeidersamtaler
o Medarbeiderundersøkelser (10-faktor)

Kommunale gebyrer
Endring i gebyrregulativ
Det vises til eget vedlegg med detaljert forslag til revidert betalingsregulativ for plan-, bygge- og
delingssaker.
En gjennomgang etter den nye selvkostforskriften viser at selvkostområdet for plan-, bygge-, fradeling -,
oppmåling- og eierseksjoneringssaker har et lavt gebyrnivå. Som følge av høring av nytt regulativ jobbes
det med å få gebyrene tilpasset et forskriftsmessig nivå. Til regnskapsåret 2022 økes gebyrene ut over
den vanlige indeksjusteringen i det vedtatte gebyrregulativet. Økning i satsene utover indeksregulering
knytter seg til ny forskrift for selvkost, og er et ledd i tilpasning til nasjonale regler. Dette nye og
forbedrede gebyrregulativet legger opp til enklere justering til riktig nivå og forståelse av gebyrinnhold.
Dette gjøres ut fra en matrise som hensyntar alle kostnadsaspekter på selvkostområdene.
Det påpekes at det er vanskelig å budsjettere inntekter presist ut fra endringer i gebyrer da
gebyrinntektene alltid vil være et resultat av aktiviteten blant aktører i markedet som Bodø kommune
ikke har kontroll over.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Vedtak forrige periode
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme

85 353
-3 308
4 636
-831
497
85 850
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2023
2024
85 353
-3 924
4 711
-831
-44
85 309

85 353
-3 924
4 711
-831
-44
85 309

2025
85 353
-3 924
4 711
-831
-44
85 309

Økonomiplan for 2022-2025
Beløp i 1000

2022
Driftskonsekvens
Driftskostnader park Hundholmen plass/Nedre torg
Sum Driftskonsekvens
Nye behov
Pensjon 2022
Saldering 2022-2025 - Nedtrekk avdelingene 2025
Saldering 2022-2025 - Nedtrekk TA
Vintervedlikehold nye veier
Sum Nye behov
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

0
0

80
80

80
80

80
80

860
0
-2 000
50
-1 090
-1 090
84 760

860
0
0
50
910
990
86 299

860
0
0
50
910
990
86 299

860
-2 955
0
50
-2 045
-1 965
83 344

Utfordringer og strategi
Inntekter
Avdelingen ser usikkerhet i inntektsnivået på parkeringsområdet. Det ble i 2021 gjort endringer ift.
parkeringstider, men grunnet situasjonen med Covid-19 gir det et dårlig erfaringsgrunnlag for å beregne
inntektsnivået.
Inntektsnivåene innenfor selvkostområdene byggesak, plan og oppmåling påvirkes av aktivitetsnivå i
kommunen.
Drift
Det er vedtatt handlingsplan for parker og byrom, tiltaksplan for tilrettelegging for sykkel og plan for
oppgradering av kommunale lekeplasser. Oppgradering av byrom, ut over Hundholmen plass og nedre
torg, er ikke prioritert i investeringsbudsjettet i kommunedirektørens forslag. Oppgradering av
kommunale lekeplasser, ref. bystyresak PS130/21, er heller ikke prioritert.
En lav utskiftingstakt på vann og avløp vil medføre fare for brudd i ledningsnett og forurensing. Slik
situasjonen er i dag er det også for mye lekkasjer fra vannettet som medfører at for stor del av
produksjonen går tapt. Den høye gjeldsgraden til kommunen fører til at investeringsnivået innenfor VAområdet påvirkes. Utskiftingstakt innenfor området blir dermed blir lavere enn faglig anbefalt.
Det er et etterslep på vedlikehold av veier og gatelys og gir økt ressursbruk på nødreperasjoner og
medfører økte driftskostander. Dårlig vedlikehold medfører også klager fra publikum. Nye veier overtatt
i 2021 vil medføre økte driftskostnader på cirka 50.000,- i 2022.
Det vil i 2022 bli gjort en gjennomgang av alle driftsområder med sammenligning opp mot andre
kommuner og det private for å sikre optimal drift.
Øvrig økning i effektiviseringskravet fra ØP 21-24 på ytterligere 3,5 mill. forsøkes løst innenfor dagens
drift ved ytterligere driftstilpasninger.
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Tabell 1: Spesifisering av tiltak i Teknisk avdeling (tall i 1000)

1. Nye overtatte veier genererer økte vedlikeholdskostnader.
2. Driftskonsekvens av investeringer
3. Det foreslås å redusere tidligere vedtatt vintervedlikehold for sykkeltraseer (ref.
kommunedelplan sykkel) for å nå foreslått budsjettmål.
4. Fordelt etter Rana-modellen

Økonomi og finans
Sammendrag budsjett
Avdelingens hovedoppgave er å forvalte og utvikle kommunens økonomiske ressurser på en måte som
bidrar til effektiv tjenesteproduksjon. Økonomi- og finansavdelingen er budsjettert med 33 årsverk i
2022.

Rammer avdelingen
Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)
Driftsinntekter

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

-13 732

-13 079

-12 986

-12 986

Driftsutgifter

36 150

35 080

34 875

34 165

Totalsum

22 419

22 002

21 890

21 180

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Rammer avdelingens underområder
Beløp i 1000 kr

Org Nivå 4
INNKJØP

Øk.plan 2022
3 393

3 393

3 393

3 393

10 301

10 301

10 301

10 301

KOMMUNEDIREKTØR

2 278

2 278

2 278

2 278

ØKONOMI

6 448

6 031

5 919

5 209

Totalsum

22 419

22 002

21 890

21 180

REGNSKAP

Nettorammene til virksomhetene er vist i tabellen over. Avdelingens innsparingstiltak er lagt inn under
Økonomi, og er årsakene til at ramma her blir mindre lengre ut i økonomiplanperioden.

Side 107 av 132

Økonomiplan for 2022-2025

Beskrivelse av dagens virksomhet
Økonomi- og finansavdelingen består av Økonomikontoret, Regnskapskontoret og Innkjøpskontoret.
Analysekontoret er slått sammen med økonomikontoret og en lederstilling inndratt. Kommunedirektør
er område for seg selv, men for å få bedre struktur på dokumentet er dette området tatt inn som en del
av økonomi- og finans avdelingen
Økonomikontoret har ansvar for økonomisk planlegging og rapportering, drifts- og øvrige analyse,
utredninger, klimabudsjett, finans og finansforvaltning, bistand i økonomiske spørsmål mfl.
Regnskapskontoret sørger for riktig regnskapsinformasjon, korrekt momshåndtering, riktig bruk av lover
og forskrifter og ivaretar innfordringsfunksjon. I tillegg leverer kontoret tjenester til 3 kommunale
foretak, Salten Brann IKS, Salten kommunerevisjon IKS, Salten regionråd, Bodø kommunale
boligstiftelse, Bodø kirkelige fellesråd og noen små legater.
Innkjøpskontoret har ansvar for anskaffelser både for Bodø kommune og andre 20 kommuner gjennom
Felles innkjøp i Nordland.
Avdelingen har nettobudsjett på om lag 22,1 mill. kr. Driftstilpasningskrav på 2,8 mill. kr utgjør cirka 13%
av netto driftsutgifter og er hovedsakelig effektuert. Avdelingen vil i løpet av 2022 jobbe med å
effektuere resterende beløp i 2023 og 2024. Effektuering av så høyt driftstilpasningskrav har vært mulig
å gjennomføre som følge av gjennomførte robotiseringsprosess av fakturaflyt og gevinsten er realiser
ved naturlig avgang av 2 ansatte ved regnskapskontoret. I tillegg er en lederstilling inndratt og
arbeidsoppgaver absorbert av de øvrige ansatte ved økonomikontoret.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Vedtak forrige periode
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Nye behov
Nye stillinger innkjøp
Pensjon 2022
Saldering 2022-2025 - Nedtrekk avdelingene 2025
Sum Nye behov
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

