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Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/57 Formannskapet 02.06.2022 
 
 

Behandling av generalforsamling 2022 i BOPRO AS 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 
 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til forslag til vedtak i saker fremmet til generalforsamling i BOPRO 
AS 2.6.2022. 
 
 

Hva aktualiserer saken? 
Formannskapet er generalforsamling i BOPRO AS. Generalforsamlingen gjennomføres 2. juni 
2022 i forbindelse med formannskapets møte.  
 
 

Saksopplysninger 
I selve generalforsamlingen må eier – representert ved formannskapet – opptre med en stemme i 
henhold til aksjelovens bestemmelser. Dette innebærer at eventuell avklaring av eiers standpunkt i 
saker som skal behandles i generalforsamlingen må behandles som sak i formannskapet forut for 
generalforsamlingen. 
 
Kommunedirektøren legger med dette frem sakene som er satt til behandling i ordinær 
generalforsamling i BOPRO AS til behandling i formannskapet. 
 
Valgkomiteen for selskaper – bestående av Ida Maria Pinnerød, Ola Smeplass og Ole-Henrik 
Hjartøy – fremmer følgende forslag på nytt styre i BOPRO AS: 
 
Styreleder:  Anne Mari Haugen   Varamedlem: Ingrid Lien 
Styrets nestleder: Janne Mari Ellingsen   Varamedlem:  Jørgen T. Fjørtoft 
Styremedlem:  Joakim Sennesvik   Varamedlem: Sander Delp Horn 
Styremedlem:  Astri Haavik (NFU)   Varamedlem: Hege Iversen Haugmo 
Styremedlem:  Jens Ole Engelien (Skjerstad KDU) Varamedlem: Grete Høgset  
Styremedlem:  Stig H. Rasmussen (ans)  Varamedlem:  Randi Kaspersen 
Styremedlem:  Ann-Helen Jacobsen   Varamedlem: Svein Tørlen 
 
 
Styret velges for to år. 
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 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Anna M. Welle 
  Assisterende kommunedirektør 

Saksbehandler: Berit Skaug  
 
 

Trykte vedlegg: 
1 Generalforsamling Bopro as 2022 

 
 
Bærekraftsmål 
 
 

 

BOPRO AS utfører arbeidsoppdrag og tjenester for næringslivet i Bodø – av 
arbeidstakere som har behov for et inkluderende og individuelt tilrettelagt arbeid med 
utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og yteevne.  
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 Bystyret 16.06.2022 
 
 

Perspektivanalysen 2023-2032 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Bystyret tar perspektivanalysen til orientering. 
 
2. Nøkkeltall belastningsgraden tilpasses ny avdragsprofil og settes til 7,5 %. 

 
3. Bystyret har til hensikt å oppnå en bærekraftig kommuneøkonomi definert av følgende nivå 

for handlingsregler og indeks: 
 

Resultatgrad  Bedre enn   1,75 %  
Belastningsgrad  Lavere enn   7,5 %  
Gjeldsgrad  Lavere enn   85 %  
Fondsgrad  Bedre enn   3,0 % 
Indeks   Over 100 
 

 

Sammendrag 
Hensikten med perspektivanalysen er å analysere de økonomiske rammebetingelsene og påpeke 
konsekvensene av dette i et 10 års perspektiv. Bystyret vil da aktivt kunne forholde seg til 
fremtidige utfordringer gjennom å vedta økonomiske beslutninger for å oppnå en bærekraftig 
kommuneøkonomi. En bærekraftig kommuneøkonomi imøtekommer dagens behov uten å 
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov. I denne 
analysen er bærekraftig kommuneøkonomi definert som måloppnåelse av de vedtatte 
handlingsreglene. Kommuneloven setter også strengere krav til oppnåelse av disse selvvalgte 
målene. 
 

1. Resultatgrad  Bedre enn 1,75% 
2. Belastningsgrad Lavere enn 7,5% 
3. Gjeldsgrad  Lavere enn 85% 
4. Fondsgrad  Bedre enn 3% 
5. Indeks   Over 100 

 
Analysen viser at det blir vanskelig å oppnå økonomisk bærekraft i en periode på 10 år, ved at 
måltall for alle fire vedtatte handlingsregler oppnås. Måltall for resultatgrad og fondsgrad vil bli 
oppnådd. Dette forutsetter imidlertid at planlagt overskudd fra budsjettsalderinger settes av på fond 
som økt egenkapital, og ikke brukes til å øke tjenesteproduksjon. De to øvrige handlingsreglene 
gjeldsgrad og belastningsgrad ikke vil bli oppnådd i 2032. Gjeldsgraden vil i 2032 være noe under 
nivået for 2022, selv med begrenset totalt låneopptak på 250 mill. kr i perioden etter 2025. Som 
følge av antatt høyere rentenivå vil også belastningsgrad være over måltall og vil legge beslag på 
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en større andel av driftsinntektene i forhold til dagens situasjon. Skal måltallet oppnås på 
gjeldsgraden må låneopptaket reduseres til ned mot et minimum på 100 mill. kr i året. 
 
Analysen viser med all tydelighet at de viktigste grep som er nødvendig å foreta er å jobbe med 
reduksjon av låneopptak, ta grep om demografiutfordringer samt dreie overføringer fra Oppvekst- 
og kultur til Helse- og omsorg hvor demografikostnader øker. Bodø kommune er i dag ikke godt 
nok rustet til å møte oppgaveveksten innenfor helse- og omsorg og må fremover i enda større grad 
prioritere sine ressurser på dette området. Dette gjelder både investeringer og drift.  
Utførte KOSTRA-analyser viser også at Bodø kommune har et driftsnivå som er over 400 mill. kr 
høyere enn sammenlignbare kommuner, som skyldes høyere enhetskostnader på alle 
tjenesteområdene. Kommunen har for mye tjenesteareal innenfor skolene, tjenestebygg som 
krever høy bemanning i heldøgns omsorgstjenester, små enheter som gjør det utfordrende å holde 
bemanningsnormene i barnehagene, og høye kostnader til bygg for kultur- og aktivitetstilbud både 
til barn og eldre. Utfordringen forsterkes med demografiendringene, og krever at kommunen må 
gjøre større strukturelle endringer i hvordan tjenestene leveres.      
 
Videre i perspektivanalysen er det benyttet 3 ulike scenarioer på følgende låneopptak i årene 
2026-2032: 
 
Alt 1: 100 mill. kr hvert år – samlet brutto 0,7 mrd. kr 
Alt 2: 250 mill. kr hvert år – samlet brutto 1,8 mrd. kr 
Alt 3: 400 mill. kr hvert år – samlet brutto 2,8 mrd. Kr 
 
For å oppnå vedtatt gjeldsgrad i perioden bør alternativ 1 vedtas. Kommunedirektør ser imidlertid 
at kommende behov innenfor Helse- og omsorg ikke kan løses med dette nivået på lånerammen. 
Derfor foreslås det alternativ 2 som vil gi en nettogjeld på 5,9 mrd. kr i 2032. Kommunedirektør vil 
fortsatt jobbe med å finne løsningen for reduksjon i låneopptak og vil komme med disse i 
forbindelse med årlige rulleringer av økonomiplanene.  
  
I Revidert Nasjonalbudsjett påpekes det at kommunene har de siste årene hatt stor inntektsvekst 
og har hatt anledning til å bygge opp buffere og egenkapital. På grunn av dette legger staten ikke 
opp til større overføringer til kommunene i tiden fremover. Bodø har hatt et resultat som er lavere 
enn landsgjennomsnitt og har ikke fått bygd opp store nok buffere. Dette vil gjøre arbeide med å få 
en bærekraftig økonomi på sikt enda vanskeligere og gi tøffere politiske prioriteringer. 
 
Kommunedirektøren har i økonomiplan 2022-2025 varslet en tilpasning av handlingsreglene 
belastningsgrad og fondsgrad. Tidligere beregnet belastningsgrad er basert på avdragstid på 20 
år, mens den er nå på 30 år. For å få harmonisert måltall med denne endringen foreslår 
kommunedirektør å redusere måltall fra 11% til 7,5%.  
 
Fondsgraden er for lav i forhold til kommunens aktivitet og sammenlignbare kommuner, og det er 
behov for dens oppjustering. Kommunedirektør jobber med å finne riktig nivå og vil i forbindelse 
med neste års utarbeidelse av perspektivanalyse komme med forslaget.    
 
 
Budsjettrammer 2023  
Rammen beregnet til tjenesteproduksjon i perioden 2023- 2026 bygger på vedtatt økonomiplan 
2022-2025. Rammene til avdelingene vil bli justert for vedtak og tertialrapporter fattet i løpet av 
2022. Finansinntekter og utgifter vil bli justert i henhold til nye forutsetninger i perspektivanalysen 
om blant annet rentebane og rammeoverføringer. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler bystyret å ta perspektivanalysen til orientering. 
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 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Kornelija Rasic 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Jon Erik Anti, Rune Lund Sommerseth og 
Kornelija Rasic 

 

 
 

Trykte vedlegg: 
1 Perspektivanalysen 2023-2032 

 
Digital versjon:  
https://pub.framsikt.net/2022/bodø/mr-202205-perspektiv_2023_-_2032/ 
 

 
 
Bærekraftsmål 
 

 

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en 
forutsetning for bærekraftig utvikling. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål 
beskrevet som: arbeid som er produktivt, arbeid som gir en rettferdig inntekt, sikkerhet 
på arbeidsplassen og sosial beskyttelse til familier. 
 

 

Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper 
økonomisk vekst i et land. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange 
kjemper om de samme ressursene. Vanlige utfordringer i byer: for mye trafikk og 
luftforurensning, for lite penger til offentlige tjenester og mangel på gode boliger. 

 

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og 
klimagassutslipp når en lager en vare. I dag forbruker vi mer enn hva som er 
miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige 
generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. 
 

 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. 
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig 
utvikling. Å gjøre tilgjengelig informasjon og kommunikasjon til innbyggerne i et land er 
også et viktig punkt på dette målet. 
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Bodø kommune frem til 2032  

 

 

 

 
  

31



2 

Innholdsfortegnelse 

1.0 OPPSUMMERING .......................................................................................................................................3 

2.0 RAMMEVILKÅR ..........................................................................................................................................4 

2.1 ØKONOMISKE UTSIKTER NASJONALT .......................................................................................................................4 
2.2 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2022 ......................................................................................................................4 
2.2 NY KOMMUNELOV ..............................................................................................................................................6 
2.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING ......................................................................................................................................7 
2.4 PREMIEAVVIK OG AMORTISERING ...........................................................................................................................9 
2.5 NY BY - NY FLYPLASS .........................................................................................................................................10 

3.0 BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI ......................................................................................................10 

3.1 ØKONOMISK HANDLINGSROM .............................................................................................................................11 
3.2.1 Resultatgrad .........................................................................................................................................12 
3.2.2 Fondsgrad ............................................................................................................................................13 
3.1.3 Gjeldsgrad ............................................................................................................................................14 
3.1.4 Belastningsgrad ...................................................................................................................................16 
3.1.5 Indeks ...................................................................................................................................................16 

3.2 GOD ØKONOMISTYRING .....................................................................................................................................17 
3.3 EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON ..........................................................................................................................18 

4.0 INVESTERINGER .......................................................................................................................................20 

5.0 DEMOGRAFI, SENTRALE POSTER OG RAMMER ........................................................................................22 

5.1 DEMOGRAFISK INNTEKTS/KOSTNADSENDRINGER .....................................................................................................22 
5.2 SENTRAL INNTEKTER OG UTGIFTER ........................................................................................................................23 
5.1 RAMMER AVDELINGENE .....................................................................................................................................24 

6.0 HANDLINGSREGLER 2022-2032 ................................................................................................................25 

6.1 RESULTATGRAD ................................................................................................................................................25 
6.2 GJELDSGRAD ....................................................................................................................................................25 
6.3 BELASTNINGSGRAD ...........................................................................................................................................25 
6.4 FONDSGRAD ....................................................................................................................................................26 

7.0 INDEKS 2022-2032 ...................................................................................................................................26 

8.0 KONKLUSJON ...........................................................................................................................................27 

 

 

 

 

 

 

32



3 

1.0 Oppsummering  
Hensikten med perspektivanalysen er å analysere de økonomiske rammebetingelsene og påpeke 
konsekvensene av dette i et 10 års perspektiv. Bystyret vil da aktivt kunne forholde seg til fremtidige 
utfordringer gjennom å vedta økonomiske beslutninger for å oppnå en bærekraftig 
kommuneøkonomi. En bærekraftig kommuneøkonomi imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov. I denne analysen er 
bærekraftig kommuneøkonomi definert som måloppnåelse av de vedtatte handlingsreglene. 
Kommuneloven setter også strengere krav til oppnåelse av disse selvvalgte målene. 

1. Resultatgrad  Bedre enn 1,75% 
2. Belastningsgrad Lavere enn 7,5% 
3. Gjeldsgrad  Lavere enn 85% 
4. Fondsgrad  Bedre enn 3% 
5. Indeks   Over 100 

 
Analysen viser at det blir vanskelig å oppnå økonomisk bærekraft i en periode på 10 år, ved at måltall 
for alle fire vedtatte handlingsregler oppnås. Måltall for resultatgrad og fondsgrad vil bli oppnådd. 
Dette forutsetter imidlertid at planlagt overskudd fra budsjettsalderinger settes av på fond som økt 
egenkapital, og ikke brukes til å øke tjenesteproduksjon. De to øvrige handlingsreglene gjeldsgrad og 
belastningsgrad ikke vil bli oppnådd i 2032. Gjeldsgraden vil i 2032 være noe under nivået for 2022, 
selv med begrenset totalt låneopptak på 250 mill. kr i perioden etter 2025. Som følge av antatt 
høyere rentenivå vil også belastningsgrad være over måltall og vil legge beslag på en større andel av 
driftsinntektene i forhold til dagens situasjon. Skal måltallet oppnås på gjeldsgraden må låneopptaket 
reduseres til ned mot et minimum på 100 mill. kr i året. 
 
Analysen viser med all tydelighet at de viktigste grep som er nødvendig å foreta er å jobbe med 
reduksjon av låneopptak, ta grep om demografiutfordringer samt dreie overføringer fra Oppvekst- og 
kultur til Helse- og omsorg hvor demografikostnader øker. Bodø kommune er i dag ikke godt nok 
rustet til å møte oppgaveveksten innenfor helse- og omsorg og må fremover i enda større grad 
prioritere sine ressurser på dette området. Dette gjelder både investeringer og drift.  
Utførte KOSTRA-analyser viser også at Bodø kommune har et driftsnivå som er over 400 mill. kr 
høyere enn sammenlignbare kommuner, som skyldes høyere enhetskostnader på alle 
tjenesteområdene. Kommunen har for mye tjenesteareal innenfor skolene, tjenestebygg som krever 
høy bemanning i heldøgns omsorgstjenester, små enheter som gjør det utfordrende å holde 
bemanningsnormene i barnehagene, og høye kostnader til bygg for kultur- og aktivitetstilbud både til 
barn og eldre. Utfordringen forsterkes med demografiendringene, og krever at kommunen må gjøre 
større strukturelle endringer i hvordan tjenestene leveres.      
 
Videre i perspektivanalysen er det benyttet 3 ulike scenarioer på følgende låneopptak i årene 2026-
2032: 
 
Alt 1: 100 mill. kr hvert år – samlet brutto 0,7 mrd. kr 
Alt 2: 250 mill. kr hvert år – samlet brutto 1,8 mrd. kr 
Alt 3: 400 mill. kr hvert år – samlet brutto 2,8 mrd. Kr 
 
For å oppnå vedtatt gjeldsgrad i perioden bør alternativ 1 vedtas. Kommunedirektør ser imidlertid at 
kommende behov innenfor Helse- og omsorg ikke kan løses med dette nivået på lånerammen. Derfor 
foreslås det alternativ 2 som vil gi en nettogjeld på 5,9 mrd. kr i 2032. Kommunedirektør vil fortsatt 
jobbe med å finne løsningen for reduksjon i låneopptak og vil komme med disse i forbindelse med 
årlige rulleringer av økonomiplanene.  
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I Revidert Nasjonalbudsjett påpekes det at kommunene har de siste årene hatt stor inntektsvekst og 
har hatt anledning til å bygge opp buffere og egenkapital. På grunn av dette legger staten ikke opp til 
større overføringer til kommunene i tiden fremover. Bodø har hatt et resultat som er lavere enn 
landsgjennomsnitt og har ikke fått bygd opp store nok buffere. Dette vil gjøre arbeide med å få en 
bærekraftig økonomi på sikt enda vanskeligere og gi tøffere politiske prioriteringer. 

 

2.0 Rammevilkår 

2.1 Økonomiske utsikter nasjonalt  
I Norges Banks rentemøte 6. mai 2022 ble styringsrenten holdt uendret på 0,75%. I samme møte er 
det varslet at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp i juni. Det spås til sammen 7 renteendring 
innen utgangen av 2023. 

Økonomiplan 2022-2025 er basert på pengepolitisk rapport nummer 3/2021. Perspektivanalysen 
2023-2032 benytter oppdatert prognose fra rapport nummer 1/2022. 

Anslag styringsrente 2022 2023 2024 2025 
Pengepolitisk rapport nr 1/2022 0,90 % 2,00 % 2,50 % 2,40 % 
Pengepolitisk rapport nr 4/2021 0,80 % 1,50 % 1,70 %   
Pengepolitisk rapport nr 3/2021 0,90 % 1,40 % 1,60 %   

Tabell 1. Anslag styringsrente 2022-2025. Kilde: Norges bank. 
 
Ved bruk av samme modell som i kommunedirektørens økonomiplanforslag 2022-2025 kan forventet 
flytende rentenivå på kommunens gjeld bli som vist i tabellen under. 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Styringsrente 
0,90 

% 
2,00 

% 
2,50 

% 
2,40 

% 
2,40 

% 
2,40 

% 
2,40 

% 
2,40 

% 
2,40 

% 
2,40 

% 
2,40 

% 

Kredittpåslag 
0,30 

% 
0,30 

% 
0,30 

% 
0,30 

% 
0,30 

% 
0,30 

% 
0,30 

% 
0,30 

% 
0,30 

% 
0,30 

% 
0,30 

% 

NIBOR-påslag 
0,60 

% 
0,60 

% 
0,60 

% 
0,60 

% 
0,60 

% 
0,60 

% 
0,60 

% 
0,60 

% 
0,60 

% 
0,60 

% 
0,60 

% 
Budsjettert 
rente 

1,80 
% 

2,90 
% 

3,40 
% 

3,30 
% 

3,30 
% 

3,30 
% 

3,30 
% 

3,30 
% 

3,30 
% 

3,30 
% 

3,30 
% 

Tabell 2. Styringsrente - prognose fram til 2032. Kilde: Norges bank (2022-2025). 
 
Kommunen har tidligere vært i kontakt med Norges bank angående prognose på styringsrenten for 
perioden 2026-2032. Svaret fra Norges bank er at dette er utenfor prognosehorisonten deres, og at 
de derfor ikke har tall på dette. Tidligere anbefalinger for rentenivå i langsiktig planlegging har vært 
5%. På grunn av langvarige lavrenteregime har denne anbefalingen blitt fjernet. I mangel på 
tilstrekkelig informasjon har kommunedirektøren valgt å legge inn en uendret fra 2025 i prognosen.  

2.2 Revidert nasjonalbudsjett 2022 
12. mai 2022 la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett (RNB). RNB gir informasjon om 
kommunenes inntekter innværende år, samt signaler om nivået på kommunenes inntekter det 
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kommende året 2023. Det fremkommer ikke informasjon om årene 2024-2032 i revidert 
nasjonalbudsjett. 

Fra Kommuneproposisjonen 2023 er følgende hentet. « ..Det økonomiske fundamentet er svært godt 
ved inngangen til 2022, blant annet som følge av en ekstraordinært høy skatteinngang på slutten av 
2021. Foreløpige tall viser at netto driftsresultat for 2021 blir 4,7 prosent for sektoren samlet. Dette 
er en god del høyere enn anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi (TBU) på 2 prosent. Netto driftsresultat anslås til 4,3 prosent for 
kommunene og 7,4 prosent for fylkeskommunene. Det er også store variasjoner mellom 
kommunene. Om lag 12 prosent av kommunene hadde et negativt netto driftsresultat i 2021, og 27 
prosent av kommunene hadde et netto driftsresultat under TBUs anbefaling for kommunene samlet 
på 1 ¾ prosent». Til sammenligning fikk Bodø kommune et netto driftsresultat på 0,9 %.  

Videre står det skrevet «.. Som følge av gode resultater, har kommunesektoren bygd opp solide 
disposisjonsfond, og det er få kommuner i ROBEK. Ved inngangen til 2022 utgjorde sektorens 
disposisjonsfond 13,7 prosent av driftsinntektene. Dette er en økning fra 11,9 prosent ved inngangen 
til 2021». Til sammenligning fikk Bodø kommune en fondsgrad på 2,9 %. 
 
Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kr i 2023. 
Inntektsveksten for 2023 som varsles i denne proposisjonen, er regnet fra anslått inntektsnivå i 2022 
i revidert nasjonalbudsjett 2022, med fratrekk for ekstraordinære og midlertidige skatteinntekter 
anslått til 14 mrd. kr. For nærmere omtale vises det til Meld. St. 2 (2021–2022) Revidert 
nasjonalbudsjett 2022, kapittel 3.2. Midlertidige tiltak, slik som koronatiltakene, er også korrigert ut 
av veksten. 

Regjeringen legger opp til at kommunene får 2/3 av den samlede veksten i frie inntekter, mens 
fylkeskommunene får 1/3 av veksten.  

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har foretatt 
beregninger som viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 2023 på om lag 1,9 mrd. kr knyttet 
til den demografiske utviklingen. Av dette er om lag 1,4 mrd. kr knyttet til tjenester som finansieres 
av de frie inntektene, fordelt på knapt 0,9 mrd. kr på kommunene og knapt 0,6 mrd. kr på 
fylkeskommunene. 

Med en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i intervallet 1,8 til 2,3 mrd. kr, legger 
regjeringen opp til å gi sektoren rom for å styrke tjenestetilbudet til innbyggerne utover at økningen i 
sektorens demografikostnader og pensjonskostnader blir dekket. 

På vanlig måte fastsettes de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2023 ved behandlingen 
av statsbudsjettet for 2023. Det legges opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om 
at skatteinntektene skal utgjøre om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. 

Pensjonskostnadene for 2023 
Kommunal- og distriktsdepartementet anslår en nullvekst i kommunesektorens samlede 
pensjonskostnader utover anslått lønnsvekst i 2023. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet. 
Departementets anslag har tatt hensyn til endret reguleringsmetode av løpende pensjoner 
(pensjoner under utbetaling) i 2022, jamfør Prop. 41 L (2021–2022) Endringer i folketrygdloven, lov 
om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (endret regulering av alderspensjon under 
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utbetaling) Videre er det i departementets anslag lagt til grunn at kommunesektoren fordeler bruken 
av frigjorte reserver (som følge av ny offentlig tjenestepensjon og nye regler for samordning av 
ytelsene fra tjenestepensjonen med ytelser fra folketrygden) over en periode på sju år. Dette ble 
varslet i Prop. 192 S (2020–2021) Kommuneproposisjonen 2022. 

Forutsetninger for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene  
Departementet har for 2023 ikke foretatt endringer i de økonomiske forutsetningene for beregning 
av de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Departementet vil opplyse nærmere om de 
økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene i rundskriv til alle kommuner og 
fylkeskommuner. 

Ressurskrevende tjenester – styrking av tilleggskompensasjonen  
I Hurdalsplattformen står det at: «Regjeringen vil gjennomgå og forbedre toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende tjenester for å sikre en bærekraftig utvikling av ordningen.» Enkelte mindre 
kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester, får en særskilt kompensasjon 
som kommer i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet. Følgende kriterier gjelder for at 
kommuner skal kvalifisere for tilskuddet: 

 har færre enn 3 200 innbyggere 
 har høye utgifter til ressurskrevende tjenester per innbygger 
 har gjennomsnittlige skatteinntekter de siste tre årene som er lavere enn 120 pst. av 

landsgjennomsnittet  

Departementet foreslår at tilleggskompensasjonen økes med 25 mill. kr i 2023. Økningen finansieres 
med en tilsvarende reduksjon av kommunenes rammetilskudd, ved at innbyggertilskuddet reduseres 
med et likt beløp per innbygger.  

Andre signaler fra Kommuneproposisjonen 2023. «..Kommunesektoren står overfor langsiktige 
utfordringer som den må være rustet til å håndtere. Blant annet er kommunenes kostnader som 
følge av endringer i befolkningssammensetningen ventet å øke. Kostnadsveksten skyldes 
hovedsakelig at andelen eldre i befolkningen øker, og derav økte utgifter innenfor helse- og 
omsorgstjenesten og pensjonsutbetalingene. Arbeidskraftsbehovet vil bli større, samtidig som 
andelen innbyggere i yrkesaktiv alder går ned. Disse utviklingstrekkene vil bidra til et redusert 
handlingsrom i statsbudsjettene framover, noe som også vil kunne få betydning for 
kommunerammene.» Dette er en relevant situasjon for Bodø kommune. Med lavt netto 
driftsresultat og lav fondsgrad, blir det ekstra utfordrende for kommunen å ta dette signalet inn i en 
allerede krevende kommuneøkonomi. 

2.2 Ny kommunelov  
I den nye kommuneloven er kravene til økonomisk styring strammet betraktelig inn. Kommunenes 
ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres. Det er innført 
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 og for lokalsamfunnets utvikling 
 Forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning.  
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Ny kommunelov slår fast at det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for kommunens 
økonomi. Sentrale verktøy for dagens økonomistyring er økonomiplanen, årsbudsjettet, 
årsregnskapet og årsberetningen, samt regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement). 
Det er i tillegg lovfestet krav om at alle kommuner skal ha et økonomiregelverk og bruke finansielle 
måltall i økonomistyringen. Finansielle måltall er politisk vedtatte målsetninger for kommunens 
økonomiske utvikling. Den enkelte kommune må selv velge måltall og vurdere hvilket nivå disse bør 
ligge på, men må fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig 
økonomisk utvikling. 

2.3 Befolkningsutvikling 
Befolkningen i Bodø har økt jevn de siste 10 årene, men veksten har avtatt noe de siste 3 årene (snitt 
vekst 260 innbyggere). I gjennomsnitt har den årlige veksten i denne perioden vært på 438 
innbyggere per år. Som det framkommer av grafen under er prognosen til SSB1 for 2023-2032 vist 
med de grønne søylene. I prognosen er det lagt inn en forventning om en gjennomsnittlig vekst på 
165 nye innbyggere per år. Bakgrunnen til den lave veksten er fallende fødselstall og lav innvandring i 
perioden. Merk at ny befolkningsprognose for 2022-2050 legges fram av SSB juli 2022. 

Figur 1 - Historiske befolkningstall Bodø kommune 2013-2022, SSB MMMM prognose 2023-2032 
(Kilde: SSB) 

 
 
Utviklingen i Bodø fordelt på aldersgrupper framkommer av tabellen under.  

Aldersgruppe/År 2013 2017 2022 2023 2027 2032 Endring 32-22 
0-5 år 3 820 3 578 3 209 3 132 3 194 3 280 71 
6-15 år 6 051 6 159 6 195 6 222 5 741 5 358 -837 
16-19 år 2 685 2 588 2 496 2 446 2 635 2 497 1 
20-44 år 17 390 17 711 18 391 18 363 18 305 18 417 26 
45-66 år 13 487 14 307 14 582 14 594 14 658 14 651 69 
67-79 år 4 069 4 887 5 764 5 891 6 338 6 768 1 004 
80-89 år 1 436 1 490 1 816 1 899 2 361 2 942 1 126 
Over 90 år 265 302 350 360 413 536 186 
Totalt 48 422 50 488 52 803 52 907 53 645 54 449 1 646 

 
1 SSB: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/422992?_ts=172798fae98 
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Andel av landet 0,974 % 0,970 % 0,973 % 0,973 % 0,968 % 0,960 % -0,013 % 
Tabell 3. Befolkningsendringer 2013-2032. 
Fødselstallene har vært fallende siden toppåret 2009 (680 fødte) til og med bunnåret 2019 (483 
fødte). En liten forbedring skjedde i 2021, da antall fødsler endte på 575 stk. Tall per 1 kvartal 2022 
viser 121 fødte, noe som er på nivå med 2018 og 2019 da det ble født 523 barn og 483 barn. I SSB 
prognosen som er benyttet videre ligger fødselstallene på rundt 538 fødte per år (gjennomsnitt). 

Tabellen viser at antall barnehagebarn har gått ned fra 3 820 barn i 2013 til 3 209 barn i 2022. 
Prognosen framover tilsier et lite fall i første del av prognoseperioden, for deretter å stige noe inn 
mot slutten av prognoseperioden. SSB har lagt til grunn fødselstall som de siste årene (2018-2020) i 
starten av prognoseperioden, for deretter å stige noe mot slutten av perioden over. 

Barn i skolepliktig alder har gått noe opp fra 2013 fra 6 051 til 6 195 i 2022. Prognosene framover 
tilsier et stabilt antall barn i skolealder fram til 2023, for deretter å falle til 5 358 barn i 2032. Dette 
som følge av lave fødselstall i prognoseperioden. Fra 2013 til 2032 er dette en nedgang på 11,5 %. 

De store endringene kommer i de eldste aldersgruppene. Aldersgruppen 67-79 år har gått fra 4 069 
innbyggere i 2013 til 5 764 i 2022. Prognosen sier at denne aldersgruppen vil øke ytterligere fram til 
2032, til totalt 6 768 innbyggere. Fra 2013 til 2032 er dette en økning på 66,3 %. 

Aldersgruppen 80-89 år var på 1 436 innbyggere i 2013. I 2022 har denne aldergruppen 1 816 
innbyggere. I prognoseperioden framover øker denne aldersgruppen mye, og i 2032 forventes det 
2 942 innbyggere i denne aldersgruppen. Fra 2013 til 2032 er dette en økning på 104,9 %. 

Den eldste aldersgruppen har også en solid økning. Fra 265 innbyggere i 2013 til hele 536 innbyggere 
i 2032. Dette er en økning på 102,3 %. SSB har lagt til grunn i sine prognoser økt levealder, noe som 
dermed gir vekst i de eldste aldersgruppene. 

Bodø kommune sin befolkningsandel av landet var i 2013 på 0,974 %, noe som forenklet omtales som 
1 % kommune. Utviklingen fram til 2022 har gått begge veier, og per 2022 utgjør Bodø kommune 
0,973 % av landet. De nye MMMM prognosene tilsier at Bodø kommune sin andel i 2032 vil falle ned 
til 0, 96 %, noe som er det laveste i denne perioden (2013-2032). 

Aldersgruppe/År 2013 2017 2022 2023 2027 2032 Endring 32-22 
0-5 år 1,046 1,005 0,968 0,961 0,991 0,983 0,015 
6-15 år 1,007 1,002 0,994 1,005 0,985 0,976 -0,018 
16-19 år 1,053 1,015 1,011 0,979 1,015 1,023 0,012 
20-44 år 1,033 1,029 1,050 1,050 1,043 1,046 -0,004 
45-66 år 0,991 1,013 0,986 0,987 0,985 0,980 -0,006 
67-79 år 0,925 0,924 0,939 0,939 0,968 0,982 0,043 
80-89 år 0,817 0,871 0,963 0,968 0,931 0,936 -0,027 
Over 90 år 0,663 0,698 0,772 0,782 0,864 0,921 0,149 

Tabell 4. Aldersgrupper omgjort til indekser. 
 
Indeksen forteller hvor mange innbyggere kommunen har i de ulike aldersgruppene i forhold til 
landet. En indeks på 1 betyr at kommunen har en tilsvarende andel som landet. Ligger indeks over 1, 
betyr det at kommunen relativt sett har flere innbyggere i den aktuelle aldersgruppen. Ligger 
indeksen under 1, betyr det at kommunen relativt sett har færre innbyggere i den aktuelle 
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aldersgruppen. Veksten i aldersgruppen over 90 år er større i Bodø enn i landet som helhet. Den 
beregnede indeksen var på 0,663 i 2013, og forventes å være på 0,921 i 2032.  

Utviklingen i indeksen stemmer godt med erfaringene i kommunen. Antall barnehagebarn har gått 
nedover, og indeksen sier at Bodø kommune har falt mer enn landet. Fra å ha 4,6 % flere 
barnehagebarn i 2013 enn landssnittet, til å ha 3,2 % færre barnehagebarn i 2022. Prognosene 
framover tilsier at Bodø vil ligge noe under landssnittet fram til 2032. 

Antall skolepliktige barn lå i 2013 på 0,7 % over landssnitt, fram til 2022 har denne prosenten falt til 
litt under landssnittet. Dette til tross for at antall skolepliktige har gått opp fra 6 051 til 6 195 i 
samme periode. Dette betyr at veksten på landsbasis har vært større i denne perioden. Prognosen 
framover tilsier at fallet i Bodø er større enn på landsbasis, og i 2032 har kommunen 1,7 % færre 
skolepliktige barn enn landssnittet.  

Den voldsomme veksten i de eldste aldersgruppene gir også store utslag i utviklingen i indeksene. 
Aldersgruppen 67-79 år går fra å være 7,5 % under landssnittet i 2013 til å ligge 1,8 % under i 2032. 
For aldersgruppen 80-89 år endres prosenten fra 18,3 % under landssnittet i 2013 til 6,4 % under i 
2032. De over 90 år lå hele 33,7 % under landssnittet i 2013, 19 år senere ligger denne aldersgruppen 
7,9 % under landssnittet.  

Når SSB utarbeider sine befolkningsprognoser, er det ikke alle lokale forhold de kan ta stilling til eller 
har kjennskap til. Det kan jo derfor være lurt å ha i minne at følgende forhold kan slå inn på 
befolkningsutviklingen i Bodø kommune: 

 Ny BY Ny Flyplass prosjektet 
 Kulturhovedstad 
 Nedleggelsen av flystasjonen 

Det er lagt inn en forventing om at Ny By Ny Flyplass prosjektet, samt kulturhovedstad er forhold 
som vil påvirke kommunen i en positiv retning i form av flere innbyggere og nyetableringer i 
næringslivet, mens nedleggelsen av flystasjonen drar i motsatt retning. Nedleggelsen er gjennomført, 
men alle ettervirkningene har ikke kommet til syne enda. 

2.4 Premieavvik og amortisering  
Da ordningen med pensjonskostnad ble innført i 2002 var forutsetningen at den skulle sikre en 
utjevning av pensjonspremien over år. Noen år skulle det være positive premieavvik og andre år 
negative premieavvik. Slik har det ikke blitt. 

Premieavvik forklares som differansen i kr mellom det kommunen betaler inn i pensjonspremie til 
pensjonsselskapet (for eksempel KLP) og en beregnet kostnad basert på kriterier fastsatt av 
finansdepartementet. Når premieinnbetalingen overstiger den beregnede pensjonskostnaden, oppstår et 
positivt premieavvik. Dette er ikke reelle midler, men det skal behandles som en inntekt som rent teknisk 
reduserer den samlede pensjonsutgiften i regnskapet. Positivt premieavvik avsettes i balansen som gjeld og må 
tilbakeføres til drift etter gjeldene regler. Dette er såkalt amortisering. Netto premieavvik er premieavvik 
minus amortisering.  

Positive premieavvik kan skjule ubalansert drift i regnskapet dersom dette gir er positivt netto 
premieavvik. Positive premieavvik er i realiteten et driftslån som må belastes driften på et senere 
tidspunkt – såkalt amortisering. 
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Akkumulert premieavvik ved utgangen 2021 er på 110 mill. kr. Når netto premieavvik (premieavvik 
minus amortisering) blir negativt vil det belaste driften og redusere netto driftsresultat. Eller motsatt 
- når netto premieavvik blir positivt vil det forbedre netto driftsresultat. Premieavviksfondet (30 mill. 
kr per 31.12.2021) er ikke stort nok for å tilbakebetale det totale akkumulerte premieavvik, men kan 
benyttes ved negative premieavvik for å minimere driftskonsekvensene.  

Det er ikke mulig å lage en entydig prognose frem til 2032 på fremtidige netto premieavvik. Slike 
prognoser finnes ikke, men det en vet er at Bodø kommune har et akkumulert premieavvik som skal 
amortiseres. Det er en risiko for at denne amortiseringen kan redusere driftsresultatet. 

 

2.5 Ny by - Ny flyplass 
Kampflybasen i Bodø ble nedlagt 1.1.2022. Flytting av Bodø sivile lufthavn til ytterst på Bodøhalvøya 
ble vedtatt med finansieringsplan i statsbudsjett 2022 etter at det tidligere har vært enstemmig 
vedtatt i de siste to Nasjonale transportplaner. I forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2022 er 
finansierings- og risikofordelingen mellom staten og Avinor justert. Avinors investeringsbeslutning 
skal fattes av konsernstyret, og det forventes at dette vil skje i juni 2022. Arbeidet med 
sluttforhandling av avtalene vil da gjenopptas, og skal ferdigstilles høsten 2022. 

Bodø kommune/Nordland fylkeskommune har etablert et felles eiendomsselskap som skal eie, 
utvikle og selge videre eiendommen som skal benyttes til byutvikling. Markedspris for kjøp av 
eiendommen som skal benyttes til byutvikling er fastsatt til 1,3 mrd. kr i statsbudsjett for 2022. 

Investeringen er svært viktig for videreutvikling av Bodøsamfunnet. Bodø mangler i dag attraktive 
næringsarealer, dette vil flytting av Bodø lufthavn løse. Dette gir muligheter for vekst og etablering 
av nye arbeidsplasser til erstatning for det store tapet av arbeidsplasser etter den største statlige 
nedleggelse av offentlige arbeidsplasser ved kampflybasen.  

Det pågår et felles arbeid i Bodø kommune og Nordland fylkeskommune med å forberede 
kapitalisering av eiendomsselskapet, Nye Bodø eiendom AS. Dette skal skje gjennom realisering av 
eiendom og låneopptak. Bodø kommune har allerede startet forskuttering av lokalt bidrag i 
planleggingsfasene for ny lufthavn, og det er inngått avtaler som regulerer dette mellom Avinor og 
Bodø kommune. Til sammen er det forskuttert rundt 40 mill. kr i perioden 2019-2021.  

