Årsregnskap 2020
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Årsregnskapet er satt opp etter ny oppstillingsplan iht kapittel 5 i ny «Forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner
mv» (Budsjett- og regnskapsforskriften), jfr ny kommunelov.
For regnskapsåret 2020 er sammenligningskolonne for foregående regnskapsår (2019) av
denne grunn ikke tatt med.
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(Oppstilling iht Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 1.ledd. Erstatter tidligere regnskapsskjema 1A.)
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(Oppstilling iht Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 2.ledd. Erstatter tidligere regnskapsskjema 1B.)
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(Oppstilling iht Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5.Erstatter tidligere regnskapsskjema 2A og 2B.)
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(Oppstilling iht Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6)
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(Oppstilling iht Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-8)
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Bodø,

Rolf Kåre Jensen
Rådmann

Kornelija Rasic
Kom.dir. økonomi og finans
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Linda Johnsen
Regnskapssjef

(Oppstilling iht Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-9)
Oversikten viser at kommunen ville avsluttet 2020-regnskapet med et merforbruk på 118 mill kr om
ikke planlagte overføringer til investeringsregnskapet og avsetninger til disposisjonsfond hadde blitt
strøket, og om tidligere avsatte midler til fond ikke kunne vært brukt.
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(Oppstilling iht Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-9)

Som følge av at budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet på 7,4 mill kr
måtte strykes for å redusere merforbruket i driftsregnskapet, ville investeringsregnskapet fått
tilsvarende merforbruk om ikke planlagte avsetninger til ubundet investeringsfond hadde blitt strøket
med tilsvarende beløp.
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NOTE 1: Endring i arbeidskapital
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)
(Beløp i hele tusen)

NOTE 2: Kapitalkonto
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)
(Beløp i hele tusen)

Årets endring i kapitalkontoen består av:
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NOTE 3: Endring i regnskapsprinsipp
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, c)
Det er ikke foretatt endring av regnskapsprinsipper i forhold til tidligere år. Det er heller ikke gjort
endring av regnskapsestimat eller korreksjon av tidligere års feil som er av vesentlig betydning for å
bedømme kommunens resultat eller økonomiske stilling.
Regnskapsprinsipper er retningslinjer for periodisering og måling av regnskapsposter.
Regnskapsprinsippene skal være konsistente over tid, men endringer i lover, forskrifter eller god
kommunal regnskapsskikk kan medføre at regnskapsprinsippene må endres. Endringer i
regnskapsprinsipper har derfor karakter av å være uvanlige hendelser. Eventuelle endringer i
regnskapsprinsipper - eller praktiseringen av anordningsprinsippet - skal regnskapsføres direkte mot
egenkapitalen på egen konto for «endring i regnskapsprinsipp».
I kommunens regnskap inngår balanseposten «Endring i regnskapsprinsipp» som en del av
kommunens egenkapital med 42,7 mill kr. Dette beløpet er «opparbeidet» i perioden 1998-2008 og
består hovedsakelig av endrede prinsipper for periodisering av refusjonskrav for ressurskrevende
brukere og inntektsføring av momskompensasjon, samt endrede prinsipper for regnskapsføring av
feriepenger og varebeholdning. Føringene skyldes endringer i sentralt gitte retningslinjer og god
kommunal regnskapsskikk. Denne saldoen blir stående som en del av kommunens egenkapital.
Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

NOTE 4: Anleggsmidler
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, a)
(Beløp i hele tusen)