22 450
-637
-1 094
-131
-1 862
20 588

22 450
-1 024
-1 124
-131
-2 279
20 171

22 450
-1 136
-1 124
-131
-2 391
20 059

22 450
-1 136
-1 124
-131
-2 391
20 059

1 682
149
0
1 831
1 831
22 419

1 682
149
0
1 831
1 831
22 002

1 682
149
0
1 831
1 831
21 890

1 682
149
-710
1 121
1 121
21 180

Utfordringer og strategi
Avdelingen opplever at tilgangen til riktig kompetanse begynner å bli dårligere, spesielt gjelder dette
spisskompetanse innenfor fagfeltet. Dette stiller krav til enda mer effektiv oppgaveløsning, høy
kompetanse og tilpasningsdyktighet.
Lønnsbudsjettet til avdelingen er 16 % høyere enn totale netto driftskostnader. Dette er mulig som følge
av salg av tjenester fra både regnskap og innkjøp. Avdelingen har gjennom robotisering av
arbeidsprosesser optimalisert ressursbruk, med den ulempen at avdelingen ikke lenger har fleksibilitet i
henhold til effektivisering. Hvert nytt effektiviseringskrav fremover vil resultere i at oppgavene må
skyves ut i tjenesteavdelinger i mangel av ledige ressurser ved avdelingen. Avdelingen vil i kommende
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økonomiplan fortsette arbeide med effektivisering, automatisering og digitalisering for å skape
muligheter for ytterligere ressursoptimalisering.
Kommunen opplever et stort trykk på alle ansatte ved avdelingen. Dette skyldes blant annet at
kommunen befinner seg i en omstillingsprosess hvor analyse- og økonomikompetansen er veldig
ettertraktet. Kommunen har i fjor startet opp et stort driftstilpasningsprosjekt som utvides fra 2022 med
store strukturelle endringer. Det er også stort trykk på innkjøpskontoret, både som følge av
innstramming i anskaffelsesregelverket, men også fordi markedet ute er blitt mye mer kompleks og
krevende. Kommunen står i fare for å bygge etterslep på anskaffelser og det er behov for økt kapasitet
ved kontoret. Alternativ til dette er kjøp av tjenester fra advokatfirmaer, noe som anses som økonomisk
uforsvarlig på grunn av priser på tjenester.

Tabellen viser avdelingens endringer i perioden. Tall i 1000 kr.

Kommentarer til endringene:
1. Innkjøpskontoret blir styrket med 2 årsverk.
2. Avdelingen sin andel av slutt salderingen for 2025. Det er ikke innarbeidet tiltak på dette p.t.
3. Fra tidligere økonomiplan ligger det igjen et mindre innsparingskrav, avdelingen har kontroll på
dette, og vil løses innenfor avdelingens driftsrammer.

Hovedmål
•
•
•
•

Effektivisering, digitalisering og automatisering
Godt og utviklende arbeidsmiljø
Pådriver i realisering av driftstilpasning
Strategisk innkjøpsfunksjon

Måltabell
Hovedmål

Effektivisering,
digitalisering og
automatisering
Godt og utviklende
arbeidsmiljø
Pådriver i realisering
av driftstilpasning

Indikator

Siste
måling
2020

Antall
gjennomførte
Antall utredninger
Score 10 faktor
Sykefravær
Deltagelse

Mål 2022

Mål 2023

Mål 2024

Mål 2025

2

2

1

1

3
2
2
2
Bedre enn 2020 Bedre enn i 2022 Bedre enn i 2022 Bedre enn i 2024
2,51

2,55
100,0 %
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Hovedmål

Strategisk
innkjøpsfunksjon

Indikator

Siste
måling
2020

Mål 2022

Mål 2023

Mål 2024

Mål 2025

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført
Gjennomført
Ny avtale inngått

Gjennomført
Gjennomført
7

Gjennomført
Gjennomført
6

Gjennomført
Gjennomført
6

Gjennomført
Gjennomført
6

Kommunenes Fellesområde
Sammendrag budsjett
Kommunens fellesområde er delt opp i 2 deler. De sentrale inntektene (skatt- og rammetilskudd,
eiendomsskatt, renteinntekter, aksjeutbytte, bruk av fond) og utgiftene (renteutgifter, avdrag, avsetning
til fond) er nærmere beskrevet i kapittelet Rammebetingelser økonomi. Det som gjenstår er ulike
tilskudd, avtaler, konsesjonskraft og pensjon som er beskrevet i dette kapittelet.

Rammer avdeling
Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Driftsinntekter

-61 971

-61 971

-61 971

-61 971

Driftsutgifter

461 421

433 153

428 025

428 107

Totalsum

399 450

371 182

366 054

366 136

Nettorammen vil ligge på rundt 400 mill. kr i starten av økonomiplanperioden, for så å falle ned mot 367
mill. kr i slutten av perioden. Ramma er nå ryddet helt for tidligere innsparingstiltak. Det betyr at disse
nå er fordelt ut til de ulike avdelingene.