Kommunedelplan med overordnet miljøprogram og mobilitetsplan for den nye bydelen, som har tatt 
tilbake navnet Hernes, behandles av bystyret i juni 2022. Områdeplanlegging av de to første 
delområdene skal starte høsten 2022.  

 

3.0 Bærekraftig kommuneøkonomi  
Bærekraftig kommuneøkonomi kan defineres som en økonomi som imøtekommer behovene til 
dagens innbyggere uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. 
For en tjenesteproduserende organisasjon som Bodø kommune er økonomi ikke noe mål i seg selv, 
men et middel for å kunne tilby gode tjenester til befolkningen. En bærekraftig økonomi er 
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nødvendig for å kunne tilby et tjenestetilbud av tilstrekkelig omfang og kvalitet over flere 
generasjoner.  

Bodø kommune oppfyller allerede de nye kravene til økonomisk styring som er kommet i ny 
kommunelov, men øker sitt fokus på bærekraftig kommuneøkonomi ytterligere ved å fokusere på: 

 Økonomisk handlingsrom 
 God økonomistyring  
 Effektiv tjenesteproduksjon  

3.1 Økonomisk handlingsrom 
Innføring av økonomiske handlingsregler er en metodikk for å sikre informasjon om kommunen har 
en bærekraftig økonomi med tilstrekkelig handlingsrom. Etter den nye kommuneloven må 
kommunene ha måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Bodø kommune har vedtatt egne 
handlingsregler for å imøtekomme lovens krav. Handlingsreglene skal være enkle å forstå, samtidig 
som de gir fokus på kjernen i kommunens økonomi og medvirke til at rammebetingelsene i 
budsjettprosessen er tydelig definert. Merk at alle handlingsreglene i denne analysen er basert på 
Bodø kommune sine regnskapstall/prognoser, og ikke konserntall som inkluderer kommunale 
foretak. Dette for å gjøre tallene sammenlignbare over tid (historikk vs framtid). 

Driften må være tilpasset kommunens inntekter, slik at alle handlingsregler er i forhold til brutto 
driftsinntekter. De fire handlingsreglene omfatter: resultatgrad, fondsgrad, gjeldsgrad og 
belastningsgrad. For å gjøre det enklere å få et bilde av kommunens økonomi beregnes også en 
samlet indeks, som er en vektet sum av de økonomiske handlingsreglene. 

Tabell 5 – Oversikt handlingsregler og vedtatte målsettinger (Vedtatt juni 2018) 

 Målsettinger 
Resultatgrad 1,75 % 
Fondsgrad 3,00 % 
Gjeldsgrad 85,00 % 
Belastningsgrad 11,00 % 

 
Nivået på disse handlingsreglene er ikke regulert i loven, og det er opp til kommunen selv å gjøre 
slike vurderinger. I økonomiplanen 2022 – 2025 ble det nevnt at kommunedirektøren skulle foreslå 
justeringer av nivået på nøkkeltallene for fondsgrad og belastningsgrad i forbindelse med 
perspektivanalysen.  

Resultatgrad 
Ifølge TBU er resultatgraden det viktigste nøkkeltallet for regnskapsresultatet i en kommune. Teknisk 
beregningsutvalg (TBU) anbefaler en resultatgrad på minimum 1,75 %. Resultatgrad er netto 
driftsresultat i forhold til brutto driftsinntekter. Avsetninger til disposisjonsfond avhenger av om 
kommunen klarer å oppnå en tilstrekkelig positiv resultatgrad.  

Fondsgrad 
Det vedtatte måltallet for fondsgraden er på 3 %. Perspektivanalysen viser at dette blir nådd i hele 
perioden. En fondsgrad på 3 % er lavt, og sammenlignbare kommuner ligger godt over Bodø 
kommune. Beregning av fondsgraden omfatter ikke bundne fondsmidler og ubundne 
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investeringsfond. Fondsgrad er sum alle ubundne driftsfond i forhold til brutto driftsinntekter. Bare 
disposisjonsfond vil i perioden 2021-2032 ligge på 1,6 % i gjennomsnitt, forutsatt at alle midler som 
kan bli avsatt blir satt på dette fondet.  

Kommunedirektøren ser at det er behov for å endre dette nøkkeltallet. Samtidig står Bodø kommune 
foran en stor omstilling, og handlingsrommet for å sette av midler på disposisjonsfond i de 
kommende årene er redusert. Det finnes ingen klar norm for disposisjonsfondets størrelse, men i en 
rapport om økonomiske nøkkeltall anbefaler Telemarksforsking at disposisjonsfondet utgjør mellom 
fem og ti prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Kommunedirektøren vil i neste 
perspektivanalyse forslå en justering av nøkkeltallet for fondsgrad.  

Gjeldsgrad 
Riksrevisjonen anbefaler at kommunens netto lånegjeld ikke overstiger 75% av brutto driftsinntekter. 
Netto lånegjeld omfatter gjeld til VA og øvrige investeringer. Startlån og pensjonsforpliktelser er ikke 
inkludert i netto lånegjeld. Dette oppfattes som en gjennomsnittbetraktning og må derfor vurderes i 
forhold til kommunens situasjon og betalingsevne. Bodø kommune er i vekst og har behov for 
investeringer for å imøtekomme veksten. Høy gjeld øker også risikoen i forhold til renteøkning, dette 
må tas i betraktning når gjeldsnivået vurderes. Det blir vurdert at den langsiktige netto lånegjeldem 
ikke bør overstige 85 %, noe som er 10% over anbefalingen til riksrevisjonen.  

Belastningsgrad 
Når det gjelder belastningsgraden er dette nøkkeltallet et resultat av gjeldsmengden, avdragstiden 
og rentenivået. Det vedtatte måltallet for belastningsgraden er 11 %. De siste årene har Bodø 
kommune gjennomført flere avdragsutsettelser, og nye lån tas opp med lengre nedbetalingstid. 
Dette medfører at avdragene er reduserte, samtidig som den forlengede avdragstiden gir et høyere 
grunnlag å beregne renteutgifter på. Dette fører til stigende renteutgifter. Til sammenligning ligger 
KOSTRA-gruppe 11 (konserntall) på 5,1 % i 2021.  

Det er ingen tydelig anbefaling på nivå for belastningsgraden i form av renter og avdrag. 
Belastningsgrad omfatter alle driftsutgiftene til renter og avdrag i forhold til brutto driftsinntekter. 
Nivået på belastningsgraden er knyttet til kommunes betalingsevne i forhold til nåværende 
gjeldsnivå.  

Kommunedirektøren foreslår, som varslet i økonomiplan 2022-2025, å tilpasse måltallet for 
belastningsgraden fra 11 % til 7,5 %, slik at det reflekterer endringene i kommunens avdragstid til 
låneporteføljen. Denne endringen gir lite utslag på indeksen til kommunen, da denne 
handlingsregelen er vektet med 10 %. 

 

3.2.1 Resultatgrad 
Resultatgrad er netto driftsresultat i forhold til driftsinntekter. Riktig nivå på resultatgrad vil sikre en 
bærekraftig kommuneøkonomi over tid, slik at Bodø kommune kan: 

 Unngå at kommunens verdier forringes 
 Skape handlefrihet.  
 Muliggjøre oppbygging av fond. 
 Bygge egenkapital til fremtidige investeringer som erstatning for låneopptak. 
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Nedenfor er en oversikt over utvikling av resultatgraden til Bodø kommune de siste 9 år. 
 
Figur 2 – Utvikling resultatgrad Bodø kommune. 

 
 
Resultatet til Bodø kommune i 2017 og 2016 er omtrent på et anbefalt nivå og betydelig forbedret 
fra foregående år. Resultatene etter 2017 har falt langt under anbefalt nivå, og medfører problemer 
med å få satt av nok midler på fond m.m. Resultatgraden i 2013 er korrigert slik at den er 
sammenlignbar med resultatgraden fra og med 2014. I 2013 ble det faktiske netto driftsresultatet 
kamuflert av momskompensasjon fra investeringer. I 2021 fikk kommunene tilført masse 
koronapenger, samt at skatteinngangen ble langt over forventet. Dette forklarer den positive 
oppgangen fra 2020. Til sammenligning er foreløpig resultat for kommunene i Norge på 4,7 %. 

3.2.2 Fondsgrad 
Fondsgrad er disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter. Fondsgrad er et mål på nivået på 
disposisjonsfondet slik at Bodø kommune kan ha: 

 Buffer mot uforutsette hendelser. 
 Sikkerhet mot plutselige renteøkninger.  
 Handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg. 
 Egenkapital i fremtidige investeringer 

Samlet disposisjonsfond vil varier over tid i tråd med de økonomiske resultatene. Nedenfor er en 
oversikt over fondsgraden til Bodø kommune de siste 9 år. 

 
Figur 3 – Utvikling fondsgrad Bodø Kommune. 
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Ubundne driftsfond er på til sammen 170 mill. kr. Av dette er 154 mill. kr øremerket av bystyrets 
egne vedtak som boligfond, vedlikeholdsfond bygg, vedlikeholdsfond vei, pensjonsfond og lignende. 
16 mill. kr er ikke øremerket og betraktes som disposisjonsfond.  

Det er helt normalt å håndtere svingninger i driften med bruk av disposisjonsfond, men det er ikke en 
løsning over tid. Bruk av disposisjonsfond gir kommunen bedre tid til å tilpasse driften til 
driftsinntektene. Manglende avsetninger til disposisjonsfond over tid fører til at 
inntektssvikt/utgiftsøkninger må hentes inn gjennom hurtige reduksjoner i eksisterende drift, noe 
som erfaringsmessig er meget utfordrende. 

3.1.3 Gjeldsgrad 
Gjeldsgrad er netto lånegjeld i forhold til driftsinntekter. Av samlet netto lånegjeld er 20,7 % av 
lånegjelda knyttet til VA investeringer og er selvfinansierende. Øvrig gjeld vil belaste driftsregnskapet 
med renter og avdrag og må dekkes av rammeoverføringene fra staten. Nedenfor er en oversikt over 
gjeldsgraden til Bodø kommune de siste 9 år. 

Figur 4 – Utvikling gjeldsgrad for netto lånegjeld 
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Ved utgangen av 2018 passerte Bodø kommune en gjeldsgrad på over 100 %. Utviklingen har gått i 
retning av enda høyere gjeldsgrad. Årsaken til endringen i gjeldsgraden er betydelig økt låneopptak 
(gjeld), jamfør grafen under. I tillegg har kommunen over flere år hatt avdragsutsettelse og lagt på 
minimumsavdrag, noe som også har medført til en økning i den totale gjelden til kommunen. Ved 
utgangen av 2021 er gjeldsgraden på 114,6 %, dette er ett steg i riktig retning. Bakgrunnen til 
forbedringen skyldes blant annet ekstraordinært avdrag på 0,2 mrd. kr, samt et hopp i 
driftsinntektene for 2021, se grafen under. I denne analysen er hoppet i driftsinntekten ikke 
videreført, men en mer normal utvikling lagt til grunn. Derfor vil gjeldsgraden ligge over regnskapet 
for 2021 i denne analysen. 

Figur 5 – Utvikling netto lånegjeld og driftsinntekter 

 

Gjelden til Bodø kommune øker mer enn inntektene. I 2018 var et skifte ved at inntektene er lavere 
enn samlet nettogjeld. Økt gjeldsnivå gir økt renterisiko, samt at økt gjeld belaster driften med økte 
rente- og avdragskostnader. Riktig gjeldsgrad er det Bodø kommune har råd til over tid.  

3.1.4 Belastningsgrad 
Belastningsgrad (tidligere omtalt som Finansieringsgrad) omfatter alle driftsutgiftene til renter og 
avdrag i forhold til brutto driftsinntekter.  

Gjeldsgrad og belastningsgrad henger sammen. Avdrag og rentebelastning er en konsekvens av netto 
lånegjeld. Belastningsgrad påvirkes også av rentenivå og avdragstid. Høy gjeld medfører høy 
risikoeksponering for renteøkning. Rentebanen til styringsrenten er økende og rentenivået vil øke. 

Belastningsgraden kan påvirkes av avdragstiden som i stor grad bestemmes av kommunen så lenge 
minimumsavdrag i henhold til kommuneloven er ivaretatt. Utviklingen fra 2016 til 2020 viser en 
reduksjon i belastningsgraden og henger primært sammen med utsettelse av avdrag.  
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Figur 6 – Utviklingen belastningsgrad  

 
 
Riktig belastningsgrad er det Bodø kommune har råd til over tid. I denne saken foreslås det å tilpasse 
måltallet fra 11,0 % til 7,5 % som følge av at nedbetalingstiden på nye låneopptak er forlenget. 

3.1.5 Indeks 
Bodø kommune har utarbeidet en indeks basert på de fire handlingsreglene. Hovedhensikten med en 
indeks er at den skal være enkel og intuitiv å forstå for alle beslutningstagere, slik at det bidrar til 
riktige beslutninger for å sikre en bærekraftig kommunal økonomi.  

Målsettingene er basert på anbefalingene til Teknisk Beregningsutvalg og Riksrevisjonen. Når det 
gjelder vektingen i indeksen mener riksrevisjonen at resultatgraden er den viktigste indikatoren for 
en bærekraftig kommuneøkonomi. Den er derfor vektet 50% i indeksen. Videre er resultatgrad og 
belastningsgrad fra driftsregnskapet vektet med til sammen 60%. Fra balansen er fondsgrad og 
gjeldsgrad vektet til sammen med 40%. Vektingen i indeksen er vurdert til et nivå som skal gi 
robusthet over tid. Indeks over 100 er definert som en bærekraftig kommuneøkonomi. 

Tabell 6 – Oversikt indeksberegning 
Handlingsregler og vekting Indeks beregning Indeks avvik 

Område Vekting Handlingsregler Vekting 2013 2017 2021 2013 2017 2021 
Resultatgrad 50 % 48,6 50,1 49,6 -1,45 0,11 -0,45 

Drift 60 % 
Belastningsgrad 10 % 10,2 10,3 10,4 0,19 0,33 0,41 
Fondsgrad 10 % 10,0 10,0 10,0 0,00 0,02 -0,01 

Balansen 40 % 
Gjeldsgrad 30 % 31,6 27,5 21,1 1,63 -2,47 -8,89 

  Indeks 100 % 100,4 97,9 91,1 0,4 -2,0 -8,9 
 

Indeksberegning er et resultat av vekting og målsetting av handlingsreglene. En kan oppnå en indeks 
på over 100 uten at alle handlingsreglene er over målsetting. Vektingen blir derfor viktig for at 
indeksen er robust.  
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Indeksen vil variere over tid. Figur 8 viser beregnet indeks i perioden 2013 til 2021. 
 
Figur 7 – Utvikling indeks  

 

Indeksen ble forbedret fra 2020 til 2021. Dette skyldes at netto driftsresultat og gjeldsgraden ble 
forbedret fra 2020.  

3.2 God økonomistyring 
God økonomistyring skal bidra til et godt driftsresultat og til å opprettholde et godt økonomisk 
handlingsrom for Bodø. Dette er en forutsetning for å kunne bygge opp et godt tjenestetilbud til 
kommunens innbyggere. God økonomistyring innebærer at virksomhetene skal styre innenfor 
vedtatt budsjettramme og at negative avvik ikke er akseptert. Kommunens årsresultat for 2022 
legges til grunn for om 2 %-reglementet tas i bruk. Reglementet bestemmer om virksomhetene får 
eventuelle avvik i forhold til budsjettramme innenfor 2 % (negative og positive) overført til neste 
budsjettår. 

Dette forutsetter at virksomhetene: 
 Overvåker den økonomiske utviklingen og styrer sin virksomhet innenfor vedtatt 

budsjettramme 
 Identifiserer avvik og iverksetter korrigerende tiltak, og de iverksettes så tidlig som mulig. 
 Rapporterer månedlig til avdelingsdirektører og kommunedirektøren på økonomisk status og 

utvikling innenfor virksomhetens ansvarsområde. 

Kommunen har anskaffet Framsikt. Dette er et verktøy for utarbeidelse av kommunale planer, 
økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplaner og rapportering. Økonomiplanene utarbeides i 
Framsikt. Verktøyet gir også muligheter til å rapportere på verbaler, internkontroll m.m. 

God økonomistyring innebærer også at kommunen har kontroll på utviklingen i frie inntekter, 
pensjonsutgifter, finansinntekter og kostnader. Hver tertial skal kommunen rapportere til bystyret 
om utviklingen i kommunens økonomi og eventuelle forslag til budsjettendringer. Å sikre 
kommunens inntekter er et særskilt satsningsområde. 
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3.3 Effektiv tjenesteproduksjon 
Den største kostnadsdriveren til en kommune er nivået på inntektene. Nye inntekter fører ikke 
nødvendigvis til høyere overskudd, men til nye kostnader for nye tjenestetilbud til innbyggerne. Det 
er også slik at det ikke alltid er direkte sammenheng mellom kvalitet og ressursbruk. For egen 
kommune er det vesentlig over tid at gjennomføring av tjenesteproduksjon og nedbetaling av gjeld 
er tilpasset inntektene. For å vurdere effektiviteten til tjenesteproduksjonen i Bodø kommune har 
Agenda Kaupang på oppdrag fra Kommunedirektøren i Bodø kommune gjennomført en KOSTRA- 
analyse av tallgrunnlaget fra 2020. For å vurdere om tjenesteproduksjon i Bodø kommune er effektiv, 
sammenlignes kostnadsnivå og kvalitet mot andre sammenlignbare kommuner. En tilsvarende 
analyse for 2021 er under utarbeidelse og klar medio juni, og vil i tillegg vise endringer og trender 
mellom årene.   

Kostnadsnivået i tjenestene er vurdert på grunnlag av behovskorrigerte netto driftsutgifter. Netto 
driftsutgifter er den utgiften kommunestyret må bevilge (utgift minus driftsinntekter og refusjoner). 
Utgiftene korrigeres for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold for å gjøre 
kommuneregnskapene sammenlignbare.  

Kostnadsnivået i Bodø var 429 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 11 i 2020. Bodø 
kommune driver dyrere på alle tjenesteområdene sammenlignet med Kommunegruppe 11 i 2020. 
Dette gjelder også for de mest sammenlignbare kommunene Skien og Tønsberg. Kommunene har 
tilsvarende innbyggertall, flere innbyggere i de eldste aldergruppene og en sterkere vekst i nevne 
aldersgrupper, de har flere ressurskrevende brukere, og de har samme forhold mellom tettsted og 
omland. Kostnadsnivået til Bodø er likevel henholdsvis 462 og 605 mill. kr dyrere enn 
sammenligningskommunene.  

Kvalitet i tjenestene er vurdert på grunnlag av forrige års utgave av Kommunebarometeret fra 
Kommunal Rapport. Bodø har meget god kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne. Bodø ble 
nummer 77 på Kommunebarometeret for 2020. De kommunene vi velger å sammenligne oss med i 
analysene fra Agenda Kaupang har også god plassering i Kommunebarometret. Skien ble nummer 
107 og Tønsberg ble nummer 38 i samme måling. Det høye kostnadsnivået til Bodø kommune kan av 
dette ikke forklares med høyere kvalitet på tjenestene.   

Tabellen under viser kostnadsforskjeller mellom Bodø og andre kommuner i mill. kr. Vi ser hvor mye 
Bodø kan spare ved å drive med samme kostnadsnivå som de andre kommunene.  

Tabell 7 - Innsparingspotensial for Bodø kommune i mill. kr – basert på regnskap 2020 (Kilde: KOSTRA 
Rapport utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag fra Bodø kommune)  
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Den største økonomiske utfordringen som kan leses ut av Agenda Kaupang analysen er at Bodø 
kommune som eneste kommune i sammenligningsgrunnlaget har høyere kostnader per innbygger 
sammenlignet med inntekter per innbygger. Dette er en situasjon som ikke er økonomisk bærekraftig 
over tid.  
 
Figur 8 – Kommunens inntekter og utgifter per innbyggere sammenlignet med Skien, Tønsberg og 
kostragruppe 11. 

 

Det er gjennomgående høye enhetskostnader som er årsak til at Bodø kommune driver dyrere enn 
sammenligningskommunene. Vi gir dyrere tjenester per elev i grunnskole, per barn i barnehage, per 
barn i SFO, per bruker i hjemmetjeneste, og per bruker i institusjonsplass. Bodø kommune bruker 
20% mer kommunalt tjenesteareal enn sammenligningskommunene til å drive alle tjenestetilbudene. 
Vi har for mye areal i skolene som gjør at enhetskostnadene blir høye per elev. I barnehagene er små 
avdelinger en årsak til at vi ikke klarer å holde bemanningsnormen, og som gir dyrere kostnader per 
barn. For tjenestene i helse og omsorg er høye enhetskostnader i stor grad knyttet til byggenes 
utforming. Tjenestene gis i små bogrupper og enheter som krever en høyere bemanning per plass og 
per seng. Vi er dyrere på kultur og aktivitetstilbud, både til barn og eldre. En viktig årsak er knyttet til 
kultur- og idrettsbyggene som gir høye enhetskostnader.  
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Enhetskostnadene på alle tjenesteområdene i Bodø kommune ligger høyere enn 
landsgjennomsnittet, og blir ikke kompensert gjennom rammetilskuddet. Utfordringen forsterkes 
ytterligere i hele planperioden 2023-2032 med de demografiske endringene som kommer med vekst 
i de eldre befolkningsgruppene og reduksjon i de yngre befolkningsgruppene. Økonomisk bærekraft i 
planperioden må innebære strukturelle endringer i tjenestene, reduksjon i tjenestearealer, effektive 
tjenestebygg og derav reduserte enhetskostnader i alle tjenesteområdene.  

4.0 Investeringer 
Regnskapene fra årene 2013-2021 viser at kommunen har investert for rundt 10,1 mrd. kr inklusiv 
startlån. Kommunen har fått bygd Aspåsen skole, Mørkvedbukta skole, Tverlandet skole, rådhuset, 
bypakke 1, Stormen kulturhus og biblioteket. Av de samlede investeringene er cirka 59 % blitt 
lånefinansiert, noe som tilsvarer rundt 6 mrd. kr. Denne utviklingen vises også i kommunens balanse. 
I grafen under framkommer utviklingen i kommunens nettogjeld2 i perioden 2013-2021, 
sammenlignet med kommunens driftsinntekter. Grafen viser at det er spesielt de 4 siste årene som 
har gitt den voldsomme veksten i nettogjelden. Denne utviklingen er ikke bærekraftig over tid. 

Figur 9 - Nettogjeld 2013-2021, samt driftsinntekter. 

 
 

I gjeldende økonomiplanperiode 2022-2025 er det lagt opp til samlede bruttoinvesteringer på 2,3 
mrd. kr eksklusivt startlån. Planlagt lånefinansiering er på 1,7 mrd. kr, noe som utgjør en grad av 
lånefinansiering på 76,8 %. Økningen i lånefinansieringen skyldes delvis at kommunen ikke får satt av 
midler til fond og egenkapital, da netto driftsresultatet (resultatgraden) er for lavt som beskrevet i 
kapittel 3.2.1. Kapitalisering av Nye Bodø Eiendommer AS er ikke inkludert i tallene. Kapitaliseringen 
av eiendomsselskapet gjøres ved salg av eiendom. Startlån utgjør et låneopptak på 0,8 mrd. kr i 
perioden. 

I perspektivanalysen er det benyttet 3 ulike scenarioer på låneopptak i årene 2026-2032. Scenarioene 
er som følger: 

 
2 Nettogjeld = Langsiktig gjeld korrigert for utlån og ubrukte lånemidler. 
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Alt 1: 100 mill. kr hvert år – samlet brutto 0,7 mrd. kr 

Alt 2: 250 mill. kr hvert år – samlet brutto 1,8 mrd. kr 

Alt 3: 400 mill. kr hvert år – samlet brutto 2,8 mrd. kr  

 
Figur 10 - Nettogjeld 2022-2032 – 3 alternativer. 

 
 

Utlån og ubrukte lånemidler er størrelser som på lik linje med låneopptaket må beregnes, og dette 
gjør at analysen vil være beheftet med usikkerhet. Analysen gir en indikasjon på at nettogjelden kan 
ligge mellom 4,9 – 6,8 mrd. kr i 2032 basert på de ulike lånealternativene.  

I kapittel 2.1 ble det lagt til grunn en rentesats på 3,30 % i perioden 2026-2032. Det er knyttet 
usikkerhet til rentebanen så langt fram i tid, og det er sannsynlig at rentenivået kan endre seg i 
forhold til dagens prognoser. Derfor vil en renteøkning på: 

Alt 1: 1 % - > 4,3 % fra 2026-2032 gi en gjennomsnittlig økt årlig rentekostnad, eksklusivt startlån, på 
52 mill. kr ved årlige låneopptak på 100 mill. kr i perioden 2026-2032.  

Alt 2: 1 % - > 4,3 % fra 2026-2032 gi en gjennomsnittlig økt årlig rentekostnad, eksklusivt startlån, på 
57 mill. kr ved årlige låneopptak på 250 mill. kr i perioden 2026-2032.  

Alt 3: 1 % - > 4,3 % fra 2026-2032 gi en gjennomsnittlig økt årlig rentekostnad, eksklusivt startlån, på 
61 mill. kr ved årlige låneopptak på 400 mill. kr i perioden 2026-2032.  

I kapittel 5.2 er alternativ 2 benyttet ved videre beregninger av renter og avdrag. 
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5.0 Demografi, sentrale poster og rammer 

5.1 Demografisk Inntekts/kostnadsendringer  
Teknisk Beregningsutvalg3 utarbeider hvert år en beregning som viser hvordan kommunesektorens 
utgifter påvirkes av den demografiske utviklingen. I beregningen av demografiske kostnadsendringer 
legges SSB’s befolkningsprognose (MMMM) fra 2020 til grunn for beregningen. Tallene hentes 
direkte fra analyseverktøyet Framsikt. I tabellen under vises den økonomiske effekten av endring i 
befolkningsprognosen fra ett år til neste.  

Modellen er en forenkling av virkeligheten. TBU skriver følgende: 

«I likhet med tidligere år er det i beregningene forutsatt konstante gjennomsnittskostnader, det vil si 
uendret standard og uendret produktivitet i tjenesteproduksjonen. Videre legges det til grunn 
konstant dekningsgrad for tjenestene. Det innebærer at det ikke tas hensyn til forhold som ev. 
framtidige endringer i arbeidsledigheten, innvandrerandelen, sykefraværet, helsetilstand, 
funksjonsevne, bosettingsmønster med mer. I beregningene tar en heller ikke hensyn til politiske 
målsettinger om videre utbygging av tjenestetilbudet eller trendmessige endringer i kostnadsbildet.» 

Tabell 8 – Demografikostnaden. Kilde: TBU/Framsikt. 

 2022 2023 2026 2027 2031 2032 
0 - åringer 5 708 951 2 162 2 508 3 200 3 373 
Barnehage (1-5 år) -26 415 -34 361 -27 190 -25 721 -12 026 -9 477 
Grunnskole (6-15 år) -9 103 -4 466 -76 087 -87 079 -141 697 -152 861 
Videregående (16-19 år) 861 -376 3 976 4 204 1 216 885 
Voksne (20-66 år) 1 709 1 036 2 987 2 798 8 292 6 431 
Eldre (67-79 år) 9 073 16 966 37 972 44 746 60 655 71 469 
Eldre (80-89 år) 16 919 34 044 105 021 129 368 231 501 249 245 
Eldre (90 år og eldre) 1 634 5 720 17 977 27 375 65 373 77 630 
Total 388 19 515 66 819 98 199 216 514 246 695 

 
Fra Framsikt framkommer tabellen over. Den viser at kommunens utgifter forventes å øke med netto 
246,7 mill. kr fram til 2032 som følge av befolkningsendringer. Siden modellen er en forenkling, må 
den ikke behandles som en fasit. Trendene er de viktigste, og de er meget klare for Bodø kommune. 
De kommende årene bør ressursene styres inn mot de eldste brukergruppene, da det er der veksten 
og utfordringene vil oppstå. 
På grunn av nedgang i antall skoleelever – kommer aldersgruppen 6-15 år ut med et trekk på 152,8 
mill. kr. Dette er signaler som bør tas med inn i arbeidet med budsjettrammene og 
investeringsplanene til kommunen i årene framover. 

Normalt er det slik at de totale (netto) demografikostnadene blir dekket av kommunens inntekter i 
form av skatt- og rammetilskudd. Tabellen over viser at Bodø kan forvente at økte 
demografikostnader blir finansiert med netto 246 mill. kr. Staten forventer også at kommuner vrir 
overføringer fra de grupper hvor det forventes nedgang til de gruppene hvor det forventes vekst. For 

 
3 https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/styrer-rad-og-utvalg/teknisk-beregningsutvalg-for-kommunal-
og/id449207/ 
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Bodø betyr det at overføringene til skoler må reduseres som følge av lavere barnetall, og flyttes til 
helse- og omsorg som har en større vekst i sine aldersgrupper eldre.   

5.2 Sentral inntekter og utgifter 
I skjema 1A ligger kommunen felles inntekter og utgifter, hovedsakelig er dette lagt på kommunes 
fellesområde (R8). Noe føres også ute på avdelingene. Dette gjelder noen avskrivninger på teknisk 
avdeling, samt bruk/avsetninger av bundne/ubundne fond.  

Tabell 9 – Sentral inntekter/utgifter. 
 
*Korrigert sum bevilgninger drift = alle avdelingene sine inntekter og utgifter (netto 
tjenesteproduksjon) korrigert for avskrivninger og fondsbruk i avdelingene. 
 
For å kunne beregne de sentrale inntekter og utgifter i tabellen over, er det satt noen forutsetninger 
for å forenkle beregningene: 

1. Økonomiplanperioden 2022-2025 er uendret. 
2. Investeringsnivået er satt til 250 mill. kr per år i perioden 2026-2032 (alternativ 2), hvorav 

150 mill. kr til øvrige og 100 mill. kr til VA. 
3. Rentesatsene i økonomiplan 2022-2025 forblir uendret, videre er det benyttet 3,3 % i 

perioden 2026-2032.  
4. Renter og avdrag er beregnet ut fra punkt 1, 2 og 3. 
5. Det legges inn en økning i renteinntekter som følge av mottatte bidrag fra startlån i henhold 

til økning i perioden 2026-2032, det er lagt inn en reduksjon av renteinntektene på 7 mill. kr 
flatt i perioden, som følge av kommunen får mindre likviditet. Dette på grunn av at posten 
ubrukte lånemidler blir redusert.  

6. Skatt- og rammetilskuddet øker noe mer i forhold til den demografiske kostnaden beskrevet i 
kap. 5.1. Skatt- og rammetilskudd utgjør rundt 70-72 % av driftsinntektene i analysen. Skatt- 
og rammetilskuddet er beregnet som en regresjon fra 2012-2025, regnskap 2012-2021 er 
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justert til 2022 priser, og økonomiplan 2022-2025 er i 2022 priser. I tillegg ble resultatet av 
denne regresjon nedjustert med 30-40 mill. kr per år, for at skatt- og rammetilskuddet ikke 
skal overstige 70-72 % av driftsinntektene. 

7. Eiendomsskatten øker som følge av nybygg. 
8. Det er lagt inn en vridning i rammene til OK og HO som følge av endringer i befolkningen 

(jamfør tabell i kapittel 5.1). I et forsøk på å tilpasse seg den demografiske endringen, er det 
skjønnsmessig korrigert for nettorammene til HO med en økning på 143 mill. kr fra 2022 til 
2032, og OK med en reduksjon på 114 mill. kr.  

 

5.3 Rammer avdelingene  

Tabell 10 – Rammer avdelingene 2022-2032. 

Basert på kapittel 5.1 har rammene blitt beregnet slik de framkommer av tabellen over. Rammene til 
avdelingene har økt med 192 mill. kr, som tilsvarer differansen fra 2025 til 2032 i tabell 8 i kapittel 5. 
Disse demografikostnadene er fordelt ut til avdelingene skjønnsmessig, og i tillegg er ny drift HO4 lagt 
inn i fra og med 2026 med netto 75 mill. kr. I tillegg har teknisk avdeling har fått økt sine rammer 
med årlig 4,5 nye mill. kr. Tallene er i 2022 priser, og er beheftet med stor usikkerhet. Det er ikke lagt 
inn bruk/avsetning til ulike fond i avdelingene i perioden 2026-2032. Som nevnt i kulepunkt 8 i 
kapittel 5.1 er det lagt inn en vridning i perioden 2026-2032 for HO og OK. 

6.0 Handlingsregler 2022-2032 
Det er en svakhet med perspektivanalysen at mange forutsetninger må tas, og det er vanskelig å 
fange opp alle elementene som slår inn på ulike nivåer. Derfor blir det også vanskelig å si noe sikkert 

 
4 Helsehus e.l. 
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om kommunens driftsinntekter, erfaringsmessig blir denne ofte vurdert for lavt. Andre forhold er at 
tallene i analysen skal være i 2022 kr, mens for eksempel renteutgiftene følger en forventet 
rentebane så langt det lar seg gjøre. Gjelden endres i henhold til planer og forventninger om 
kommende nivåer. Videre ønskes det å ikke disponere for mye av kommende års handlingsrom, for å 
unngå en forskuttering av handlingsrommet i årene fremover.  

6.1 Resultatgrad 
Resultatgrad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Netto driftsresultat -29 587 15 037 14 150 21 969 -16 150 -4 898 11 383 24 417 63 800 74 859 95 912 

Driftsinntekter 
4 481 

088 
4 518 

556 
4 533 

509 
4 549 

954 
4 631 

588 
4 675 

339 
4 719 

050 
4 757 

491 
4 796 

172 
4 834 

913 
4 873 

592 

Nøkkeltall -0,7 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % -0,3 % -0,1 % 0,2 % 0,5 % 1,3 % 1,5 % 2,0 % 

Tabell 11 – Resultatgrad perioden 2022-2032. 
 
Basert på forutsetningene gitt i kapittel 5.1, viser analysen at kommunens netto driftsresultat blir 
liggende for lavt i store deler av perioden. Selv om tallene har en bedre utvikling i slutten av 
perioden, tilfredsstiller ikke dette kommunelovens krav slik kommunedirektøren har tolket den.  
 
Negativt netto driftsresultat i 2026 skyldes vridningen av rammene til HO, som har et hopp i 
utgiftssiden spesielt dette året som følge av etablering av ny virksomhet. 

6.2 Gjeldsgrad 
Gjeldsgrad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Netto Langsiktig gjeld 5 641 087 5 888 179 6 105 152 6 153 080 6 169 899 6 130 751 6 079 712 6 016 793 5 974 293 5 922 115 5 868 269 

Driftsinntekter 4 481 088 4 518 556 4 533 509 4 549 954 4 631 588 4 675 339 4 719 050 4 757 491 4 796 172 4 834 913 4 873 592 

Nøkkeltall 125,9 % 130,3 % 134,7 % 135,2 % 133,2 % 131,1 % 128,8 % 126,5 % 124,6 % 122,5 % 120,4 % 

Tabell 12 – Gjeldsgrad perioden 2022-2032. 
 
Basert på vedtatt økonomiplan 2022-2025, og et låneopptak på 250 mill. kr per år i perioden 2026-
2032, vil nettogjelden øke til 5,9 mrd. kr i slutten av perioden. En viktig forutsetning for beregningen 
er at det er lagt inn forventet utvikling på balansestørrelsene utlån. Ubrukte lånemidler vil bli 
redusert fra 811 mill. kr i 2021 til ca 300 mill. kr fra og med utgangen av 2023.  
 
Analysen viser at kommunen må fortsette å bremse i investeringene, slik at låneopptaket blir 
redusert tilstrekkelig. Det er ikke en ønsket situasjon. Med den utviklingen kommunens gjeldsvolum 
har tatt og med et stigende rentenivå, er det å bremse utviklingen et steg i riktig retning.  

6.3 Belastningsgrad 
Belastningsgrad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Renter/avdrag 393 605 444 304 487 926 515 209 540 170 555 018 564 999 575 116 556 960 566 625 566 680 

Driftsinntekter 
4 481 

088 
4 518 

556 
4 533 

509 
4 549 

954 
4 631 

588 
4 675 

339 
4 719 

050 
4 757 

491 
4 796 

172 
4 834 

913 
4 873 

592 

Nøkkeltall 8,8 % 9,8 % 10,8 % 11,3 % 11,7 % 11,9 % 12,0 % 12,1 % 11,6 % 11,7 % 11,6 % 

Tabell 13 – Belastningsgrad perioden 2022-2032. 
 
Belastningsgraden blir stigende fram til 2029, og vil som en effekt av lavere investeringsnivå synke 
videre utover perioden. Beregningen av avdrag er gjort mot forventet løpetid på nye lån, og 
gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån. Kommunene har begynt å ta opp lån med lengre 
nedbetalingstid enn tidligere. Det forutsettes derfor at avdragene overstiger minimumsavdraget som 
kommunen er forpliktet til å betale hvert år. 
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Det er viktig å merke seg at rentenivået som er lagt til grunn i beregningen er lav (3,3 % fra 2025 og 
utover). 1 % økningen i rentesatsen fra 2026 vil gi en økt renteutgift på rundt 57 mill. kr i 
gjennomsnitt for årene 2026-2032. Hvis det skjer, vil det bli betydelig vanskeligere å nå målet om å 
holde kommunen under 7,5 % i belastningsgrad. 

6.4 Fondsgrad 
Fondsgrad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Disposisjonsfond 115 375 147 090 176 917 214 564 196 764 190 216 199 949 222 716 284 867 358 076 452 338 

Driftsinntekter 
4 481 

088 
4 518 

556 
4 533 

509 
4 549 

954 
4 631 

588 
4 675 

339 
4 719 

050 
4 757 

491 
4 796 

172 
4 834 

913 
4 873 

592 

Nøkkeltall 2,6 % 3,3 % 3,9 % 4,7 % 4,2 % 4,1 % 4,2 % 4,7 % 5,9 % 7,4 % 9,3 % 

Tabell 14 – Fondsgrad perioden 2022-2032. 
 