Eventuell gevinst eller tap ved salg av anleggsmidler skal ikke resultatføres i kommunens
regnskap, men bokføres kun i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter.
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Bokført verdi av kommunens driftsmidler har økt med MNOK 628 i løpet av året, fra MNOK 8.582
pr 01.01.20 til MNOK 9.210 pr 31.12.20 som følge av at årets investeringer har vært høyere enn
årets avskrivninger.
I anleggsmiddelgruppe 5 inngår brannstasjonen som kommunen leier som offentlig-privatsamarbeid (OPS). OPS-avtalen behandles regnskapsmessig som finansiell leasing, noe som
innebærer at leieavtalen føres opp som anleggsmiddel i kommunens balanse med tilsvarende
langsiktig gjeld til utleier. Brannstasjonen overdras vederlagsfritt til kommunen ved leieavtalens
utløp i 2041, og inngår i ovenstående oversikt med en saldo på 189 mill kr pr 31.12.20.
Brannstasjonen avskrives over 25 år, tilsvarende kontraktsperioden, og har dermed avvikende
avskrivningstid i forhold til øvrige anleggsmidler i gruppen.
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NOTE 5: Aksjer og andeler
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, b)
(Beløp i hele tusen)

Verdien av aksjene i Tusenhjemmet er skrevet ned i løpet av året slik at regnskapsført verdi ikke
vesentlig overstiger verdien av selskapets egenkapital.
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NOTE 6: Utlån (finansielle anleggsmidler)
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, c)
(Beløp i hele tusen)

Tidligere lån til Bodø kommunale boligstiftelse på 70 440 575 kr er skrevet ned som følge av vedtatt
ettergivelse i PS 20/28. Videre er restlån til Malstraumfestivalen på 40 000 kr skrevet ned til null.

NOTE 7: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, d)
(Beløp i hele tusen)

NOTE 8: Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, e)

Det er ikke aktuelt med regnskapsføring etter reglene om sikring for noen av de
finansielle eiendelene eller forpliktelsene.
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NOTE 9: Lån
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, a)
(Beløp i hele tusen)

NOTE 10: Avdrag på lån
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)
(Beløp i hele tusen)
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Beregning av minimumsavdrag:

NOTE 11: Pensjon
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, c)
(Beløp i hele tusen)

Bodø kommune har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte i Bodø Kommunale
Pensjonskasse (BKP), Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjon (KLP). De
kollektive pensjonsordningene sikrer tariffestet tjenestepensjon for de ansatte. Dette gjelder
alders-, uføre-, etterlattepensjon, pensjonsytelser etter 85-årsregelen, AFP og betinget
tjenestepensjon. Årskullene født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år. Årskullene født
fra 1963 er sikret betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP. Pensjonene fra pensjonskassen
samordnes med utbetalingene fra folketrygden når regelverket krever det.
De regnskapsmessige effekter av ny offentlig tjenestepensjonsordning fra 2020 er innarbeidet i
beregningen for 2020.
I Bodø kommunale pensjonskasse er det selvrisiko for AFP 62 – 64 og AFP 65 – 66, mens det er
valgt utjevning i KLP og Statens Pensjonskasse.
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Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av
påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene.
Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad benevnes premieavvik. For
2020 fremkommer følgende premieavvik:

Hvis innbetalt pensjonspremie er større enn årets beregnede pensjonskostnad, skal differansen
(premieavviket) føres som utgiftsreduksjon og føres i balansen som en kortsiktig fordring.
Balanseført premieavvik pr 31.12.20 fremkommer som følger:

Nærmere om premieavvik
Fra og med regnskapsåret 2002 ble det foretatt endringer i reglene om regnskapsføring av pensjon.
Tidligere ble premieinnbetalingen til pensjonskassen regnskapsført som årets pensjonskostnad, men
fra og med 2002 utgiftsføres det en estimert langsiktig pensjonskostnad basert på langsiktige
forutsetninger om blant annet lønns- og G-vekst, avkastning på pensjonsmidlene og fremtidig
renteutvikling. Endringen skulle medføre en jevnere årlig utgiftsbelastning enn tidligere da
premieinnbetalingen dannet grunnlaget for utgiftsføring. I utgangspunktet skulle endringen gjøre det
enklere for kommunene å håndtere svingninger i pensjonspremiene fra år til år.
Siden ordningen ble innført har det imidlertid vist seg at pensjonspremien over år gjennomgående har
vært langt høyere enn pensjonskostnadene. Dette skyldes at det legges ulike forutsetninger til grunn
ved beregning av pensjonskostnadene og nødvendig premieinnbetaling. Forutsetningene ved
beregning av pensjonskostnadene fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Benyttede forutsetninger har medført at det over år har bygd seg opp store differanser mellom totalt
innbetalt pensjonspremie og totale utgiftsførte pensjonsutgifter. Pr 31.12.20 utgjør dette premieavviket
inkludert arbeidsgiveravgift for Bodø kommunes del 246,2 mill kr.
Premieavviket fremstår som en eiendel i kommunens balanse. Dette har i realiteten ingen verdi, men
må derimot tas inn som utgift i kommunens regnskap i de kommende år. Det balanseførte
premieavviket må utgiftsføres i kommunens regnskap som følger i de kommende år:
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Balanseførte størrelser
Forsikringstekniske beregninger foretas av KLP, BKP og SPK, og disse viser at kommunen har en
samlet pensjonsforpliktelse ved utgangen av 2020 på 4 572 mill kr. Kommunens pensjonsmidler er på
samme tidspunkt beregnet til 4 776 mill kr. Disse fremkommer som følger:

Av årets premie er 93,5 mill kr finansiert ved bruk av premiefond i pensjonskassen, hvorav 90,6 mill kr
gjelder BKP og 2,9 mill kr gjelder KLP. Dette kommer i tillegg til innbetalt premie som fremkommer av
oversikten ovenfor.
Kommunen mottok i midten av mars 2021 informasjon om at pensjonskassens avregning for 2020
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viser at det er innbetalt 50,975 mill kr mer enn nødvendig i reguleringspremie for 2020. Dette beløpet
er tilført premiefondet i 2021.

Demografiske forutsetninger
Dødeligheten og uførheten hos medlemmene i pensjonsordningen er en viktig del av grunnlaget for
pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene. Pensjonskassen bruker dødelighetstabellen K2013FT
og uføretabellen KFSU2015 som forutsetninger for dødelighet og uførhet.

Personer som tar ut AFP (avtalefestet pensjon)
Kostnader til AFP er avhengig av hvor mange i hvert årskull som tar ut AFP. Det er lagt til grunn
langsiktige antatte uttaksandelene ved 62 år. Det forutsettes at 36 % av de aktuelle arbeidstakerne
med pensjonsalder 65 år tar ut pensjon ved fylte 62 år. For øvrige forutsettes 42,5 %.
Det er bare ansatte som er i arbeid helt fram til pensjonering som har rett til AFP. Dette er det tatt
hensyn til i beregningene av AFP-forpliktelsen.

Personer som slutter
Det er antatt at noen arbeidstakere vil slutte i jobben:

Premiefondet tilføres renter og kan bli tilført deler av årets resultat. Premiefondets endelige
størrelse pr 31.12.er normalt ikke kjent ved avslutningen av regnskapet for det enkelte regnskapsår.
Premiefondene inngår som en del av BKPs og KLPs regnskap, og fremkommer ikke av kommunens
regnskap. Premiefondet, som består av tidligere innbetalte midler samt tilførte renter og andeler av
tidligere års overskudd, kan benyttes til delvis dekning av fremtidige års premieinnbetalinger.
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NOTE 12: Garantier gitt av kommunen
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, d)
(Beløp i hele tusen)

NOTE 13: Vesentlige bundne fond
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, a)
(Beløp i hele tusen)

Med unntak av selvkostfond gjelder hoveddelen av de bundne driftsfondene ulike øremerkede statlige
tilskudd mottatt til bestemte formål og øvrige eksterne midler, herunder DA-midler, tilskudd til
etablering, kompetansehevende tiltak, midler tilknyttet Ny By Ny Flyplass, kulturprosjekter, smart helse
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o.l. Ekstraordinære «koronamidler» som er mottatt i 2020 men ikke brukt pr 31.12.20 er avsatt til
bundne fond for videre bruk i 2021. Dette gjelder både drifts- og investeringsmidler, jfr bl.a. PS 97/20.