Rammer avdelingens underområder
Beløp i 1000 kr

Org Nivå 4

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

AVSKRIVNINGER

137 797

137 797

137 797

137 797

AVTALER

129 580

136 208

136 080

136 163

FELLES

119 853

79 953

74 953

74 953

FINANS
KVOTEKRAFT

2 200

2 200

2 200

2 200

-15 360

-15 360

-15 360

-15 360

OPS

-2 483

-2 483

-2 483

-2 483

PENSJON

27 863

32 866

32 866

32 866

Totalsum

399 450

371 182

366 054

366 136

Kommunedirektøren har valgt å dele kommunes fellesområde opp i flere små områder, for å få bedre
kontroll over utgiftene og inntektene som ligger på dette området.
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Avskrivninger. Dette område inneholder kommunens avskrivninger (232,8 mill. kr), samt motposten til
kommunens kapitalkostnader (-95,0 mill. kr). Til sammen 137,8 mill. kr. Disse kapitalkostnadene ligger
på VA, Parkering K99 og boligkontoret. Motpost avskrivninger inngår i kapittelet Rammebetingelser
økonomi, og utgjør 236,4 mill. kr. Differansen på avskrivninger er 3,616 mill. kr - dette beløpet ligger inn
under Parkering K99 og er eneste avskrivning som ikke ligger på Kommunes fellesområde. Viktig avskrivningene har ingen resultateffekt på kommunens netto driftsresultat.
Avtaler, her inngår kontingenter, tilskudd til KF, tilskudd IKS og eksterne avtaler. Kontingenter. Her
ligger lisenser på kommunens felles datasystemer som Visma, Kvalitetslosen, House of Control, Framsikt
m.m. Det ligger også kontingent til KS på dette området, samt personalforsikringer. De postene er i
hovedsak prisjustert til 2022 nivå. KF. Dette er tilskudd til Bodø Havn KF 0,8 mill. kr, Bodø Spektrum KF
5,45 mill. kr og Stormen Konserthus Bodø KF 20,5 mill. kr. Tilskuddene er korrigert for nye
pensjonssatser, samt deflator. IKS. På dette området ligger driftstilskudd til Salten Brann IKS, Salten
Helse og miljøtilsyn IKS, Salten kommunerevisjon IKS samt kontrollutvalgsservice. Disse er justert i
henhold til budsjettforslagene fra IKS'ene. Eksterne avtaler. Hovedutgiften her gjelder Bodø kirkelige
fellesråd med 34,463 mill. kr. Dette tilskuddet er justert for ny pensjonssats og prisjustert. Det er også
innarbeidet innsparinger på 1,7 mill. kr i 2021, 2,261 mill. kr i 2022, 2,541 mill. kr i 2023 og 2,751 mill. kr
i 2024 i henhold til tidligere vedtak. Her ligger også et tilskudd til Salten regionråd på 1,86 mill. kr.
Felles tiltak. Her ligger lønnsavsetningen for 2022. Beregnet lønnsramme i 2022 er på 3,0 %, hvor
kommunedirektøren har antatt et overheng på 0,2 %, glidning på 0,4 % og vekst på 2,4 %. Bodø
kommune har en lønnsmasse eksklusive sosiale kostnader på om lag 1 797 mill. kr. Når en legger til
sosiale kostnader, så er beregnet lønnsmasse 2 219 mill. kr. En antatt vekst på 1,6 % tilsvarer dermed et
beløp på rundt 46 mill. kr (8/12 effekt). Det er derfor avsatt 50 mill. kr til lønnsoppgjøret 2022. Det er
også lagt inn en underskuddsdekning på 38 mill. kr for regnskap 2021.
Finansforvaltning. Det meste av finansforvaltningen er beskrevet under kapittel Rammebetingelser
økonomi. Det som ligger igjen her er bankgebyrer på 0,3 mill. kr, tilskudd til Tusenhjemmet på 1,90 mill.
kr.
Konsesjonskraft. Opprinnelig budsjettet fra 2021 er videreført, merk at budsjettet ble tatt ned med 5
mill. kr i budsjettprosessen 2021. Det er usikkerhet på hvilket nivå som vil være korrekt, men
strømprisene har steget i 2021, slik at Kommunedirektøren vil tro at nivået fra 2021 er reelt.
OPS. Denne posten gjelder brannstasjonsbygget. Posten videreføres på samme nivå som i 2021, merk at
en del budsjetteres nå som renter og avdrag, istedenfor husleie. Dette i henhold til regler om OPS. Dette
betyr at en del som tidligere inngikk i dette kapittelet, nå inngår i kapittel Rammebetingelser økonomi.
Det ligger midler inne til noe vedlikehold, samt husleie til Salten Brann IKS. Minusbeløpet i tabellen over
skyldes husleieinntekter på blålyssentralen med rundt 6 mill. kr.
Pensjon. Hovedutgiften på dette område er kommunens AFP kostnader. Budsjettet videreføres på 2021
nivå. Det er også lagt inn 1,5 mill. kr i hele perioden til overføring til investeringsregnskapet, for
finansiering av egenkapitaltilskudd i Bodø pensjonskasse. Det ligger også inne fra tidligere økonomiplan
en post på bruk av premiefondet på 5 mill. kr i 2022.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Vedtak forrige periode
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Nye behov
Felles ansvar Salten
Gjennomgang R8
Saldering 2022-2025 - Redusert underskuddsdekning pga UE
Saldering 2022-2025 - Redusert underskuddsdekning pga ØF
Saldering 2022-2025 - Reverser pensjon
Saldering 2022-2025 - Reverser pensjon/trygd
Saldering 2022-2025 - Tilskudd Stormen
Statsbudsjett 2022
Underskudd 2021
Sum Nye behov
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

191 240
114 314
63 425
1
177 741
368 981

191 240
156 389
66 425
1
222 815
414 055

191 240
151 179
66 425
1
217 605
408 845

191 240
151 179
66 425
1
217 605
408 845

22
-2 080
-3 000
-100
-2 609
-366
-7 000
7 603
38 000
30 470
30 470
399 450

53
-4 554
0
0
-42 609
-3 366
0
7 603
0
-42 873
-42 873
371 182

135
-4 554
0
0
-42 609
-3 366
0
7 603
0
-42 791
-42 791
366 054

218
-4 554
0
0
-42 609
-3 366
0
7 603
0
-42 709
-42 709
366 136
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Vedlegg
Forskriftsskjemaer
Oppr. budsjett
2021

Økonomiplan
2022

Økonomiplan
2023

Økonomiplan
2024

Økonomiplan
2025

Bevilgningsoversikt drift 1A

Regnskap
2020

Rammetilskudd

-1 373 469 321

-1 320 102 801

-1 346 523 001

-1 345 468 001

-1 343 118 401

-1 342 933 401

Inntekts- og formuesskatt

-1 589 150 002

-1 713 741 999

-1 779 355 999

-1 795 249 999

-1 811 074 999

-1 826 798 999

Eiendomsskatt

-174 720 047

-172 969 000

-217 096 000

-225 644 000

-223 850 000

-218 774 000

Andre generelle driftsinntekter

-10 372 020

-7 731 000

-7 526 000

-7 526 000

-7 526 000

-7 526 000

Sum generelle driftsinntekter

-3 147 711 390

-3 214 544 800

-3 350 501 000

-3 373 888 000

-3 385 569 400

-3 396 032 400

2 971 745 103

2 936 301 899

3 087 934 545

3 028 568 805

3 009 305 778

3 000 168 278

279 113 610

216 350 400

236 460 400

236 460 400

236 460 400

236 460 400

Korrigert sum bevilgninger drift, netto

Avskrivinger

Sum netto driftsutgifter

3 250 858 713

3 152 652 299

3 324 394 945

3 265 029 205

3 245 766 178

3 236 628 678

Brutto driftsresultat

103 147 322

-61 892 501

-26 106 055

-108 858 795

-139 803 222

-159 403 722

Renteinntekter

-28 439 946

-20 496 404

-47 649 304

-53 857 304

-59 961 104

-61 462 504

Utbytter

-41 001 344

-48 400 000

-51 000 000

-51 000 000

-51 000 000

-51 000 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

-50 110

-1 302 400

-1 480 000

-1 894 400

-2 131 200

-2 131 200

Renteutgifter

123 571 927

102 151 301

150 673 363

189 893 200

214 435 900

226 322 530

Avdrag på lån

184 940 608

225 672 297

242 876 996

253 212 996

268 102 996

285 235 196

Netto finansutgifter

239 021 135

257 624 794

293 421 055

336 354 492

369 446 592

396 964 022

-279 113 610

-216 350 400

-236 460 400

-236 460 400

-236 460 400

-236 460 400

63 054 847

-20 618 107

30 854 600

-8 964 703

-6 817 030

1 099 900

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

39 247 838

-14 565 300

-18 893 900

-18 177 400

-17 177 400

-17 177 400

-102 313 623

33 683 200

-48 360 700

25 642 103

22 494 430

14 577 500

0

0

34 900 000

0

0

0

-63 065 784

20 617 900

-30 854 600

8 964 703

6 817 030

-1 099 900

-10 937

-207

0

0

0

0

Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Bevilgninger drift 1B
Administrasjon

Oppr. budsjett
2021

Regnskap
2020

Økonomiplan
2022

Økonomiplan
2023

Økonomiplan
2024

Økonomiplan
2025

135 939 280

135 423 952

128 804 640

131 611 000

128 824 773

128 564 773

Oppvekst og kultur

1 280 259 553

1 281 435 544

1 255 851 687

1 229 693 687

1 222 251 687

1 182 257 687

Helse- og omsorg

1 235 567 971

1 227 905 467

1 251 624 809

1 214 503 509

1 214 617 509

1 246 920 509

153 451 751

161 890 710

160 799 078

157 740 978

157 594 078

162 430 078

Næring og utvikling

30 780 505

29 155 378

28 195 724

27 717 324

27 255 424

26 215 624

Teknisk

79 390 166

85 352 608

84 759 585

86 298 585

86 298 585

83 343 585

Økonomi og finans

20 877 972

22 450 012

22 418 586

22 001 586

21 889 586

21 179 586

Utbygging og eiendom
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Kommunenes Fellesområde
Sum bevilgninger drift, netto

135 423 612

73 552 728

226 753 136

233 384 636

228 256 636

228 338 936

3 071 690 809

3 017 166 399

3 159 207 245

3 102 951 305

3 086 988 278

3 079 250 778

93 399 365

98 663 200

98 663 200

98 663 200

98 663 200

98 663 200

8 492

0

0

0

0

0

Herav:
Avskrivinger
Netto renteutgifter og -inntekter
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger drift, netto