Disposisjonsfond er hentet ut av balansen som en enkelt post, men kommunedirektøren gjør 
oppmerksom på at i dette begrepet inngår flere fond fra kommunens regnskap. Dette er 
næringsfond, premieavviksfond, boligfond, flyktningefond, samt det egentlige disposisjonsfondet. 
Grunnen til at disse inngår i disposisjonsfondet i balansen, er fordi midlene er definert som frie og 
bystyret kan omdisponere disse. Hvis man kun forholder seg til det som i regnskapet blir spesifiserte 
som kommunens disposisjonsfond, vil dette fondet i perioden 2022-2032 ligge noe under det 
handlingsregelen viser. Den solide veksten i handlingsregelen forutsetter at alt mindreforbruk i 
denne analysen går til avsetning til disposisjonsfond. 

7.0 Indeks 2022-2032 
Basert på handlingsreglene i kapittel 6, blir indeksen beregnet til å ligge på rundt 85 fram til 2027, for 
deretter å stige mot 90 i 2032. Økningen skyldes at resultatgraden forbedres veldig i slutten av 
perioden, samt at gjeldsgraden går noe ned. Dette er fortsatt et stykke under målet på 100. Det er i 
hovedsak gjeldsgraden og belastningsgraden som drar indeksen ned, da disse utgjør 40 % av 
indeksen, jamfør kapittel 3.1.5. 

Figur 11 – Indeks utvikling 2022-2032. 
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8.0 Konklusjon 
Analysen viser at det er nødvendig å ta ytterligere grep i kommunens økonomi for å få stabilitet på 
sikt. De grep som er gjort hittil og de som planlegges i tiden fremover gjør det mulig at måltall for to 
av kommunens fire handlingsregler kan oppnås innen 2032. Det forutsetter at vedlagte plan følges 
opp. 

Det er svært viktig at arbeidet med omstillingen fortsetter for å oppnå måltallene for alle fire 
handlingsreglene. Spesielt er det viktig å jobbe med gjeldsreduksjon og lånekostnadsreduksjon for å 
begrense andelen av frie midler som går til å betjene rente og avdrag.  

Demografiutviklingen fremhever behov for tilpasning i overføringene mellom forskjellige 
aldersgrupper. Befolkningsprognosen MMMM tilsier at kommunen får en svak vekst i perioden og at 
overføringene må dreies fra grunnskole til de eldre befolkningsgruppene. Dette er mulig å gjøre ved 
bedre kapasitetsutnyttelse (bemanningsnormer og lærertetthet) og arealeffektivisering.  
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Overføring av gatelys fra Bodø kommune til rette veieier 
 

Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 25.05.2022: 
 

 

 
 
 

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.05.2022: 
 

 

 
 
 

Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling i møte den 24.05.2022: 
 

 

 
 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Bodø kommune overfører 209 gatelys til Nordland fylkeskommune som beskrevet i saken. 
 
2. Kostnader på kr 2,1 mill eks mva søkes innarbeidet i tertial 1/22 
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3. Resultat av forhandlinger med veieiere om overføring av gjenstående gatelys forelegges 
bystyret når dette arbeidet er sluttført.   
 
 

Hva aktualiserer saken? 
Bakgrunnen for at saken fremmes til politisk behandling er at bystyret den 27. oktober 2016 i PS 
186/16 vedtok følgende:  
 
 «… 
 

Bodø kommune v/teknisk avdeling overfører drift- og vedlikeholdsansvaret for gatelys til 
rette veieier. 
 
Dersom rette veieier ikke ønsker å overta drift- og vedlikeholdsansvaret for gatelysene, 
demonterer og fjerner Bodø kommune v/teknisk avdeling gatelysene i sin helhet. 
 
…»  

 
Bakgrunnen for vedtaket var at det ble, og fortsatt blir, benyttet kommunale budsjettmidler til å 
drifte gatelys langs veistrekninger som Bodø kommune hverken er veimyndighet for eller eier av.  
 
Administrasjonen startet vinteren 2018 arbeidet med å overføre eierskapet av gatelys langs riks- 
og fylkesvei til rette veimyndighet. I bystyremøte den 6. desember 2018 ble det fremmet en 
interpellasjon vedrørende vedtak fattet i PS 186/16. På bakgrunn av interpellasjon fremmet 
ordføreren følgende forslag:  
 
 «… 
  

Ordføreren foreslår at vedtak datert 27.11.2016 opprettholdes, men at bystyret gir følgende 
føringer som oversendes rådmannen:  
- Administrasjonen skal anmode rette veieier om å gjennomføre en vurdering av behovet 

for belysning langs de aktuelle veistrekningene ut fra et trafikksikkerhetsmessig 
perspektiv. 

- I de tilfeller at rette veieier ut i fra et trafikksikkerhetsmessig perspektiv konkluderer med 
at det er behov for gatelys langs en gitt veistrekning, bes administrasjonen om å inngå 
en hensiktsmessig overgangsordning for overføring av eierskapet. 

 
…» 

 
I møtet den 6. desember 2018 i PS 200/18 ble interpellasjonen behandlet og følgende ble vedtatt 
av bystyret:  
 
 «… 
 
 Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen 
 
 …» 

Sammendrag 
Status på prosessen med å overføre eierskapet av gatelys til rette veieier er at Statens vegvesen 
har konkludert at det ikke ønsker å overta eierskapet av de 27 gatelysene som Bodø kommune 
drifter og vedlikeholder langs riksvei. Når det gjelder gatelys som Bodø kommune drifter og 
vedlikeholder langs fylkesvei er det oppnådd enighet med Nordland fylkeskommune om overføring 
av eierskapet av 209 av totalt 844 gatelys. Det pågår forhandlinger mellom Nordland 
fylkeskommune og Bodø kommune om mulig overtakelse av om omtrent ytterligere 65 gatelys. 
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Saksopplysninger 
 
Fakta om saken  
 
Våren 2019 innstilte Statens vegvesen at de ikke ønsket å overta noen av de totalt 27 gatelysene 
som Bodø kommune drifter langs riksvei. På vegne av Nordland fylkeskommune innstilte Statens 
vegvesen, som frem til 1. januar 2020 forvaltet fylkesvei på vegne av Nordland fylkeskommune, at 
de ønsket å overta 209 av totalt 844 gatelysene som Bodø kommune drifter langs fylkesvei. 
Statens vegvesen viste til føringer gitt i Statens vegvesens håndbok V124 «Teknisk planlegging av 
veg- og tunnelbelysning» som begrunnelse for innstillingen. Håndboken gir blant annet føringer for 
hvilke veistrekninger som skal og bør ha veibelysning. Dersom de formelle kravene til veibelysning 
langs en veistrekning ikke var oppfylt, vurderte Statens vegvesen om det forelå spesielle forhold 
som tilsa at en veistrekning burde ha veibelysning. Eksempler på spesielle forhold er høy andel av 
myke trafikanter, nærhet til skole, spesielle kryss og lignende.  
 
I forbindelse med at formannskapet den 23. januar 2020 i PS 20/2 ble orientert om status for 
prosessen vedrørende overføring av gatelys til rette veieier, vedtok formannskapet at oppfølgning 
av vedtak datert 27. november 2016 i PS 186/16 skulle utsettes og at ingen gatelys skulle 
mørklegges eller demonteres inntil saken var avklart. 
 
På bakgrunn av formannskapets vedtak i PS 20/2, samt bystyrets vedtatte tilleggspunkter i FO 
13/18 til PS 186/16, ble Nordland fylkeskommune i brev datert 23. oktober 2020 oppfordret av 
administrasjonen om å revurdere sin innstilling på overtakelse av kun 209 gatelys. 
Fylkeskommunen ble særlig oppfordret til å revurdere å overta gatelys på strekninger med gang- 
og sykkeltrafikk hvor det ikke er etablert gang- og sykkelvei, strekninger med kryssende vilt og på 
busslommer. I brev datert 23. november 2020 informerte Nordland fylkeskommune om at det i 
fylkestingssak 23/2010 hadde blitt vedtatt at Statens vegvesens kriterier skulle være gjeldende for 
fylkesvei. Nordland fylkeskommune fastholde med den begrunnelse at de ikke var villige til å 
overta gatelys ut over de 209 de allerede hadde innstilt på å overta.  
 
Våren 2022 ble det i mellom administrasjonen til henholdsvis Nordland fylkeskommune og Bodø 
kommune oppnådd enighet om nødvendige tiltak som forutsettes utført for at Nordland 
fylkeskommune skal være villige til å overta de 209 gatelysene, hvem av partene som skal 
besørge tiltakene og kostnadsfordelingen for tiltakene. Når de omforente tiltakene er utført, vil 
eierskapet av gatelysene fortløpende bli overført til Nordland fylkeskommune. Omforente 
momenter vil bli nedfelt i en skriftlig avtale mellom Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. 
Det arbeides i skrivende stund med utarbeidelse av et avtaleutkast.  
 
Når det gjelder de 635 gatelysene, som Nordland fylkeskommune har besluttet å ikke overta 
eierskapet til, oppfordret administrasjonen våren 2022 igjen Nordland fylkeskommune om å gjøre 
en ny vurdering, særlig for strekninger hvor det forekommer gang- og sykkeltrafikk hvor det ikke er 
etablert gang- og sykkel, for strekninger med kryssende vilt og eksisterende belysning av 
busslommer. Nordland fylkeskommune har gitt tilbakemelding om at de ikke kommer til å overta 
enkeltstående gatelys på busslommer. Det pågår imidlertid forhandlinger om mulig overføring av 
eierskap av omtrent 65 gatelys, i tillegg til de 209 gatelysene det er omforent at fylkeskommunen 
skal overta. 
 
Det vises til vedlegg 1 for fullstendig oversikt over hvilke gatelys Nordland fylkeskommune har 
konkludert de skal overta. Det fremgår også av dette vedlegget hvilke gatelys det fortsatt pågår 
forhandlinger om.   
 
Forhold til lovverk 
 
Statens vegvesen er veimyndighet for riksvei, fylkeskommunen for fylkesvei og kommunen for 
kommunal vei, jf. veglova 9. Ansvaret for kostnader tilknyttet drift og vedlikehold av offentlige vei 
skal bæres av myndigheten som er ansvarlig for veien, jf. veglova 20. Ansvaret for drift og 
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vedlikehold av riks- og fylkesvei, herunder gatelys, påhviler med andre ord henholdsvis Statens 
vegvesen og fylkeskommunen.  
 
Eier av gatelysene er ansvarlig for at for at gatelysene driftes, vedlikeholdes og kontrolleres slik at 
de ikke utgjør fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2 med tilhørende 
forskrifter 
 

Vurderinger 
Bodø kommune benytter årlig til dels store ressurser på drift- og vedlikehold av gatelys langs veier 
som Bodø kommune ikke er veimyndighet for. Dette vurderes som lite rimelig at Bodø kommune 
besørger og bekoster drift og vedlikehold av gatelys langs riks- og fylkesvei, når det er henholdsvis 
Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune sitt ansvar å besørge og bekoste dette. Ved å 
overføre eierskapet av gatelysene til rette veieier, vil kommunen få frigjort midler til å drift og 
vedlikeholde av gatelys langs kommunale veier.  
 
All den tid Bodø kommune er formell eier av gatelysene langs riks- og fylkesvei, har kommunen 
ansvar for å påse at gatelysene ikke utgjør fare for liv, helse eller materielle verdier. Bodø 
kommune er med andre ord ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av de 
gatelysene som kommunen er eier av langs riks- og fylkesvei. Flere av de totalt 662 gatelysene 
som Nordland fylkeskommunen og Statens vegvesen ikke ønsker å overta er i så dårlig stand at 
det vil påløpe kommunen betydelige drifts, vedlikehold- og investeringskostnader dersom 
kommunen skal fortsette å være eier av disse gatelysene.    
 
Faglig vurdering  
 
Den faglige vurderingen, som ligger til grunn for Statens vegvesens og Nordland fylkeskommunes 
konklusjon om hvilke gatelys de ønsker å overta, er gjort av Statens vegvesen. Utgangspunktet for 
Statens vegvesens vurdering er «Statens vegvesens håndbok V124». Håndboken gir blant annet 
føringer for hvilke typer veistrekninger som skal og bør ha veibelysning. I de tilfeller de formelle 
kravene til veibelysning langs en veistrekning ikke er oppfylt, har Statens vegvesen vurdert om det 
foreligger spesielle forhold som tilsier at en veistrekning burde ha veibelysning. Eksempler på 
spesielle forhold er høy andel av myke trafikanter, nærhet til skole, spesielle kryss og lignende. 
Kommunedirektøren ser ingen holdepunkter for å overprøve Statens vegvesens faglige vurdering.   
 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Bodø kommune drifter- og vedlikeholder totalt 871 gatelys lang riks- og fylkesvei. Drifts- og 
vedlikeholdskostnader anslås å beløpe seg til omtrent kr 1 500 ekskl. mva. per gatelys per år. Den 
årlige kostnaden for drift av gatelys langs riks- og fylkesvei påløper seg følgelig til omtrent 1,35 
millioner ekskl. mva. kroner per år. 
 
Når det gjelder kostnader for utførelse av omforente tiltak på de 209 gatelysene Nordland 
fylkeskommune skal overta, anslås det av kommunens kostnader vil beløpe seg til omtrent kr. 2,1 
mill. ekskl. mva. Disse kostnaden vil bli søkt om i førstkommende tertial. Det vises for øvrig til 
vedlegg 1 for oversikt over antatte kostnader som vil påløpe på de ulike strekingene.  Oversikten 
tar ikke høyde for eventuelle tiltak på de 65 gatelysene det pågår forhandling om mulig overtakelse 
av.  
 
Kostnader tilknyttet demontering av de de 662 gatelysene, Statens vegvesen og Nordland 
fylkeskommune ikke ønsker å overta eierskapet til, vil tilfalle Bodø kommune. Det anslås at 
demonteringskostnadene vil beløpe seg til en plass mellom kr 1,5 mill. – 2,1 mill. ekskl. mva. 
Demonteringskostnadene vil i første omgang bli belastet driftsbudsjettet. Når en får oversikt over 
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hva de reelle demonteringskostandene beløper seg til, vil kostnadene bli søkt justert i påfølgende 
tertial.  
 
Det gjøres for øvrig oppmerksom på at Bodø Elverk i 1992 ble omdannet til Bodø Energi AS, med 
Bodø kommune som eneste eier. I forbindelse med denne overdragelsen ble Heggmoen kraftverk 
solgt av Bodø kommune til Bodø Energi AS. En del av oppgjøret for denne overdragelsen var at 
Bodø Energi AS forpliktet seg til å dekke utgifter tilknyttet drift, vedlikehold og utbygging av gatelys 
til og med 2025. I 2021 beløp Bodø Energi AS sitt vederlag seg til omtrent kr 7,5 mill. ekskl. mva. 
Fra og med 2026 vil dette beløpt bli belastet kommunalt budsjett. 

Konklusjon og anbefaling 
Ansvaret for å drift av gatelys langs riks- og fylkesvei ligger henholdsvis hos Statens vegvesen og 
Nordland fylkeskommune. Kommunedirektøren vurderer av den grunn at det er urimelig at det 
benyttes kommunale budsjettmidler til å drifte gatelys langs riks- og fylkesvei, som kunne blitt 
benyttet til drift og oppgradering av gatelys langs kommunale veier. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at bystyrets vedtak datert 27. oktober 2016 i PS 186/16, med tillegg 
vedtatt av bystyret den 6. desember 2018 i FO 13/18, følges opp.  
 
Kommunedirektøren vurderer at tilleggspunkter vedtatt i sak FO 13/18 er ivaretatt i prosessen med 
å overføre eierskapet av gatelys langs riks- og fylkesvei til henholdsvis Statens vegvesen og 
Nordland fylkeskommune. 
 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Knut A. Hernes 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Andreas Ryan  
 
 

Trykte vedlegg: 
1 Oversikt over gatalys langs fylkes- og riksvei 

Andre referanser: 
Ingen.  
 
 
 
Bærekraftsmål 
 

 

Overføring av eierskapet av gatelys til rette veieier og demontering av gatelys langs 
riks- og fylkesvei vil føre til at kommunale midler frigjøres. Disse midlene vil kunne bidra 
til å intensivere arbeidet med å skifte ut eksisterende armaturer med LED-armaturer. 
LED-armaturer er mer energieffektiv og har langt lengere levetid enn de eksisterende 
armaturene. Dagens intervall for pæreskift vil ved overgang til LED-armaturer endre seg 
fra hvert fjerde år til anslagsvis 20 - 25 år. LED-armaturer er følgelig mer miljøvennlige 
enn dagens gatelys ved at de bidrar til å redusere mengden spesialavfall, er 
energibesparende og at de bidrar til at utslipp fra motorkjøretøyene som benyttes i 
forbindelse med pæreskift reduseres. Bruk av LED-armaturer vurderes følgelig å 
redusere utslippet av klimagasser. 

62



Vei Beskrivelse

Antall 

gatelys 

totalt

Antall 

gatelys 

NFK skal 

overta

Antall 

gatelys 

det pågår 

forhandli

Presisering lokasjon for gatelysene 

som skal overtas
Nødvendige tiltak

Økonomisk fordeling mellom NFK og 

BK

Kostnadesforpliktelse for BK for omfornete 

tiltak (stipulerte budsjettpriser ekskl. mva.)

FV17 Saltstraumbrua

78 78 0

Behov for utskiftning av armaturer. Behov for reparasjon av gatelyskabler 

på vestsiden av bruen. NFK har behov for etablering av henholdsvis nytt 

styre- og tennskap på østsiden av bruen

NFK bekoster etablering av henholdsvis nytt 

styre- og tennskap på østsiden av bruen.  BK 

bekoster reparasjon av gatelyskabler på 

vestsiden av bruen. NFK og BK deler kostnader 

tilknyttet utskiftning av armaturene på 

Saltstraumbrua med 50 prosent av 

kostnadene hver.  NFK og BK deler kostnader 

tilknyttet fremføring av kabler på østsiden av 

bruen med 50 prosent av kostnadene hver. 398 555

FV17 Fra Gøya til Valnes 53 0 24

Pågår forhandlinger om mulig overtakelse av 

omtrent 15 gatelys på strekning mellom 

eiendom med adresse i Saltstraumveien 758  

og eiendfom med adresse i Saltstraumveien 

841, samt omtrent 9 gatelys på stekning 

mellom Saltstraumbrua og kryss mellom 

Saltstraumveien og Knappelundsveien. 0

FV552 Nupveien 25 5 0 5 Lyspunkter fra kryss FV812 til Misvær skole
Etablering av nytt styreskap. NKF bekoster nytt styreskap, samt tilkobling til 

dette. 0

FV553 Fra Kvikstad til Ljønesgradden 25 0 0

FV554 Fra Hoset til Breivik 59 0 0

FV571 Fra Tårnvik til Misten 110 9 32

9 lyspunkter mellom Kjerringøy handelssted 

og Kaiveien. Pågår forhandlinger om omtrent 

32 gatelys mellom Kaiveien og 

Nevelsfjordveien. 

Etablering av nytt styreskap ved eksistende koblingsskap. NFK bekoster nytt styreskap. BK bekoster 

omtrent 20 meter grøft mellom nærmeste 

gatelys og eksisterende koblingsskap. 107 800

FV576 Fra Bertnes til Osan 45 7 0 7 lyspunkter langs Skyttarveien
Etablering av tilførsel til gatelysene som skal overtas. NFK bekoster etableringen av tilførselen. 

0

FV580 Fra Saltstraumen til Seines 61 0 0

FV583 Fra RV80 til Naurstad 16 0 0

FV812 Fra Tuv til kommunegrensen mellom Saltdalen og Bodø kommune 182 50 0

31 lyspunkter fra gangfelt ved Misvær kirke og 

kryss FV522,  15 lyspunkter over Støvsetbrua 

og 4 lyspunkter på parkeringsplass i Misvær

Gatelys på Støvsetbrua er klar til overtakelse. På strekningen mellom 

Oppegårdveien (sør) til kryss mellom Kulturveien og Nupveien må 8-10 

tremaster demonteres og erstattes av nye gatelys. Eksisterende kabel må 

erstattes med EX. På strekningen mellom Misvær kirke og bru ved 

bensinstasjonen er det behov for etablering av EX mellom Furumoen og 

trestolpe ved styreskap tilhørende NFK. 

På strekningen mellom Oppegårdveien (sør) til 

kryss mellom Kulturveien og Nupveien 

bekoster NFK og BK de nevnte tiltakene med 

50 prosent hvert. På strekningen mellom 

Misvær kirke og bru ved bensinstasjonen 

bekoster BK "EX" mellom Furumoen og 

trestolpe ved styreskap tilhørende NFK. BK 

bekoster i tillegg tilkobling av strekk fra kirke 

til Furumoen. NFK bekoster tilkobling til 

styreskapet sitt. 831 325

FV834 Fra Misten til Løpsmark

160 30 9

30 lyspunkter mellom busstopp ved 

Kløkstadåsen og fartshump etter Skaug skole. 

Pågår forhandlinger om omtrent 9 gatelys 

mellom Kløstad havn og Midnattsolveien 

1353. 

Etablering av nytt styreskap, samt sammenkobling av lyskurser. NKF bekoster etablering av nytt styreskap. BK 

bekoster sammenkobling av lyskurser frem til 

det styreskapet. . 552 520

RV80 Fra Tverlandet til kommunegrensen mellom Fauske og Bodø kommune 27 0 0

871 209 65 2 089 448

Oversikt over gatalys langs fylkes- og riksvei
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Høringsuttalelse - Bedre polititjenester og beredskap i Bodø 
kommune 
 

Kommunedirektørens forslag til uttalelse 
1. Formannskapet vedtar uttalelse om bedre polititjenester og beredskap som beskrevet i 

saken.  
 

Hva aktualiserer saken? 
Regjeringen har i brev av 23.02.22 invitert samtlige kommuner i landet til å gi en vurdering av 
tjenestene som politiet leverer, samt komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre 
tjenester til lokalsamfunnet.  Bakgrunnen er at det skal opprettes 20 nye tjenestesteder i landet for 
å sikre trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Målet for 
regjeringen er en justissektor som forebygger bedre, der ressursene er tilgjengelig og finner 
hverandre, og der politiet og nødetatene er til stede i hele Norge.  
 
Med denne bakgrunn ble det av Regjeringen utarbeidet et sett med spørsmål som det var ønskelig 
at kommunen skulle besvare for å sikre at de nye tjenestestedene blir lokalisert der behovet er 
størst. De overordnede spørsmålene omhandler hvilke utfordringer kommunen har når det gjelder 
kriminalitet, beredskap og sivile tjenester, og hvordan kan politiet bidra til å håndtere utfordringene.  
 

Saksopplysninger 
Brevet inkl. spørsmålene fra justisministeren ble distribuert bredt til avdelingene i Bodø kommune. 
Dette for å sikre bred deltakelse og innspill fra de aktørene/virksomhetene i kommunen som 
samarbeider mest med politiet. Tilbakemeldingene viser i stor grad at samarbeidet mellom 
kommunen og politiet fungerer svært godt. Likevel gis det i tilbakemeldingene forslag til konkrete 
tiltak for å forbedre forebygging, beredskap og håndtering av nåværende og fremtidige utfordringer 
i kriminalitets-, risiko- og sårbarhetsbildet, ref. konklusjon.  
 
Saken om bedre polititjenester og beredskap har vært nevnt i politirådet 22. mars 2022. I tillegg 
deltok kommunen på felles informasjonsmøte med politimesteren og alle kommunene i Nordland 
30. mars 2022. Tema på møte var dialog om bedre polititjenester og beredskap.  
 

Vurderinger 
Bodø kommune er svært godt fornøyd med samarbeidet kommunen har med politiet innen 
forebygging, beredskap og sivile tjenester. Politiet deltar i en rekke arenaer som kommunen har 
etablert innen samfunnssikkerhet og beredskap. Dette omhandler både deltakelse i kommunens 
kriseledelse ved behov, deltakelse i kommunalt beredskapsråd, prosesser innen forebygging og 
beredskap på lokalt og regionalt nivå, men også innovasjonsprosjekter innen samfunnssikkerhet 
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og beredskap (Samvirkesenter Nord), samt planlegging og gjennomføring av felles 
samvirkeøvelser.  
 

Konklusjon og anbefaling 
I punktene under er kommunens svar på regjeringens spørsmål.  
 
1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene 

forebygging beredskap og sivile tjenester de neste årene?  
Nedenfor er det gitt en beskrivelse av utfordringer kommunen vil står overfor de neste årene, 
og som vi mener er viktig innen forebygging, beredskap og sivile tjenester.  
 
Forebygging:  
Samarbeidet mellom Bodø kommune og politiet fungerer veldig godt gjennom SLT arbeidet, 
der politikontakten og SLT-koordinator møter aktører i det forebyggende feltet jevnlig.  
 
SLT-koordinatoren i Bodø kommune har følgende innspill vedr. SLT arbeidet:  
«Aktørene kommer både fra statlige, kommunale og frivillig virksomheter, felles for de alle er at 
det jobbes direkte med forebygging og barn/ungdom. Samarbeidet og det tverrfaglige arbeidet 
har ført til at det er utviklet en felles forståelse over hva som er utfordringene knyttet til 
barn/ungdom og rus og kriminalitet i Bodø. Blant annet har Bodø utviklet seg fra å være en stor 
småby til å bli en liten storby, i tillegg har pandemien ført til konsekvenser som større psykisk 
uhelse og stort frafall av ungdom i organisert aktivitet. Vi ser også en tendens til at ungdom i 
større grad enn tidligere mangler tillit til «systemene» som kommunale tjenester og politiet. 
  
Totalt sett har vi sett ei økning av uønsket aktivitet som vold, rus, og ansamlinger av relativt 
ung ungdom på ulike steder i sentrum og omegn de siste to årene. 
 
Til tross for det gode samarbeidet med politiet antas det at resultatet av arbeidet ville blitt bedre 
og hatt større forebyggende effekt hvis politiet hadde prioritert/hatt ressurser til å: 

1. Gjennomføre flere bekymringssamtaler 
2. Drive med oppsøkende virksomhet. 

Ved å gjennomføre bekymringssamtaler tidligere og oftere vil det kunne ha en stor 
forebyggende effekt. Det vil være sentralt at tiltak som iverksettes som en del av oppfølgingen 
koordineres og samordnes med andre aktører. 
  
Ved å oppsøke fritidssentre, utendørs aktivitetsparker, åpne haller og andre steder der en vet 
ungdom samler seg kan en etablere tillitsbaserte relasjoner. Slik det fungerer i dag er det 
sjelden eller tilfeldig hvis politiet er til stede uten at de er tilkalt for å roe/håndtere situasjoner. 
Da etableres nødvendigvis ikke de gode relasjonene til de som trenger det mest, og det 
forebyggende arbeidet kan i verste fall settes tilbake. Det hadde vært ønskelig at politiet 
prioriterer å lage og gjennomføre en målretta årsplan for oppsøkende virksomhet. Arbeidet kan 
utvikles i tråd med politiets egen metode KUBA (kunnskapsbasert politiarbeid) og her helt i tråd 
med politilovens §1 Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet 
være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, 
trygghet og alminnelige velferd for øvrig.  
  
Disse to tiltakene kan samlet sett gjøre forebygging av rus og kriminalitet enda mer effektiv og 
med større måloppnåelse både i vår og andre kommuner.»  
 
Et annet moment som kommunen også mener er viktig å fremheve i det forebyggende 
arbeidet, er å hindre/redusere seksuelle overgrep mot barn og unge. Kriminalitetsbildet i 
Nordland viser en økning i antall overgrep mot barn på internett, der deling og omsetning av 
egenprodusert seksualisert materiale er økende. Seksuelle overgrep mot barn og unge, men 
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også andre (sårbare) grupper både på nett og fysisk er utfordringer som antas å påvirke 
kommunens utfordringer fremover. Det forventes (og er ønskelig) at politiet har kompetanse og 
ressurser til å prioritere forebygging og håndtering av denne type kriminalitet. 
 
I tillegg antar vi fiskerikriminalitet vil være en utfordring fremover for kommunen. Det forventes 
(og er ønskelig) at politiet har kompetanse og ressurser til å forebygge og håndtere også denne 
type kriminalitet i samarbeid med næringslivet og kommunen.  
 
Beredskap:  
Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap bygger hovedsakelig på  
kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse «ROS Bodø», men også nasjonale åpne 
trusselvurderinger (PST, E-tjenesten og NSM) og regionale og/eller nasjonale risikoanalyser.   
 
Bodø kommune står i likhet med resten av landet overfor et komplekst og dynamisk risiko- og 
trusselbilde både innenfor naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser. Særlig relevant 
er risikoen relatert til cyberdomenet der ulike former for dataangrep kan medføre store 
utfordringer for kommunal tjenesteproduksjon, enkeltpersoner, men også bortfall av kritiske 
samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur. Utfordringene og kriminaliteten innenfor 
cyberdomenet og internett kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser og det 
forventes og er ønskelig at politiet har kompetanse, ressurser og evne til forebygging, 
beredskap og håndtering av hendelser i cyberdomenet.  
 
Videre viser risiko- og sårbarhetsbildet relevante risikoer for naturkatastrofer, store ulykker 
relatert til eks. cruisetrafikk eller tilsiktede hendelser med et stort antall evakuerte og berørte. 
Flere av hendelsene som kan inntreffe i kommunen kan bli langvarige og komplekse kriser.  
For å være best mulig forberedt på å håndtere de utfordringene som kommunen vil stå overfor i 
framtiden er det viktig at samarbeidet med politiet og andre relevante samfunnssikkerhets- og 
beredskapsaktører videreføres og videreutvikles i tråd med risiko- og sårbarhetsbildet. Det 
forventes at politiet har evne til å håndtere langvarige og komplekse uønskede 
hendelser/kriser, også der det er mange berørte.  
 
Politiet er en av kommunens viktigste samarbeidsaktør i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap, og vi er generelt sett svært godt fornøyd med samarbeidet innen kommunens 
plikter etter lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt, men også på sektor- og 
virksomhetsnivå.  
 
Det er svært positivt at politiet prioriterer å delta inn i de prosessene som kommunen inviterer 
politiet inn i, herunder både i utarbeidelse av ROS-analyser på overordnet nivå, samt på 
sektornivå (f.eks. valg, arrangement), men også beredskapsplaner, kompetansedager og 
planlegging og gjennomføring av øvelser. Dette er de viktigste virkemidlene for å skape et trygt 
og robust Bodøsamfunn, og det er svært positivt at politiet bidrar inn i kommunens 
forebyggende beredskapsarbeid.  I tillegg er det vår oppfatning at politiet i Bodø er svært 
kompetent, og har ressurser og kompetanse til å bistå kommunen innenfor viktige områder.  
 
Tidlig varsling ved hendelser er en viktig forutsetning for å lykkes med krisehåndtering, og vi 
opplever at varsling av kommunen ved uønskede hendelser, har forbedret seg betydelig de 
siste årene.  
 

2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og 
tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene? 
Kommunen er fornøyd med bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og tjenestetilbudet i 
Bodø kommune.  
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Det er viktig at bemanningen av politiet tilpasses og utvikles i tråd med kommunens 
innbyggertall. Samtidig er det viktig at tjenestetilbudet og kompetansen utvikles i tråd med 
endringene i risiko- og sårbarhets-/trusselbildet.  
 

3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og gode 
tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet og 
ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles for å sikre dette? 
Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av 
samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet? 
Samarbeidet for å sikre innbyggernes trygghet og gode tjenester bør videreutvikles og 
videreføres. Dagens risiko-, sårbarhets- og trusselbilde er svært komplekst og dynamisk.  De 
store komplekse uønskede hendelsene/kriser som kan oppstå i en kommune kan ikke 
håndteres av en enkelt aktør alene, men forutsetter samvirke og samarbeid, også i det 
forebyggende arbeidet. Det etablerte samarbeidet i regionen (f.eks. gjennom Beredskapsforum 
Salten der 10 kommuner i regionen samarbeider om kommunal beredskapsplikt) bør 
videreutvikles og styrkes for å bygge opp kompetansen og gjensidig forståelse av beredskap 
og forebygging mellom bl.a. kommunene, politiet og fylket, samt andre samfunnssikkerhets- og 
beredskapsaktører. En slik arena vil også være gunstig for å bli bedre kjent med kommunens 
brede og omfattende ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap innen både forebygging, 
beredskap og håndtering av uønskede hendelser.  
 
Etablering av Samvirkesenter Nord, ref. pkt. 5, anses som en viktig arena i så tilfelle.  
 

4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester?  
 Via et tjenestested i politiet?  
 Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested?  
 Via fysisk oppmøte?  
 Via telefon?  
 Via internett? 

I Bodø kommune er politiet tilgjengelig på et tjenestested hvor de også har fysisk 
tilstedeværelse. Det er ønskelig å få samordnet og samlokalisert politihuset i Bodø til 
Samvirkesenter Nord, ref. pkt. 5 hvor dette er beskrevet nærmere.   
Det er ønskelig at tilgjengeligheten til politiets tjenester gjenspeiler utviklingen og 
digitaliseringen i samfunnet, og bl.a. bør tilgjengeligheten til politiets tjenester via internett 
og telefon videreutvikles slik at terskelen for at f.eks. barn og unge tar kontakt med politiet 
er lavest mulig.  
 

5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby lokaler, 
for eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester? 

Politiet er allerede etablert i Bodø på flere lokasjoner. I forbindelse med at politiet nå jobber 
med å etablere nytt politihus anser vi det som både naturlig og ønskelig at de samlokaliseres 
med det allerede etablerte SAMLOK Nord (samlokalisering av nødmeldesentralene) og brann- 
og redningstjenesten på Albertmyra i Bodø.  
Bodø kommune har tatt initiativ til og er en pådriver for å etablere «Samvirkesenter Nord», som 
er en videreutvikling av SAMLOK Nord. Målet er å utvide samlokaliseringen med andre nød- og 
beredskapsaktører som ambulansetjenesten, Sivilforsvaret og politiet. Gjennom 
«Samvirkesenter Nord» har vi som mål om å etablere en arena for samhandling, samvirke og 
kompetanseheving, øvelser, planarbeid og forebygging. Et slikt senter skal også være en 
arena for samhandling og samvirke mellom lokale og regionale samfunnssikkerhets- og 
beredskapsaktører, herunder frivillige organisasjoner, kommune, nødetater, private 
beredskapsaktører og utdanningsinstitusjoner.  
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 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Anna Welle 
  Ass. kommunedirektør 

Saksbehandler: Silje Valberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bærekraftsmål 
 

 

Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper 
økonomisk vekst i et land. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange 
kjemper om de samme ressursene. Vanlige utfordringer i byer: for mye trafikk og 
luftforurensning, for lite penger til offentlige tjenester og mangel på gode boliger. 

 

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også 
finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det 
satses langt mer på annen ren energi. 2 graders temperaturøkning er grensen for hva 
naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli 
ukontrollerbare.  

 

Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold, stanse overgrep og utnytting, samt 
fremme rettsstaten. Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle 
nivåer som gir lydhøre, inkluderende, med-bestemmende og representative 
beslutningsprosesser. Målet skal også fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover 
og politikk for bærekraftig utvikling. 

 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, 
næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Å 
gjøre tilgjengelig informasjon og kommunikasjon til innbyggerne i et land er også et 
viktig punkt på dette målet. 
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Saksframlegg 
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

 

 

29.04.2022 34787/2022 2022/444 611 
Grunn og eiendomsutvikling   

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/61 Formannskapet 02.06.2022 
 
 

Kjøp av tomt - Nord Eiendom Bodø AS Gnr/Bnr 70/155 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 
1. Nord Eiendom Bodø AS sin søknad om kjøp av ca 6 dekar fra Gnr/Bnr 70/155 avslås og legges 
ut for salg på det åpne markedet. 
2. Eier av Gnr/Bnr 70/820 Nord Eiendom Bodø AS får kjøpe ca. 2,2 dekar som fradeles Bodø 
kommunes eiendom Gnr/Bnr 70/155.  
3. Arealet selges til markedsverdi ved takst  
4. Kostnader forbundet med fradeling, oppmåling og tinglysing mv. dekkes av kjøper.  
5. Innbetalt beløp settes av på kommunens tomteutbyggingsfond.  
6. Bodø kommune er uten ansvar for grunnundersøkelser og forurensning av grunn 
 

Hva aktualiserer saken? 
Bodø Kommune ved Grunn og Eiendomsutvikling har mottatt en søknad fra Nord Eiendom AS 
vedrørende kjøp av to tomteområder fra Bodø kommunes eiendom Gnr/Bnr 70/155 på Tverlandet. 
 
Bystyresak PS 22/3 Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune vedtatt 10.02.2022. Areal 
med felles grense som i form og størrelse ikke er anvendelig som egen tomt. Areal større enn 150 
m² anses ikke som tilleggsareal til bolig. 
 
Salg av omsøkt areal strider mot Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune da arealet er 
større enn 150 m² og må derfor behandles av formannskapet. Omsøkt areal er markert på vedlagt 
kart. 
 

Saksopplysninger 
Bodø kommune har mottatt søknad fra Nord Eiendom Bodø AS om kjøp av to tomteområder av 
kommunens tomt Gnr/Bnr 70/155, de omsøkte arealene er vist i kart på neste side. I 
utgangspunktet skal begge arealene i henhold til salgsinstruks revidert 10.01.22 utlyses i det åpne 
markedet for salg da de er avsatt til bolig i gjeldende planverk.  
 
Omsøkt areal mot nord markert med lilla på ca 2,2 dekar ansees for å være en naturlig forlengelse 
av tomten Gnr/Bnr 70/820 som er eid av Nord Eiendom Bodø AS da det i dag er etablert avkjøring 
gjennom dette området samt at det er regulert i ny kjøreadkomst over dette arealet inn til deres 
tomt Gnr/Bnr 70/820. På grunn av tomtens beskaffenhet ansees det at denne tomten er best egnet 
sett i sammenheng med nabotomt Gnr/Bnr 70/820. 
 
Omsøkt areal vest for Gnr/Bnr 70/820 markert i blått i kart ansees å kunne utlyses i det åpne 
markedet da den kan fradeles som en selvstendig tomt. Dette arealet har en meget fin og sentral 
beliggenhet og vil være en attraktiv eiendom som vil vekke interesse i det åpne markedet.  
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Vurderinger 
Søknaden har vært på høring hos byutvikling, vann og avløp samt vei og trafikk for uttalelse. 
Tilbakemeldingen fra alle tre avdelingene er at de ikke har motforestillinger til salg men det gjøres 
oppmerksom fra vei og trafikk at det må tas hensyn til sideareal til vei samt lyktestolper ved 
fradeling. 
 