NOTE 14: Gebyrfinansierte selvkosttjenester
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, b)
(Beløp i hele tusen)
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Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene
som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen etter hvert regnskapsår utarbeide en
selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en
selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to
regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare.
I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige
avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter
(administrasjonsutgifter). Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i
selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering.
Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ
avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske
rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en
kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet ev 5-årig SWAP-rente + ½ %-poeng. I 2020 var
denne lik 1,39%.
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Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i
selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne
selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres brukerne i form av lavere gebyrer i løpet
av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt.
Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.
Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå
til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra
2020 i sin helhet være disponert innen 2025.
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide
forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste
økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er
det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell
etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetting om minst
mulig svingninger i de kommunale gebyrene.

NOTE 15: Salg av aksjer (finansielle anleggsmidler)
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, c)

Det er ikke inntektsført salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler i
investeringsregnskap eller driftsregnskap i løpet av regnskapsåret.

NOTE 16: Ytelser til ledende personer
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d)

NOTE 17: Godtgjørelse til revisor
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

(*) Samlet beløp omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og
særattestasjon av prosjektregnskap mv.
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NOTE 18: Overføringer til og mellomværende med KF

NOTE 19: Hendelser etter balansedagen
(Jfr Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-15)
Rådmannen er ikke kjent med hendelser inntruffet etter 31.12. som vil ha vesentlig innvirkning på
vurderingen av kommunens økonomiske stilling pr 31.12.20. Utfallet av pågående KOFA-sak
angående kommunens IKT-anskaffelser var ikke kjent ved avslutning av regnskapet pr 31.12.20.

NOTE 20: Andre vesentlige forpliktelser
Bodø kommune har avtale med OPS GJ BBS AS om leie av brannstasjon. Bygget er ført opp av
OPS GJ BBS AS og ble tatt i bruk av Salten Brann IKS i februar 2016. Avtalen har en varighet på
25 år, og bygget skal overtas vederlagsfritt av kommunen ved leieavtalens utløp i 2041. I
samsvar med kommunal regnskapsstandard (KRS) nr 8 (foreløpig) er avtalen klassifisert som
finansiell leasing, og nåverdien av fremtidige leieforpliktelser er oppført som langsiktig gjeld i
balansen. Pr 31.12.20 utgjorde dette 186 mill kr, jfr note 9. Verdien av brannstasjonen er videre
aktivert som anleggsmiddel i kommunen balanse, jfr note 4.
Bodø kommune har i tillegg et stort antall avtaler fordelt på driftsavtaler, husleieavtaler og
leie/leasingavtaler m.v. som kommunen er bundet av. Avtalene har ulik løpetid og
fornyelsestidspunkter.

NOTE 21: Skattekostnad
Kommunens ordinære drift er ikke skattepliktig, men salg av kvotekraft er skattepliktig inntekt.
Regnskapet for 2020 er netto belastet med 7,8 mill kr i skattekostnad. Beløpet inngår i linjen
«Overføringer».

NOTE 22: Strykninger og avslutningsposteringer
Om årsregnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk skal budsjetterte overføringer fra driftstil investeringsregnskapet og/eller budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond strykes for å
unngå å avslutte driftsregnskapet med regnskapsmessig merforbruk, jfr budsjett- og
regnskapsforskriften § 4-2. Hvis regnskapet fortsatt viser et merforbruk etter strykningene, skal
merforbruket reduseres ytterligere ved bruk av disposisjonsfond. Ved avslutningen av regnskapet
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for 2020 er følgende disposisjoner gjennomført:
(Beløp i hele tusen)
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