Bevilgningsoversikter investeringer 2A

0

0

0

0

0

0

37 312 680

-14 715 300

-19 043 900

-18 327 400

-17 327 400

-17 327 400

-30 774 830

-3 083 400

-8 346 600

-5 953 300

-3 653 300

-2 253 300

2 971 745 103

2 936 301 899

3 087 934 545

3 028 568 805

3 009 305 778

3 000 168 278

Oppr. budsjett
2021

Regnskap
2020

Økonomiplan
2022

Investeringer i varige driftsmidler

905 165 510

671 180 000

Tilskudd til andres investeringer

Økonomiplan
2023

470 404 000

Økonomiplan
2024

545 677 000

Økonomiplan
2025

606 621 000

404 210 000

39 612 176

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

5 185 476

1 500 000

222 500 000

222 500 000

222 500 000

1 500 000

Utlån av egne midler

2 150 000

0

0

0

0

0

0

0

6 850 000

9 500 000

2 685 000

4 800 000

952 113 162

677 680 000

704 754 000

782 677 000

836 806 000

415 510 000

Kompensasjon for merverdiavgift

-140 282 168

-74 603 365

-55 290 059

-55 175 430

-65 139 273

-33 531 488

Tilskudd fra andre

-129 108 673

-64 410 000

-59 053 000

-9 500 000

-2 685 000

-4 800 000

-14 328 630

-70 000 000

-246 400 000

-221 000 000

-221 000 000

0

0

0

0

0

0

0

Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter

Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper

0

0

0

0

0

0

-10 865 160

0

0

0

0

0

Bruk av lån

-694 753 033

-525 881 635

-329 810 941

-492 801 570

-543 781 727

-372 978 512

Sum investeringsinntekter

-989 337 664

-734 895 000

-690 554 000

-778 477 000

-832 606 000

-411 310 000

241 019 911

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

-241 019 911

-200 000 000

-200 000 000

-200 000 000

-200 000 000

-200 000 000

54 375 180

67 440 000

75 940 000

80 488 000

84 514 000

88 492 000

Mottatte avdrag på videreutlån

-70 359 920

-67 440 000

-75 940 000

-80 488 000

-84 514 000

-88 492 000

Netto utgifter videreutlån

-15 984 740

0

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån

Overføring fra drift

0

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond

22 686 844

-4 195 000

0

0

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond

30 522 408

62 718 000

-12 700 000

-2 700 000

-2 700 000

-2 700 000

Dekning av tidligere års udekket beløp

0

0

0

0

0

0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger

53 209 252

57 023 000

-14 200 000

-4 200 000

-4 200 000

-4 200 000

Fremført til inndekning i senere år (udekket)

10

-192 000

0

0

0

0

Bevilgninger investeringer 2B - investeringer i varige
driftsmidler
Administrasjon
Oppvekst og kultur
Helse- og omsorg

Oppr. budsjett
2021

Regnskap
2020

Økonomiplan
2022

21 781 872

5 500 000

420 117 837

156 920 000

59 113 000

11 956 946

76 956 000

125 700 000
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5 800 000

Økonomiplan
2023
2 500 000

Økonomiplan
2024

Økonomiplan
2025

500 000

2 000 000

89 788 000

55 341 000

51 138 000

167 000 000

263 706 000

77 706 000
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Utbygging og eiendom
Næring og utvikling
Teknisk
Kommunenes Fellesområde
Investeringer i varige driftsmidler

Bevilgninger investeringer 2B - tilskudd til andres
investeringer
Hovdejordet 3 etg

47 753 539

63 200 000

41 682 000

42 188 000

42 188 000

45 732 000

1 347 304

2 000 000

0

0

0

0

389 208 012

363 604 000

232 033 000

238 632 000

239 317 000

222 571 000

13 000 000

3 000 000

6 076 000

5 569 000

5 569 000

5 063 000

905 165 510

671 180 000

470 404 000

545 677 000

606 621 000

404 210 000

Oppr. budsjett
2021

Regnskap
2020

Økonomiplan
2022

Økonomiplan
2023

Økonomiplan
2024

Økonomiplan
2025

841 600

0

0

0

0

0

-250 000

0

0

0

0

0

0

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Vei Burøya

15 000 000

0

0

0

0

0

Kai Vestbrekken/Dampskipskai Sør

22 252 757

0

0

0

0

0

538 394

0

0

0

0

0

Mindre Investeringsprosjekter idrett og friluft PS 19/74
Oppgradering av kirker

Kai Blixvær
Inv Justeringsavtaler Mva Utbyggingsavtaler
Tilskudd til andres investeringer

Bevilgninger investeringer 2B - investeringer i aksjer og
andeler
BKP-egenkapitaltilskudd

1 229 425

0

0

0

0

0

39 612 176

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Oppr. budsjett
2021

Regnskap
2020
5 185 476

Bevilgninger investeringer 2B - utlån
Mindre Investeringsprosjekter idrett og friluft PS 19/74

5 185 476

Økonomiplan
2024

Økonomiplan
2025

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0

221 000 000

221 000 000

221 000 000

0

1 500 000

222 500 000

222 500 000

222 500 000

1 500 000

Oppr. budsjett
2021

Regnskap
2020

Økonomiplan
2023

1 500 000

Ny by ny flyplass
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Økonomiplan
2022

Økonomiplan
2022

Økonomiplan
2023

Økonomiplan
2024

Økonomiplan
2025

250 000

BKP-egenkapitaltilskudd

1 900 000

0

0

0

0

0

Utlån av egne midler

2 150 000

0

0

0

0

0

Oppr. budsjett
2021

Økonomiplan
2022

Økonomiplan
2023

Økonomiplan
2024

Økonomiplan
2025

Økonomisk oversikt drift 3

Regnskap
2020

Rammetilskudd

-1 373 469 321

-1 320 102 801

-1 346 523 001

-1 345 468 001

-1 343 118 401

-1 342 933 401

Inntekts- og formuesskatt

-1 589 150 002

-1 713 741 999

-1 779 355 999

-1 795 249 999

-1 811 074 999

-1 826 798 999

-174 720 047

-172 969 000

-217 096 000

-225 644 000

-223 850 000

-218 774 000

-238 775

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

-150 000

Andre overføringer og tilskudd fra staten

-100 133 680

-134 256 008

-140 160 316

-140 160 316

-137 179 316

-137 179 316

Overføringer og tilskudd fra andre

-640 636 745

-479 047 780

-444 974 172

-442 940 572

-440 481 672

-440 044 272

Brukerbetalinger

-129 698 890

-139 412 132

-145 792 607

-145 792 607

-145 792 607

-148 212 607

Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter

Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester

-346 134 536

-398 619 060

-384 835 947

-384 850 747

-384 861 847

-384 861 847

-4 354 181 997

-4 358 298 780

-4 458 888 042

-4 480 256 242

-4 486 508 842

-4 498 954 442

2 244 161 086

2 265 839 827

2 254 793 889

2 124 414 311

2 103 448 612

2 036 193 612

400 642 794

320 141 448

511 768 914

516 099 514

515 219 914

514 883 114

1 117 914 368

1 157 693 398

1 097 084 906

1 153 212 043

1 149 743 516

1 210 285 516

Overføringer og tilskudd til andre

415 497 462

336 381 206

332 673 879

341 211 179

341 833 179

341 728 079

Avskrivninger

279 113 610

216 350 400

236 460 400

236 460 400

236 460 400

236 460 400

4 457 329 319

4 296 406 279

4 432 781 987

4 371 397 447

4 346 705 620

4 339 550 720

103 147 322

-61 892 501

-26 106 055

-108 858 795

-139 803 222

-159 403 722

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
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Renteinntekter