Det vil være hensiktsmessig at eier av Gnr/Bnr 70/820 Nord Eiendom Bodø AS får kjøpe arealet 
markert i lilla mot nord da det vil være enklere å få en god utnyttelse av arealene enn om det 
kommer en ny . Videre er arealet mot vest godt egnet for salg i det åpne markedet. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Under henvisning til delegasjonsreglementet tilrår kommunedirektøren salg av ca. 2,2 dekar til 
søker Nord Eiendom Bodø AS salget gjennomføres til markedspris fastsatt ved takst. Areal på ca 6 
dekar med blå markering i kart utlyses for salg på det åpne markedet. 
 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Tove Eli Buschmann-Riise 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Oddgeir Milo Lorentzen  
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Trykte vedlegg: 
1 Søknad Nord Eiendom Bodø AS 

 
 
 
Bærekraftsmål 
 

 

Inntekten fra salget vil brukes til fremtidige kommunale investeringer og bidra til 
økonomisk vekst i samfunnet  
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Byggmester V. Lillegaard AS 

                                                

Besøksadresse:   Dreyfushammeren 8  8012 Bodø       Tlf: 75 58 69 99 
Postadresse:       Dreyfushammaren 8  8012 Bodø        Fax: 75 58 69 90 
 
Org.nr: 974 444 259 MVA                                            E-post: vebjørn.lillegaard@lillegaard.no 
                                                       Mobil: 971 59712 

 
 
 
Bodø Kommune 
V/Eiendomskontoret 
 
 
 
 

 
 
 
Deres ref: Eiendomskontoret      Vår ref: Vegard Lillegaard  Bodø den   19.01.22 
 
 
 

VEDR. Kjøp av 1804-70/155 
 
 
 
Vi er eier av 1804-70/820 Løding Boligpark, som anvist i midten av utklipp nedenfor, som er Bodø 
Kommunes areal 1804-70/155.  
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I forbindelse med ny KPA 2022 er det foreslått endringer på nærliggende tomtearealer. Se utklipp lengre 
ned. Areal i sør er foreslått til grøntareal, og det blir dermed inneklemt to arealer, B14 og «innkjørselen til 
B15» markert med røde sirkler i kart. Disse to arealene vil ha en naturlig tilknytning til B15, som er vårt 
tomteareal.  
 
Det vil etter vårt syn være ugunstig for andre aktører å etablere seg på disse tomteområdene da det p.t 
ikke er tillat med adkomst fra busstrassen. Den mest effektive måte å utnytte disse arealene på er i 
sammenheng med B15. Vi ønsker dermed muligheten for å kjøpe markerte deler av 1804-70/155 direkte 
hos Bodø Kommune.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Nord Eiendom Bodø AS 
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Saksframlegg 
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

 

 

31.03.2022 27560/2022 2022/1847 611 
Grunn og eiendomsutvikling   

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/62 Formannskapet 02.06.2022 
 

Fradeling og salg av nausttomter - Valnes 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 
1. Det legges til rette for fradeling og salg av nausttomter fra Gnr./Bnr. 110/9 og 110/10 på 

Valnes 
2. Tomtene selges til markedsverdi 
3. Kostnader forbundet med fradeling, oppmåling og tinglysning mv. dekkes av kjøper 
4. Innbetalt beløp settes av på kommunens tomteutbyggingsfond 
5. Bodø kommune er uten ansvar for grunnundersøkelser og forurensing av grunn 

 
 

Hva aktualiserer saken? 
Bodø kommune ved Grunn og Eiendomsutvikling har fått flere henvendelser vedrørende ønske om 
festetomt til naust på Valnes. Det har vært en utbredt praksis gjennom tiden at man fester bort tomt 
til dette formålet i dette og flere andre områder. Praksis med å bortfeste er en utdatert måte å løse 
eierforholdet på både av praktiske og økonomiske hensyn. For fremtiden vil det være mere 
hensiktsmessig å fradele og legge til rette for salg av nausttomter i dette området. 

Saksopplysninger 
Det er mottatt to søknader om feste av nausttomt fra hytteeiere på Valnes samt at det er kommet 
signaler om at det er ytterligere hytteeiere som ønsker nausttomt i området. Det søkes om 
festetomt på deler av areal på Gnr./Bnr. 110/9 og 110/10. Området er i gjeldende reguleringsplan 
avsatt til naust (PlanID 7005_01). Arealet er også avsatt til samme formål i høringsforslag til 
kommuneplanens arealdel. 
 
Arealet hvor det ønskes å fradele nausttomter for salg er vist i rød markering på kart på neste side. 
Dette området samsvarer med søknader og henvendelser om nausttomt som er innkommet til 
Bodø kommune. Fremtidig fradeling av nausttomter for salg vil gjøres i henhold til gjeldende planer 
og regulering. Det presiseres at ikke hele området er avsatt til naust men flere mindre områder 
langs det markerte arealet i kart under. 
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Det vil være hensiktsmessig å fradele tomter for salg fremfor feste i dette området da en som 
bortfester i henhold til tomtefestelova uansett må fradele tomten som skal festes bort. Det er 
kostnadsdrivende å fradele for bortfeste samt oppfølging og fakturering av avtalene om bortfeste. 
Det vil være økonomisk hensiktsmessig for Bodø kommune dersom en selger nausttomt fremfor å 
bortfeste da en kan realisere kapital gjennom salg. Det vil også gi en positiv effekt for hytteeier å 
kunne kjøpe tomtene fremfor å feste disse.  

Vurderinger 
Det har vært en intern høringsrunde hvor byutvikling og kulturkontoret har gitt tilbakemelding om at 
de ikke har noen bemerkninger til at det degges til rette for salg av tomter fremfor bortfeste så 
lenge en forholder seg til gjeldende planverk  
 

Konklusjon og anbefaling 
Under henvisning til delegasjonsreglementet tilrår kommunedirektøren fradeling av nausttomter fra 
Gnr./Bnr 110/9 og 110/10 på Valnes for salg. 
 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Tove Eli Buschmann-Riise 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Oddgeir Milo Lorentzen  
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Trykte vedlegg: 
  

Ingen vedlegg 
 
 
Bærekraftsmål 
 

 

Inntekten fra salget vil brukes til fremtidige kommunale investeringer og bidra til 
økonomisk vekst i samfunnet 
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Saksframlegg 
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

 

 

04.05.2022 36594/2022 2020/2274 601 
Teknisk avdeling   

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/63 Formannskapet 02.06.2022 

 Bystyret 16.06.2022 
 

Videreføring av bildelingsordning 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Bystyret tar saken til orientering  
 
 

Hva aktualiserer saken? 
Dagens kontrakt for bildelingstjenester gjennom «Pilot Rådhusmobilitet» utløper 26.06.2022, og 
behovet for bil i tjeneste må løses etter dette.  
 

Sammendrag 
Pilot Rådhusmobilitet gav kommunen nyttig erfaring med delingsmobilitet og mobilitet som 
tjeneste, samtidig som Covid-19 pandemien i noen grad begrenset læring og erfaring. 
Delingsbiler løser mange behov for bil i tjeneste, og gir innbyggere og næringsliv et alternativ til å 
eie egen bil. Med delingsøkonomi blir totalen rimeligere for alle brukere. 
For å opprettholde en god bildelingstjeneste bør det offentlige fremdeles gi leverandørene 
forutsigbarhet ved å anskaffe bildelingstjenester. Dette vil være med å sikre at tjenesten blir 
tilgjengelig over tid, noe som kan være avgjørende for oppslutning rundt tjenesten blant innbyggere 
for øvrig. 
 
Kommunedirektøren vil lyse ut en konkurranse om bildeling som primært løser behovet for bil i 
tjenesten for virksomheter i sentrum, men som også gir mulighet for å løse behov for øvrige 
virksomheter når dette er hensiktsmessig ut fra kost/nytte-vurderinger og bærekraftshensyn. 
Kommunedirektøren ønsker videre å invitere til samarbeid med andre offentlige arbeidsgivere for 
anskaffelsen, eksempelvis ved videreføring av dagens samarbeid med Nordland Fylkeskommune 
(NFK). 
 

Saksopplysninger 
Ved planlegging av nytt rådhus i Bodø, ble det ikke etablert parkering for tjenestebiler og ansatte. 
For å finne en løsning for å dekke tjenestens behov for mobilitet har «Pilot Rådhusmobilitet» testet 
ulike former for delt mobilitet, med både elsykler og elbiler. Hensikten var å gjøre erfaringer for å 
skaffe grunnlag for anskaffelse av en fullskala løsning som skulle dekke de ansattes behov for 
mobilitet i tjeneste. Piloten ble satt i verk 26.06.2020. 
 
I sak PS 21/126 vedtok bystyret at bysykkelordningen skulle legges ned, og at kommunen som 
hovedregel skal kjøpe mobilitet som en tjeneste. 
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Grunnet pandemien og nedstenging av samfunnet i store deler av pilotperioden er datagrunnlaget 
og erfaringene begrenset. Kommunedirektøren vurderer likevel datakvaliteten som tilstrekkelig for 
å gjennomføre en anskaffelse.  
 
Kommunedirektøren har vedtatt at andre bilordninger tilknyttet ansatte med arbeidssted rådhuset 
skal avvikles så langt dette er forsvarlig. 
 
Bildelingsordningen skulle erstatte/supplere følgende tidligere ordninger: 

 Avdelingsinterne bildelingsordninger 
 Leasingbiler 
 Faste avtaler om bruk av egen bil, årlig tilskudd 
 Annen bruk av egen bil, godtgjort gjennom reiseregning 
 Bruk av taxi 

 
Erfaringen fra 2021 viser at det er gjennomført 900 utslippsfrie kommunale tjenestereiser med total 
distanse på 21000 km med delingsbilene tilknyttet «Pilot Rådhusmobilitet». Siden det var 
nedstengning av samfunnet i store deler av 2021 mener kommunedirektøren at i en 
normalsituasjon kan dette forsiktig beregnes til minimum 1500 tjenestereiser, med en total 
reiselengde på 31000 km.  
 

 
NFK har deltatt i pilotperioden slik at ansatte kunne benytte de samme delingsbilene i 
tjenestemobilitet, for å på den måten redusere antallet biler i Bodø sentrum, redusere behovet for å 
jobb-pendle med bil og redusere kostanden for kommunen. Barnevernstjenesten knyttet seg også 
til piloten ved at samme teknologi ble benyttet til tjenestens biler. Topper for bilbehov ble på denne 
måten løst av pilotens biler, og behovet for egne leasede biler ble dermed redusert. 
 
En direkte effekt av «Pilot Rådhusmobilitet» er at leverandøren har inngått et samarbeid med Bodø 
Energi om plassering og drift av delingsbiler ved «Energihuset» på Rønvikleira, tilgjengelig for alle 
bedrifter i Energihuset og omegn og for innbyggerne. 
 
Delingsbilordningen støtter opp om målsetningen om å elektrifisere kommunens bilpark, ved at 
bruk av fossildrevede biler, både leasede, eide og privateide erstattes med delte el-biler. 
En utbytting av fossildrevne leasingbiler til et likt antall el-biler vil medføre en økt kostnad, og med 
mindre man klarer å redusere det totale antallet biler vil større del av driftsbudsjett gå til «bilhold». 
En kostnadsberegning viser at ved å gå fra liten Plugin-Hybrid bil til tilsvarende el-bil øker 
leasingkostnaden med over 30 % pr bil.  
 
Dette vil gå mest ut over avdelinger som har høyest antall biler, som Helse og Omsorgsavdelingen, 
Teknisk Avdeling og Utbygging og Eiendomsavdelingen. Gjennom bildeling kan hvert kjøretøy 
utnyttes mer effektivt, og dermed kan antallet kjøretøy man trenger i tjeneste også reduseres. 
 
Bildelingstjenester kan ikke erstatte all tjenestemobilitet, men kan være et bærekraftig alternativ for 
kommunen på flere steder enn bare i tilknytning til rådhuset. Det er derfor ønskelig med utlysning 
med sikte på en avtale som kan skaleres til andre lokasjoner og bruksområder. 
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I forslag til ny Kommuneplanens Arealdel legger parkeringsbestemmelsene opp til at privat bilhold 
skal kunne løses gjennom bildelingstjenester. Ved at det offentlige benytter denne type tjeneste, vil 
man i større grad kunne sikre at tilbudet blir tilgjengelig i kommunen over tid. Dette kan bidra til 
større oppslutning rundt tjenesten, og på den måten også gi gevinster for både bærekraft, bymiljø 
og økonomi. 
 
Den 01.01.2022 trådte «Forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til 
veitransport» i kraft. Forskriften stiller miljøkrav til offentlige virksomheters anskaffelse av biler og 
busser. Personbiler kan fra 01.01.2022 ha et maksimalt utslipp på 0 g CO2/km, og lett varebil og 
bybusser får samme krav fra 01.01.2023. Dette medfører at anskaffelse av tjenester eller kjøretøy 
som baserer seg på fossilt drivstoff, også plugin-hybrid, ikke lenger vil være et alternativ. 

Vurderinger 
Hovedformålet er å finne løsninger for hvordan arbeidsgiver 
best kan sette sammen løsninger for å dekke den ansattes 
behov for mobilitet i tjeneste. Behovet er sammensatt, og kan 
ikke belage seg på én løsning. Målet er å etablere ordninger 
som utfyller hverandre, og stimulerer til å velge det 
mobilitetsalternativ som løser det konkrete behovet for mobilitet, på 
mest hensiktsmessig måte, med en så bærekraftig løsning som 
mulig.  
 
Det er et mål at ansatte går, sykler eller benytter kollektivtransport når 
dette er hensiktsmessig, og at mobiliteten ellers løses gjennom bildeling 
fremfor bruk av eget kjøretøy. 
 
Det er behov for løsninger som komplementerer hverandre. Det vil sannsynligvis fremdeles være 
behov for avtaler om reiser, leasing, korttidsleie og bruk av kjøregodtgjørelse med mer fremover, 
og bildeling må i denne sammenhengen ses i et større bilde, for å komplettere verktøykassen for 
kommunen. 
 
Det anses som kritisk å gjennomføre en anskaffelse som tar hensyn til både dagens akutte behov 
tilknyttet «Rådhusmobilitet», behov knyttet til kontorsteder utenfor sentrumskjernen og fremtidige 
behov og muligheter innenfor avtaleperioden. 
 
Det vil være opp til hvert enkelt kontorsted og avdeling å benytte seg av det beste verktøyet 
tilgjengelig. 
 
Det er vurdert hvor lang avtaleperiode som er hensiktsmessig for denne typen tjeneste. Tjenesten 
er i stor utvikling og forretningsmodellene vurderes heller ikke enda som ferdig etablert.  
Modenheten til markedet og utviklingen av tjenesten taler for en relativt kort avtaleperiode, mens 
hensyn til bærekraft, økonomi og intern administrasjon taler for en lengre avtale. Det beste 
alternativ slik kommunedirektøren ser det er et kompromiss med en avtaleperiode på 3 år, samt en 
opsjon om mulighet for forlengelse med forhandling på 2 år. 
Dette vil gi muligheter for å justere løsningen underveis, eller å lyse ut på 
nytt om markedet har endret seg i positiv retning som avtalen ikke har i 
mulighetsrommet for tilpasning under drift. 
 
Det er et mål å velge den leverandøren som ønsker å utvikle 
tjenesten for best mulig å levere en bærekraftig tjeneste for 
kommunen, innbyggere og samfunn. 
 
Delingsmobilitet og mobilitet som en tjeneste støtter opp om 
Smart by Bodø-strategien ved å ta utgangspunkt i innbyggernes 
behov, og ta i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted 
å leve, bo og arbeide. 

Samfunn

KlimaØkonomi
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Det er en forutsetning at ordningen skal finansieres innenfor eksisterende budsjettrammer. Selv 
om generell elektrifisering av kommunens bilpark kanskje vil medføre økte kostnader isolert sett, vil 
korrekt bruk av delingsteknologi i mobilitet redusere dette, ved at det er behov for et lavere antall 
kjøretøy totalt sett. 
 
Bildelingsordningen planlegges flyttet fra en prosjektfase og over til en ordinær driftsfase. 
 
Bodø kommunes folkehelseplan definerer flere målområder. Delingsbiler og delt mobilitet 
understøtter flere av disse, ved eksempelvis å tilgjengeliggjøre mobilitet for alle for deltakelse og 
inkludering, og muliggjør flere helsefremmende bo- og nærmiljø med redusert støy og avgasser.  
 
Elektrifisert mobilitet, redusert klimaavtrykk grunnet færre antall kjøretøy og økt bruk av myke 
mobilitetsformer understøtter både lokale føringer, nasjonale klimamål og regionale klimamål i 
Bodø kommunes klima- og energiplan. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Det anbefales at Bystyret tar saken til orientering 
 
For å nå bærekraftsmålene er det ikke tilstrekkelig å gå over til nullutslippskjøretøy. Ressursene 
må også benyttes mer effektivt. Dermed kan totalt antall kjøretøy som trengs for å løse 
mobilitetsbehovet reduseres, både for ansatte i tjeneste, men også for samfunnet som helhet. 
Kommunedirektøren vil derfor følge opp tidligere vedtak (PS 21/126) med en utlysning av 
anskaffelse av bildelingstjenester som oppfyller utslippskrav, konkrete behov etter utløp av «Pilot 
Rådhusmobilitet» og kommunens øvrige behov for delingsbil og delingsbilteknologi i tjeneste.  
 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Knut A. Hernes 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Thomas Schulzki  
 
 

Trykte vedlegg: 
  

Ingen 

Andre referanser: 
 

Bærekraftsmål 
 
 

 

Kommunen vil stimulere til nullutslipp i veitrafikken ved at det stilles krav til at alle 
delingsbilene som skal tilgjengeliggjøres for det offentlige skal være 
nullutslippskjøretøy. På denne måten vil tilbyder stimuleres til å tilby et variert utvalg av 
nullutslippskjøretøy også for byens innbyggere, næringsliv og besøkende. Dette er et 
bidrag til elektrifiseringen av samfunnet. 
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Delingsmobilitet er med på å fjerne skillet mellom de som har økonomi til å eie en bil, 
og de som ikke har det for aktiv deltakelse i samfunnet, eksempelvis ved skyss til 
fritidsaktiviteter eller sosiale arrangement, og bidrar i så måte til å redusere ulikhetene i 
lokalsamfunnet. 

 

Delingsmobilitet og mobilitet som en tjeneste støtter opp om Smart by Bodø strategien 
ved å ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og ta i bruk ny teknologi for å gjøre byen 
til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Reduksjon av antall kjøretøy, støy og 
luftforurensing er av effektene offentlig anskaffelse av delingsmobilitet vil medføre. 

 

For å redusere uttak av naturressurser må man sørge for å utnytte det som produseres 
mer effektivt. Ved å muliggjøre effektiv deling av ressursene internt i organisasjonen, 
reduseres antall kjøretøy som er nødvendig for å løse oppgavene. Ved å skape et 
marked hvor en bildeleordning blir et forutsigbart og attraktivt alternativ til å eie egen bil, 
vil flere kunne leve uten egen privatbil. Dette reduserer både antall kjøretøy, og antall 
kilometer kjørt med bil. 

 

Overgang til delt mobilitet basert på nullutslippskjøretøy er i seg selv med på å redusere 
klimagassutslippene, og ved å dele effektivt på ressursene, vil utslipp knyttet til 
produksjon også reduseres. En annen effekt er at de som kan klare seg uten privateid 
bil vil benytte alternativer til bil, som gange, sykkel og kollektivtransport i større grad – 
og delingsbiler gir løsningen for de oppgavene som må løses med bil. 

 

Delt mobilitet er samarbeid i praksis for å løse behovene for mobilitet i samfunnet, på 
tvers av alle samfunnsaktører. 
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Fireårsplan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
kommunens bygg 2022-2025 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 
 
Plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2022-2025 tas til 
orientering. 
 

Hva aktualiserer saken? 
 
Det ble vedtatt i bystyret 9. mai 2019 (PS 19/70) at det årlig skal fremlegges en fireårsplan, 
som følger økonomiplanen, for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Bodø kommunes 
bygningsmasse. 

 
Sammendrag 
 
Bodø kommunes plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 
rulleres årlig og gir innsyn i tilstand og planer for kommunens bygningsmasse, samt hvilke mål 
og fokusområder som er aktuelle for planperioden. 
 
Det er første halvår 2022 gjort en analyse av anbefalt forvaltning-, drift- og vedlikeholdsnivå for 
tjenestebygg sammenlignet med budsjetterte midler. Konklusjonen er at nivået på «avsetning 
til framtidig vedlikehold» for bygningsmassen er noe lavere enn anbefalt nivå. 
 
Fra 1. januar 2022 er eierskapet for Bodø kommunes boligmasse overført til utbyggings- og 
eiendomsavdelingen. Det pågår per tiden en analyse av denne som antas å være sluttført ved 
årsskiftet.  
 
I 2021 var energiforbruket redusert med 7,1 millioner kilowatt-timer (kWh), sammenlignet med 
2016-nivå og 11,2 millioner kWh sammenlignet med 2009. Dette gir en reduksjon på 
henholdsvis 18,4 og 26,2 prosent.  
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Saksopplysninger 
 
Bodø kommunes plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens 
bygg rulleres årlig og gir innsyn i tilstand og planer for kommunens bygningsmasse. 
Planen viser også hvilke mål og fokusområder som er aktuelle for planperioden. 
 
Vedlikeholdsnivå 
 
Det er første halvår 2022 gjort en analyse av anbefalt forvaltning-, drift- og vedlikeholdsnivå for 
tjenestebygg sammenlignet med budsjetterte midler. Som utgangspunkt for analysen benyttes 
erfaringstall fra Norsk prisbok (livssykluskostnader for byggverk – NS3454). Konklusjonen er 
at nivået på «avsetning til framtidig vedlikehold» for bygningsmassen er noe lavere enn 
anbefalt nivå.  
 
Boligforvaltning 
 
Nytt fra 1. januar 2022 er at forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av boliger er overført fra 
helse- og omsorgsavdelingen til utbyggings- og eiendomsavdelingen. Med denne overføringen 
ønsker man å samle fagmiljøer for å få et bedre vedlikehold og mindre sårbarhet. Planen for 
2022 er at tilstandsnivå og organisering av porteføljeforvaltningen av boligene skal utredes, 
både operativt og strategisk. Kommunen har en eldre boligportefølje, og deler av denne møter 
ikke fremtidens behov. Målet for de neste fire årene er å få en forvaltning som sikrer at 
kommunen selger ukurante boliger og tilfører fremtidsrettede boliger.  
 
Energieffektivisering 
 
FDVU-kontoret vil fortsette arbeidet med å redusere energiforbruket. I 2021 var 
energiforbruket redusert med 7,1 millioner kilowatt-timer (kWh), sammenlignet med 2016-nivå 
og 11,2 millioner kWh sammenlignet med 2009-nivå. Dette gir en reduksjon på henholdsvis 
18,4 og 26,2 prosent.  

 
 
Figur viser besparelse i prosent for de forskjellige bygningskategoriene i 2021, sammenlignet 
med 2016- og 2009-nivå. Grønn viser total besparelse i perioden. 
 
Satsningene innen energireduksjon er en politikk som er forankret i klima- og energiplanen, 
samt FNs bærekraftsmål, blant annet mål nr. 7 «ren energi til alle» og mål nr. 13 «stoppe 
klimaendringene». De siste årene har man, i tillegg til oppgradering av tekniske anlegg, også 
begynt å se på energiproduksjon, solceller og mere utstrakt bruk av energibrønner. En videre 
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satsning innen dette er ønskelig for at kommunen skal oppnå målene som er satt i klima- og 
energiplanen, samt bygge opp under utmeldte intensjon til EU om å bli en av EUs 100 
klimanøytrale og smarte byer innen 2030.  
 

Konklusjon og anbefaling 
 
Plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg 2022-2025 tas til orientering. 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Tove Buschmann-Rise 
  Avdelingsdirektør  

Utbygging og eiendom 
Saksbehandler: Camilla Susann Jelstad 
Utbygging og eiendom 
 

 

Trykte vedlegg: 
1 Fireårsplan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 

2022-2025 
 

Andre referanser: 
Ingen 
 
Bærekraftsmål 
 

 

Satsningene innen energireduksjon er en politikk som er forankret i klima- og 
energiplanen, samt FNs bærekraftsmål, blant annet mål nr. 7 «ren energi til alle» og 
mål nr. 13 «stoppe klimaendringene».  

 

Satsningene innen energireduksjon er en politikk som er forankret i klima- og 
energiplanen, samt FNs bærekraftsmål, blant annet mål nr. 7 «ren energi til alle» og 
mål nr. 13 «stoppe klimaendringene». 
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Innledning  

Bodø kommunes plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygg rulleres årlig og 
gir innsyn i tilstand og planer for kommunens bygningsmasse. Planen viser også hvilke mål og fokusområder som 
er aktuelle for planperioden. 
 
2021 var også for FDVU-kontoret et spesielt år. Covid-19-situasjonen de siste to årene har medført at kontoret har 
måttet snu fokus fra planlagt vedlikehold til drift og smittevernstiltak. Denne omprioriteringen kombinert med 
mindre gjennomføringsevne ved entreprenører, samt pålegg om hjemmekontor for prosjektledere og 
byggforvaltere har medført at kontoret ikke har kunnet gjennomført alle planlagte prosjekter i 2021. For å styrke 
planlagt vedlikehold og utvikling, har seksjonen for vedlikehold fokus på å samle fagmiljø og utvikling av nye 
kostnadseffektive metoder for planlagt vedlikehold av alle kommunale bygg. 
 
Det er første halvår 2022 gjort en analyse av anbefalt forvaltning-, drift- og vedlikeholdsnivå for tjenestebygg 
sammenlignet med budsjetterte midler. Som utgangspunkt for analysen benyttes erfaringstall fra Norsk prisbok 
(livssykluskostnader for byggverk – NS3454). Konklusjonen er at nivået på «avsetning til framtidig vedlikehold» for 
bygningsmassen er noe lavere enn anbefalt nivå. Dette belyses nærmere på side 13. 
 
Drift og vedlikehold av kommunale bygg er en viktig oppgave for Bodø kommune. Det arbeides med en 
omstrukturering og videreutdannelse av dagens byggdriftere og vedlikeholdspersonell. Dette betyr at det 
etableres ambulerende/mobile teknikere som er spesialister innen sitt fagfelt. I 2021 fikk 20 ansatte gjennomført 
teorien for fagbrev som byggdrifter og i 2022 vil de resterende også gjennomgå dette. Målet er at alle 
byggdriftere i kommunen skal ha fagbrev innen utgangen av 2023. 
 
Miljøaspektet står sentralt i vedlikeholdsarbeidet. De siste årene har man, i tillegg til oppgradering av tekniske 
anlegg, også begynt å se på energiproduksjon og mer utstrakt bruk av energibrønner. En videre satsning innen 
dette er ønskelig for at kommunen skal oppnå målene som er satt i klima- og energiplanen, samt bygge opp 
under utmeldte intensjon til EU om å bli en av EUs 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030. Det jobbes 
kontinuerlig med å redusere energikostnadene i kommunale bygg. Reduksjonen kommer som følge av både 
investeringer i nye tekniske løsninger, driftseffektiviseringstiltak og tett oppfølging utført av driftspersonell. I 
miljøaspektet fokuseres det i tillegg på gjenbruk og resirkulering. 
 
Nytt fra 1. januar 2022 er at forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av boliger er overført fra helse- og 
omsorgsavdelingen til utbyggings- og eiendomsavdelingen. Med denne overføringen ønsker man å samle 
fagmiljøer for å få et bedre vedlikehold og mindre sårbarhet. Planen for 2022 er at tilstandsnivå og organisering 
av porteføljeforvaltningen av boligene skal utredes, både operativt og strategisk. Kommunen har en eldre 
boligportefølje, og deler av denne møter ikke fremtidens behov. Målet for de neste fire årene er å få en 
forvaltning som sikrer at kommunen selger ukurante boliger og tilfører fremtidsrettede boliger.  
 

Bodø, 11.05.2022 
 

 
 
 

Jesper Brodersen
Leder, FDVU-kontoret
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Forvaltning 

Forvaltning omfatter alle oppgaver i tilknytning til ledelse og administrasjon av en eiendom. Det gjelder budsjett 
og regnskap, planarbeid, personalledelse, ansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og andre forhold som er 
regulert gjennom lover og forskrifter.  
 

Mål og strategi 
Utbyggings- og eiendomsavdelingens hovedoppgave er å forvalte og utvikle kommunens areal- og 
eiendomsportefølje. Hovedfokus for avdelingen fremover er å utvikle eiendomsporteføljen i en retning som bidrar 
til at Bodø kommune når sine overordnende mål for tjenesteproduksjon, kvalitet og arealeffektiv drift. 
 
FDVU-kontorets mål er å ytterligere profesjonalisere og digitalisere drift av kommunens bygg. Følgende KPIer 
(Key Performance Indicators) og fokusområder skal bidra til å nå dette målet: 
 
KPI  Type  Målemetode  

Arealbruk og effektivitet Effektivitet  Antall m2 eid/leid i forhold til nøkkeltall 

Kostnad per m² per formålsbygg  Effektivitet  Beregnes ut fra regnskapstall   

Tilstandsvurdering  Kvalitet  Vurderes som en del av arbeidet med vedlikeholdsplan   

Lukketid helpdesk-meldinger  Effektivitet  Under 1 mnd. lukketid  

Energibruk ift. 2009-nivå  Effektivitet Faktisk forbruk  

 

Fokusområder 

Jobbe aktivt med virksomhetene for å redusere areal og/eller øke produktivitet/effektivitet på dagens arealer. 

Ta i bruk ledige arealer til egen tjenesteproduksjon framfor innleide arealer. 

Utvikle og tilpasse ressurser og kompetanse som møter framtidige behov. 

Fortsette å styrke samarbeidet med utbyggingskontoret – overlevering og valg av løsninger. 

Samhandle med renhold for å registrere avvik, samt samhandle med tanke på vedlikehold av bla. gulv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

88



   

5 

Store verdier – stort ansvar 
Den samlede eiendomsmassen eid av Bodø kommune er på ca. 292 000 m² bruttoareal. Arealene fordeler seg på 
følgende byggkategorier: 
 

Byggkategori Eid areal Innleid areal Utleid areal Totalt areal til 
tjenesteproduksjon 

Barnehagebygg 13 506 2 499 410 15 595 
Idrettsbygg 17 612  1 842 15 770 
Kontorbygg 20 046 2 048 465 21 628 
Kulturbygg 7 464 1 914 3 984 5 394 
Skolebygg 128 320 4 828 - 133 148 
Sykehjem 34 609 - 81 34 528 
Andre helsebygg 13 427 2 894 1 033 15 288 
Barne- og familiebygg 2 796 4 020 - 6 816 
Brannstasjoner 473 5 805 1 493 4 786 
Øvrige bygg 23 410 3 103 * 1 632 24 880 
Boliger ** 30 058 5 408 - 35 466 
Totalsum 291 720 m2 32 519 m2 10 940 m2 313 298 m2 

 
* Hovedsakelig lagerbygg 
** Boliger inkluderer ikke boliger eid av Bodø kommunale boligstiftelse (BKBS). 
 
I tillegg til den eide eiendomsmassen, leier Bodø kommune inn ca. 33 000 m² bygg. Bodø kommune har også 
drift- og vedlikeholdsansvar for Tusenhjemmet AS og Stormen KF, til sammen 20 679 m2.  
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Arealeffektivitet 
Arealeffektivitet er et mål på hvor effektivt man utnytter bebygde arealer. Bodø kommune har en uttalt ambisjon 
om å øke arealeffektiviteten i eiendomsmassen. Her vil arbeidet med arealeffektivitet være grunnet i behovene til 
de ulike tjenesteområdene og deres endringsmulighet. 

For å støtte beslutningsprosesser har Bodø kommune en ambisjon om å gjennomføre en ABC-kartlegging av 
eiendomsporteføljen innen 2023. Kartleggingen vil vise hvordan man, sett fra et eiendomsperspektiv, bør ivareta 
porteføljen, samt gi et grunnlag for diskusjonen om utvikling av tjenester i kommunens bygg. For å kategorisere 
eiendomsporteføljen har man satt opp tre hovedkategorier: 

A = Utvikling og vedlikehold    Ambisjon å beholde i 50 år 
B = Vedlikehold     Ambisjon å beholde i 10 – 25 år 
C = Planlegg for rivning eller salg   Ambisjon å avhende innen 10 år 

 
I arbeidet med arealeffektivitet er det viktig å kartlegge kommunens ledige arealer. Når kartleggingen er gjort, ser 
man på hva som skal gjøres videre med de ledige arealene. Når man skal vurdere videre bruk av bygg, har man 
flere muligheter:  

- Ta i bruk ledige arealer til egen tjenesteproduksjon  
• Samlokalisering av tjenester 
• Sammenslåing av tjenester 
• Optimalisering av arealer 
• Gjenbruk 

- Utleie 
 
Dersom bygg er uegnet til tjenesteproduksjon ser man på muligheten for:  

- Avhending 
• Sanering 
• Salg 

 
Arealkartlegging 
Bodø kommune jobber aktivt med virksomhetene for å redusere areal, samt å øke produktivitet/effektivitet på 
dagens arealer.  
 
I forbindelse med kartlegging av ledige arealer innenfor skole- og barnehagesektoren i 2021, ble et potensielt 
mulig areal på mellom 10 000 m2 og 14 000 m2 identifisert. Mulige tiltak for å redusere areal er å slå sammen 
skoler og barnehager der behovet for skole- og barnehageplasser kan overføres til nærliggende enheter og 
avhende bygningsmasse man ikke ser på som formålstjenlig å utvikle eller vedlikeholde.  
 
Det gjøres i 2022 et større arbeid i helse- og omsorgssektoren innenfor prosjekt Smart Helse. Det er per nå for 
tidlig å si hvorvidt Smart Helse-arbeidet vil føre til tiltak som vil påvirke bygningsmassen i stor grad, men her vil 
resultatet bli mer effektiv drift med god kvalitet. Dette vil medføre optimal arealutnyttelse i tjenestene.  
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Gjenbruk av arealer til egen tjenesteproduksjon  
Det anses som hensiktsmessig og kostnadsreduserende, sett fra et eiendomsperspektiv, at Bodø kommune i størst 
mulig grad plasserer varig tjenesteproduksjon i egen bygningsmasse. 

I 2021 utførte kommunen flere prosjekter hvor man gjenbruker ledige arealer:  

Samlokalisering i Vollveien 30 
I starten av 2021 ble samlokaliseringen av Notveien aktivitetssenter (leieforhold) og Symra dagsenter i tidligere 
Vollen sykehjem ferdigstilt. Det nye aktivitetstilbudet har fått navnet «Miljøfabrikken» og samlokaliseringen har 
gitt flere positive effekter. Man har fått et samlet fagmiljø av personer som arbeider med samme målgruppe og 
lokalet gir mulighet til å gi tilbud til flere tjenestemottakere. Det gjør det mulig å se ressursutnyttelse på tvers, 
tilby flere aktiviteter til ulike grupper, samt å gi én tjeneste på samme lokasjon. Miljøfabrikken jobber med felles 
turnus for å kunne oppgavefordele ressurser på en mer hensiktsmessig måte. Tilbakemeldingene er at de 
samhandler og drifter mer og mer som én tjeneste, ved å se felles behov på huset, felles vikarer, samt aktiviteter 
på tvers. Det er redusert et areal på 1 068 m2 og tatt i bruk 1 414 m2 som tidligere stod ledig.   
 
Nettoareal Symra Notveien Vollveien  Endring 
Korridorer 136 m² 19 m² 323 m² 168 m² 
Personalareal 56 m² 20 m² 134 m² 58 m² 
Brukerareal 380 m² 320 m² 779 m² 79 m² 
Bruker-WC/garderober 66 m² 20 m² 85 m² Ingen endring 
Lager 23,5 m² 19 m² 89 m² 46 m² 
Samlet areal 662 m² 404 m² 1 414 m² 347 m² 

 
Etablering av lokaler til Tverlandet fritidsklubb ved gamle Tverlandet skole 
I 2021 og 2022 har Bodø kommune, i samarbeid med Tverlandet fritidsklubb, jobbet med å etablere fritidsklubb i 
lokalene til gamle Tverlandet skole. Dette har ført til at man har avsluttet en leieavtale, samt at man får tatt i bruk 
egne lokaler. I tillegg bidrar dette til et utvidet fritidstilbud i et område i vekst.  

Videre i 2022 vil man jobbe med flere slike prosjekter: 

Optimalisering av Rådhuset 
Rådhuset har åpent landskap og «clean desk», og dette arbeidsmiljøkonseptet, sammen med endringer i 
arbeidsmønster, gir større muligheter til å utnytte arealene bedre. Man har derfor startet intern undersøkelse for 
å se hvilke enheter som kan flyttes til rådhuset, for å oppnå arealeffektivisering, samt oppsigelser av leieavtaler. 
 
Utleie 
Bodø kommune har utleie ved flere bygg. Det er både mindre og kortvarige kontrakter, og større kontrakter over 
lengre tid. 

Gjenbruk av Dronningens gate 15 
Det finnes en rekke aktiviteter og tjenester som er delvis eid og/eller finansiert av Bodø kommune. Dette er 
aktører som Bodø 2024, Visit Bodø, Bodø Sentrumsforening, Bodø Næringsforum og turistinformasjonen. 
Aktørene er alle rettet mot kultur, næringsliv og turisme og det finnes store synergier ved å samlokalisere disse 
enhetene. Arbeidet med å revitalisere Dronningens gate 15, et flott sentrumsnært lokale som har stått ledig siden 
2016, medfører at nye leietakere flytter inn våren 2022.  
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Bygg til avhending 
Bygg som verken egner seg for bruk til egen tjenesteproduksjon, utleie eller gjenbruk, vurderes avhendet. Dette 
kan skje gjennom salg eller sanering (tomt gjenstår). Eksempelvis er Kongens gate 16 solgt, og Symra dagsenter 
og Herredshuset er besluttet solgt. Hellevik gamle skole og Støver skole hus 1 saneres.  
 
Reduksjon av innleid areal 
Administrasjon og oppfølging av leieavtaler var inntil 2019 fragmentert over flere avdelinger i kommunen, og 
ble fra 01.01.2020 flyttet til UE-avdelingen. Bodø kommune har de siste årene fått god oversikt over inn- og 
utleieavtaler, og etter hvert vil det være mulig å ta ut gode rapporter som viser endringer i leieforhold fra år til 
år.  
 
Oversikten nedenfor viser innleid areal sett opp mot eid areal:  
Byggkategori Eid areal Leid areal Totalt Leieandel 
Barnehagebygg 13 506 2 499 16 005 16 % 
Idrettsbygg 17 612  17 612 0 % 
Kontorbygg 20 046 2 048 22 094 9 % 
Kulturbygg 7 464 1 914 9 378 20 % 
Skolebygg 128 320 4 828 133 148 4 % 
Sykehjem 34 609 - 34 609 0 % 
Andre helsebygg 13 427 2 894 16 321 18 % 
Barne- og familiebygg 2 796 4 020 6 816 59 % 
Brannstasjoner * 473 5 805 6 278 92 % 
Øvrige bygg 23 410 3 103 26 513 12 % 
Boliger 30 058 5 408 35 466 15 % 
Totalsum 291 720 m² 32 519 m² 324 238 m² 10 % 

* Leid areal på brannstasjon inkluderer OPS-avtale ved Bodø brannstasjon. 
 
I løpet av det siste året har flere leieavtaler blitt avsluttet, eksempelvis i Tryggestadgården, Dronningens gate 42, 
Notveien 9b, Storgata 27/29 og Sjøgata 3. Det har blitt inngått en ny leieavtale til fritidsformål i Svømmehallen 
Scene. 
 
Det gjøres også leietakertilpasninger i bygg med lengre innleiekontrakter. Blant annet ses det nærmere på 
Bodø voksenopplæring som i dag har for store lokaler for deres behov. Her undersøker man muligheten for å 
tilpasse lokaler, og samtidig redusere voksenopplæringens arealer. Ca. 400 m2 vil kunne tas i bruk av øvrige 
kommunale enheter som arbeider på kontor. 
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Tilstandsanalyse av bygningsmassen 
Tilstandsanalyse er et verktøy til å få oversikt over eiendomsmassen i forhold til et gitt analysenivå. Dette gir 
kontoret mulighet til å prioritere ressursene der det vil gi størst effekt. 
 
Tilstandsgrad  
Tilstandsgrad (TG) er et uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i forhold til referansenivået. 
TG vurderes fra en skala 0 til 3: 

TG 0 = Ingen symptomer på avvik. 
TG 1 = Normal slitasje, avvik er ikke av vesentlig karakter. 
TG 2 = Byggverket er nedslitt eller har en vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon. 

Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak. 
TG 3 = Byggverk eller byggdelen har total eller nært forstående funksjonssvikt, eller behov 

for strakstiltak. Fare for liv og helse. 
TGIU = Bygningsdel / objektet er ikke synlig, og TG kan ikke vurderes fra nabokonstruksjon. 

 
Universell utforming 
Universell utforming (UU) handler om å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig 
av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger 
unngås. UU vurderes på en skala fra 0 til 3: 

UU 0 = Ingen mangler. Bygget brukes til allmenn ferdsel og tjenester, er helt nytt og oppfyller alle 
krav for universell utforming. 

UU 1 = Mindre/moderate mangler. Bygget brukes til allmenn ferdsel og tjenester, og oppfyller 
minstekrav for universell utforming.  

UU 2 = Vesentlige mangler. Bygget brukes til allmenn ferdsel og tjenester, men oppfyller kun noen 
krav for universell utforming. 

UU 3 =  Store mangler. Bygget brukes til allmenn ferdsel og tjenester, men oppfyller ingen krav for 
universell utforming.  

UUIU =  Bygget ligger i uegnet terreng, er ikke i bruk, eller har ingen funksjon nødvendig for å 
oppfylle likestillingskrav. 

   
Vurdering av bygningsmassen 
Bodø kommune jobber kontinuerlig med tilstandsvurderinger og universelle utformingsvurderinger for 
bygningsmassen. Nytt fra i år er at tilstandsvurdering og universell utformingsvurdering blir nå vektet. Det vil si at 
der store og små bygg tidligere ble vektet likt, er det nå justert for antall m2 per bygg. Den tidligere feilkilden i at 
små bygg med lav tilstandsgrad ble vurdert på lik linje med store bygg, er nå borte. Den nye vektingen gir derfor 
en bedre beskrivelse av reell tilstandsgrad og universell utformingsgrad.  
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Tilstandskartleggingen gir en vektet gjennomsnittlig tilstandsgrad på 0,87. Forbedring i tilstandsgrad skyldes 
flere faktorer. Den største faktoren er vektingen som nå er gjort. I tillegg påvirkes tilstandsgraden av blant annet 
overlevering av nye bygg, rehabilitering av eksisterende bygg, og andre planlagte vedlikeholdsoppgaver og 
moderniseringstiltak. 
 

Universell utformings-kartleggingen gir et vektet gjennomsnitt på 1,49, noe som tilsier at man fortsatt har en 
vesentlig oppgave foran seg for å gjøre de eldre byggene bedre innenfor dette området. I forbindelse med 
byggenes vedlikeholdsår, bestilles og utføres det grundig kartlegging av universell utforming, og nødvendige 
tiltak tas inn i vedlikeholds- og utviklingsprosjektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggtype TG 2020 UU 2020 TG 2021           UU 2021          
TG 2021           
Vektet

UU 2021             
Vektet

Barnehagebygg 0,96 2,00 0,91 1,86 0,89 1,71
Idrettsbygg 1,33 1,99 1,33 1,99 1,28 1,45
Kontorbygg 1,14 1,82 1,14 1,82 0,67 1,11
Kulturbygg 1,18 2,40 1,28 2,41 1,16 2,08
Skolebygg 1,02 1,94 0,98 1,87 0,87 1,56
Sykehjem 1,11 1,08 1,11 1,08 1,06 0,92
Andre helsebygg 1,20 1,65 1,12 1,50 1,23 1,40
Barne- og familiebygg - - 0,54 2,32 0,35 0,96
Brannstasjoner 1,00 2,59 1,00 2,59 1,00 2,72
Øvrige bygg 0,56 2,04 0,75 2,04 0,21 0,98
Gjennomsnittl ig grad 1,03 1,88 1,02 1,82 0,87 1,49
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Drift 
Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygningen skal fungere mest mulig 
funksjonelt, teknisk og økonomisk. Dette omfatter generell drift og ettersyn av bygningsdeler og installasjoner, 
styring av energibruk og inneklima, renhold, avfallshåndtering, vakt og sikring; kort sagt de tjenester og rutiner 
som må utføres til daglig for å tilfredsstille byggets og brukernes behov. 
 

Digital plattform - Facilit 
Bodø kommune benytter Facilit som styringsverktøy for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
kommunens bygg. Tilgangen til denne plattformen er tilgjengeliggjort for eiere, virksomheter og andre 
eksterne aktører som leverer tjenester og gjennomfører tilsyn. Plattformen ivaretar behovet for løpende 
kontroll, innmelding av behov, dokumentasjon på utført arbeid og planlagt vedlikehold over tid. Den ivaretar 
samtidig lovpålagte kontroller og underlag som i forbindelse med tilsyn vil dokumentere tilstand og 
planlagte/gjennomførte tiltak på bygningsmassen. Plattformen legger også til rette for en bedre 
kommunikasjon mellom FDVU-kontoret som forvalter og byggets brukere. 
 

Driftssenteret 
Driftssenteret består av ett årsverk og er det koordinerende bindeleddet mellom byggdriftsseksjonen og teknisk 
driftsseksjonen, og har ukentlig oppfølging med seksjonene, med gjennomgang av avvik og oppgaver relatert 
til drift og løpende vedlikehold av bygg og tekniske anlegg. Driftssenteret må vite litt om alt, og har en viktig 
funksjon i å både belyse utfordringer som oppstår, og å sørge for at riktige fag blir koblet på til riktig tid.  
 

Byggdriftsseksjonen 
Byggdriftsseksjonen består av 35 årsverk, og gjennomfører drift- og løpende vedlikeholdsoppgaver som er 
nødvendige for kommunens bygningsmasse. 
 
I 2021 ble Facilit rullet ut til alle virksomheter i kommunen, noe som har ført til at fokuset har vært på 
håndtering av avviksmeldinger meldt av virksomhetene. I tillegg er det etablert faste periodiske oppgaver for 
bygg og tekniske anlegg. Tanken bak de periodiske oppgavene er at man alltid skal arbeide forebyggende, og 
hindre akutt vedlikehold i så stor grad som mulig, samt etterleve lovpålagte krav. I tillegg til avvik og periodiske 
oppgaver, utfører også byggdriftsseksjonen periodisk vedlikehold i større grad enn tidligere. Dette gjør at man 
kan fokusere på de store oppgavene i vedlikeholdsåret, da mange av de mindre planlagte 
vedlikeholdsoppgavene er håndtert.  
 
Byggdriftsseksjonen er i stadig utvikling, og har de siste årene jobbet med innføring av sonedrift. Inndeling i 
soner gir flere positive effekter, i form av større faglig miljø, fleksibilitet, mindre sårbarhet ved fravær med mer.  
Videre er det jobbet mye med kartlegging av arbeidsoppgaver for å finne grensesnittet mellom byggdrifter-
oppgaver og virksomhetsoppgaver. Det er viktig at ressursene blir benyttet på riktig plass. Det har også vært 
fokus på faglig opplæring av tekniske anlegg, blant annet brannvarsling, ventilasjon og varmeanlegg. Dette 
gjøres i et samarbeid mellom byggdriftsseksjonen og teknisk driftsseksjonen.  
 
Seksjonen fått et kompetanseløft da halvparten av de ansatte gjennomførte teoretisk fagprøve i forbindelse 
med fagbrev som byggdrifter i 2021 og resten av de ansatte gjennomfører dette våren 2022. Videre skal de 
ansatte opp i praktisk eksamen, hvor bestått gir fagbrev som byggdrifter.  
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Teknisk driftsseksjonen 
Teknisk driftsseksjonen består av 14 årsverk, og har både teknikere og fagansvarlige på elektro, brann, VVS, 
ventilasjon, adgangskontroll og SD-anlegg.  
 
Teknikerne gjennomfører periodiske oppgaver på alle tekniske fag for å forebygge og forlenge levetiden på 
tekniske installasjoner på kommunens bygg. De har kontinuerlig avvikshåndtering, samt overvåkning og 
agering på alarmer fra SD-anlegg, alarmsendere og lignende. Teknikerne gjennomfører også mindre prosjekter 
og oppgraderinger generert av behov for utskiftinger, eksempelvis varmepumper opp til en viss størrelse.  
 
Fagansvarlige har daglig oppfølging av teknikere, og vurderer om avvik fra Facilit skal løses av interne ressurser 
eller gjennom rammeleverandører. De har også overvåkning og agering på alarmer fra SD-anlegg og 
adgangskontrollsystem. I tillegg gjøres løpende vurderinger for behov for oppgradering eller utskifting av 
tekniske anlegg, samt løpende kartlegging av tekniske anlegg i kommunens bygningsmasse. Fagansvarlige 
utarbeider beskrivelser og minikonkurranser for interne fagspesifikke prosjekter (adgangskontroll, elektro, 
brannalarm, automasjon / KNX, varmepumper, varmesentraler, ventilasjonsanlegg med mer), samt har 
samhandling med eksterne leverandører. I større prosjekter bidrar både fagansvarlige og teknikere med 
fagkunnskap, både internt og i prosjekter utført av utbyggingskontoret. 
 
Fremover jobber seksjonen for å øke sin uavhengighet til leverandører på automasjon / KNX, samt behovsstyrt 
ventilasjon ved å utdanne egne teknikere og fagansvarlige innenfor fagfeltet. Dette gjør seksjonen i stand til å 
håndtere egne moderne bygg og styringssystem med tanke på feilsøking, utskifting og oppgradering. 
Seksjonen jobber også med å øke og spre kunnskap om energieffektive energikilder som man ønsker å benytte 
ved nye prosjekter, investeringer og nybygg, eksempelvis brønnparker, varmepumper, solceller og solfangere. 
 

Avviksmeldinger 
Etter at Facilit ble innført, har man fått inn både gode rutiner og god oversikt for avviksmeldinger. Fra 
statistikken nedenfor kan man se at antall avvik identifisert av byggdrift- og teknisk driftsseksjonen har stabilisert 
seg, mens helpdeskmeldinger (innmeldt av virksomhetene) har økt betraktelig det siste året. 
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Vedlikehold 
Vedlikehold er oppgaver som er nødvendige for å opprettholde et fastsatt kvalitetsnivå for bygningen og de 
tekniske installasjonene og dermed sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. 

Bodø kommune arbeider for å systematisk vedlikeholde, utvikle og modernisere alle kommunale bygg. 
Velholdte og tilpassede bygg gir et godt grunnlag for effektiv og god tjenesteproduksjon. En bevisst satsing på 
å kartlegge det faktiske behovet for vedlikehold og utvikling, samt bedre planlegging av tiltak, har ført til økt og 
bedre vedlikehold i kommunens bygningsmasse. En målrettet, effektiv og profesjonell drift av bygg har også 
bidratt til den positive utviklingen.  
 

Anbefalt vedlikeholdsnivå 
Som utgangspunkt for beregning av forvaltning-, drift- og vedlikeholdsnivå for tjenestebyggene benyttes 
erfaringstall fra Norsk prisbok (livssykluskostnader for byggverk – NS3454). I de tilfeller Norsk prisbok ikke har 
erfaringstall for riktig type bygg, og det ikke er mulig å finne et nært tilsvarende bygg, vil man måtte 
gjennomføre nærmere analyser. For Bodø kommune oppstår behovet for nærmere analyse for svømmehaller, 
især Spektrum. Svømmehaller er i nåværende analyse lagt inn som flerbrukshall, selv om man vet at 
svømmehaller har et større vedlikeholdsbehov. Dette vil analyseres nærmere på et senere tidspunkt. 

Nivå for boligmassen er under utredning, og parkeringshuset i Kvartal 99 holdes utenfor.  

I henhold til NS3454 er forvaltning, drift og vedlikehold følgende:  
- Forvaltning innebærer kostnader til skatter og avgifter, forsikringer, eiendomsledelse og 

administrasjon.  
- Drift innebærer kostnader til ettersyn og kontroller som er nødvendig for at bygningsdeler og 

byggverket skal fungere som planlagt og oppfylle lov og forskriftskrav. Eksempelvis service og 
oppfølging av teknisk anlegg, snørydding, lyskildeskift og brannsikring.  

- Vedlikehold innebærer kostnader til forebyggende/planlagte tiltak for at bygningsdelens funksjon skal 
opprettholdes innenfor antatt levetid. Dette innbefatter mindre utskiftinger, overflatebehandling og 
mindre reparasjoner som normalt utføres sjeldnere enn hvert år.  

Reparasjon av skader og vann/avløp er også med i beregningene nedenfor. Renovasjon for oppvekst- og 
kulturbygg er ikke inkludert i beregningene, da budsjettet ble overført til virksomhetene i 2020.  

For dagens eide og leide bygningsmasse, anbefaler NS3454 90 millioner kroner per år til forvaltning, drift og 
vedlikehold. For Bodø kommune gjelder følgende for 2022: 
  Anbefalt nivå Budsjett Differanse 
Forvaltning, drift og vedlikehold 90 000 000 82 000 000 8 000 000 

For å gi et helhetlig bilde av bevilgede midler forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg, 
må man også se på utskifting- og utviklingskostnader. I henhold til NS3454 er utskifting og utvikling definert 
som følgende: 

- Utskifting av bygningsdeler for å opprettholde byggverkets verdi samt kostnader til utviklingstiltak for 
å imøtekomme krav fra brukere, marked og myndigheter og som øker byggets verdi.  

Større utskifting av eksempelvis fasadekledning, vinduer, ventilasjonsanlegg eller lignende, som samtidig 
medfører en standardøkning, gjøres gjennom kommunens investeringsramme for tiltak i eksisterende bygg 
med tilhørende teknisk anlegg. Det gjøres oppmerksom på at utskifting som ikke medfører økning i standard, 
må dekkes gjennom driftsbudsjettet fordi det ikke faller inn under regelverket for investeringer.  
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Med dagens eide bygningsmasse, anbefaler NS3454 89 millioner kroner per år til utskifting og utvikling. For 
Bodø kommune gjelder følgende for 2022: 
  Anbefalt nivå Investeringsramme Differanse 
Utskifting og utvikling 89 000 000 44 000 000 45 000 000 

 

Vedlikeholdsfond 
Bodø kommunes vedlikeholdsfond ble opprettet i 2020. Ved inngangen av 2022 var saldo på vedlikeholdsfondet 
6,7 millioner kroner. I 2020 ble det tilført 3 millioner kroner og i 2021 ble det tilført 3,7 millioner kroner.  
 

Vedlikeholdsprosessen  
Vedlikeholdsprosessen er i endring, og man går fra å gjennomføre vedlikeholdsprosjekter på alle bygg hvert år, til 
å innføre vedlikeholdsintervaller med større prosjekter hvert åttende år for de enkelte bygg. Dette gir mulighet til 
å arbeide mer målrettet og grundig per lokasjon.  

 
 
Når man kartlegger behovet grundig, gir dette mulighetsrom for å sette opp arbeidspakker. Arbeidspakker er en 
prioritert oppdeling av nødvendige tiltak. Bodø kommune har kommet i gang med dette arbeidet og ser at 
grundigheten i kartlegging og planlegging skaper positive effekter for kommunen.  
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Vedlikeholdsplanen  
Bodø kommune har ut fra en åtteårs-periode vurdert hvilke bygg kontoret skal behandle sett fra et 
eiendomsfaglig perspektiv. Gjennomføringsåret baserer seg på flere kriterier, som blant annet politiske føringer, 
tilstandsgrad på bygget, antall kvadratmeter, kompleksitet, universell utformingsgrad og brukertilfredshet i 
byggene. Ved å vurdere disse forholdene samlet håper Bodø kommune å arbeide med de byggene som har 
størst behov for tiltak. 

Nedenfor viser en oversikt over byggenes vedlikeholdsår. Byggene er balansert ut i henhold til overnevnte 
kriterier, og en gjennomføringsplan er satt opp basert på FDVU-kontorets kapasitet. Noen få bygg har 
vedlikeholdsår to ganger i løpet av åtteårsperioden, og årsaken til dette er at man allerede nå ser at det ikke vil 
være mulig å gjennomføre tiltak på hele bygningsmassen i samme år.  
 
Vedlikeholdsplan oppsummert: 

 
 
Administrasjonsbygg 

 
 
Barnehager 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total
Administrasjonsbygg 1 0 1 0 0 0 1 1 4
Barnehage 3 1 3 1 3 2 2 2 17
Skolebygg 4 5 3 4 3 3 4 1 27
Helsebygg 2 3 3 2 3 2 2 1 18
Kulturbygg 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Idrettsbygg 2 0 0 1 0 0 0 2 5
Andre bygg 1 1 1 1 2 1 0 1 8
Totalt antall bygg 13 10 11 10 11 8 9 8 80

Vedlikeholdsår

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Bodø rådhus X
Dronningens gate 15 X
Herredshuset 
Misvær adm.bygg X
Teamgården X
Totalt 1 0 1 0 0 0 1 1

Avhendes

Vedlikeholdsår

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Asphaugen barnehage X
Barnas hus barnehage X
Engmark barnehage X
Gamle Misvær barnehage
Gjæran barnehage avd. Messiosen X
Gjæran barnehage avd. Osphaugen X
Hunstad Øst barnehage X
Jentoftsletta barnehage X
Kjerringøy barnehage X
Løding barnehage avd. Maurtua X
Mørkvedbukta barnehage X
Mørkvedmarka barnehage X
Nye Misvær barnehage X
Rønvik barnehage X
Saltstraumen barnehage X
Sentrum barnehage avd. Vestbyen X
Skivik barnehage X
Stokkvika barnehage X
Totalt 3 1 3 1 3 2 2 2

Avhendes

Vedlikeholdsår
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Skolebygg 

 
 
Helsebygg 

 
 
 
 
 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Alberthaugen skole, avd. Linken X
Alstad barneskole X
Alstad ungdomsskole X
Aspåsen skole X
Aspåsen skole - modulbygg
Bankgata ungdomsskole X
Bliksvær skole
Bodøsjøen skole X
Grønnåsen skole X
Helligvær skole X
Hunstad barneskole X
Hunstad ungdomsskole X
Kjerringøy skole X
Landegode skole X
Løpsmark skole inkl. Nordstrandahallen X
Misvær skole X
Mørkvedbukta skole X
Mørkvedmarka skole X X
Nye Tverlandet skole X
Rønvik skole X
Saltstraumen skole X
Saltvern skole X X
Skaug skole X
Skjerstad oppvekstsenter X
Støver skole hus 2 X
Vatnlia leirskole / Bodø naturskole X
Østbyen skole X
Totalt 4 5 3 4 3 3 4 1

Vedlikeholdsår

Avhendes

Uavklart

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Alstad helsebygg X
Furumoen sykehjem X
Gamle Riksvei 18 X
Hovdejordet sykehjem X
Junkerveien 49 X
Krisesenteret X
Miljøhuset - Vågønes X
Mørkved sykehjem X
Hålogalandsgata 131 X
Rønvik legesenter X
Sentrum sykehjem X
Stadiontunet sykehjem X
Sølvsuper helse- og velferdssenter X
Symra dagsenter
Vollveien 30 X
Villa Vekst X
Tverlandet bo- og servicesenter X X
Vollsletta sykehjem X
Totalt 2 3 3 2 3 2 2 1

Avhendes

Vedlikeholdsår
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Kulturbygg 

 
 
Idrettsbygg 

 
 
Andre bygg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Bratten aktivitetspark X
Framgården
Fylkesmannsboligen/Hålogatun
Gimle fritidslokale
Godøynes skolemuseum
Hålogalandsgata 110 C  - museum
Knaplund gamle skole - museum
Løp hovedgård
Rønvik vel,Gjerdås
Tidl. Bodøsjøen Barnehage 
Totalt 0 0 0 1 0 0 0 0

Vedlikeholdsår

Avhendes

Uavklart
Uavklart

Uavklart
Uavklart

Uavklart
Uavklart
Uavklart

Uavklart

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Bankgata flerbrukshall X
Bodø Spektrum X
Gamle Tverlandet skole X
Hunstad ridehall
Løding idrettsbygg
Stordalen garderobe X
Stordalshallen X
Totalt 2 0 0 1 0 0 0 2

Uavklart
Uavklart

Vedlikeholdsår

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Butikk Landegode
Gamle riksvei 6 (inkl. modulbygget) X
Gartneri Kirkeveien
Kjerringøy brannstasjon X
Misvær brannstasjon X
Parkeringshuset Kvartal 99 X
Salten krematorium X
Speiderveien 3 X
Sørvær brannstasjon X
Vågøynes Gård X
Totalt 1 1 1 1 2 1 0 1

Vedlikeholdsår

Leietakers ansvar

Flyttes til Vågønes gård
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Utvikling 
Utvikling omfatter arbeider som fører til oppgradering eller utvikling av en bygning, det vil si at den øker sin verdi 
gjennom tilpasning til nye krav fra brukere og myndigheter. Dette bidrar til å forlenge bygningens tekniske, 
funksjonelle og økonomiske levetid. 
 
Investeringer i eksisterende bygningsmasse 
Tiltakene fremstår som følge av pålegg og krav fra myndighetene, endrede krav til bygningenes funksjonalitet, 
samt behov for utskiftinger/modernisering. Listen nedenfor viser planlagte investeringer i eksisterende 
bygningsmasse i Bodø kommune. Nybygg og større rehabiliteringer gjennomføres av utbyggingskontoret, og er 
ikke inkludert i denne oversikten. 

 
9233 – Uteområder skoler og barnehager 
Arbeidet med skolenes og barnehagenes uteområder foregår fortløpende for å lukke avvik og oppgradere 
uteområder som har behov for det. Det er et stort etterslep ved enkelte skoler og barnehager. Uteområdene har 
en hard bruk og lekeapparatene er utsatt for slitasje.  
 

9236 – Brannoppgradering 
Brannteknisk oppgradering i kommunale tjenestebygg. Myndighetskrav om rømning og brannsikrende tiltak må 
fortsatt ivaretas, herunder utskifting av nødlys- og brannvarslingsanlegg, etablering av brannskille/brannceller, 
merking av bygg og etablering og merking av rømningsdører- og veier.  
 
9238 - Oppgradering av el-anlegg 
Oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering av hovedtavler, underfordelere, nødlysanlegg 
og brannsentraler. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav, typisk eksempel er etablering av 
jording der dette mangler, samt oppgradering av varme og belysningsutstyr. 
 
9249 - Tilpasninger i skolebygg 
Tilpasninger i skolebygg, herunder tilpasninger for elever med spesielle behov, oppgradering av 
undervisningsrom, lærerarbeidsplasser, universell utforming, akustikk med mer. 
  
9280 - Oppgradering VVS-anlegg 
Flere av kommunens bygg har behov for oppgradering av VVS-anlegg. Det er foretatt en samlet 
gjennomgang av bygningsmassen. Kommunens satsning er nødvendig for å ivareta et godt inneklima. Dette 
innebærer utskifting av aggregater, oppgradering av energisentraler og utskifting/rehabilitering av automatikk 
og kanalnett. 
 
9369 – Energieffektiviseringstiltak 
Energieffektiviseringstiltak, herunder installasjon av varmepumper, energibrønner, solcelleanlegg og 
andre energieffektive løsninger, er nødvendig for å oppnå kommunens målsetning innen 
energibesparelser, samt for å oppnå klima- og energiplanens målsetning om redusert CO2-utslipp. 
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9940 – Rehabilitering og utvikling av bygg 
Det er kartlagt betydelige rehabiliteringsbehov på kommunens bygg. Behovene vurderes og prioriteres ut fra 
innspill fra byggbrukerne, samt kunnskapen som utbyggings- og eiendomsavdelingen innehar.  
 
9941 – Sanering av bygningsmasse 
Sanering av bygg som ikke er i bruk og har så dårlig teknisk tilstand at det ikke vil være økonomisk lønnsomt å 
rehabilitere.  
 

9955 – Nyetablering varmestyring og SD-anlegg 
Bodø kommune har SD-anlegg på flere av sine bygg. Dette betyr at varmesentraler, romoppvarming og 
ventilasjon kan styres og reguleres sentralt, slik at man kan overvåke tilstand og ha en viss kontroll på 
energibruken på byggene. For å kunne drifte alle tekniske anlegg sentralt på kommunens bygg er det behov for 
en betydelig oppgradering og modernisering på flere av byggene. 
 

9586 – Salten krematorium 
Etablering av renseenhet og tilbygg i Salten krematorium.  
 

Krisepakke – Covid-19-midler 
Bodø kommune ble høsten 2020 tildelt en krisepakke som skulle brukes for å stimulere til økt næringslivsaktivitet i 
bygg- og anleggsbransjen, hvilket betyr at midlene skal benyttes til anskaffelser innen vedlikehold, rehabilitering 
eller oppgradering av kommunale bygg og anlegg. Deler av krisepakken ble fordelt på følgende prosjekter:  
 
ID9373 – Fasaderehabilitering Gamle Riksvei 18 
Fasadeplatene ved Gamle riksvei 18 (rehabiliteringstjenesten, bokollektiv og boliger) har vesentlig 
vedlikeholdsbehov og den valgte løsningen er å skifte ut store deler av fasaden, innbygg av balkonger, etablering 
av solceller og etterisolering av bygget. Dette vil føre til økt kvalitet for beboere og lavere energikostnader på 
bygget. Energiproduksjon med solcelleanlegg og etterisolering medfører at bygget går mot passivhus standard 
(jf. Klima- og energiplan). 
 

ID9275 – Oppgradering gymsal Kjerringøy og uteareal 
Oppgradering av gymsal (nye garderober, skiftning av belegg, ny scenerigg) og uteareal (etablering av 
fallunderlag, nye lekeapparater og gapahuk). Dette fører til økt levetid på gymbygget, økt kvalitet for elevene 
samt andre brukere i lokalsamfunnet, samt at utearealet gis et tiltalende preg og blir oppgradert til nyere 
standarder.
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Energieffektivisering 
Bodø kommune jobber målrettet med energieffektivisering, og har følgende målsetning i henhold til klima- og 
energiplanen: 

 Energiforbruket i Bodø kommunes eksisterende bygningsmasse skal reduseres med 25 prosent i forhold 
til 2009-nivå innen 2025. 

 Eksisterende bygg skal opp én klasse fra sist energimerking i 2010.  

 Bodø kommune skal inngå leieavtale med energimerke C frem til 2020 og B fra og med 2020. 
 
Energiforbruk 
Av Bodø kommunes bygningsmasse blir 223 600 m² energioppfulgt (en økning på 11 600 m² fra 2021). Bodø 
kommune benytter energioppfølgingssystem for å få kontroll på energiforbruket på bygningsmassen hvor dette 
er installert. I tillegg til bygningsmassen, er det også energioppfølging av gatevarmeanleggene. Systemet 
avdekker også besparelsen av tiltak som blir iverksatt. 

Energiforbruket for bygningsmassen var i 2021 141 kWh (kilowatt-timer) pr. m2, sammenlignet med 2016 og 
2009 hvor forbruket var på henholdsvis 173 kWh/m2 og 191 kWh/m2. 
 

 

Figur viser utviklingen i energiforbruk kWh/m² i perioden 2009 til 2021 for hele bygningsmassen. 
 
Totalt fordelt på hele bygningsmassen (223 600 m²) ble det brukt 18,4 prosent mindre energi pr. m2 i 2021 (utgjør 
7,1 millioner kWh), sammenlignet med i 2016 og 26,2 prosent mindre sammenlignet med 2009 (utgjør 11,2 
millioner kWh). Dette vil si at man allerede nå er innenfor målsetningen i klima- og energiplanen. Besparelsen i 
2021 var på omtrent samme nivå som i 2020 og skyldes nok at det var en ekstraordinær nedgang i forbruk i 2020 
som følge av Covid-19-situasjonen. 
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Figur viser besparelse i prosent for de forskjellige bygningskategoriene i 2021, sammenlignet med 2016- og 2009- 
nivå. Grønn viser total besparelse i perioden. 
 
Følgende kjerneområder har hatt hovedfokus for å redusere energiforbruket i perioden: 

1. Optimalisering av teknisk drift 
2. Oppgradering av automatikk og SD-anlegg 
3. Oppgradering av ventilasjonsanlegg 
4. Installasjon av varmepumper, solceller og andre miljøvennlige energikilder 
5. Større rehabiliteringer 

 
Optimalisering av teknisk drift, automatikk og SD-anlegg, samt oppgradering av ventilasjonsanlegg arbeides 
kontinuerlig med. Bodø kommune har de siste årene fått fem nye bygg; Tverlandet skole, Rådhuset, Aspåsen 
skole, Teamgården og Mørkvedbukta skole og barnehage, og det jobbes med optimalisering slik at 
energiforbruket blir i henhold til det som var prosjektert. 
 
Et eksempel på resultat av optimalisering av automatikk, SD-anlegg og ventilasjon, vises i ET-kurven 
(energi/temperatur) for Barnas hus barnehage. Ved optimal drift bør man ligge nærmest mulig den grønne linjen. 
 
               ET-kurve 2016             ET-kurve 2021 

         
ET-kurven viser energiforbruket pr. uke i forhold til utetemperaturen 
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Installasjon av varmepumper, solceller og andre miljøvennlige energikilder 

Energibrønner og varmepumper 
Fremover vil det fortsatt jobbes med varmepumpeløsning og andre miljøvennlige energikilder på 
bygninger som primært ligger utenfor fjernvarmekonsesjonen til BE-varme. I 2018 ble det installert 
varmepumpeløsning med brønnpark på Hunstad ungdomsskole. Denne har vært i drift i hele 2019, 2020 
og 2021 og gir en total besparelse på ca. 900 000 kWh pr. år. Siden oppstart i 2018 er total besparelse på 
3,3 millioner kWh. 
 

 

Erfaringen er at varmepumper, særlig i kombinasjon med energibrønner, er svært effektivt med tanke på å 
redusere energiforbruket og fokuset fremover vil spesielt være mot helsebygg hvor potensialet er størst. På de 
mindre anleggene vil det bli installert luft/vann-varmepumper der det er hensiktsmessig.  
 
Solcelleanlegg 
I 2020 installerte Bodø kommune sitt første solcelleanlegg på bygg (pilotprosjekt). Anlegget ble montert på 
Asphaugen barnehage, og ble idriftsatt i mars 2020. Anlegget produserer strøm fra uke 4 til uke 45. 
Anlegget kan ved optimale forhold levere 5 000 kWh pr. år og det har i snitt levert 3 700 kWh pr. år, noe 
man er svært fornøyd med. Dette viser at lokasjonen er godt egnet for solcelleproduksjon. Ut fra dette vil 
det jobbes systematisk for å installere solceller på bygg fremover og i første omgang vil nybygg, samt bygg 
hvor man må skifte tak og fasade, være i fokus.  
 
Ved Mørkvedbukta skole og barnehage er Bodøs største solcelleanlegg på 100 kWp installert (årlig 
produksjon antas å havne på 65 000 - 70 000 kWh) satt i drift høsten 2021 og man ser frem til å gjøre 
erfaringer med dette. Dette solcelleprosjektet vil gi nyttig erfaring med tanke på at man skal bygge et  
ZEB-O bygg innen 2025. 
 
Av andre miljøvennlige energikilder jobbes det med et pilotprosjekt på solfangeranlegg.  
 
Samlet vil disse tiltakene gi bedre inneklima og økt komfort i bygningene. Videre bidrar dette til redusert 
energiforbruk og klimagassutslipp. I de prosjektene hvor ENØK-tiltak i bygningsmassen kvalifiserer til støtte 
fra ENOVA vil dette søkes. 
 
Større rehabiliteringer 
Hovedmål fremover vil være å jobbe med større prosjekter hvor man ser på sammenhengen mellom u-
verdier (isolering) på eksisterende bygningsmasse og at man får på plass de tekniske anleggene samtidig 

Besparelse
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som man gjør rehabiliteringer (eks. solceller, ventilasjon, etc.). Det er en ambisjon å få inn solceller på alle 
bygg som rehabiliteres. Et eksempel på en slik rehabilitering er fasaderehabiliteringen på Gamle Riksvei 18 
som er igangsatt i år. I prosjektet medtas utskifting av vinduer, klimaskall, innbygging av balkonger, samt 
solcellepanel på fasaden. Prosjektet er en del av den bevisste satsning kommunisert via kommunens klima- 
og energiplan, med tanke på å oppgradere eksisterende bygningsmasse til passivhus. 
 

Bygg/prosjekt 
Etterisolering 
-passivhus 
standard 

Varme-
pumpe 

Energi-
brønner 

Solceller / 
solfangere 

Status Kommentar 

Mørkvedbukta 
skole og barnehage 

X X X X Ferdig   

Tverlandet skole X X X   Ferdig   
Hunstad 
ungdomsskole 

  X X   Ferdig   

Asphaugen 
barnehage  

      X Ferdig 
Pilotprosjekt solceller, 
oppstart 2019 

Tverlandet bo- og 
servicesenter 

  X X   Ferdig 
Utvidelse av brønnpark 
pågår 

Gamle Riksvei 18  X     X Pågår 
Prosjekt pågår, ferdig i 
2022 

Dronningens gate 
15 

X X     Pågår 
Delvis etterisolert til 
passivhus 

Mørkvedmarka 
barnehage 

  X   X Pågår 
Solceller og utskifting 
tak pågår 

Skivik barnehage   X     Pågår   
Rønvik barnehage   X     Pågår   
Kjerringøy 
barnehage 

  X     Pågår   

Furumoen 
sykehjem 

  X X   Pågår I planleggingsfasen 

Mørkved sykehjem   X X   Pågår I planleggingsfasen 
Vollsletta sykehjem   X X   Pågår I planleggingsfasen 

Saltstraumen skole   X X X Pågår 
I planleggingsfasen 
Solfangere (pilot) 

Nytt akuttsenter X X X X Pågår I planleggingsfasen 
Nye Løding 
barnehage 

X X X X Pågår I planleggingsfasen 

 
Energimerking 
I tiden fremover vil de fleste bygg bli energimerket på nytt og målsetning er da at man skal komme opp én 
klasse i forhold til forrige energimerking, som er en del av målsetningen i klima- og energiplanen. 
 
 

 

107



   

24 

Avslutning 
 
Bodø kommune har et akseptabelt forvaltning-, drift- og vedlikeholdsnivå. Differansen mellom anbefalt nivå 
og Bodø kommunes budsjett viser likevel at det fortsatt må være fokus på å tilføre midler til fremtidig 
vedlikehold i henhold til anbefaling gjennom Norsk prisbok. 
 
I forbindelse med kartlegging av utskifting- og utviklingsbehov på hvert enkelt bygg, ser man at en del av 
de eldre byggene har et vesentlig større behov enn det som er avsatt i økonomiplan-perioden. Der 
forholdene tilsier at det ikke er tilstrekkelig dekning på vedlikeholdsfondet, vil man i disse tilfeller komme 
tilbake til bystyret i egen sak.  
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Ny organisering av Frem Bodø AS 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling  
Konsernorganisering av Frem Bodø AS vedtas. Selskapet forholder seg til rammebetingelsene gitt 
av Arbeidsdirektoratet, 02.12.20. Organiseringen sikrer videre godkjenning og leveranse av 
forhåndsgodkjente plasser innen Arbeidsforberedende Trening (AFT). 
 

Hva aktualiserer saken? 
Frem Bodø AS sitt samfunnsoppdrag er knyttet til forskrift om arbeidsmarkedstiltak (F11.12.2015 
nr. 1598), § 13-6. Det er der stilt krav til virksomheter som skal arrangere tiltaket AFT. Disse 
kravene er gjenstand for en godkjenning hvert fjerde år. Disse er beskrevet i Godkjenningsordning 
for AFT av 02.12.20.  Videre gir Frem sine vedtekter og Bodø Kommune sin eierskapsmelding 
PS0085/21, samt eierstrategier for aksjeselskap PS0056/19, føringer på beslutningsprosess og 
oppdrag.  