-28 439 946

-20 496 404

-47 649 304

-53 857 304

-59 961 104

-61 462 504

Utbytter

-41 001 344

-48 400 000

-51 000 000

-51 000 000

-51 000 000

-51 000 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

-50 110

-1 302 400

-1 480 000

-1 894 400

-2 131 200

-2 131 200

Renteutgifter

123 571 927

102 151 301

150 673 363

189 893 200

214 435 900

226 322 530

Avdrag på lån

184 940 608

225 672 297

242 876 996

253 212 996

268 102 996

285 235 196

Netto finansutgifter

239 021 135

257 624 794

293 421 055

336 354 492

369 446 592

396 964 022

-279 113 610

-216 350 400

-236 460 400

-236 460 400

-236 460 400

-236 460 400

63 054 847

-20 618 107

30 854 600

-8 964 703

-6 817 030

1 099 900

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

39 247 838

-14 565 300

-18 893 900

-18 177 400

-17 177 400

-17 177 400

-102 313 623

33 683 200

-48 360 700

25 642 103

22 494 430

14 577 500

0

0

34 900 000

0

0

0

-63 065 784

20 617 900

-30 854 600

8 964 703

6 817 030

-1 099 900

-10 937

-207

0

0

0

0

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
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Gebyrregulativ for kommunalt VA, spredt avløp, forurensing 2022
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Prisliste for VA-tjenester 2022
Kvalitetssikring av VA ledninger

Pris ordinær
inkl. mva

Pris overtid inkl.
mva.

kr 5 500

kr 7 012

kr 13 125

kr 14 400

Desinfeksjon med klor

kr 5 500

kr 7 400

Avkloring og idriftsettelse.

kr 5 050

kr 5 650

Vannavstengning ordinær
bestilling

kr 2 600

kr 4 150

Vannavstengning akutt

kr 6 120

kr 6 120

Oppfylling svampkjøring
Trykkprøving PVC,GUP,SJK

Priser for kvalitetssikring
gjelder pr. ledningsstrekk
og for dimensjon til og med
300mm. For dimensjoner
over 300 mm kan det gis
eget pristilbud.

Gebyrliste
Administrasjonsavdelingen
Tabellen viser gebyrene i Administrasjonsavdelingen

Skjenkebevilling
Gebyr

Enhet

Ambulerende
skjenkebevilling

kr

Sats 2021

Sats 2022

390

390

Endring i Endring i %
kr
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0

0,0 %

Merknad

Gebyret reguleres av
alkoholloven § 6-2 i
alkoholforskriften. I
2021 var gebyret kr
390,-. Kommunen

Økonomiplan for 2022-2025
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

Endring i Endring i %
kr

Merknad

benytter satsen for
2022 når den blir kjent,
som regel i desember
året før (2021).

Oppvekst- og kulturavdelingen
Tabellen viser gebyrene i Oppvekst. og kulturavdelingen

Skole
Gebyr

Enhet

Foreldrebetaling SFO hel plass pr
måned
Foreldrebetaling SFO hel plass pr
måned
Foreldrebetaling SFO hel plass pr
måned
Foreldrebetaling SFO hel plass pr
måned
Foreldrebetaling SFO hel plass pr
måned
Foreldrebetaling SFO Hel plass pr
måned
Foreldrebetaling SFO Hel plass pr
måned
Foreldrebetaling SFO Hel plass pr
måned
Foreldrebetaling SFO hel plass pr
måned
Overnatting på
Pr natt
skoler
Overnatting på
Pr natt
skoler

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

2808

2878

70

2,5 %

2287

2344

57

2,5 %

1762

1806

44

2,5 %

1453

1489

36

2,5 %

968

992

24

2,5 %

278

285

7

2,5 %

329

337

8

2,4 %

953

977

24

2,5 %

192

197

5

2,6 %

104

106

2

1,9 %

74

76

2

2,7 %

Merknad
5 dagers
tilbud
4 dagers
tilbud
3 dagers
tilbud
2 dagers
tilbud
1 dags tilbud
Opphold på 1
time pr gang
Opphold på
enkelt dag
Sommer-SFO
sats per uke
Sommer-SFO
sats per dag
Skolen i
Væran
Andre skoler

Foreldrebetaling SFO
På Kjerringøy skole og Skolen i Væran er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er
tilsvarende kortere pga av skyssordning (dvs1920, 1563, 1205, 993, 662). Misvær, Saltstraumen og
Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert (dvs
2446, 1992, 1535, 1266, 843). Se følgende link for opplysninger om søknad, moderasjoner og vedtekter.
https://bodo.kommune.no/skolefritidsordning-sfo/category1034.html
Foreldrebetaling SFO
På Kjerringøy skole og Skolen i Væran er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er
tilsvarende kortere pga av skyssordning (dvs1920, 1563, 1205, 993, 662). Misvær, Saltstraumen og
Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert (dvs
2446, 1992, 1535, 1266, 843). Se følgende link for opplysninger om søknad, moderasjoner og vedtekter.
https://bodo.kommune.no/skolefritidsordning-sfo/category1034.html
Foreldrebetaling SFO
På Kjerringøy skole og Skolen i Væran er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er
tilsvarende kortere pga av skyssordning (dvs1920, 1563, 1205, 993, 662). Misvær, Saltstraumen og
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Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert (dvs
2446, 1992, 1535, 1266, 843). Se følgende link for opplysninger om søknad, moderasjoner og vedtekter.
https://bodo.kommune.no/skolefritidsordning-sfo/category1034.html
Foreldrebetaling SFO
På Kjerringøy skole og Skolen i Væran er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er
tilsvarende kortere pga av skyssordning (dvs1920, 1563, 1205, 993, 662). Misvær, Saltstraumen og
Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert (dvs
2446, 1992, 1535, 1266, 843). Se følgende link for opplysninger om søknad, moderasjoner og vedtekter.
https://bodo.kommune.no/skolefritidsordning-sfo/category1034.html
Foreldrebetaling SFO
På Kjerringøy skole og Skolen i Væran er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er
tilsvarende kortere pga av skyssordning (dvs1920, 1563, 1205, 993, 662). Misvær, Saltstraumen og
Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert (dvs
2446, 1992, 1535, 1266, 843). Se følgende link for opplysninger om søknad, moderasjoner og vedtekter.
https://bodo.kommune.no/skolefritidsordning-sfo/category1034.html

Skole
Gebyr

Enhet

Sats Sats 2022
2021

Endring i
kr

Endring i
%

Aktivitet
kulturskole
Aktivitet
kulturskole
Aktivitet
kulturskole

Pr semester

1950

Pr semester

1999

49

2,5 %

Fag som har fullt skoleår

3028

3104

76

2,5 %

Fag som har fullt skoleår

Pr semester

1422

1458

36

2,5 %

Aktivitet
kulturskole
Aktivitet
kulturskole
Aktivitet
kulturskole
Aktivitet
kulturskole
Aktivitet
kulturskole

Pr semester

572

572

0

0,0 %

Fag som har avkortet
skoleår (30 uker
undervisning)
Instrumentleie

Pr semester

377

386

9

2,4 %

Pr time

347

356

9

2,6 %

Pr time

521

534

13

2,5 %

Pr time

295

302

7

2,4 %

Aktivitet
kulturskole
Aktivitet
kulturskole

Pr time

641

657

16

2,5 %

Pr time

416

426

10

2,4 %

Opplæring
voksne

Pr undervisningstime

0

0

0

0,0 %

Opplæring
voksne
Opplæring
voksne
Opplæring
voksne

Pr undervisningstime

0

0

0

0,0 %

Pr undervisningstime

68

70

2

2,9 %

4952

5076

124

2,5 %

Pr semester
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Merknad

Materialavgift visuelle
kunstfag
Salg av tjenester til lag
og foreninger
Salg av tjenester til lag
og foreninger
Salg av tjenester til lag
og foreninger,
assistanse spill
Avgift ved
elevopptredener
Ved salg av tjenester i
grunnskolen;
tolærersystem
Elever med rett til
opplæring i nork og
samfunnskunnskap
Kveldskurselever
Tilbud til elever med
plikt til norskopplæring
Kveldskurs 4 t/u.
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Gebyr

Enhet

Sats Sats 2022
2021

Opplæring
voksne

Pr semester

6749

Endring i
kr

Endring i
%

169

2,5 %

6918

Merknad

B2-kurs 6 t/u.