Saksopplysninger 
Bodø kommune og Nordland fylkeskommune eier henholdsvis eier 49,2 % og 45% av selskapet.  
Frem Bodø AS har i dialog med Nav Nordland gjennom 2021 jobbet frem løsninger knyttet til drift 
og organisering av selskapet. Det er knyttet strengere føringer med denne godkjenningen 
sammenlignet med tidligere. Dette gjelder spesielt forhold i EØS-avtalen forplikter der staten seg 
til å forhindre bruk av offentlige midler som ulovlig statsstøtte. Videre vil krav som sikrer 
samfunnsoppdraget i AFT være viktige; Ikke utleie av eiendom eller personell, ikke delta i anbuds-
konkurranser og ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet.  Øvrige krav knyttet til 
godkjenningen berører ikke organisering av Frem Bodø AS. 

Vurderinger 
Frem Bodø AS har sammen med Nav Nordland gjennomgått bedriftens egenskaper og vurdert 
forskjellige alternativer til organisering innenfor tidligere nevnte forskrift, bedriftens vedtekter og 
styrende dokumenter. Det er tre reelle alternativer til organisering med ulike konsekvenser. Disse 
kan kort oppsummeres slik: 

1. Fortsette som et selskap.  
Det vil fordre en avvikling av alle forhold knyttet til utleie, anbud og eierskap. 

2. Etablere et konsern der AFT skilles ut sammen med enkelte elementer eksisterende 
virksomhet. Dette vil kunne vanskeliggjøre kontroll av virksomhet jfr. godkjenning av 
02.12.20, samt legge betydelige begrensninger på virksomheten totalt sett. Disse 
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begrensningene vil kunne være til hinder for andre deler av samfunnsoppdraget jfr. 
bedriftens vedtekter, eierskapsstrategi og eierskapsmelding. 

3. Etablere et konsern der AFT skilles ut alene. Øvrig virksomhet skilles ut i mor- og 
datterselskap. Dette gjør det enkelt å revidere/kontrollere AFT-virksomheten jfr. 
godkjenning av 02.12.20. Øvrig virksomhet vil da ha mulighet til å understøtte bedriftens 
vedtekter, eierskapsstrategi og eierskapsmelding med mindre begrensning.  

 
Frem Bodø AS har i dag virksomhet hvor en utskillelse eller avvikling er nødvendig dersom vi skal 
møte kravene i godkjenningen.  

a. Frem driver utleie av eiendom av begrenset art. Dette er ikke en strategi eller et mål i seg 
selv. Det ansees sannsynlig at dette vil kunne forekomme, og være behov for, i varierende 
grad i fremtiden basert på eksisterende eiendomsbesittelse.  

b. Frem leverer i dag tjenester på anbud som er faglig knyttet til vedtekter, eierskapsmelding 
og eierskapsstrategi. Dette gir Frem en økt faglig tyngde, samt oppleves utviklende på 
arbeidsinkluderingskunnskapen. Dette er i så måte utviklende for kompetanse og tjenester 
knyttet til AFT. 

c. Frem Bodø AS var i sin tid med å stifte Meløy Bedrifts Service, MBS, og har vært deleier 
frem til i 2021. De andre eierne meldte i 2019 og 2020 at de skulle enten avvikles og videre 
eierskap i MBS var uaktuelt. Frem tok over som 100 % eier i 2021 for å sikre de 14 
arbeidsplassene i MBS. 

 
Disse alternativene og egenskapene med Frem Bodø AS har vært styrende i dialogen med Nav 
Nordland.  

Konklusjon og anbefaling 
Nav Nordland og ledelsen i Frem Bodø AS har i felleskap anbefalt at en utskillelse av AFT i et eget 
selskap vil være det beste for å imøtekomme godkjenningens krav, Frem sine vedtekter, eiernes 
eierskapsmelding og eierskapsstrategi – dvs alternativ tre i modellen over.  Styret i Frem Bodø AS 
behandlet caset i sak 12/22 og anbefaler at alternativ tre legges til grunn for fremtidig 
organisering. Den andre store eieren Nordland fylkeskommune støtter også dette alternativet. 
Kommunedirektøren anbefaler at Bodø Bystyre godkjenner endring av organisasjonsmodell for 
selskapet Fram Bodø AS i henhold til alternativ tre og som vist i vedlagte figur. Endelig endring 
skjer gjennom ekstraordinær generalforsamling i Fram Bodø AS. 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  

 
 

  Thor-Arne Tobiassen 
  Konst. avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Thor-Arne Tobiassen  

 

Trykte vedlegg: 
1 Konsernmodell for Frem Bodø AS 
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Bærekraftsmål 
 
 

 

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. For å nå 
bærekraftsmålene trenger vi en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger 
sammen. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal legge til rette for å forstå 
grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, samt hvordan de kan 
håndteres. 

 

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en 
forutsetning for bærekraftig utvikling. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål 
beskrevet som: arbeid som er produktivt, arbeid som gir en rettferdig inntekt, sikkerhet 
på arbeidsplassen og sosial beskyttelse til familier. 
 

 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. 
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig 
utvikling. Å gjøre tilgjengelig informasjon og kommunikasjon til innbyggerne i et land er 
også et viktig punkt på dette målet. 
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Konsernmodell for Frem Bodø AS 

 

 

 

Frem 
gruppen

Styrk

AFT
Frem Bodø

Avd
Produksjon

Avd

Egna

Avd

Anbud

MBS
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Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 
grunn 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune vedtas. 
Forskriften trer i kraft fra og med 1. juli 2022.   
 

Hva aktualiserer saken? 
Bystyret vedtok den 31. mars 2022 i PS 35/22 å sende forslag til forskrift om utleie av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn på høring. Høringsperioden er løp ut og høringsinnspillene er 
vurdert. Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn oversendes følgelig til 
politisk behandling for vedtakelse.  

Sammendrag 
Høringsperioden for forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy løp ut den 2. mai 2022. Det ble 
mottatt totalt fem høringsinnspill. Kommunedirektøren har ikke funnet grunnlag for å endre 
forskriftsforslag på bakgrunn av høringsinnspillene. Det er imidlertid gjort to endringer i forskriften. 
For det første er det inntatt et vilkår om at utplassering av små elektriske kjøretøy skal skje uten 
lokalt utslipp av klimagasser. For det andre er det opprinnelige vilkåret om at utleie ikke skal skje i 
tidsrommet kl. 23.00 - 05.00 endret til at utleie ikke skal skje i tidsrommet mellom kl. 01.00 - 05.00 
på hverdager og mellom kl. 23.00 - 05.00 natt til lørdag og søndag   

Saksopplysninger 
 
Forhold til lovverk 
 
Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune er hjemlet i lov 
18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn (heretter omtalt 
utleieloven) §§ 3, 4 og 5.  
 
Utleieloven § 3 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift som regulerer bruken av offentlig grunn til 
utleie av små elektriske kjøretøy. Utleieloven § 4 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift om 
tillatelsesordning for virksomheter som driver utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. 
Utleieloven § 5 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift om gebyr for å dekke kommunens utgifter i 
forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for utleievirksomhet som leier ut små elektriske 
kjøretøy, samt utgifter til tilsyn og kontroll utleievirksomhet som har tillatelse.  
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Vedlagt forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn er en kombinasjon av 
generelle krav og tillatelsesordning. I tillegg gir forskriften bestemmelser om gebyr for å dekke 
kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon, tilrettelegging, tilsyn og kontroll etter 
forskriften.  
 
Tillatelsesordning med hjemmel i utleieloven § 4 må være forenelig med EØS-retten, særlig 
etableringsretten som følger av EØS-avtalen artikkel 31 og 34, samt lov 19. juni 2009 om 
tjenestevirksomhet (heretter omtalt tjenesteloven) § 10. En tillatelsesordning etter utleieloven § 4 er 
i seg selv ansett for å være en restriksjon på etableringsfriheten. Tjenestedirektivet og 
tjenesteloven stiller følgelig krav til tillatelsesordning som gis med hjemmel i utleieloven § 4. For at 
en tillatelsesordning skal være lovlig oppstilles det for det første krav om at tillatelsesordning 
verken direkte eller indirekte skal innebærer en forskjellsbehandling på grunnlag av 
statsborgerskap, bosted eller etableringsstat, jf. tjenesteloven § 10 første ledd bokstav a. For det 
andre oppstilles det krav om at tillatelsesordningen må være begrunnet i legitime formål, være 
egnet som virkemiddel for å oppnå de legitime formålene og virkemiddelene må være nødvendige. 
I tillegg må virkemidlene i tillatelsesordningen være forholdsmessige, jf. tjenesteloven § 10 første 
ledd bokstav b og c.  
 
Fakta om saken  
 
På bakgrunn av at bystyret den 31. mars 2022 i PS 35/22 vedtok å sende forslag til forskrift om 
utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn på høring, ble forskriftsforslaget den 4. april 
2022 sendt på høring til høringsinstansene som fremgår av høringslisten inntatt som vedlegg 3. I 
tillegg ble forskriftsforslaget publisert på kommunens hjemmeside. Høringsfristen løp ut den 2. mai 
2022.  
 
Det ble mottatt totalt fem høringsinnspill i løpet av høringsperioden fra henholdsvis Norges 
Blindeforbund Nordland, Nivel AS, Statens vegvesen, Saltstraumen kommunedelsutvalg, 
Tverlandet kommunedelsutvalg. Norges blindeforbund og Nivel AS var de eneste som hadde 
kommentarer til forskriftsforslaget. Høringsinnspillene finnes i sen helhet gjengitt i vedlegg 4.  
Kort oppsummert spilte Norges Blindeforbund Nordland inn at det burde innføres forbud mot 
ferdsel på fortau og i gågater, at parkering burde skje på definerte parkeringsplasser, at den 
foreslåtte antallsbegrensningen på 500 små elektriske kjøretøy er for høy og at tillatelsesperioden 
på to år er for lang. Nivel AS spilte blant annet inn forslag om endring av virkeområdet til forskriften 
og at forskriften burde utformes mer dynamisk, slik at det i forskriften ikke gis regler om 
antallsbegrensning, søknadskrav, utvelgelseskriterier og tidspunkt for når leie kan skje. Nivel AS 
spilte inn at kommunen burde ha mulighet til å endre disse kravene uten å måtte endre gå veien 
om forskriftsendring.  

Vurderinger 
Kommunedirektøren har ikke funnet grunnlag til å endre forskriften på bakgrunn av mottatte 
høringsinnspill. Det vises til vedlegg 5 for vurdering av innspillene og begrunnelse for at det ikke er 
gjort endringer på bakgrunn av de.   
 
Det er for øvrig gjort to endringer i forskriften. For det første er det inntatt krav om at utplassering, 
flytting, omplassering, rydding o.l. skal skje uten lokalt utslipp av klimagasser i forskriften § 6 
bokstav k. Bakgrunnen for innarbeidelsen av utslippskravet er at bystyret den 31. mars 2022 i PS 
35/22 enstemmig vedtok innarbeidet et krav i forskriftsforslaget om at det skal benyttes 
nullutslippskjøretøy ved utplassering og innhenting av små elektriske kjøretøy. 
 
For det andre er det opprinnelige forskriftsforslaget § 6 bokstav f revidert. Opprinnelig oppstilte 
bestemmelsen et vilkår om at utleie ikke skal skje i tidsrommet mellom kl. 23.00 - 05.00. Det følger 
nå av bestemmelsen at utleie ikke skal skje i tidsrommet mellom kl. 01.00 - 05.00 på hverdager og 
mellom kl. 23.00 - 05.00 natt til lørdag og søndag. Bakgrunnen for bestemmelsen er at erfaring fra 
andre byer viser at bruk av små elektriske kjøretøy medfører en del personskader, særlig i på 
nattestid i helger og i kombinasjon med kjøring i alkoholpåvirket tilstand.  
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Hovedtrekkene i forskriften er som følger:  
 

 Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune forutsetter tillatelse fra 
Bodø kommune.  

 Utleiere som ikke har slik tillatelse, kan ikke benytte offentlig grunn til utleie. Dersom 
virksomhet uten tillatelse plasserer ut kjøretøy, kan disse fjernes og tas i forvaring.  

 Kommunen kan gi tillatelse til inntil to utleievirksomheter. Tillatelsen gjelder som hovedregel 
for to sesonger. En sesong defineres som perioden fra og med 1. april til og med 30. 
november.  

 Kommunen deles som utgangspunkt inn i to soner, en sone med begrensning på antall 
små elektriske kjøretøy og en sone uten antallsbegrensning (se vedlegg 6 for eksempel på 
antallsbegrensningssone). Kommunen vil ha mulighet til å opprette flere 
antallsbegrensningssoner ved behov. Den nærmere reguleringen av soner og områder skal 
være dynamiske og styres av kommunen.  

 I soner med antallsbegrensning tillatelses det til sammen maksimalt 500 små elektriske 
kjøretøy. Det fastsettes ingen antallsbegrensning utenfor antallsbegrensningssonen(e).  

 Antall kjøretøy fordeles likt på utleievirksomhetene som får tillatelse, men likevel slik at hver 
søker maksimalt får det antall kjøretøy det er søkt om.  

 Utleie skal være nattestengt i tidsrommet mellom kl. 01.00 - 05.00 på hverdager og mellom 
kl. 23.00 - 05.00 natt til lørdag og søndag.  

 Det innføres gebyr for dekning av kommunens utgifter basert på selvkostprinsippet. 
 
Når det gjelder de krav til tillatelsesordningen som følger av tjenestedirektivet og tjenesteloven 
vurderes det for det første at forskriften, slik den er utformet i vedlegg 1, hverken direkte eller 
indirekte innebærer en forskjellsbehandling på grunnlag av statsborgerskap, bosted eller 
etableringsstat. For det andre vurderes det at forskriften er begrunnet i legitime formål, er egnet 
som virkemiddel for å oppnå de legitime formålene, at virkemiddelene i forskriftsforslaget er 
nødvendig for å oppnå formålet med forskriftsforslaget og at virkemidlene i forskriftsforslaget er 
forholdsmessige. Det vises til høringsnotat, inntatt som vedlegg 2, for begrunnelse.  
 
Dersom bystyret skulle vurdere å gjøre endringer av forskriften, slik den er utformet i vedlegg 1, 
gjøres det oppmerksom på at det må tas stilling til om endringene oppfyller de krav til 
tillatelsesordningen som følger av tjenestedirektivet og tjenesteloven.  
 
Når det gjelde den foreslåtte antallsbegrensningen på 500 små elektriske kjøretøy bemerkes det at 
dersom bystyret skulle beslutte å øke antall kjøretøy til 600 eller høyere, må det vurderes om antall 
utleievirksomheter skal økes fra to til tre. Dersom bystyret skulle ønske å redusere det foreslåtte 
antallet på 500 kjøretøy til under 300, må det vurderes om antall utleievirksomheter skal reduseres 
fra to til en. Dette vil imidlertid være uheldig med tanke på at det det i så tilfelle vil oppstå en 
monopolsituasjon ved bruk av offentlig grunn til utleie av små elektriske kjøretøy.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
 
Vedtakelse av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune 
vurderes å medføre noe økt administrasjon. Kommunen vil kreve gebyr etter selvkostprinsippet av 
de virksomhetene som får tillatelse til å drive utleievirksomhet, jf. forskriftsforslaget § 7. Gebyret 
skal dekke utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging, samt utgifter til tilsyn og 
kontroll med utleievirksomhetene.  

Konklusjon og anbefaling 
Det anbefales at forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune 
vedtas som vedlagt, og at forskriften trer i kraft fra og med 1. juli 2022.   
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I forskriften § 5 andre ledd bokstav c nr. 5 oppstilles det krav om at søker av tillatelse 
om å drive utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn må beskrive hvilke rutiner 
virksomheten ha for håndtering av reparasjon av kjøretøyene og avfall fra 
virksomheten, herunder defekte kjøretøyer og komponenter. Dette vilkåret antas å 
kunne bidra til bærekraftig produksjon i form av redusert ressursbruk, miljøødeleggelse 
og klimagassutslipp.  

 

I forskriften § 5 andre ledd bokstav c oppstilles det krav om at søker av tillatelse om å 
drive utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn må beskrive rutiner og 
virkemidler for å oppfylle klimavennlige løsninger, et godt miljø og et godt lokalmiljø. I 
dette ligger det blant annet at det stilles krav til rutiner for håndtering av reparasjon av 
kjøretøyene og avfall fra virksomheten. I tillegg er det i forskriften § 6 bokstav k inntatt 
et vilkår om at utplassering, innhenting o.l. av små elektriske kjøretøy skal skje uten 
lokalt utslipp av klimagasser. Forskriftsforslaget vurderes på bakgrunn av ovenstående 
å kunne bidra til å redusere utslipp av klimagasser. 
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Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune 

Hjemmel: Fastsatt av bystyret i Bodø dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske 
kjøretøy på offentlig grunn §§ 3, 4 og 5.  

§ 1 Formål 
 

Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i 
Bodø kommune bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, 
klimavennlige løsninger, et godt miljø og lokalmiljø. 

 
§ 2 Definisjoner 
 

I forskriften menes med: 
a. offentlig grunn: de deler av grunnen der kommunen, fylkeskommunen eller staten er eier 

av grunnen, for eksempel veier, fortau, parker og torg.  
b. små elektriske kjøretøy: små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor (elsykkel). 
c. utleier: virksomhet som leier ut små elektriske kjøretøy. 
d. plassering: utplassering, flytting, omplassering, rydding o.l. som utleier, eller 

representanter som opptrer på dens vegne, utfører med utleiers små elektriske kjøretøy.  
e. flåte: det samlede antall og type av små elektriske kjøretøy tilbyder gjør tilgjengelig for 

utleie.  
f. digital sone: et geografisk område som er definert og avgrenset med hjelp programvare, 

også omtalt som «geofence».  
g. sesong: perioden fra og med 1. april til og med 30. november.  

 
§ 3 Krav om tillatelse  
 

Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune kan kun skje med 
tillatelse fra Bodø kommune. 
 

Bodø kommune gir inntil to tillatelser. Tillatelsene har en varighet på to sesonger, dersom 
ikke annet fremgår av kunngjøring og tillatelse.  
 

I Bodø kommune gjelder det en antallsbegrensning på maksimalt 500 små elektriske kjøretøy 
innenfor digitalt avgrenset sone fastsatt av kommunen. Antall kjøretøy fordeles likt på søkerne som 
får tillatelse til å drive utleie, men likevel slik at hver søker maksimalt får det antall kjøretøy det er 
søkt om, se forskriften § 5 første ledd bokstav c.  

 
§ 4 Kunngjøring av tillatelse 
 

Kommunen kunngjør som hovedregel tillatelser annenhver sesong.  
 
I kunngjøring fastsettes blant annet søknadsfrist, hvor og hvordan søknaden skal sendes, 

hvilke opplysninger søknaden skal inneholde og kommunens saksbehandlingsfrist. Kunngjøring kan 
gi nærmere regler om saksbehandlingen. 
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Kunngjøring skjer som hovedregel senest fire uker før søknadsfristens utløp.  
 
Ved bortfall av tillatelse etter denne forskrift §§ 9 eller 10 skal Bodø kommune vurdere om 

det er hensiktsmessig å kunngjøre den bortfalte tillatelsen.  
 

§ 5 Krav til søknad og utvelgelseskriterier 
 

En søknad om tillatelse skal minimum inneholde: 
a. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, epostadresse, telefonnummer og 

kontaktperson. 
b. bekreftelse på at søker er registrert i Enhetsregisteret. 
c. antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til. 
d. dokumentasjon på at utleier oppfyller vilkår i denne forskrift § 6.  

 
Utvelgelse av hvilke søkere som får tillatelse skjer etter en helhetlig kvalitetsvurdering på 

grunnlag av 
a. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom, 

herunder 
1. hvordan søker sikrer at fører ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for 

fremkommeligheten, og 
2. hvordan søker skal organisere plassering av kjøretøy, jf. denne forskrift § 6 

bokstav j.  
b. beskrivelse av søkerens rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom, herunder 

1. hvordan søkeren fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel, 
2. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til tredjepersoner og  
3. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til føreren av kjøretøyet.  

c. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å oppfylle klimavennlige løsninger, et 
godt miljø og lokalmiljø, herunder 

1. søkerens beskrivelse av flåte og dens evne til å bidra til redusert bruk av bil, 
2. søkerens beskrivelse av hvordan tjenesten kan fungere som en forlengelse av 

kollektivtransport,  
3. søkerens løsning for nullutslipp i forbindelse med plassering av små elektriske 

kjøretøy,  
4. levetiden på kjøretøy i flåten, og 
5. rutiner for håndtering av reparasjon, avfall, defekte kjøretøy og komponenter.  

 
Kommunen kan utdype innholdet i kriteriene i denne bestemmelsen første og andre ledd, 

oppstille ytterligere kriterier og oppstille dokumentasjonskrav ved kunngjøring av 
tillatelsesordningen. 

 
Virksomheter som søker om tillatelse etter forskriften, kan ikke ha samme eier og/eller 

tilhøre samme konsern, slik konsern er definert i aksjeloven § 1-3. 
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§ 6 Vilkår for bruk av tillatelse 
 

a. i tillatelsesperioden kan Bodø kommune fastsette midlertidige og permanente digitale 
soner som utleier plikter å iverksette overfor brukere av kjøretøyene. Sonene kan gjelde 
for hele eller deler av døgnet og/eller bestemte dager eller ukedager, og kan medføre 

1. forbud eller annen regulering av plassering og parkering, 
2. bruksforbud, 
3. hastighetsbegrensninger og 
4. antallsbegrensingssone.  

Bodø kommune skal varsle utleier skriftlig om nye digitale soner, og samtidig gi utleier de 
nødvendige data. Fristen for iverksettelse vil fremgå av varslet og skal være minst én uke. 

b. utleier plikter å følge de krav til plassering av små elektriske kjøretøy som til enhver tid er 
gjeldende i kommunen. 

c. utleier plikter å sikre at maksimalt antall små elektriske kjøretøy i digital sone er oppfylt 
hvert døgn 

d. utleiere skal dele sanntidsdata og historiske data om hele flåten med kommunen på en 
egnet måte.  

e. utleier skal ha nødvendig teknologi for å motta data om og iverksetting av digitale soner, 
samt for å kunne dele opplysninger med kommunen som nevnt i forskriften § 6 bokstav c. 
Kommunen gir nærmere bestemmelser i kunngjøringen om hvilken teknologi utleier 
plikter å benytte for deling av data begge veier og dokumentasjon av denne. 

f. utleie kan skje alle dager, hele dagen, unntatt i tidsrommet mellom kl. 01.00 - 05.00 på 
hverdager og mellom kl. 23.00 - 05.00 natt til lørdag og søndag.   

g. utleier skal forhindre sjenerende lyd fra små elektriske kjøretøy. Alarmfunksjoner med lyd 
skal være avslått i tidsrommet mellom 20.00 - 07.00 natt til hverdager og mellom 20.00-
09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager. 

h. utleier plikter å følge det til enhver tid gjeldene lovverk  
i. alle små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn og kontaktinformasjon til 

utleier, samt ID som kan leses manuelt og digitalt for å identifisere kjøretøyet.  
j. utleier skal fortløpende fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy 

1. som er til hinder for den generelle fremkommeligheten, 
2. som er veltet, ikke fungerer, har havnet i sjø og elver, eller på annen måte 

forsøpler lokalmiljøet, 
3. når Bodø kommune eller annen myndighet krever at små elektriske kjøretøy må 

fjernes, herunder ved vinterdrift, vårrengjøring, veiarbeid, vannlekkasje, 
arrangementer mv.  

4. for å overholde kravet til maksimalt antall små elektriske kjøretøy innenfor 
digitalt avgrenset soner.  

Kommunen kan i tillegg fastsette særskilte frister for rydding og fjerning. 
k. Plassering av små elektriske kjøretøy skal skje uten lokalt utslipp av klimagasser. Kravet 

gjelder fra og med 2023-sesognen.  
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§ 7 Gebyr 
 

Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med 
administrasjon og tilrettelegging for, samt til tilsyn og kontroll med utleievirksomhet regulert i lov 
18.juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften og 
den enkelte tillatelse, i samsvar med selvkostprinsippet. 

 
Kommunens utgifter for tillatelsesperioden gjøres kjent ved kunngjøringen, og fordeles 

forholdsmessig etter antallet kjøretøy på alle som får tillatelse. 
 
Gebyret forfaller til betaling forskuddsvis den dagen ny tillatelsesperiode starter. Gebyret vil 

ikke bli refundert dersom utleier misligholder tillatelsen, ikke tar i bruk tillatelsen, eller avslutter sin 
virksomhet i løpet av tillatelsesperioden. 

 
Utgifter som kommunen har hatt i forbindelse med fjerning og forvaring av små elektriske 

kjøretøy, inngår ikke i beregningen av dette gebyret. 
 
§ 8 Fjerning og forvaring 
 

Bodø kommune kan fjerne og ta i forvaring små elektriske kjøretøy, og kreve betaling, etter 
lov 18.juni 2021 nr.139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 6.  

 
§ 9 Avslutning av utleievirksomhet 
 

Dersom utleier avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, mister utleier tillatelsen. 
Utleier skal straks varsle kommunen om tidspunktet for avslutning av virksomheten. Utleier skal 
fjerne alle sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn snarest, og senest innen én uke etter at 
virksomheten har opphørt. 
 
§ 10 Mislighold 
 

Tillatelse kan trekkes tilbake ved gjentatte eller grove overtredelser av lov 18. juni 2021 nr. 
139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften eller vilkår i tillatelse 
etter denne forskriften. 

  
§ 11 Klage 
 

Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter forvaltningsloven kapittel VI. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
 

Forskrift trer i kraft 1. juli 2022.   
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1 Innledning 
Sommeren 2021 ble de første elektriske sparkesyklene plassert ut i Bodø kommune. Små 
elektriske kjøretøyer, særlig elektriske sparkesykler, har blitt et populært fremkomstmiddel, og 
kan være et positivt tilskudd til mobilitetstilbudet.  
 
Erfaringer fra andre kommuner viser at dersom utleie av små elektriske kjøretøy ikke reguleres, 
kan det medføre store utfordringer for fremkommeligheten og tryggheten for andre trafikanter, 
særlig for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede. Erfaring viser også at utleie av små 
elektriske kjøretøyer kan medføre utfordringer for forvaltningen av offentlige arealer, herunder 
vei, fortau og torg.  
 
Administrasjonen har frem til nå hatt god dialog med utleieaktørendene som er etablert, og 
ønsker å etablere seg, i kommunen. Markedsutviklingen og erfaring fra andre kommuner tilsier 
imidlertid at antall små elektriske kjøretøy, særlig elektriske sparkesykler, vil kunne øke i Bodø 
kommune dersom utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn ikke reguleres. Risikoen 
for overetablering vurderes følgelig å reduseres ved regulering.  
 
Flere operatører ønsker å etablere seg i Bodø kommune. Kommunen ser følgelig et klart behov 
for å regulere utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, slik at det unngås 
overetablering og at det sikres at offentlige rom er fremkommelige og trygge for alle å bruke. 

2 Lovhjemmel 
Forskriftsforslaget er hjemlet i lov 18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på 
offentlig grunn (heretter omtalt som utleieloven) §§ 3, 4 og 5.  
 
Formålet med utleieloven er å legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 
grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige 
løsninger, et godt miljø og et godt lokalmiljø, jf. utleieloven § 1.  
 
Utleieloven § 3 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift som regulerer bruken av offentlig grunn 
til utleie av små elektriske kjøretøy. Bestemmelsen lister opp konkrete forhold som kan 
reguleres i forskrift, herunder at det kan gis bestemmelser om områder det innføres 
bruksreguleringer på og tidsperioder for når utleie kan skje. Bestemmelsen er ikke 
uttømmende. Det kan følgelig gis bestemmelser i forskrift om andre forhold enn de som er 
nevnt i utleieloven § 3, forutsatt at forholdene faller innenfor lovens formål etter utleieloven § 1.  
 
Utleieloven § 3 gir ikke kommunene hjemmel til å begrense antallet utleievirksomheter som kan 
drive med utleievirksomheter eller antallet kjøretøy som kan plasseres ut på kommunal grunn 
for utleie. Slik hjemmel følger av utleieloven § 4, som gir kommunen adgang til å innføre en 
tillatelsesordning for virksomheter som driver utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig 
grunn. Utleieloven § 4 stadfester at kommunen kan gi forskrift med bestemmelser om 

123



2 

tillatelsens varighet, hvor mange kjøretøy som maksimalt kan plasseres på offentlig grunn for 
utleie, om hvor mange utleiere som maksimalt skal få tillatelse og andre vilkår for tillatelsen.  
 
Kommunen kan velge å vedta forskrift med generelle krav til utleie av små elektriske kjøretøy 
på offentlig grunn i forskrift med hjemmel i utleieloven § 3, vedta forskrift om tillatelsesordning 
med hjemmel i utleieloven § 4 eller en kombinasjon av disse.  
 
Kommunen kan i tillegg gi forskrift om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med 
administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomhet som 
leier ut små elektriske kjøretøy, jf. utleieloven § 5. 
 
Tillatelsesordning med hjemmel i utleieloven § 4 må være forenelig med EØS-retten, særlig 
etableringsretten som følger av EØS-avtalen artikkel 31 og 34 og lov 19. juni 2009 om 
tjenestevirksomhet (tjenesteloven) § 10. En tillatelsesordning etter utleieloven § 4 er i seg selv 
ansett for å være en restriksjon på etableringsfriheten, og derfor oppstiller tjenestedirektivet og 
tjenesteloven krav til tillatelsesordningen. For at en tillatelsesordning skal være lovlig, oppstilles 
det for det første krav om at tillatelsesordning verken direkte eller indirekte skal innebærer en 
forskjellsbehandling på grunnlag av statsborgerskap, bosted eller etableringsstat, jf. 
tjenesteloven § 10 første ledd bokstav a.  
 
For det andre oppstilles det krav om at tillatelsesordningen må være begrunnet i legitime 
formål, være egnet som virkemiddel for å oppnå de legitime formålene og virkemiddelene må 
videre være nødvendig. I tillegg må virkemidlene i tillatelsesordningen være forholdsmessige, jf. 
tjenesteloven § 10 første ledd bokstav b og c.  

3 Hovedpunkter i forskriften 
Forskriftsforslaget er en kombinasjon av generelle krav og tillatelsesordning, samt at 
forskriftsforslaget gir bestemmelser om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med 
administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomhet etter 
forskriftsforslaget. Forskriftsforslaget er med andre ord hjemlet i utleieloven §§ 3, 4 og 5.  
 
Når det gjelder vilkåret om at en tillatelsesordning verken direkte eller indirekte skal innebærer 
en forskjellsbehandling på grunnlag av statsborgerskap, bosted eller etableringsstat, jf. 
tjenesteloven § 10 første ledd bokstav a, vurderer kommunen at forskriftsforslaget ikke 
innebærer noen form for forskjellsbehandling av utleiere som ønsker å leie ut små elektriske 
kjøretøy i Bodø kommune. Det vurderes følgelig av at forskriftsforslaget er i tråd med 
tjenesteloven § 10 første ledd bokstav a. Det vises til dette dokument kapittel 4.4 for 
begrunnelse.  
 
Når det gjelder vilkårene om at tillatelsesordningen må være begrunnet i legitime formål, 
tillatelsesordningen må være egnet som virkemiddel for å oppnå de legitime formålene, at 
virkemiddelene i tillatelsesordningen må videre være nødvendige og at virkemidlene i 
tillatelsesordningen være forholdsmessige, jf. tjenesteloven § 10 første ledd bokstav b og c, 
vurderer kommunen at disse vilkårene er oppfylt. Det vises til dette dokument kapittel 4.4 for 
begrunnelse.  
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Hovedtrekkene i forskriftsforslaget er kort oppsummert: 
 

 Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune forutsetter tillatelse 
fra Bodø kommune.  

 Utleiere som ikke får tildelt tillatelse kan ikke benytte offentlig grunn til sin 
utleievirksomhet. Dersom virksomhet, uten tillatelse, plasserer ut sykler kan disse fjernes 
og tas i forvaring.  

 Kommunen kan gi tillatelse til inntil to utleievirksomheter. Tillatelsen gjelder som 
hovedregel for to sesonger (sesong defineres som perioden fra og med 1. april til og 
med 30. november).   

 Kommunen deles som utgangspunkt inn i to soner, en sone med antallsbegrensning og 
en uten. Kommunen vil ha mulighet til å opprette flere antallsbegrensningssoner ved 
behov. Den nærmere reguleringen av soner og områder skal være dynamiske og styres 
av kommunen. 

 I sone(r) med antallsbegrensning tillatelses det maksimalt 500 små elektriske kjøretøy. 
Det fastsettes foreløpig ingen antallsbegrensning i resten av kommunen.  

 Antall kjøretøy fordeles likt på søkerne som får tillatelse, men likevel slik at hver søker 
maksimalt får det antall kjøretøy det er søkt om.  

 Utleie skal være nattestengt alle dager i tidsrommet mellom kl. 23.00 – 05.00. 
 Det innføres gebyr for dekning av kommunens utgifter basert på selvkostprinsippet. 

4 Kommentarer til bestemmelsene i forskriftsforslaget 
4.1 Forskriftens oppbygging 

Forskriftsforslaget består totalt av 12 bestemmelser. Forskriftsforslaget § 1 stadfester formålet 
til forskriften.  
 
Forskriftsforslaget § 2 er en definisjonsbestemmelse, hvor begreper som benyttes flere steder i 
forskriftsforslaget er definert.  
 
Forskriftsforslaget § 3 stadfester at det kreves tillatelse fra Bodø kommune til å drive utleie av 
små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i kommunen. Maksimalt antall tillatelser, 
tillatelsesordningens varighet og maksimalt antall små elektriske kjøretøyer det gis tillatelse til 
fremgår av også bestemmelsen.  
 
Forskriftsforslaget §§ 4 – 6 gir bestemmelser om kunngjøring av tillatelsen, krav til søknad, 
utvelgelseskriterier og vilkår for å drive utleie i Bodø kommune.  
 
Forskriftsforslaget § 8 omhandler gebyr for dekning av kommunens utgifter knyttet til 
tillatelsesordningen.  
 
Forskriftsforslaget §§ 8 – 12 gir bestemmelser om praktiske forhold knyttet til 
tillatelsesordningen og forvaltning av denne. 
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4.2 § 1 Formål  

 
 
Forskriftsforslaget § 1 er basert på lov 18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske 
kjøretøy på offentlig grunn (heretter omtalt som utleieloven) § 1, som er formålsparagrafen til 
utleieloven. Det vises til forarbeidene til utleieloven (Innst.643 L (2020–2021 s. 14) for 
redegjørelse av meningsinnholdet i de ulike formålene.  

4.3 § 2 Definisjoner  

 
 
Forskriftsforslaget § 2 er en definisjonsbestemmelse som definerer begrepene som benyttes 
flere steder i forskriftsforslaget og har et innhold som ikke uten videre fremkommer når en leser 
forskriftsforslaget. Det vurderes at klart avgrenset meningsinnhold av disse begrepene vil bidra 
til økt forutberegnelighet for de det måtte gjelde.    
 
Definisjonen av «offentlig grunn» i forskriftsforslaget § 2 bokstav a i tilsvarer definisjon av 
begrepet som følger av forarbeidene til utleieloven (Innst. 643 L (2020-2021 s. 14).  
 
Definisjonen av «små elektriske kjøretøy» i forskriftsforslaget § 2 bokstav b tilsvarer 
definisjonen av begrepet som følger av utleieloven § 2. Det fremgår av sistnevnte bestemmelse 
at virkeområdet til utleieloven er små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor (elsykkel).  
 
«Utleier» er i forskriftsforslaget § 2 bokstav c definert som enhver virksomhet, uavhengig av 
selskapsform, som benytter offentlig grunn til utleie av kjøretøy. Virksomheten kan være 

§ 1 Formål

Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø 
kommune bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige 
løsninger, et godt miljø og lokalmiljø.

§ 2 Definisjoner

I forskriften menes med:
a. offentlig grunn: de deler av grunnen der kommunen, fylkeskommunen eller staten er eier 

av grunnen, for eksempel veier, fortau, parker og torg. 
b. små elektriske kjøretøy: små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor (elsykkel).
c. utleier: virksomhet som leier ut små elektriske kjøretøy.
d. plassering: utplassering, flytting, omplassering, rydding o.l. som utleier, eller 

representanter som opptrer på dens vegne, utfører med utleiers små elektriske kjøretøy. 
e. flåte: det samlede antall og type av små elektriske kjøretøy tilbyder gjør tilgjengelig for 

utleie. 
f. digital sone: et geografisk område som er definert og avgrenset med hjelp programvare, 

også omtalt som «geofence». 
g. sesong: perioden fra og med 1. april til og med 30. november. 
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næringsdrivende, stiftelse, organisasjon eller andre. Listen er ikke uttømmende. Det er 
virksomheten som er avgjørende, ikke selskapsformen. Utleie av små elektriske kjøretøy som 
skjer mellom privatpersoner, og som ikke er del av en virksomhet, vil ikke omfattes av 
forskriften, jf. forarbeidene til uteleieloven (Innst. 643 L (2020-2021) s. 14).  
 
Med «plassering» følger det av forskriftsforslaget § 2 bokstav d at det menes aktivitet i regi av 
utleievirksomhet, herunder utplassering, flytting, omplassering og rydding. Parkering av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn i regi av leietaker faller utenfor denne definisjonen.  
 
«Flåte» er i forskriftsforslaget § 2 bokstav e definert som det samlede antall, type og fordelingen 
av små elektriske kjøretøy, som fremgår av tillatelsen til å drive utleie i Bodø kommune. 
 
I forskriftsforslaget § 2 bokstav f er «digital sone» definert som et geografisk område som er 
definert og avgrenset med hjelp programvare, også omtalt som geofence. En geografisk sone 
kan ha ulike brukeregenskaper og -begrensninger, som for eksempel parkeringsforbud, 
lavhastighetssone, kjøreforbud og antallsbegrensning.   
 
I forskriftsforslaget § 2 bokstav f er «sesong» definert som perioden fra og med 1. april til og 
med 30. november.  