Aktivitet kulturskole
Instrumentalopplæring, sang, samspillgrupper, visuelle kunstfag, drama, skriveverksted. Sats elever
under 20 år
Aktivitet kulturskole
Instrumentalopplæring, sang, samspillgrupper, visuelle kunstfag, drama, skriveverksted. sats elever over
20 år
Aktivitet kulturskole
Kulturlek. Sats elever under 20 år
Aktivitet kulturskole
Medlemmer u/18 år
Aktivitet kulturskole
Medlemmer o/18 år
Opplæring voksne
Flyktninger og familiegjenforente innvandrere får gratis norskopplæring. Dette tilbudet gis på dagtid
med inntil 25 timer / uke varierende med gruppetilhørighet
Opplæring voksne
Kveldskurselever som har rett og plikt til norskopplæring men som ikke har gjennomført dette på dagtid
kan gis gratis undervisning på kveldstid
Opplæring voksne
Det kan gis tilbud til elever med pilt til norskoplæring(ikke rettighetselever) og evt. EØSarbeidsinnvandrere/andre i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass
Opplæring voksne
2 kvelder i uka à 2 timer i 16 uker
Opplæring voksne
2 ettermiddager pr uke i 14 uker. Inkludert lærermateriell.

Barnehager
Gebyr

Enhet

Foreldrebetaling, halv Pris pr måned
plass:, 17-24 timer
Foreldrebetaling, hel Pris pr måned
plass, mer enn 41
timer

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

1620

1660

40

2,5 %

3230

3315

85

2,6 %
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Makspris pr
år kr 36 465
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Gebyr

Enhet

Foreldrebetaling

Sats pr
ukedag
Pris pr måned

225

235

10

4,4 %

72

75

3

4,2 %

Kostpenger, middels Pris pr måned
sats
Kostpenger, høy sats Pris pr måned

215

225

10

4,7 %

285

295

10

3,5 %

Kostpenger, lav sats

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Merknad

Idrett
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

Idrettshaller/25 m
basseng
Idrettshaller/25 m
basseng
Mørkvedlia
friidrettsanlegg
Mørkvedlia
friidrettsanlegg

Kroner per
time
Kroner per
time
Kroner per
time
Kroner per
time

126

144

18

14,3 %

457

483

26

5,7 %

126

144

18

14,3 %

445

483

38

8,5 %

Bankgata
flerbrukshall/liten
flerbrukshall
Bankgata
flerbrukshall/liten
flerbrukshall
Bankgata
flerbrukshall/liten
flerbrukshall
Gymnastikksaler og 12
m basseng
Gymnastikksaler og 12
m basseng
Depositum utlån
nøkler/nøkkelkort til
kultur og idrettsbygg
Depositum utlån
nøkkelkort/nøkler til
kultur- og idrettsbygg
Bestemorenga rulle- og
skianlegg
Bestemorenga rulle- og
skianlegg
Uteareal

Kroner per
time

56

62

6

10,7 %

Kroner per
time

153

162

9

5,9 %

Kroner per
mnd

4100

4685

585

14,3 %

Kroner per
time
Kroner per
time
Depositum
per utlån

0

0

0

0,0 %

230

242

12

5,2 %

Trening barn og
unge
Trening voksne

0

500

500

0,0 %

Nøkkelkort

0

1000

1 000

0,0 %

Nøkler

Kroner per
time
Kroner per
time
Kroner per
døgn per m2

126

144

18

14,3 %

457

483

26

5,7 %

1

1

0

0,0 %

Diverse
Kunstgress/fotballbaner
Kunstgress/fotballbaner

Ingen
Kroner per
time
Kroner per
time

0
252

0
288

36

14,3 %

915

966

51

5,6 %

Depositum
per utlån

Endring i Endring i %
kr

Depositum utlån nøkler/nøkkelkort til kultur og idrettsbygg
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Trening barn og
unge
Arrangement og
trening voksne
Friidrettsbanen
trening barn/unge
Friidrettsbanen
arrangement og
trening voksne
Trening barn og
unge per sal
Arrangement og
trening voksne per
sal
Brukere 2 etg halv
sal

Trening barn og
unge
Arrangement og
trening voksne
Leie
parkeringsareal ol
til kommersielle
tiltak
Trening barn og
unge 11'er
Arrangement og
trening voksne
11'er

Økonomiplan for 2022-2025
Nytt depositum
Depositum utlån nøkkelkort/nøkler til kultur- og idrettsbygg
Nytt depositum
Diverse
- Kommersielle arrangement - pris etter avtale. - Fylkeskommunale og statlige skoler, og lag fra andre
kommuner betaler voksenpris - 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, skal ha samme leiepris til trening for barn/unge, som i sammenlignbare anlegg. Kommunedirektøren 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.
Kunstgress-/fotballbaner
Leieprisen per time reduseres forholdsmessig ut fra banestørrelse. Naturgress og vinterbrøytede baner
dobbel sats.
Kunstgress-/fotballbaner
Leieprisen per time reduseres forholdsmessig ut fra banestørrelse. Naturgress og vinterbrøytede baner
dobbel sats.

Bibliotek
Gebyr

Enhet

Varselgebyr

Kroner per
varsel
Kroner per
varsel
Kroner per
varsel
Kroner per
varsel
Kroner per
varsel

Varselgebyr
Varselgebyr
Varselgebyr
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Merknad

31

31

0

0,0 %

62

62

0

0,0 %

57

57

0

0,0 %

120

120

0

0,0 %

425

425

0

0,0 %

1. varsel - 3 uker
etter forfall - barn
1. varsel - 3 uker
etter forfall - voksen
2. varsel - 5 uker
etter forfall - barn
2. varsel - 5 uker
etter forfall - voksen
Fagbøker - barn

Kroner per
varsel

545

545

0

0,0 %

Fagbøker - voksen

Kroner per
varsel

360

360

0

0,0 %

Kroner per
varsel

480

480

0

0,0 %

Kroner per
varsel

0

0

0

0,0 %

Kroner per
varsel

340

340

0

0,0 %

Skjønnlitteratur voksen - betaling i
skranke
Skjønnlitteratur voksen - kommunal
faktura
Skjønnlitteratur barn - betaling i
skranke
Skjønnlitteratur barn - kommunal
faktura
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Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Merknad

Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall
Erstatningskrav /
regning 7 uker
etter forfall

Kroner per
varsel

105

105

0

0,0 %

Kroner per
varsel

160

160

0

0,0 %

Kroner per
varsel

245

245

0

0,0 %

Kroner per
varsel

350

350

0

0,0 %

Video / CD kommunal faktura

Kroner per
varsel

295

295

0

0,0 %

Kroner per
varsel

405

405

0

0,0 %

Kroner per
varsel

520

520

0

0,0 %

Kroner per
varsel

640

640

0

0,0 %

Kroner per
varsel

405

405

0

0,0 %

Lydbøker inntil 4
enheter - betaling i
skranke
Lydbøker inntil 4
enheter - kommunal
faktura
Lydbøker over 4
enheter - betaling i
skranke
Lydbøker over 4
enheter - kommunal
faktura
Mikrofilm - betaling i
skranke

Kroner per
varsel

520

520

0

0,0 %

Mikrofilm kommunal faktura

Kroner per
varsel

205

205

0

0,0 %

Tegneseriebøker betaling i skranke

Kroner per
varsel

290

290

0

0,0 %

Tegneseriebøker kommunal faktura

Tegneserier /
tidsskrifter - betaling
i skranke
Tegneserier /
tidsskrifter kommunal faktura
Video / CD - betaling
i skranke