4.4 § 3 Krav om tillatelse 

 
 
Kommunen kan i forskrift fastsette at utleier, som ønsker å benytte offentlig grunn til utleie av 
små elektriske kjøretøy i kommune, må ha tillatelse fra kommunen til slik virksomhet, jf. 
utleieloven § 4 første ledd. Sistnevnte bestemmelse andre ledd stadfester at kommunen kan gi 
forskrift med bestemmelser om tillatelsens varighet, hvor mange kjøretøy som maksimalt kan 
plasseres på offentlig grunn for utleie, om hvor mange utleiere som maksimalt skal få tillatelse 
og andre vilkår for tillatelsen. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere behovet for 
regulering ut fra lokale forhold.  
 

§ 3 Krav om tillatelse

Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune kan kun skje med 
tillatelse fra Bodø kommune.

Bodø kommune gir inntil to tillatelser. Tillatelsene har en varighet på to sesonger, dersom ikke 
annet fremgår av kunngjøring og tillatelse. 

I Bodø kommune gjelder det en antallsbegrensning på maksimalt 500 små elektriske kjøretøy 
innenfor digitalt avgrenset sone fastsatt av kommunen. Antall kjøretøy fordeles likt på søkerne som 
får tillatelse til å drive utleie, men likevel slik at hver søker maksimalt får det antall kjøretøy det er 
søkt om, se forskriften § 5 første ledd bokstav c. 
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En tillatelsesordning må være forenelig med EØS-retten, særlig etableringsretten som følger av 
EØS-avtalen artikkel 31 og 34 og lov 19. juni 2009 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) § 10. 
En tillatelsesordning etter utleieloven § 4 er i seg selv ansett for å være en restriksjon på 
etableringsfriheten. Tjenestedirektivet og tjenesteloven oppstiller følgelig krav til 
tillatelsesordninger.  
 
For at en tillatelsesordning skal være lovlig, oppstilles det for det første krav om at 
tillatelsesordning verken direkte eller indirekte skal innebærer en forskjellsbehandling på 
grunnlag av statsborgerskap, bosted eller etableringsstat, jf. tjenesteloven § 10 første ledd 
bokstav a. Alle virksomheter står fritt til å søke om tillatelse til å drive utleie av små elektriske 
kjøretøy i Bodø kommune, uavhengig av statsborgerskap, bosted eller etableringsstat. Det 
vurderes følgelig at forskriftsforslaget ikke innebærer noen form for forskjellsbehandling av 
utleiere som ønsker å leie ut små elektriske kjøretøy i Bodø kommune.  
 
For det andre oppstilles det krav om at tillatelsesordningen må være begrunnet i legitime 
formål, være egnet som virkemiddel for å oppnå det legitime formålet og at virkemidlene i 
tillatelsesordningen må være nødvendig. I tillegg må virkemidlene i tillatelsesordningen være 
forholdsmessige, jf. tjenesteloven § 10 første ledd bokstav b og c. I det følgende vil kommunens 
vurdering av disse vilkårene bli redegjort for.  
 
4.4.1 Legitime formål 
 
Det følger av tjenesteloven § 10 første ledd bokstav b at en tillatelsesordning må være 
begrunnet i legitime formål. Det er mye som påvirker fremkommeligheten i en by. Offentlig areal 
og byrom er et fellesgode som skal ivareta flere formål og hensyn. Hensyn til ulike aktiviteter og 
plassbehov må veies opp mot hverandre når tillatelsesordningen skal fastsettes. Utleie av små 
elektriske kjøretøy skal ikke skal være til hinder for allmenn bruk av offentlige arealer, herunder 
bruk av fortau, offentlige plasser, parker og veier. 
 
Byrommene skal også oppleves trygge og sikre for samtlige trafikanter og brukere. Fotgjengere 
skal for eksempel ikke bli fortrengt fra fortau og ut i veibanen på grunn av, eller snuble over, 
små elektriske kjøretøy. Hensynet til sikker ferdsel og trygge byrom er et viktig formål som 
søkes ivaretatt ved tillatelsesordningen.   
 
Det følger av forskriftsforslaget § 1 at forskriften søker å bidra til fremkommelige og trygge 
offentlige rom i kommunen, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og et godt miljø og 
lokalmiljø. Formålet med forskriftsforslaget å sikre at disse hensynene ivaretas. Det vurderes 
følgelig at kravet om at tillatelsesordningen, og dets virkemidler, er begrunnet i legitime formål.  
 
4.4.2 Forholdsmessighet 
 
Det følger av tjenesteloven § 10 første ledd bokstav c at en tillatelsesordning må være egnet og 
nødvendig for å oppnå formålet med ordningen. Bestemmelsen oppstiller et krav om 
forholdsmessighet mellom tillatelsesordningen, ordningens virkemidler, og de formål som søkes 
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oppnådd gjennom ordningen. I dette ligger det at tillatelsesordningen, og dens virkemidler, ikke 
må representerer urimelige inngrep i de fire frihetene som følger av EØS-retten; frie bevegelse 
av varer, tjenester, kapital og personer. 
 
Egnet 
 
Vilkåret om at tillatelsesordningen må være egnet som virkemiddel for å oppnå de legitime 
formålene ordningen er begrunnet i innebærer at det må være tilstrekkelig nær sammenheng 
mellom tillatelsesordningen, virkemidlene som følger av ordningen, og de hensyn som 
ordningen er begrunnet i. Det er hovedsakelig to virkemidler som foreslås i forskriftsforslaget § 
3; begrensing på maksimalt 500 små elektriske kjøretøy og begrensing på maksimalt to 
tillatelser per utleieperiode.   
 
Når det gjelder egnetheten av forslaget om begrensing på maksimalt 500 små elektriske 
kjøretøy, vurderes det at det ikke er tvilsom at den utstrakte bruken av små elektriske kjøretøy, 
særlig elektriske sparkesykler, er en direkte årsak til hyppige skader på mennesker og materiell. 
Det er videre nærliggende å anta at utstrakt bruk av små elektriske kjøretøy også fremkaller 
frykt blant en god del «myke trafikanter» som ferdes på offentlige områder. Det beror i 
utgangspunktet på enkel matematikk å trekke den slutning at færre elektriske sparkesykler i 
omløp vil begrense skadepotensialet og dempe fryktopplevelser, særlig i forhold til svaksynte, 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
En begrensning i antall små elektriske kjøretøy vurderes å bedre fremkommeligheten og bidra 
til et tryggere byrom. Det kan antas at antallsbegrensningen kan lede til økt salg av elektriske 
sparkesykler til privatpersoner, men det vurderes at dette faktum ikke rokker ved 
antallsbegrensningens egnethet. Dette fordi det er liten grunn til å anta at privat eide små 
elektriske kjøretøyer vil hensettes i det offentlige rom på samme måte som leide kjøretøyer.  
 
Basert på ovennevnte forhold, erfaringer fra fjorårets utleiesesong i Bodø og erfaringer fra 
andre byer foreslås det en maksbegrensning på 500 små elektriske kjøretøy. Den foreslåtte 
antallsbegrensingen vurderes å være tilstrekkelig for å gi et fullverdig tilbud til innbyggere, gi 
mulighet for bærekraftig drift, og redusere risiko for vesentlige ulemper for fremkommelighet og 
trygghet i offentlige rom. 
 
Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at det i Oslo kommune er satt en maksgrense på 8 
000 små elektriske kjøretøy, som i gjennomsnitt innebærer 0,0115 kjøretøy per innbygger ut fra 
antall innbyggere i Oslo per 1. januar 2021. Tilsvarende tall for Bodø vil bli 0,0118 per 
innbygger, forutsatt at maksbegrensingen vedtas til 500 kjøretøy. Gjennomsnittstallet for Bodø 
vil imidlertid være høyere i realiteten, dette da utleiere står fritt til å leie ut sykler utenfor de 
digitale sonene som kommunen måtte fastsette. 
 
Det bemerkes at antallsbegrensingen på 500 kjøretøy kun gjelder i områdene kommunen 
avgrenser med antallsbegrensing. Kommunen ser for seg at det er de mest sentrale strøkene 
som skal avgrenses med antallsbegrensing. Ved å kun begrense flåtestørrelse innenfor 
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sentrumsnære områder, antas det at utleievirksomheten ikke mister mulige insentiver for å tilby 
sine tjenester i tettsteder og områder i kommunen med lavere befolkningstetthet. 
 
Med henvisning til ovenstående vurderes det at en begrensning i antall små elektriske kjøretøy 
på 500 kjøretøy er et egnet virkemiddel for å oppnå de formålene tillatelsesordningen søker å 
oppnå, herunder å sikre fremkommelige og trygge byrom i Bodø kommune. 
 
Når det gjelder egnetheten av begrensningen av antall utleiere vurderes det som lite 
formålstjenlig i forhold til de hensyn forskriftsforslaget søker å oppnå å begrense antallet små 
elektriske kjøretøy uten samtidig å begrense antallet utleieaktører. Å tildele et likt antall 
kjøretøytillatelser til alle som søker antas å kunne medføre risiko for omgåelse av ordningen, for 
eksempel i form av oppsplitting en utleievirksomhet i flere søkerenheter. Der er videre 
sannsynlig at manglende regulering av antall utleievirksomheter vil kunne medføre 
overetablering hva angår antall utleievirksomheter. Detter er forhold som antas å ville kunne 
medføre mindre effektiv forvaltning av tillatelsesordningen og vil på sikt gripe inn i aktørenes 
driftsgrunnlag. En begrensning i antall aktører vil øke lønnsomheten til den enkelte utleier, som 
igjen vil bidra til en passende administrasjon og støtteapparat. En begrensning i antall tillatelser 
vurderes videre å bidra til at utleieselskapene kan utvikle seg og investere i ny teknologi, miljø 
og sikkerhet.  Når det er sagt, så må antall tillatelser balanseres mellom muligheten for en sunn 
konkurranse mellom tilbydere, størrelsen på byen og det totale antall små elektriske kjøretøys 
som tillates plassert ut innenfor det gitte området.  
 
Når det gjelder varigheten på tillatelse, som foreslås satt til to sesonger som hovedregel, er det 
på det rene at utleie av små elektriske kjøretøy er et relativt nytt fenomen. Kommunen forventer 
å høste erfaringer fremover, herunder hvilke virkemidler som er best egnet til å oppnå 
forskriftens formål. Regelmessige kunngjøringer av tillatelser gjør det mulig å bruke opparbeidet 
erfaring, og tilpasse ordningen etter næringens dynamiske karakter og det faktiske behovet for 
regulering. I tillegg har både utleievirksomhetene og kommunens innbyggere behov for et 
forutsigbart tilbud. En tillatelsesperiode på to sesonger vurderes å balansere kommunens 
behov for regulering, kommunens mulighet for å tilpasse tillatelsesordningen og hensynet til 
forutberegnelighet  
 
Basert på ovennevnte forhold, erfaringer fra fjorårets utleiesesong i Bodø og erfaringer fra 
andre byer vurderes det at en begrensning på maksimalt to utleiere av små elektriske kjøretøy 
er et egnet virkemiddel for å oppnå de formålene tillatelsesordningen søker å oppnå. 
 
Nødvendig 
 
Når det gjelder vilkåret om at tillatelsesordningen må være nødvendig, oppstilles det som krav 
at det skal være vurdert alternative mindre inngripende tiltak som kan bidra til samme grad av 
oppfyllelse av det legitime formålet. Et alternativt tiltak kunne vært å innføre strengere regler om 
bruk og parkering. Målsetningen om fremkommelighet og trygghet i byrommet vurderes 
imidlertid å ikke ville blitt fullt ut oppnådd gjennom slike strengere regler.  Det vurderes følgelig 
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at begrensning av antall små elektriske kjøretøy og antall utleievirksomheter er nødvendige for 
å oppfylle de formål forskriftsforslaget søker å oppnå.  
 
Med henvisning til ovenstående vurderes det at den foreslåtte tillatelsesordningen, i form av 
begrensingen på maksimalt 500 små elektriske kjøretøyer og maksimalt to tillatelser, er 
forholdsmessig. 

4.5 § 4 Kunngjøring av tillatelse 

 
 
Forskriftsforslaget § 4 er hjemlet i utleieloven § 4 tredje ledd første punktum, som stadfester 
kommunen kan gi bestemmelser om saksbehandlingsregler for tillatelsesordningen i forskrift. 
 
Forskriftsforslaget § 4 gir regler for kommunens saksbehandling ved kunngjøring av nye 
tillatelser. Det foreslås at slik kunngjøring som hovedregel skjer annenhver sesong. Dette 
henger naturlig sammen med at tillatelser gis for to sesonger av gangen, jf. forskriftsforslaget § 
3. Det foreslås at kunngjøring som hovedregel skjer senest fire uker før søknadsfristens utløp. 
Ved tildeling av tillatelser for sesongen 2022 må det påventes kortere søknadsfrist. Dette for å 
sikre rask implementering av tillatelsesordningen. 
 
Ut over de saksbehandlingsregler som er foreslås inntatt i forskriftsforslaget § 4 andre ledd, 
foreslås det inntatt i forskriften at kommunen i kunngjøring kan gi nærmere regler om 
saksbehandling. Dette innebærer at kommunen i kunngjøringen vil kunne gi regler om f.eks. 
hvordan søknadene skal inngis, regler for eventuell ettersending av dokumentasjon og hvordan 
kommunen vil foreta ulike vurderinger som metodikk eller lignende. 
 
Saksbehandlingen ved tildelingen av tillatelser må skje i samsvar med tjenesteloven, 
tjenestedirektivet og alminnelig forvaltningsrett. Tillatelsesordningen i forskriftsforslaget er ikke 
en kontraktstildeling etter regelverk om offentlige anskaffelser. For å sikre at grunnleggende 
prinsipper om forutsigbarhet, likebehandling og etterprøvbarhet blir fulgt i saksbehandlingen, vil 
prosessuelle regler spesifiseres nærmere i kunngjøring.  
 

§ 4 Kunngjøring av tillatelse

Kommunen kunngjør som hovedregel tillatelser annenhver sesong. 

I kunngjøring fastsettes blant annet søknadsfrist, hvor og hvordan søknaden skal sendes, 
hvilke opplysninger søknaden skal inneholde og kommunens saksbehandlingsfrist. Kunngjøring kan 
gi nærmere regler om saksbehandlingen.

Kunngjøring skjer som hovedregel senest fire uker før søknadsfristens utløp. 

Ved bortfall av tillatelse etter denne forskrift §§ 9 eller 10 skal Bodø kommune vurdere om det 
er hensiktsmessig å kunngjøre den bortfalte tillatelsen. 
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Det følger av forskriftsforslag § 4 fjerde ledd at dersom en tillatelse bortfaller, som følge av 
avslutning av utleievirksomhet eller mislighold av vilkår i forskriften eller tillatelse, skal 
kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å kunngjøre den bortfalte tillatelsen. Det vil i 
denne hensiktsmessighetsvurderingen blant annet bli vektlagt hvor lang tid det er igjen av 
tillatelsesperioden. Ny kunngjøring vil ikke finne sted dersom gjenstående periode er så kort at 
kommunen ikke vil kunne overholde alminnelige sakbehandlingsregler. 
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4.6 § 5 Krav til søknad og utvelgelseskriterier 

 
 
Forskriftsforslaget § 5 oppstiller krav til søknaden og utvelgelseskriterier. Bestemmelsen er 
hjemlet i utleieloven § 4. Når antall operatører som kan få tillatelse begrenses, må det 
gjennomføres en utvelgelse basert på nærmere fastsatte krav og utvelgelseskriterier. 
 

§ 5 Krav til søknad og utvelgelseskriterier

En søknad om tillatelse skal minimum inneholde:
a. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, epostadresse, telefonnummer og 

kontaktperson.
b. bekreftelse på at søker er registrert i Enhetsregisteret.
c. antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til.
d. dokumentasjon på at utleier oppfyller vilkår i denne forskrift § 6. 

Utvelgelse av hvilke søkere som får tillatelse skjer etter en helhetlig kvalitetsvurdering på 
grunnlag av

a. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom, 
herunder

1. hvordan søker sikrer at fører ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for 
fremkommeligheten, og

2. hvordan søker skal organisere plassering av kjøretøy, jf. denne forskrift § 6 bokstav 
j. 

b. beskrivelse av søkerens rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom, herunder
1. hvordan søkeren fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel,
2. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til tredjepersoner og 
3. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til føreren av kjøretøyet. 

c. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å oppfylle klimavennlige løsninger, et 
godt miljø og lokalmiljø, herunder

1. søkerens beskrivelse av flåte og dens evne til å bidra til redusert bruk av bil,
2. søkerens beskrivelse av hvordan tjenesten kan fungere som en forlengelse av 

kollektivtransport, 
3. søkerens løsning for nullutslipp i forbindelse med plassering av små elektriske 

kjøretøy, 
4. levetiden på kjøretøy i flåten, og
5. rutiner for håndtering av reparasjon, avfall, defekte kjøretøy og komponenter. 

Kommunen kan utdype innholdet i kriteriene i denne bestemmelsen første og andre ledd, 
oppstille ytterligere kriterier og oppstille dokumentasjonskrav ved kunngjøring av tillatelsesordningen.

Virksomheter som søker om tillatelse etter forskriften, kan ikke ha samme eier og/eller tilhøre 
samme konsern, slik konsern er definert i aksjeloven § 1-3.
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Det foreslås at tildeling av tillatelser er deles i to kategorier; kvalifikasjonskriterier og 
tildelingskriterier. Kvalifikasjonskriteriene følger av forskriftsforslaget § 5 første ledd. 
Kvalifikasjonskrav er absolutte og må oppfylles av søker for å bli vurdert tildelt tillatelse.  
 
Tildelingskriteriene følger av forskriftsforslaget § 5 andre ledd. Det er flere måter å gi kriterier for 
tildeling av tillatelse. Forskriften kan fastsette helt overordnede regler med angivelse om at 
nærmere detaljer gis i kunngjøringen av tillatelsesordningen. I motsatt ende kan man se for seg 
en løsning hvor hele utvelgelsen reguleres fullt ut i forskriften. De ulike løsningene har styrker 
og svakheter. Forskriftsfestede kriterier begrenser fleksibilitet, samtidig som forskriftsteksten 
kan bli omfattende. På den annen side vil forskriftsfestede kriterier styrke forutsigbarheten for 
de berørte aktørene. Samtidig vil også kunngjøringen gi forutsigbarhet for aktørene. Den 
løsningen som er foreslått i forskriftsforslaget § 5 søker å balansere disse ulike hensynene. 
 
Utvelgelsen av hvilke søker(e) som skal få tillatelse vil bero på en helhetlig kvalitetsvurdering på 
grunnlag av disse kriteriene. De enkelte kriteriene for utvelgelse blant søkerne må fastsettes i 
samsvar med tjenesteloven, tjenestedirektivet og alminnelig forvaltningsrett. Utvelgelsen vil 
etter forskriftsforslaget § 5 andre ledd skje på grunnlag av en vurdering av de ulike søkernes 
oppfyllelse av tre hovedkriterier. Rent praktisk vil fremgangsmåten minne om en 
anbudskonkurranse, men lov om offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse her. 
 
Hensikten med kriteriene er å oppstille relevante rammer for kommunens skjønnsutøvelse ved 
begrensning av antall tillatelser samtidig som det vurderes at formålet med reguleringen 
ivaretas. Den foreslåtte fremgangsmåten er ment å gi en forutsigbar ordning som sikrer 
likebehandling av søkerne. I tillegg er tildelingskriteriene utformet med formål om å stimulere til 
innovasjon hva angår tilbudet fra utleievirksomhetene og hvordan formålene i forskriftsforslaget 
kan oppfylles.   
 
Ved regulering som foreslått i forskriftsforslaget § 5 første og andre ledd vurderes det at 
utleieaktørene får tydelige signaler om hva som vil bli vektlagt ved vurderingen av søknadene. 
For å sikre likebehandling vil kommunen utdype kriteriene i kunngjøringen, jf. forskriftsforslaget 
til § 5 tredje ledd. Ved kunngjøringen vil kommunen også oppgi nærmere krav til 
dokumentasjon av disse kriteriene og gi informasjon om hvordan kriteriene vil bli vektet. Denne 
fremgangsmåten vurderes å sikre likebehandling blant de som søker om tillatelse og vil gi 
tilstrekkelig forutsigbarhet for søkerne.  
 
Tildelingskriteriene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge i forskriftsforslaget § første og andre 
ledd. En ser for seg at kriteriene vil bli vurdert ut fra en helhetsvurdering av tilbyders besvarelse 
sett opp mot formålet i forskriften. I det følgende vil de enkelte kriteriene som oppstilles i 
forskriftsforslaget § 5 bli kommentert.   
 
Forskriftsforslaget § 5 første ledd  
 
Bestemmelsen oppstiller krav til søkere av tillatelse til å bruke offentlig grunn til utleie av små 
elektriske kjøretøy. De krav som stilles skal bidra til å gjøre kommunens søknadsbehandling 
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effektiv. Det legges til grunn at søkere med enkelhet kan komme med opplysninger som nevnt i 
bestemmelsens bokstav a-d. 
 
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav a 
 
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav a gjelder søkerens evne til å sikre og styrke 
oppfyllelsen av målet om fremkommelighet. Kriteriet er todelt. For det første retter kriteriet seg 
mot hvordan søkeren arbeider for at føreren av kjøretøyet følger trafikkreglene med hensyn til 
fremkommelighet for andre trafikanter. Denne delen av kriteriet angår i hovedsak plassering av 
kjøretøyet når det ikke er i bruk. Det er søkerens løsninger for å unngå at brukerne plasserer 
kjøretøy til hinder eller ulempe for fremkommeligheten som er vurderingstema. 
 
For det andre fanger kriteriet opp hvordan søkeren vil håndtere situasjonen når hinderet eller 
ulempen for fremkommeligheten er oppstått, altså når søkerens kjøretøy allerede er til hinder 
for fremkommeligheten. I denne sammenhengen er årsaken til hindringen irrelevant. Det er 
søkerens plan for håndtering av pliktene som følger av forskriftsforslaget § 6 bokstav k som vil 
være gjenstand for vurdering.  
 
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav b 
 
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav b handler om søkerens evne til å styrke oppfyllelsen 
av formålet trygge offentlige rom, som delvis overlapper med målet om fremkommelighet. 
Formålet er også å regulere situasjoner når kjøretøyet er i bruk. Kriteriet legger opp til en tredelt 
vurdering.  
 
Det første vurderingstemaet er hvordan søker vil fremme lovlig og hensynsfull ferdsel med 
kjøretøyene. Vurderingstemaet er mer overordnet enn de etterfølgende, og er ment å fange opp 
det meste av søkerens tiltak innen trafikksikkerhetsarbeid. Kriteriet skal favne både tekniske og 
organisatoriske forhold, men også helt konkret utforming av kjøretøyene. 
 
Det andre vurderingstemaet er leverandørens arbeid konkret rettet mot sikkerheten til andre 
enn den som fører kjøretøyet. 
 
Det tredje vurderingstemaet er sikkerheten til føreren av kjøretøyet. 
 
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav c 
 
Forskriftsforslaget § 5 andre ledd bokstav c skal bidra til å fremme klima- og miljøvennlige 
løsninger. Kriteriet retter seg mot søkerens evne til å gjennomføre klima- og miljøvennlige 
løsninger.  
 
Det første punktet i bestemmelsen er ment å oppfordre søkerne til å beskrive hvordan 
virksomhetens tjeneste og flåte antas å bidra til å redusere bruk av motorkjøretøyer.  
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Det andre punktet i bestemmelsen er ment å oppfordre søkerne til å beskrive hvordan 
virksomhetens tjeneste og flåte antas å kunne fungere som en forlengelse av kollektivtransport.  
 
Det tredje punktet i bestemmelsen innebærer at søker må beskrive om virksomheten har 
løsning for nullutslipp i forbindelse med plassering av små elektriske kjøretøy, for eksempel at 
virksomheten benytter utslippsfrie kjøretøyer i forbindelse med utplassering, batteribytte og 
omplassering.  
 
Det fjerde punktet i bestemmelsen vektlegger kjøretøyenes levetid. Lang levetid reduserer 
produksjonsutslipp og forbruk av materialer. Levetiden til et kjøretøy kan beskrives ved å vise til 
egenskaper og kvalitet på deler, hvilke deler som erstattes/repareres lokalt, at syklene 
gjenbrukes i andre markeder, relevante sertifiseringer av kjøretøy og virksomhet, klassifisering 
av batteri og lignende. 
 
Det femte punktet i bestemmelsen er ment å oppfordre søkerne til ansvarlig og effektiv 
håndtering av avfall, defekte kjøretøy og komponenter. Kjøretøyene inneholder flere ulike 
komponenter som bør håndteres særskilt, for eksempel batterier. Dokumentert medlemskap i 
returordninger og lignende er eksempler på tiltak som viser at søker tar ansvar for 
avfallshåndtering og bidrar til bærekraftig ressursutnyttelse. 
 
Forskriftsforslaget § 5 tredje ledd 
 
Forskriftsforslaget § 5 tredje ledd stadfester at kommunen kan utdype kriteriene i 
forskriftsforslaget § 5 første og andre ledd. Bestemmelsen gir også kommunen hjemmel til å 
oppstille ytterligere kriterier og dokumentasjonskrav ved kunngjøring.  
 
Forskriftsforslaget § 5 fjerde ledd 
 
Forskriftsforslaget § 5 fjerde ledd presiserer at selskapene som søker om tillatelse ikke kan ha 
samme eier og/eller tilhøre samme konsern. Formålet med bestemmelsen er å sikre at det ikke 
oppstår monopollignende situasjoner som følge av at antallet tilbydere som kan få tillatelse er 
foreslått begrenset til to. 
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4.7 § 6 Vilkår for bruk tillatelse  

 
 
 
Forskriftsforslaget § 6 er hjemlet i utleieloven §§ 3 og 4 andre ledd, som henholdsvis stadfester 
at kommunen i forskrift kan gi bestemmelser om vilkår for bruk av kommunal offentlig grunn til 
utleie av små elektriske kjøretøy og at det i forskrift kan gis bestemmelser om vilkår for 

§ 6 Vilkår for bruk av tillatelse

a. i tillatelsesperioden kan Bodø kommune fastsette midlertidige og permanente digitale 
soner som utleier plikter å iverksette overfor brukere av kjøretøyene. Sonene kan gjelde for 
hele eller deler av døgnet og/eller bestemte dager eller ukedager, og kan medføre

1. forbud eller annen regulering av plassering og parkering,
2. bruksforbud,
3. hastighetsbegrensninger og
4. antallsbegrensingssone. 

Bodø kommune skal varsle utleier skriftlig om nye digitale soner, og samtidig gi utleier de 
nødvendige data. Fristen for iverksettelse vil fremgå av varslet og skal være minst én uke.

b. utleier plikter å følge de krav til plassering av små elektriske kjøretøy som til enhver tid er 
gjeldende i kommunen.

c. utleier plikter å sikre at maksimalt antall små elektriske kjøretøy i digital sone er oppfylt 
hvert døgn

d. utleiere skal dele sanntidsdata og historiske data om hele flåten med kommunen på en 
egnet måte. 

e. utleier skal ha nødvendig teknologi for å motta data om og iverksetting av digitale soner, 
samt for å kunne dele opplysninger med kommunen som nevnt i forskriften § 6 bokstav c. 
Kommunen gir nærmere bestemmelser i kunngjøringen om hvilken teknologi utleier plikter 
å benytte for deling av data begge veier og dokumentasjon av denne. 

f. utleie kan skje alle dager, hele dagen, unntatt i tidsrommet mellom 23.00 - 05:00. 
g. utleier skal forhindre sjenerende lyd fra små elektriske kjøretøy. Alarmfunksjoner med lyd 

skal være avslått i tidsrommet mellom 20.00-07.00 natt til hverdager og mellom 20.00-
09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.

h. utleier plikter å følge det til enhver tid gjeldene lovverk 
i. alle små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn og kontaktinformasjon til 

utleier, samt ID som kan leses manuelt og digitalt for å identifisere kjøretøyet.
j. utleier skal fortløpende fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy

1. som er til hinder for den generelle fremkommeligheten,
2. som er veltet, ikke fungerer, har havnet i sjø og elver, eller på annen måte forsøpler 

lokalmiljøet,
3. når Bodø kommune eller annen myndighet krever at små elektriske kjøretøy må 

fjernes, herunder ved vinterdrift, vårrengjøring, veiarbeid, vannlekkasje, 
arrangementer mv. 

4. for å overholde kravet til maksimalt antall små elektriske kjøretøy innenfor digitalt 
avgrenset soner. 

Kommunen kan i tillegg fastsette særskilte frister for rydding og fjerning.
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tillatelsesordning. Utleievirksomhet(er) som får tillatelse til å drive virksomhet i Bodø kommune 
vil være forpliktet til å følge vilkårene i forskriftsforslaget § 6. I det følgende vil de ulike vilkårene 
i bestemmelsen bli gjort nærmere rede for.  
 
4.7.1 § 6 bokstav a 
 
Erfaring fra andre byer viser at ansamling av små elektriske kjøretøy på et begrenset område 
medfører redusert fremkommelighet for øvrige trafikantgrupper, og fare for ulykker både i 
forbindelse med bruk og feilparkering. For å sikre fremkommelige og trygge offentlige rom er 
det behov for å forby eller på annen måte regulere plassering og parkering av små elektriske 
kjøretøy, ferdsel og hastighet i ulike områder i byen. Forskriftsforslaget § 6 bokstav a gir 
kommunen hjemmel til å fastsette midlertidige og/eller permanente digitale soner, som vurderes 
å ville bidra til å redusere de nevnte ulempene.  
 
Kommunen vil innføre permanente og midlertidige digitale soner der det vurderes som 
hensiktsmessig. Kommunen vil følgelig ha mulighet til å endre de ulike sonene etter behov, 
f.eks. som følge av uforutsette effekter av en anttalsbegrensningssone. Midlertidige digitale 
soner vil særlig bli benyttet i tilknytning til spesielle merkedager, arrangementer, hendelser o.l.  
 
Utleievirksomheten plikter å tilpasse kjøretøyene sine slik at det ikke skal være mulig å parkere 
i digitalt avgrensede soner med hverken midlertidig eller permanent parkeringsforbud. Det skal 
heller ikke være mulig å kjøre inn i sone som er digitalt avgrenset med bruksforbud. I soner 
med hastighetsbegrensning skal utleievirksomheten besørge at farten på kjøretøyene ikke 
overstiger begrensningen.  
 
Det foreslås at kommunen skal varsle utleievirksomheten minst en uke i forveien fra en ny 
digital sone skal implementeres og iverksettes. 
 
4.7.2 § 6 bokstav b 
 
Erfaring fra andre byer viser at fysisk eller digital avgrensing av plasser for plassering og/eller 
parkering av små elektriske kjøretøyer bidrar til å sikre fremkommelige og trygge offentlige rom. 
Bestemmelsen forplikter utleievirksomhet å følge kommunens avgrensning av slike plasser.  
 
4.7.3 § 6 bokstav c 
 
Den foreslåtte maksimalbegrensningen på 500 kjøretøyer innenfor de(n) digitale sonen(e) som 
kommunen til enhver tid fastsetter antas å kunne medføre at kjøretøyer forflytter seg mellom 
soner med antallsbegrensning og utenfor. Over tid vil dette kunne medføre at antallet kjøretøy i 
den enkelte sone kan avvike fra antallet som er gitt i tillatelsen. Det foreslås av den grunn at det 
oppstilles krav om at utleievirksomheten plikter å opprettholde tillatt antall kjøretøy i digital 
avgrensede anttalsbegrensningssoner en gang hvert døgn.  
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4.7.4 § 6 bokstav d 
 
For å sikre effektiv forvaltning av tillatelsesordningen har kommunen behov for informasjon om 
hvor alle kjøretøy befinner seg og hvor de beveger seg. Dette gjelder både historiske data og 
sanntidsdata. Informasjonen vil bli benyttet for å sikre at forskriftens krav og vilkår stilt i 
tillatelsen overholdes av utleievirksomheten. Kommune vil for eksempel følge opp at antall 
kjøretøy det er gitt tillatelse til ikke overstiges, samt at digitale soner iverksettes og følges opp 
utleievirksomheten. Dataene vil også gi nødvendig innsikt til arbeidet med å videreutvikle 
tillatelsesordningen i fremtiden.  
 
4.7.5 § 6 bokstav e 
 
Det følger av forskriftsforslaget § 6 bokstav e at det kreves at utleievirksomheten(e) har 
nødvendig teknologi til å motta data om og iverksetting av digitale soner, samt for å kunne dele 
sanntidsdata og historiske data om hele flåten med kommunen. Bestemmelsen medfører at 
utleievirksomhetene må dele data, som de fleste virksomhetene allerede har.  
 
Det skal benyttes teknologi som oppfyller anerkjente standarder for deling av data innenfor 
mikromobilitet. Nærmere presisering av hvilken teknologi utleier plikter å ha vil bli gitt i 
kunngjøringen av tillatelsesordningen. 
 
4.7.6 § 6 bokstav f 
 
I forskriftsforslaget § 6 bokstav f foreslås det at utleie av små elektriske kjøretøy ikke kan skje i 
tidsrommet kl. 23.00 – 05.00. Erfaringer fra andre byer viser at det er svært høy risiko for 
alvorlige skader ved kjøring med slike kjøretøyer om natten. Formålet med kravet om 
nattestenging er å redusere antall ulykker, særlig ulykker knyttet til kjøring i beruset tilstand. 
 
4.7.7 § 6 bokstav g 
 
Forskriftsforslag § 6 bokstav f oppstiller plikt for utleieren til å forhindre sjenerende lyd fra små 
elektriske kjøretøy ved at alarmfunksjoner med lyd skal være avslått i tidsrommet mellom 
20.00-07.00 natt til hverdager og mellom 20.00-09.00 natt til lør-, søn- og helligdager.  
 
Formålet med bestemmelsen er å unngå at alarmlyder fra små elektriske kjøretøy skal 
forårsake unødvendig støyforurensing til sjenanse for den alminnelig nattero Erfaring fra andre 
kommuner viser at dette kan bli tilfelle dersom det ikke oppstilles krav om lydregulering.  
 
Det vises for øvrig til at det følger av Statens vegvesens håndbok for Trafikksignalanlegg 
(V322) at det som hovedregel anbefales at lydsignaler i trafikkanlegg kobles ut i tidsrommet 
mellom kl. 22.00 og 07.00 på hverdager og mellom kl. 22.00 og 09.00 på lør-,søn- og 
helligdager.  
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4.7.8 § 6 bokstav h 
 
Forskriftsforslaget § 6 bokstav h oppstiller krav om at utleievirksomhetene må følge enhver tid 
gjeldede lovverk, for eksempel krav til bestemmelser om kjøretøyenes konstruksjon, utstyr, 
merking mv. Miljølovgivning, herunder krav til CE-merking, dokumentasjon og medlemskap i 
godkjent returselskap for EE-avfall, vil også være omfattet av bestemmelsen.  
 
4.7.9 § 6 bokstav i 
 
For å sikre framkommelige offentlige rom, effektiv forvaltning av tillatelsesordningen og godt 
miljø er det behov for at kjøretøy, som er til hinder, ødelagt eller som forsøpler naturen, kan 
identifiseres av kommunen, andre myndigheter og innbyggere. Forskriftsforslaget § 6 bokstav i 
oppstiller følgelig et krav om at små elektriske kjøretøy skal være merket.  
 
Krav om merking av kjøretøy bidrar blant annet til at kommunen kan kontrollere at om et 
kjøretøy tilhører en utleier med tillatelse og registrere kjøretøy som fjernes ved eventuelle brudd 
på forskriftsforslaget eller vilkår i tillatelse. Kommunens innbyggere vil i tillegg ha mulighet til å 
kontakte utleievirksomhetene direkte ved behov. Det oppstilles som krav at 
identifikasjonsmerke skal kunne leses manuelt og digitalt.  
 
4.7.10 § 6 bokstav j 
 
I forskriftsforslaget § 6 bokstav j oppstilles det krav om at utleier på eget initiativ fortløpende 
skal fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy. Dette for å sikre fremkommelighet og trygge 
offentlige rom i kommunen. Bestemmelsen innebærer at små elektriske kjøretøy ikke skal være 
til hinder for allmenn ferdsel og bruk, samt drift av byens offentlige rom. Kjøretøy som står 
utplassert uten å kunne benyttes, enten det er på grunn av hærverk, lavt batteri eller annet, må 
fjernes av utleier.  
 
Ansvaret for at kjøretøy ikke er til hinder ligger hos hver enkelt utleier (eier), selv om det er 
inngått en avtale med underleverandør om rydding. Utleievirksomheten kan følgelig ikke vente 
på at kommunen eller innbyggerne melder ifra om små elektriske kjøretøy som er til hinder. 
 
Når områder avgrenses digitalt eller fysisk sperres av i forbindelse med arrangementer o.l., 
viser erfaringer fra andre kommuner at det gjerne oppstår utfordringer knyttet til at kjøretøy 
hoper seg opp i ytterkant av disse arealene og hindrer den generelle fremkommeligheten. 
Ryddeplikten etter denne bestemmelsen innebære at utleievirksomhetene må sikre at slik 
opphopning ikke skjer.  
 
Det kreves videre at utleievirksomhetene besørger opprydning av kjøretøyer som er veltet eller 
havner på steder som forsøpler lokalmiljøet, herunder i havet og elver.  
 
Utleievirksomhetene vil være forpliktet til å innhente relevant informasjon vedrørende tidspunkt 
for planlagte kommunale drifts- og vedlikeholdsoppgaver, herunder bortkjøring av snø, 
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vårrengjøring, veiarbeid mv. Slik informasjon kan for eksempel fremskaffes via kommunens 
hjemmeside.  
 
Utgangspunktet er at utleier plikter å rydde fortløpende, men det er hensiktsmessig at 
kommunen eller andre kan ta kontakt med utleier angående behov for rydding av kjøretøy. 
Følgende frister ser kommunen for seg vil gjelde fra det tidspunkt kommunen tar kontakt til 
kjøretøy skal være ryddet: 
 

 2 timer (man-lør 07:00-20:00 og helligdager inkl. søndag 10:00-20:00) 
 4 timer (man-lør 20:00-07:00 og helligdager inkl. søndag 20:00-10:00) 

 
Flere detaljer kan komme i kunngjøring av tillatelsesordningen. 