Helse- og omsorgsavdelingen
Tabellen viser gebyrene i Helse- og omsorgsavdelingen

Hjemmetjenester
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

Endring i kr

Endring i %

Egenandel
praktisk
bistand
Egenandel
praktisk
bistand
Egenandel
praktisk
bistand
Egenandel
praktisk
bistand

Kostnad per
time

491

504

13

2,6 %

Maks per
måned

210

215

5

2,4 %

Maks per
måned

1228

1260

32

2,6 %

Maks per
måned

1965

2016

51

2,6 %
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Merknad
Pris for
tjenesten fra 2
-3G
0-2G
0212 797
2-3G
212 798 - 319
196
3-4G
319 197 - 425
595

Økonomiplan for 2022-2025
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

Endring i kr

Endring i %

Egenandel
praktisk
bistand
Egenandel
praktisk
bistand
Egenandel
praktisk
bistand
Egenandel
praktisk
bistand

Maks per
måned

3439

3528

89

2,6 %

Maks per
måned

4422

4536

114

2,6 %

Maks per
måned

5404

5544

140

2,6 %

Maks per
måned

10317

10584

267

2,6 %

Sats 2021

Sats 2022

Endring i kr

Endring i %

43

31

-12

-27,9 %

Merknad
4-5G
425 596 - 531
994
5-6G
531 995 - 638
393
6-7G
638 394 - 744
792
11 - 12 G

Brukertransport
Gebyr

Enhet

Billettpris for
2021

Enhetspris

Merknad
Billettpris per
tur

Trygghetsalarm
Gebyr

Enhet

Sats Sats 2022 Endring i Endring i
2021
kr
%

Merknad

Etableringsgebyr /
flytting av
trygghetsalarm
Etableringsgebyr /
flytting av
trygghetsalarm
Månedsleie
Trygghetsalarm
Månedsleie
Trygghetsalarm
Månedsleie
Trygghetsalarm
Månedsleie
Trygghetsalarm
Månedsleie
Trygghetsalarm
Månedsleie
Trygghetsalarm
Engangspriser
Trygghetsalarm
Engangspriser
Trygghetsalarm

Engangspris

0

0

0

0,0 %

Under 2 G

Engangspris

950

950

0

0,0 %

Over 2 G

Månedsleie

210

215

5

2,4 %

Under 2 G

Månedsleie

580

580

0

0,0 %

3-4G

Månedsleie

850

850

0

0,0 %

Over 4 G

Månedsleie

29

29

0

0,0 %

Månedsleie

10

10

0

0,0 %

Månedsleie TRYGGI
(pårørendevarsling)
Månedsleie Røykvarsler

Månedsleie

310

310

0

0,0 %

2-3G

Engangspris

460

460

0

0,0 %

Armreim/Snor til Smile/Atom

Engangspris

1196

1290

94

7,9 %

Engangspriser
Trygghetsalarm

Engangspris

610

610

0

0,0 %

Etableringsgebyr montering
røykvarsler (automatisk varsling
til responssenter)
Etableringsgebyr/flytting annen
velferdsteknologi

Matombringing
Gebyr

Enhet

Matlevering

Enhetspris

Sats 2021
90

Sats 2022 Endring i kr Endring i %
92
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2

2,2 %

Merknad
Pris per middag

Økonomiplan for 2022-2025
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Matlevering

Enhetspris

32

33

1

3,1 %

Matlevering

Enhetspris

32

33

1

3,1 %

Middag
dagaktivitetssenter

Enhetspris

0

92

92

0,0 %

Merknad
Pris per
kveldsmåltid
Pris per frokost

Institusjon
Gebyr

Enhet

Sats 2021 Sats 2022

Korttidsopphold i
Institusjon
Korttidsopphold i
Institusjon
Langtidsopphold i
institusjon
Korttidsopphold i
Institusjon
Egenandel deltakelse på
dagaktivitetssenter
Egenandel deltakelse på
dagaktivitetssenter
Egenandel deltakelse på
dagaktivitetssenter
Egenandel deltakelse på
dagaktivitetssenter
Egenandel deltakelse på
dagaktivitetssenter

Per
dag/natt
Per døgn

Endring i
kr

Endring i
%

Merknad

95

100

5

5,3 %

Dag/nattopphold

175

180

5

2,9 %

Per år

9000

9100

100

1,1 %

Døgnopphold i
institusjon
Fribeløp i enkeltrom

Per år

42900

44100

1 200

2,8 %

Per uke

200

200

0

0,0 %

Fribeløp i
dobbeltrom
1 dag

Per uke

400

400

0

0,0 %

2 dager

Per uke

600

600

0

0,0 %

3 dager

Per uke

800

800

0

0,0 %

4 dager

Per uke

1000

1000

0

0,0 %

5 dager

Fysioterapi
Gebyr

Enhet

Egenandel
fysioterapi

Kroner per
behandling /
undersøkelse
Per behandling

185

185

0

0,0 %

Undersøkelse, inntil 30
min. første gang

131

135

4

3,1 %

Per behandling

42

42

0

0,0 %

Egenandel
Fysioterapi

Per behandling

131

132

1

0,8 %

Egenandel
Fysioterapi

Per behandling

42

42

0

0,0 %

Egenandel
Fysioterapi
Egenandel
Fysioterapi

Per behandling

0

27

27

0,0 %

Per behandling

102

102

0

0,0 %

Behandling hos
fysioterapeut
Tillegg for behandling
ut over 20 min. per
påbegynte 10. min
Behandling hos
fysioterapeut med
tilleggskompetanse i
psykomotorisk
fysioterapi
Tillegg for behandling
ut over 20 min. per
påbegynte 10. min
Veiledet trening, minst
30 min.
Gruppebehandling i 60
min. (1 - 5 personer)

Egenandel
Fysioterapi
Egenandel
Fysioterapi

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Egenandel fysioterapi
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Økonomiplan for 2022-2025
Ifølge kapittel II i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m, kan kommunen kreve
egenbetaling per behandling eller undersøkelse. Satsen ble innført per 1 juli 2020.

Teknisk avdeling
Tabellen viser gebyrene i Teknisk avdeling

Vann og avløp
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Gebyrregulativ

Merknad
Gebyrregulativet
reguleres per 1/1-22
i tråd med eget
vedlegg
“Gebyrregulativ for
kommunalt VA,
spredt avløp,
forurensing 2022”
Prislisten reguleres
per 1/1-22 i tråd
med eget vedlegg
“Prisliste VAtjenester 2022"

Prisliste VAtjenester

Bygge-, plan-, fradeling- og oppmålingssaker
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

Endring i Endring i %
kr

Merknad

Gebyrregulativ

Gebyrregulativet
reguleres per 1/1-22 i
tråd med eget vedlegg
“Betalingsregulativ for
plan- bygge- og
delingssaker 2022”

Parkeringsgebyr
Gebyr
Sone 1 per
time - første
time
Sone 1 per
time - andre
time
Sone 1 per
time - tredje
og påfølgende
timer
Sone 2 per
time
Sone 2 Månedskort
Sone 2 halvårskort
Sone 2 årskort

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

Endring i kr

Endring i %

30

31

1

3,3 %

36

37

1

2,8 %

46

47

1

2,2 %

21

22

1

4,8 %

780

801

21

2,7 %

4250

4365

115

2,7 %

7000

7189

189

2,7 %
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Sone 2 - årskort
Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om rabattert årskort til 3 084,-.
Forhold som må bekreftes: • Folkeregistrert bostedsadresse • Ikke parkeringsmulighet på egen tomt •
Kjøretøy må være registrert på person som bor på adressen

Diverse priser
Gebyr

Enhet

Renovasjonsgebyr

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Merknad

0

0

0

0,0 %

Skiltplan

1059

1088

29

2,7 %

Beh.gebyr

Avkjørselssøknad

3177

3263

86

2,7 %

Beh. gebyr

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Merknad

Kommersielle arrangementer/festivaler
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Leie av areal per dag

2118

2175

57

2,7 %

Per søknad

Leie av areal per uke

7941

8155

214

2,7 %

Per søknad

Leie av areal per måned

31765

32623

858

2,7 %

Per søknad

Leie av areal
m/skjenkebevilling
kr/år/m2 (sentrum
indre)
Leie av areal
m/skjenkebevilling
kr/mnd/m2 (sommer) –
sentrum indre
Leie av areal
m/skjenkebevilling
kr/mnd/m2 (vinter) –
sentrum indre
Leie av areal
u/skjenkebevilling
kr/år/m2 (sentrum
indre)
Leie av areal
u/skjenkebevilling
kr/mnd/m2 (sommer) –
sentrum indre
Leie av areal
u/skjenkebevilling
kr/mnd/m2 (vinter) –
sentrum indre
Leie av areal
m/skjenkebevilling
kr/år/m2 (sentrum ytre)
Leie av areal
m/skjenkebevilling
kr/mnd/m2 (sommer) –
sentrum ytre
Leie av areal
m/skjenkebevilling

741

761

20

2,7 %

93,00

95,51

2,51

2,7 %

70,00

71,89

1,89

2,7 %

529,40

543,69

14,29

2,7 %

67,00

68,81

1,81

2,7 %

50,00

51,35

1,35

2,7 %

555,60

570,60

15,00

2,7 %

70,00

71,89

1,89

2,7 %

53,00

54,43

1,43

2,7 %
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Gebyr

Enhet

kr/mnd/m2 (vinter) –
sentrum ytre
Leie av areal
u/skjenkebevilling
kr/år/m2 (sentrum ytre)
Leie av areal
u/skjenkebevilling
kr/mnd/m2 (vinter) –
sentrum ytre
Leie av areal
u/skjenkebevilling
kr/mnd/m2 (sommer) –
sentrum ytre
Leie av areal Kr/dag/felt
(sommer)
Leie av areal Kr/dag/felt
(vinter)
Leie av areal
Kr/mnd/felt (sommer)
Leie av areal
Kr/mnd/felt (vinter)
Leie av areal Kr/år/m2
(sentrum indre)
Leie av areal
Kr/mnd/m2 (sommer) sentrum indre
Leie av areal
Kr/mnd/m2 (vinter) sentrum indre
Leie av areal
Kr/mnd/m2 (sommer) sentrum ytre
Leie av areal
Kr/mnd/m2 (vinter) sentrum ytre
Leie av areal Kr/dag/m2
(sentrum indre)
Leie av areal
Kr/mnd/m2 (sentrum
indre)
Leie av areal Kr/dag/m2
(sentrum ytre)
Leie av areal
Kr/mnd/m2 (sentrum
ytre)

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

397,5

408,2

10,7

2,7 %

37,00

38,00

1,00

2,7 %

49,00

50,32

1,32

2,7 %

212,00

217,72

5,72

2,7 %

159,00

163,29

4,29

2,7 %

847,00

869,87

22,87

2,7 %

636,00

653,17

17,17

2,7 %

317,00

325,56

8,56

2,7 %

40,00

41,08

1,08

2,7 %

30,00

30,81

0,81

2,7 %

30,00

30,81

0,81

2,7 %

23,00

23,62

0,62

2,7 %

21,16

21,73

0,57

2,7 %

84,73

87,02

2,29

2,7 %

15,92

16,35

0,43

2,7 %

63,67

65,39

1,72

2,7 %

Merknad

Feiing
Gebyr
Bolig 1 og 2
etasjer
Boliger 3 etasjer
og over
Forretninger
med større
fyringsanlegg

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

Endring i kr

Endring i %

359

359

0

0,0 %

eks. mva

495

495

0

0,0 %

eks mva

1138

1138

0

0,0 %

eks mva
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Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

Endring i kr

Endring i %

116

116

0

0,0 %

eks mva

755

755

0

0,0 %

eks mva

Sats 2021

Sats 2022

Endring i kr

Endring i %

16,33

16,77

0,44

2,7 %

27,22

27,95

0,73

2,7 %

163

167

4

2,5 %

272

279

7

2,6 %

Industripiper
per meter
Ekstrafeiing
utenom rute

Merknad

M/S Helligvær
Gebyr

Enhet

Billettpris Barn
Billettpris Voksen
Billettpris Klippekort
barn
Billettpris Klippekort
voksen

Merknad

Saksbehandling tekniske anlegg
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Merknad

Gravemelding

4765

4894

129

2,7 %

Per utstedt
gravemelding
Per tillatelse

Arbeidstillatelse på
vei
Gategrunnleie,
arbeid over 14 dg 0 500 m2
Gategrunnleie,
arbeid over 14 dg
over 500 m2
Plangodkjenning
anlegg under 10.000
m2
Plangodkjenning
anlegg 10.000 –
50.000 m2
Plangodkjenning
anlegg 50.000 m2 og
over

1589

1632

43

2,7 %

2

2

0

0,0 %

Leie pr. dag pr
kvm

1

1

0

0,0 %

Leie pr. dag

5294

5437

143

2,7 %

Beh. Gebyr

10588

10874

286

2,7 %

Beh. Gebyr

31765

32622

857

2,7 %

Beh. Gebyr

Bodø kirkelige fellesråd
Tabellen viser gebyrene til Bodø kirkelige fellesråd

Avgift for feste av grav
Gebyr

Enhet

Feste av grav, stk
5 års avtaler

Sats 2021

Sats 2022

Endring i kr

Endring i %

410

420

10

2,4 %

Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner
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Økonomiplan for 2022-2025
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

Endring i kr

Endring i %

Nedsettelse av
urne: 1. på
tidligere festet
grav
Nedsetting av
urne: 2. på ny
grav
Nedsetting av
kiste: 1. på
tidligere festet
grav
Nedsetting av
kiste: 2. på ny
grav

stk

1950

2100

150

7,7 %

stk

5500

5800

300

5,5 %

stk

4350

4500

150

3,4 %

stk

11000

11500

500

4,5 %

Merknad

Avgift for kremasjon og grav i minnelund
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022

a) kremasjon egne
innbyggere
b) kremasjon
personer
hjemmehørende i
andre kommuner

Endring i Endring i %
kr

stk

0

0

0

0,0 %

stk

6600

6900

300

4,5 %

c) etablering av
stk
urnegrav i minnelund
d) forsendelse av
urne til utlandet

6100

6300

200

3,3 %

Merknad

Fraktutgifter i
forbindelse med
kremasjon i den
perioden krematoriet
er stengt
viderefaktureres til
ansvarlig for
gravferden.
inkl. mva
Ihht, fraktfaktura.

Utbygging og Eiendomsavdelingen
Tabellen viser gebyrene i Utbygging og Eiendomsavdelingen

Parkeringsgebyr
Gebyr

Enhet

Sats 2021

Sats 2022 Endring i kr Endring i %

Kvartal 99 - Dagtid

20,00

20,54

0,54

2,7 %

Kvartal 99 Ettermiddag/natt
Kvartal 99 - Søndag
Kvartal 99 Helårskort

5,50

5,65

0,15

2,7 %

Gratis
10000

Gratis
12500

2 500

25,0 %

6100

7625

1 525

25,0 %

Kvartal 99 Halvårskort

Kvartal 99 - Dagtid
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Merknad
kroner per time.
(08:00-18:00)
kroner per time
(18:00-08:00)
For leie av plass
må Apcoa
kontaktes på:
salg@apcoa.no
For leie av plass
må Apcoa
kontaktes på:
salg@apcoa.no

Økonomiplan for 2022-2025
Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt
Kvartal 99 - Ettermiddag/natt
Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt
Kvartal 99 - Helårskort
Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt
Kvartal 99 - Halvårskort
Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt
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