4.8 § 7 Gebyr 

 
 
Utleieloven § 5 gir kommunen hjemmel til å gi bestemmelser om gebyr for å dekke kommunens 
utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll 
med varsomhet som driver utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.  
 
Gebyret skal baseres på selvkostprinsippet. Gebyret vil blant annet omfatte kommunens utgifter 
til administrasjon og forvaltning av tillatelsesordningen, oppmerking og vedlikehold av 
parkeringsarealer, digitale reguleringsverktøy, tilsyn og kontroll mv. Kommunens totale 
kostnader, som vil bli oppgitt i kunngjøringen, foreslås fordelt forholdsmessig mellom utleierne 
som får tillatelse, basert på antall kjøretøy hver utleier får tillatelse til å plassere i 
antallsbegrensingssone etter forskriftsforslaget §§ 3 og 5. Nærmere detaljer om størrelsen på 
gebyret og beregningsgrunnlaget (kommunens utgifter) vil bli gitt i kunngjøring.  
 

§ 7 Gebyr

Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon 
og tilrettelegging for, samt til tilsyn og kontroll med utleievirksomhet regulert i lov 18.juni 2021 nr. 139 
om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften og den enkelte tillatelse, i 
samsvar med selvkostprinsippet.

Kommunens utgifter for tillatelsesperioden gjøres kjent ved kunngjøringen, og fordeles 
forholdsmessig etter antallet kjøretøy på alle som får tillatelse.

Gebyret forfaller til betaling forskuddsvis den dagen ny tillatelsesperiode starter. Gebyret vil 
ikke bli refundert dersom utleier misligholder tillatelsen, ikke tar i bruk tillatelsen, eller avslutter sin 
virksomhet i løpet av tillatelsesperioden.

Utgifter som kommunen har hatt i forbindelse med fjerning og forvaring av små elektriske 
kjøretøy, inngår ikke i beregningen av dette gebyret.
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Eventuell reduksjon i antall kjøretøy eller avslutning av virksomheten innenfor 
tillatelsesperioden medfører ikke reduksjon i gebyret. 
 
Ved avslutning av tilbyders virksomhet i kommunen etter forskriftsforslaget §§ 9 eller 10, 
refunderes ikke innbetalt gebyr, jf. forskriftsforslaget § 7 tredje ledd.  
 
Eventuelle utgifter i forbindelse med fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy med 
hjemmel i utleieloven § 6 inngår ikke i beregningen av gebyret etter forskriftsforslaget § 7. Det 
samme gjelder eventuelle reaksjoner med hjemmel i vegtrafikkloven og forskrifter til denne. 
Slike utgifter skal betales av utleier, som eier av kjøretøyet, som taues inn uten hensyn til 
selvkostgebyret. 

4.9 § 8 Fjerning og forvaring 

 
 
Forskriftsfrolsaget § 8 presiserer at kommunen kan fjerne og ta i forvaring små elektriske 
kjøretøy, samt kreve betaling for utgiftene kommunen har hatt i den forbindelse fra den aktuelle 
utleievirksomheten, med hjemmel i utleieloven § 6. Fjerning av kjøretøy vurderes å være en 
effektiv måte å håndheve eventuelle overtredelser på. 
 
Utleieloven § 6 oppstiller to situasjoner hvor kommune kan benytte bestemmelsen til hjemmel 
for å fjerne og ta i forvaring små elektriske kjøretøy. For det første oppstiller bestemmelsen 
hjemmel for fjerning i de tilfeller hvor parkering skjer som ledd i lovlig virksomhet etter 
utleieloven §§ 3 eller 4. I slike tilfeller oppstilles det som vilkår at fjerningen er nødvendig. Hva 
som er nødvendig må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. 
 
For det andre hjemler utleieloven § 6 fjerning av små elektriske kjøretøy som plasseres ut av 
utleievirksomhet som ikke har tillatelse til det av kommunen. I slike tilfeller oppstilles det ikke 
krav om at kommunen må vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle om det er nødvendigheten å 
fjerne kjøretøyet.   
 
Det følger videre at utleieloven § 6 at fjerning og forvaring skjer for utleiers regning og risiko, 
samt at tilbakelevering av fjernet kjøretøy skjer når utleier har betalt utgiftene kommunen har 
hatt. Loven viser her til bestemmelsene for fjerning og forvaring etter vegtrafikkloven § 37 og 
praksis etter denne bestemmelsen vil være retningsgivende. 
 
I tillegg til bestemmelsene i forskriftsforslaget, vil Bodø kommune kunne benytte seg av 
vegtrafikkloven § 37 som hjemmel til fjerning og forvaring.  

§ 8 Fjerning og forvaring

Bodø kommune kan fjerne og ta i forvaring små elektriske kjøretøy, og kreve betaling, etter 
lov 18.juni 2021 nr.139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 6. 
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4.10 § 9 Avslutning av utleievirksomhet 

 
 
Forskriftsforslaget § 9 fastsetter at dersom en utleievirksomhet avslutter utleievirksomheten i 
tillatelsesperioden, mister virksomheten tillatelsen sin.  
 
Bortfall av tillatelse etter forskriftsforslaget § 9 vil gjelde i de tilfeller at utleievirksomheten ikke 
lengre benytter seg av tillatelsen. Årsaken til dette kan være flere, herunder at utleier velger å 
legge ned sin utleievirksomhet i kommunen, virksomheten fusjonerer med en annen 
virksomhet, virksomheten går konkurs, tillatelsen er utløpt eller virksomheten mister tillatelsen 
sin etter forskriftsforslaget § 10, jf. utleieloven § 4 tredje ledd andre setning.  
 
Dersom en utleievirksomhet avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, følger det av 
forskriftsforslaget § 9 at skal fjerne alle sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn snarest, 
og senest innen én uke etter at virksomheten har opphørt. Dersom dette ikke blir gjort, vil 
kommune kunne fjerne kjøretøyene for utleievirksomhetens regning og risiko med hjemmel i 
forskriftsforslaget § 8.  

4.11 § 10 Mislighold 

 
 
Forskriftsforslaget § 10 samsvarer med utleieloven § 4 tredje ledd andre setning, som 
stadfester at kommunen kan trekke tilbake tillatelsen ved gjentatte eller grove overtredelser av 
kommunens forskrift eller vilkår stilt i tillatelsen. 
 
Det vurdere at en bestemmelse som gir kommunen hjemmel til å trekke tilbake tillatelser etter 
forskriften er avgjørende for at tillatelsesordningen skal fungere etter sitt formål og hensikt. 
Dersom kommunen for eksempel avdekker at en utleievirksomhet gjentatte ganger ikke 
overholder forskriftsforslaget § 6 bokstav j, som oppstiller en ryddeplikt for utleievirksomheten, 
vil dette kunne bli ansett som en grov overtredelse som kan medføre at tillatelsen trekkes 
tilbake av kommunen.  
 

§ 9 Avslutning av utleievirksomhet

Dersom utleier avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, mister utleier tillatelsen. 
Utleier skal straks varsle kommunen om tidspunktet for avslutning av virksomheten. Utleier skal 
fjerne alle sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn snarest, og senest innen én uke etter at 
virksomheten har opphørt.

§ 10 Mislighold

Tillatelse kan trekkes tilbake ved gjentatte eller grove overtredelser av lov 18. juni 2021 nr. 
139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften eller vilkår i tillatelse 
etter denne forskriften.
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For det tilfellet at en tillatelse vil bli vurdert trukket tilbake, vil Bodø kommune følge 
saksbehandlingsreglene som følger av forvaltningsloven hva angår enkeltvedtak, herunder krav 
om forhåndsvarsling, jf. forvaltningsloven § 16. Utleievirksomheten vil følgelig bli varslet om at 
kommunen vurderer å trekke tilbake tillatelsen og bli gitt anledning til å uttale seg før det 
eventuelt fattes enkeltvedtak om tilbaketrekking av tillatelse.  

4.12 § 11 Klage 

 
 
Enkeltvedtak som fattes i medhold av forskriften kan påklages av en part eller annen med 
rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. Behandling av klage på enkeltvedtak fattet 
med hjemmel i forskriften vil skje etter bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VI. Det 
foreslås følgelig at det fremgår eksplisitt av forskriften at de alminnelige klagereglene i 
forvaltningsloven kapittel VI gjelder for enkeltvedtak fattet i medhold av forskriften.  
 
Kommunens klagenemnd vil være klageinstans for klager på enkeltvedtak fattet i medhold av 
forskriften, jf. delegeringsreglementet til Bodø kommune.  

4.13 § 12 Ikrafttredelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 Klage

Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter forvaltningsloven kapittel VI.

§ 12 Ikrafttredelse

Forskrift trer i kraft dd.mm.åååå. 
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5 Forskriftsforslaget  
Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø 
kommune 
 
Hjemmel: Fastsatt av bystyret i Bodø dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 2021 nr. 139 om 
utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn §§ 3, 4 og 5.  
 
§ 1 Formål 
 

Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i 
Bodø kommune bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, 
klimavennlige løsninger, et godt miljø og lokalmiljø. 

 
§ 2 Definisjoner 
 

I forskriften menes med: 
a. offentlig grunn: de deler av grunnen der kommunen, fylkeskommunen eller staten er 

eier av grunnen, for eksempel veier, fortau, parker og torg.  
b. små elektriske kjøretøy: små elektriske kjøretøy og sykkel med hjelpemotor (elsykkel). 
c. utleier: virksomhet som leier ut små elektriske kjøretøy. 
d. plassering: utplassering, flytting, omplassering, rydding o.l. som utleier, eller 

representanter som opptrer på dens vegne, utfører med utleiers små elektriske 
kjøretøy.  

e. flåte: det samlede antall og type av små elektriske kjøretøy tilbyder gjør tilgjengelig for 
utleie.  

f. digital sone: et geografisk område som er definert og avgrenset med hjelp 
programvare, også omtalt som «geofence».  

g. sesong: perioden fra og med 1. april til og med 30. november.  
 
§ 3 Krav om tillatelse  
 

Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune kan kun skje med 
tillatelse fra Bodø kommune. 
 

Bodø kommune gir inntil to tillatelser. Tillatelsene har en varighet på to sesonger, 
dersom ikke annet fremgår av kunngjøring og tillatelse.  
 

I Bodø kommune gjelder det en antallsbegrensning på maksimalt 500 små elektriske 
kjøretøy innenfor digitalt avgrenset sone fastsatt av kommunen. Antall kjøretøy fordeles likt på 
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søkerne som får tillatelse til å drive utleie, men likevel slik at hver søker maksimalt får det antall 
kjøretøy det er søkt om, se forskriften § 5 første ledd bokstav c.  

 
§ 4 Kunngjøring av tillatelse 
 

Kommunen kunngjør som hovedregel tillatelser annenhver sesong.  
 
I kunngjøring fastsettes blant annet søknadsfrist, hvor og hvordan søknaden skal 

sendes, hvilke opplysninger søknaden skal inneholde og kommunens saksbehandlingsfrist. 
Kunngjøring kan gi nærmere regler om saksbehandlingen. 

 
Kunngjøring skjer som hovedregel senest fire uker før søknadsfristens utløp.  
 
Ved bortfall av tillatelse etter denne forskrift §§ 9 eller 10 skal Bodø kommune vurdere 

om det er hensiktsmessig å kunngjøre den bortfalte tillatelsen.  
 

§ 5 Krav til søknad og utvelgelseskriterier 
 

En søknad om tillatelse skal minimum inneholde: 
a. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, epostadresse, telefonnummer og 

kontaktperson. 
b. bekreftelse på at søker er registrert i Enhetsregisteret. 
c. antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til. 
d. dokumentasjon på at utleier oppfyller vilkår i denne forskrift § 6.  

 
Utvelgelse av hvilke søkere som får tillatelse skjer etter en helhetlig kvalitetsvurdering på 

grunnlag av 
a. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige 

rom, herunder 
1. hvordan søker sikrer at fører ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for 

fremkommeligheten, og 
2. hvordan søker skal organisere plassering av kjøretøy, jf. denne forskrift § 6 

bokstav j.  
b. beskrivelse av søkerens rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom, 

herunder 
1. hvordan søkeren fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel, 
2. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til tredjepersoner og  
3. hvordan søkeren ivaretar sikkerheten til føreren av kjøretøyet.  

c. søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å oppfylle klimavennlige løsninger, 
et godt miljø og lokalmiljø, herunder 

1. søkerens beskrivelse av flåte og dens evne til å bidra til redusert bruk av bil, 
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2. søkerens beskrivelse av hvordan tjenesten kan fungere som en forlengelse av 
kollektivtransport,  

3. søkerens løsning for nullutslipp i forbindelse med plassering av små elektriske 
kjøretøy,  

4. levetiden på kjøretøy i flåten, og 
5. rutiner for håndtering av reparasjon, avfall, defekte kjøretøy og komponenter.  

 
Kommunen kan utdype innholdet i kriteriene i denne bestemmelsen første og andre ledd, 

oppstille ytterligere kriterier og oppstille dokumentasjonskrav ved kunngjøring av 
tillatelsesordningen. 

 
Virksomheter som søker om tillatelse etter forskriften, kan ikke ha samme eier og/eller 

tilhøre samme konsern, slik konsern er definert i aksjeloven § 1-3. 
 

§ 6 Vilkår for bruk av tillatelse 
 

a. i tillatelsesperioden kan Bodø kommune fastsette midlertidige og permanente digitale 
soner som utleier plikter å iverksette overfor brukere av kjøretøyene. Sonene kan 
gjelde for hele eller deler av døgnet og/eller bestemte dager eller ukedager, og kan 
medføre 

1. forbud eller annen regulering av plassering og parkering, 
2. bruksforbud, 
3. hastighetsbegrensninger og 
4. antallsbegrensingssone.  

Bodø kommune skal varsle utleier skriftlig om nye digitale soner, og samtidig gi utleier 
de nødvendige data. Fristen for iverksettelse vil fremgå av varslet og skal være minst 
én uke. 

b. utleier plikter å følge de krav til plassering av små elektriske kjøretøy som til enhver tid 
er gjeldende i kommunen. 

c. utleier plikter å sikre at maksimalt antall små elektriske kjøretøy i digital sone er oppfylt 
hvert døgn 

d. utleiere skal dele sanntidsdata og historiske data om hele flåten med kommunen på 
en egnet måte.  

e. utleier skal ha nødvendig teknologi for å motta data om og iverksetting av digitale 
soner, samt for å kunne dele opplysninger med kommunen som nevnt i forskriften § 6 
bokstav c. Kommunen gir nærmere bestemmelser i kunngjøringen om hvilken 
teknologi utleier plikter å benytte for deling av data begge veier og dokumentasjon av 
denne.  

f. utleie kan skje alle dager, hele dagen, unntatt i tidsrommet mellom 23.00 - 05:00.  

147



26 

g. utleier skal forhindre sjenerende lyd fra små elektriske kjøretøy. Alarmfunksjoner med 
lyd skal være avslått i tidsrommet mellom 20.00-07.00 natt til hverdager og mellom 
20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager. 

h. utleier plikter å følge det til enhver tid gjeldene lovverk  
i. alle små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn og kontaktinformasjon 

til utleier, samt ID som kan leses manuelt og digitalt for å identifisere kjøretøyet. 
j. utleier skal fortløpende fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy 

1. som er til hinder for den generelle fremkommeligheten, 
2. som er veltet, ikke fungerer, har havnet i sjø og elver, eller på annen måte 

forsøpler lokalmiljøet, 
3. når Bodø kommune eller annen myndighet krever at små elektriske kjøretøy må 

fjernes, herunder ved vinterdrift, vårrengjøring, veiarbeid, vannlekkasje, 
arrangementer mv.  

4. for å overholde kravet til maksimalt antall små elektriske kjøretøy innenfor 
digitalt avgrenset soner.  

Kommunen kan i tillegg fastsette særskilte frister for rydding og fjerning. 
 

§ 7 Gebyr 
 

Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med 
administrasjon og tilrettelegging for, samt til tilsyn og kontroll med utleievirksomhet regulert i lov 
18.juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften 
og den enkelte tillatelse, i samsvar med selvkostprinsippet. 

 
Kommunens utgifter for tillatelsesperioden gjøres kjent ved kunngjøringen, og fordeles 

forholdsmessig etter antallet kjøretøy på alle som får tillatelse. 
 
Gebyret forfaller til betaling forskuddsvis den dagen ny tillatelsesperiode starter. Gebyret 

vil ikke bli refundert dersom utleier misligholder tillatelsen, ikke tar i bruk tillatelsen, eller 
avslutter sin virksomhet i løpet av tillatelsesperioden. 

 
Utgifter som kommunen har hatt i forbindelse med fjerning og forvaring av små elektriske 

kjøretøy, inngår ikke i beregningen av dette gebyret. 
 
§ 8 Fjerning og forvaring 
 

Bodø kommune kan fjerne og ta i forvaring små elektriske kjøretøy, og kreve betaling, 
etter lov 18.juni 2021 nr.139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 6.  
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§ 9 Avslutning av utleievirksomhet 
 

Dersom utleier avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, mister utleier tillatelsen. 
Utleier skal straks varsle kommunen om tidspunktet for avslutning av virksomheten. Utleier skal 
fjerne alle sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn snarest, og senest innen én uke etter 
at virksomheten har opphørt. 
 
§ 10 Mislighold 
 

Tillatelse kan trekkes tilbake ved gjentatte eller grove overtredelser av lov 18. juni 2021 
nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften eller vilkår i 
tillatelse etter denne forskriften. 

  
§ 11 Klage 
 

Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter forvaltningsloven kapittel VI. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
 

Forskrift trer i kraft dd.mm.åååå.  
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Høringsinstanser – Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Bodø 
kommune, Nordland 
 

 Nordland fylkeskommune – post@nfk.no  
 Statens vegvesen – firmapost@vegvesen.no  
 Bird Rides Norway AS – jonas.lefebure@bird.no 
 Bolt Operations Oü – martin.johansen@bolt.eu  
 Trygg trafikk, Nordland – nordland@tryggtrafikk.no  
 Norges handikapforbund, Nord-Norge - nhf.nordnorge@nhf.no 
 Blindeforbundet, Nordland fylkeslag – nordland@blindeforbundet.no 
 Nordland politidistrikt – post.nordland@politiet.no 
 Saltstraumen kommunedelsutvalg – ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no 
 Tverlandet kommunedelsutvalg – ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no 
 Kjerringøy kommunedelsutvalg – ivan.henningsen@bodo.kommune.no 
 Skjerstad kommunedelsutvalg – susanne.estensen@bodo.kommune.no 
 Skjærstad kommunedelsutvalg 
 Bodø ungdomsråd – bodo.ungdomsrad@bodo.kommune.no 
 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse – politisk.sekretariat@bodo.kommune.no 
 Bodø eldreråd – politisk.sekretariat@bodo.kommune.no

151



  

Bodø kommune          Bodø, 2. mai 2022  

  

  

Høringssvar: Forslag til forskrift om utleie av små elektriske 

kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune  

  

Helt siden el-sparkesyklene kom på utleiemarkedet, har de skapt mange 

farlige situasjoner og ført til at veldig mange myke trafikanter føler seg 

utrygge. Vårt hovedkrav er derfor at motoriserte kjøretøy med toppfart på 

20 km/t. ikke skal ha lov å kjøre på fortau. Når det gjelder Bodø kommune 

er fylkeslaget i tillegg svært opptatt av at det også bør vurderes hvorvidt 

kjøring på gang- og sykkelveier kun bør tillates ved lave hastigheter.   

  

Våre medlemmer i Bodø melder om høye hastigheter ved passering av 

gående og svært mange el-sparkesykler som står parkert i gangbanen. 

Dette gjelder oftest utleiesparkesykler. Årets utleiesesong er startet, og det 

er så langt vårt inntrykk at dette ikke vil bli bedre i år.  

  

Vår erfaring viser at svært mange på el-sparkesykkel dessverre ikke 

forholder seg til gjeldene regler om at kjøring på fortau skal skje på de 

gåendes premisser. Gående regnes som den mest sårbare gruppen i 

trafikken, og de trenger et vern for å kunne ferdes trygt og fritt på arealer 

som er tiltenkt dem, som fortau, gangvei og gangfelt. Særlig har 

situasjonen vært krevende for blinde og svaksynte som er avhengig av at 

andre viser hensyn, da det for en synshemmet ikke vil være mulig å «se 

seg bedre for». Dette gir synshemmede som gruppe redusert sikkerhet på 

fortauene og har ført til skader, utrygghet og at mange velger å gå mindre.  

  

Opinion har på vegne av Norges Blindeforbund gjort en undersøkelse blant 

førerhundbrukere som viser at 14% har opplevd å bli sneiet av el-

sparkesykkel det siste året, mens 10 prosent oppgir at førerhunden har blitt 

sneiet av el-sparkesykkel.   

  

På en undersøkelse som ble gjennomført blant eldre i Oslo av Sentio, på 

vegne av Blindeforbundet, svarte 41 prosent av de spurte at de er helt eller 

noe enige i at de unngår steder der det er mange elsparkesykler. Dette 

gjelder i større grad kvinner enn menn, 53 prosent av kvinnene og 27 

prosent av mennene svarte dette.  

Erfaringer fra blinde og svaksynte vi har vært i kontakt med, viser at  

Norges Blindeforbund Nordland, Gidsken Jakobsens vei 32  
Postadresse: Postboks 120, 8088 BODØ, ORG: NO 971 576 561  
T: 75 52 00 07, M 48 88 24 67, E: nordland@blindeforbundet.no  
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Utfordringen med forskrifter om utleie og bruk av el-sparkesykler har vist 

seg å være at det er krevende å gjennomføre effektiv håndheving overfor 

de som bryter gjeldene regelverk og skaper utrygghet for de gående, samt 

at tiltak for atferdsendring heller ikke har gitt effekt. Undersøkelser fra 

skadelegevakten i Oslo viser at nesten en tredjedel av ulykker har skjedd på 

eller i forbindelse med fortau. EUs veiledning om trygg bruk av 

mikromobilitetskjøretøy i urbane områder anbefaler også at man ikke 

tillater små elektriske kjøretøy på fortau. Norge er ett av få land som tillater 

kjøring med små elektriske kjøretøy på fortau. Blindeforbundet mener at alt 

dette taler for at det nå haster å få på plass et nasjonalt forbud mot kjøring 

på fortau, og det er noe vi arbeider for mot nasjonale myndigheter. Vi håper 

dette kommer på plass snart, og ber Bodø kommune om å utarbeide 

strenge regler til dette skjer.  

  

Hovedregel i gågater  

Blindeforbundet mener at hovedregelen i gågater skal være at kjøring med 

liten elektrisk motorvogn på slike arealer skal være forbudt. Det kan gjøres 

unntak fra regelen når det er adskilt sykkelvei i gågata.   

  

Alle avvik fra hovedregelen må skiltes særskilt ved bruk av underskilt.   

  

Identifisering av fører  

Blindeforbundet mener at registrering med tydelig kjennemerke av kjøretøy 

bør innføres. Dette vil gjøre det enklere å identifisere kjøretøy/utleier, som 

videre vil gjøre det lettere å finne føreren av kjøretøyet dersom det er 

behov for det. F.eks. i situasjoner hvor folk kanskje blir kjørt ned og forlatt. 

Registrering av kjøretøy vil være med på å gjøre det enklere å håndheve 

reglene for uønsket bruk og atferd, og i situasjoner der forsikring utløses. 

For Nordland mener vi at dette er et krav som kan legges inn i 

utleieavtalene. Ved tydelig merking av utleiesparkesyklene i Bodø kommune 

bedrer vi mulighetene for identifisering.  

  

Parkering av el-sparkesyklene  

Blindeforbundet mener at det er behov for nasjonale regler knyttet til 

parkering av el-sparkesykler, men inntil dette eventuelt foreligger  

 

Norges Blindeforbund Nordland, Gidsken Jakobsens vei 32  
Postadresse: Postboks 120, 8088 BODØ, ORG: NO 971 576 561  
T: 75 52 00 07, M 48 88 24 67, E: nordland@blindeforbundet.no                           
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ber vi kommunene legge opp til at parkering skal skje i klart definerte 

parkeringsplasser utenfor gangarealer. Det må legges vekt på hvordan disse 

er adskilt fra gangbanen og man må legge til grunn universell utforming når 

man utformer disse parkeringsplassene. De må være godt visuelt og taktilt 

merkede områder, og ikke minst må de være plassert godt utenfor 

gangbanen.  

  

Nå som el-sparkesykler omklassifiseres til motorvogn, mener 

Blindeforbundet at en naturlig konsekvens av dette er at det ikke skal være 

lov å legge til rette for parkering på fortau.  

  

Antallbegrensning og avtaleperiode  

Vi mener 500 er for mange el-sparkesykler for utleie i Bodø kommune. 

Utleiesesongen 2021 viste etter vår mening med stor tydelighet at det var 

for mange av dem. Uforsiktig kjøring og elsparkesykler som var parkert til 

stor hinder for gående var førte til utrygghet og fare. Når det gjelder å 

begrense antall aktører til to er dette noe vi mener er fornuftig. Dette gir 

bedre mulighet til å følge aktørene opp. Utleieperioden bør etter vår mening 

begrenses til 1 år. Dette fordi det gir bedre mulighet til å avslutte avtaler 

med useriøse aktører.   

  

Avslutning  

Blindeforbundet ønsker å understreke viktigheten av at fortau skal være 

trygge steder å ferdes for fotgjengere. Myke trafikanter må kunne bevege 

seg fritt uten å utsettes for hindringer og andre ubehagelige og potensielt 

farlige situasjoner når de ferdes på arealer tiltenkt dem.  

  

"Mobilitet for alle" blir vektlagt i dagens samferdselsplanlegging, noe som 

særlig viser til å bedre mobiliteten for mennesker med få 

mobilitetsalternativer. Blinde og svaksynte er en slik gruppe, og ved å tillate 

bruk av el-sparkesykler på fortau og gangareal blir vår mobilitet redusert - 

ikke styrket. Manglende regulering er derfor i konflikt med et 

samferdselspolitisk mål om mobilitet for alle.   

  

  

Med vennlig hilsen  

Norges Blindeforbund Nordland  

  

  

Mary Wallstad/s/                              Siv Bremnes/s/  

Styreleder           Daglig leder 

Norges Blindeforbund Nordland, Gidsken Jakobsens vei 32  
Postadresse: Postboks 120, 8088 BODØ, ORG: NO 971 576 561  
T: 75 52 00 07, M 48 88 24 67, E: nordland@blindeforbundet.no                          
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fra 

Nivel AS 

ved Knut Solvig & Harald Sævareid 

til 

Bodø kommune 

ved Teknisk avdeling, Bygg og miljø 

02. mai 2022 

2022/1233 Innspill og merknader til forskrift om 

utleie av små elektriske kjøretøy i Bodø 

kommune 

Nivel hjelper byer med å regulere mikromobilitet. Vi leverer digitale 

reguleringsverktøy som setter byene i stand til å dynamisk respondere på 

hvordan markedet og operatørene endrer seg. Slik kan byene ta styringen 

på bruken av en knapphetsressurs, det offentlige arealet. og balansere 

byens ulike behov, digitalt, smart og effektivt. 

Med 2-veis datautveksling mellom byen og utleieselskapene setter vi 

dataene i arbeid. Smarte algoritmer og mikrotransaksjoner lar byene få 

mest mulig ut av disse nye mobilitetsformene - samtidig som vi reduserer 

utslippene og oppfyller andre samfunnsmål. Som en del av pakken tilbyr vi 

også en app for rapportering av feilparkeringer, som engasjerer innbyggere 

og gir innspill til operatørenes rydderuter. 

I Bergen regulerer kommunen mer enn 6000 sparkesykler gjennom vårt 

system, og vi har syv operatører tilknyttet. Løsningen er omtalt annet 

omtalt i DN og Teknisk Ukeblad. Vi har også startet samarbeid med 

Sarpsborg og Ålesund og er i dialog med flere utenlandske og norske byer 

om å levere systemet nå utover 2022. 

Vi er også med med på det NFR-støttede forskningsprosjektet til Oslo 

Kommune/TØI om regulering av mikromobilitet, MikroReg. Vi er i tett dialog 

med OMF, som forvalter og utvikler datastandarden MDS, som brukes for 

digital, offentlig regulering av mikromobilitet. Vi har landet finansiering med 

etablerte investorer for videre vekst og utvikling - og er alumni fra EU-

akseleratoren EIT Urban Mobility. Vi er også en del av smartbyklyngen 

Nordic Edge. 

Med vår erfaring fra andre byer går vi i vårt høringssvar gjennom 

forskriften, paragraf for paragraf, med innspill for at kommunen skal kunne 

få det beste ut av mikromobiliteten og samtidig balansere de ulike behov i 

det offentlige rom. 

 
Harald Sævareid Knut Solvig daglig 

leder Policy advisor 

harald@nivel.no / 92081006 knut@nivel.no / 45 918 284 
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§ 1 Formål 
Det er bra at forskriften gjentar lovens formål om effektiv forvaltning. Det kan 

en nettopp få til med datadeling mellom partene og dynamisk regulering. 

Digital regulering kan bidra til at kommunen dynamisk kan endre på 

parametre for å oppnå klimavennlige løsninger, og godt miljø og lokalmiljø i tillegg til 

at en kan forvalte gategrunnen for å fremkommelige og trygge offentlige 

rom. 

§ 2 Definisjoner 
Forskriften bør også kunne inkludere privat grunn, der kommunen har 

avtale med grunneier om regulering av området. Dette har vært en 

problemstilling i Bergen der private grunneiere eier store sentrumsnære 

områder, som i Solheimsviken. 

Under punkt d) bør det presiseres at plassering også gjelder 

sluttbrukers/leietakers plassering av kjøretøyene. Dette både styrer utleier 

enkelt i dag gjennom sine elektroniske gjerder/geofencing i sine systemer, 

så en kan godt likebehandle kjøretøy plassert av sluttbruker, f.eks ved 

slutten av en tur, et leieopphold - som et kjøretøy plassert av utleier. 

§ 3 Krav om tillatelse 
Det er ikke totalantallet sparkesykler som er problemet, men opphopning 

på enkelte steder. Kommunen legger opp til antallsbegrensing på et digitalt 

avgrenset sone fastsatt av kommunen. Vi vil anbefale at dette ikke låses fast i 

forskrift, men at det heller står i kunngjøring og at dette kan endres opp og 

ned ved behov. Det er vanskelig å forutsi antallet som gir et passende godt 

mobilitetstilbud, samtidig som en opprettholder ryddige gater, mermed bør 

ikke dette antallet låses i forskrift. 

§ 4 Kunngjøring av tillatelser 
For konkurransen vil det være bra om andre operatører kan melde sin 

ankomst senere, men forøvrig forholde seg til de samme forhold i 

forskrift/kunngjøring. 

Det bør skrives i forskriften hva som skjer med tillatelsen om en operatør 

trekker seg ut under tillatelse perioden. Her må en tenke seg godt om så en 

ikke ender opp i en situasjon med duopol/monopol og et dårligere tilbud til 

brukerne, om en automatisk overfører tillatelser til gjenværende 

operatører. 

§ 5 Krav til søknaden og utvelgelseskriterier 
Dere må være oppmerksom på å ikke være for statisk i forskriften. De 

utvalgskriteriene bør være åpen til å kunne endres dersom dere finner ut 

ved en senere anledning at det er krav som ikke er relevante lenger. Man 

må huske at forskriften skal danne grunnlaget for kontroll, men at den bør 

være åpen slik at dere ikke låser dere for mye fast. Det er bedre å ha 

kravene til utleiere i selve kunngjøringen som kan endres hver gang, så 

slipper man å måtte revidere forskriften om noe skulle endre seg. 

Det er veldig bra at dere nevner at “Virksomheter som søker om tillatelse 

etter forskriften, kan ikke ha samme eier og/eller tilhøre samme konsern, 

slik konsern er definert i aksjeloven § 1-3”. 

156



§ 6 Vilkår for bruk av tillatelse 

Det er satt en unødvendig lang frist for iverksettelse etter varsel. Med 

teknologi som Nivel tilbyr vil dere kunne stille krav på at forandringer i 

geofence må forekomme ikke senere enn utløpet av neste arbeidsdag. En 

kortere frist vil også kunne forebygge uønskede hendelser. 

§ 6 f. 

Med tanke på reguleringens digitale natur bør ikke tidsrom for når en 

tjeneste skal være åpen eller ei reguleres i forskrift. Endring i bruksmønstre 

kan gjøre andre tidspunkter vel så aktuelle. Eventuelt kan det også tenkes 

at andre løsninger gjør nattestengning unødvendig eller at en kun vil stenge 

i visse områder. 

Digital regulering åpner for dynamisk opprettelse, avvikling og justering av 

soner med fartsbegrensning, ferdsel forbudt og parkering forbudt. Disse 

kan også være tidsstyrt slik at en kan sette innføre nattestengning. 

Detaljene omkring dette må kommuniseres digitalt, og ikke låses i forskrift, 

ref. artikkel fra Stavanger universitetssykehus fra 24. januar 2022: 

 

Vi ser dette i mange forskriftsforslag, dette med et statisk tidspunkt for 

stenging av utleievirksomhet er ugunstig. Vi foreslår en mer dynamisk 

håndtering av dette problemet. Istedenfor å fastsette et tidspunkt i 

forskriften gir kommunen seg muligheten til å justere tidspunkt digitalt. 

Forslag til ny ordlyd på bokstav f: 

Utleie kan skje alle dager, hele dagen. Kommunen kan sette begrensning i når 

tjenesten skal være åpen i hele eller deler av kommunen. Dette kommuniseres 

digitalt. 

Sekundært kan en si: 

Utleie kan skje alle dager, hele dagen unntatt i tidsrommet mellom kl. 23.00 – 05.00. 

Kommunen står fritt til å endre disse tidsrommene, som vil bli kommunisert digitalt. 

§ 6 i. 

Her er det viktig at selskapene formidler en kobling mellom mellom digital 

ID og fysisk ID på syklene. Vi har opplevd at noen utleiere bruker ulike IDer 

på digital kjøretøys-ID og fysisk merket ID. 
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Forslag til ny tekst. 

Alle små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn, samt ID som kan leses 

manuelt og digitalt for å identifisere kjøretøyet. IDen som vises visuelt på kjøretøyet 

må kunne kobles til den kjøretøys-IDen som er rapportert inn digitalt. 

§ 9 Avslutning av utleievirksomhet 

Se kommentar under § 4. 

§ 10 Mislighold 
Se gode eksempler i Bergens forslag til forskrift for hvordan en her kan 

være konkrete. 
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BODØ KOMMUNE  

Postboks 319  

  

8001 BODØ  

   

  

    

   

     

Behandlende enhet:  Saksbehandler/telefon:  Vår referanse:  Deres referanse:  Vår dato:  
Vegdirektoratet  Anette Hauge / 95801098  22/65202-2  2022/1233  05.04.2022  

          

           

Innspill til høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på 

offentlig grunn i Bodø kommune  

Vi viser til høring 1. april 2022 om forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på 

offentlig grunn i Bodø kommune. Statens vegvesen har ingen innspill til forslaget.     

  

Veg- og trafikkjuridisk  

Med hilsen  

  

  

  

Anette Hauge  

seniorrådgiver  

  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.  

  

   

    

   
Postadresse  Telefon: 22 07 30 00  Kontoradresse  Fakturaadresse  
Statens vegvesen  

  Brynsengfaret 6A  Statens vegvesen  

Vegdirektoratet  firmapost@vegvesen.no  0667 OSLO  Regnskap  
Postboks 1010 Nordre Ål        Postboks 702  

2605 LILLEHAMMER  Org.nr: 971032081     9815 Vadsø  

            

            

  

 

 
Fra: Ragnhild Edvardsen[Ragnhild.Edvardsen@bodo.kommune.no] 
Sendt: 29.04.2022 12:22:40 
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no] 

159



Tittel: Sak 2022/1233 Innspill fra Saltstraumen kommunedelsutvalg til Høring av forskrift om 

utleie av små elektriske kjøretøy  

 

PS 22/11 Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy  

  
Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 20.04.2022:  
  
Vedtak:  

Tas til orientering. 
  
  
  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Edvardsen  
Utvalgssekretær 
Saltstraumen og 

Tverlandet Politisk 

Sekretariat 

911 72 622 ( 755 57 910) 
ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no 
www.bodo.kommune.no  
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Fra: Ragnhild Edvardsen[Ragnhild.Edvardsen@bodo.kommune.no] 
Sendt: 29.04.2022 12:26:55 
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no] 
Tittel: Sak 2022/1233: Innspill fra Tverlandet kommunedelsutvalg til Høring av forskrift om utleie 

av små elektriske kjøretøy  

 

PS 22/10 Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy  
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Vurdering av høringsinnspill 

1 Norges blindeforbund, Nordland 

1.1 Forbud mot ferdsel med små elektriske kjøretøy på fortau 

1.1.1 Innspillet 

Norges blindeforbund, Nordland har spilt inn at det bør innføres et nasjonalt forbud mot ferdsel med 
små elektriske kjøretøy på fortau. Frem til et eventuelt nasjonalt forbud er på plass, bes Bodø 
kommune om å utarbeide strenge regler for ferdsel på fortau med små elektriske kjøretøy.   

1.1.2 Vurdering av innspillet 

Det vises forståelse for innspillet om et lokalt forbud mot ferdsel med små elektriske kjøretøy på 
fortau, da det har vist seg at mange førere av små elektriske kjøretøy ikke forholder seg til gjeldende 
regler om at kjøring på fortau. Det er tillatt å benytte elektriske sparkesykler på fortau og på gang- 
og sykkelveier, forutsatt at gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder 
for gående. Ved passering av gående på fortau er maksimalt tillatt hastighet 6 km/t. Som følge av at 
disse reglene ikke etterleves, vurderer lovgiver et totalforbud for ferdsel med små elektriske 
motorkjøretøy på fortau.1 Samtidig må det tas hensyn til at risikoen ved bruk av små elektriske 
kjøretøy vil øke ved at et eventuelt forbud mot ferdsel på fortau vil medføre at førere av små 
elektriske kjøretøy i større grad må dele trafikkareal motorvogner. Lovgiver vurderer av den grunn 
flere alternativer til totalforbud, herunder en øvre aldersgrense for ferdsel med små elektriske 
kjøretøy på fortau. Problemstillingen vedørende eventuelt forbud mot ferdsel på fortau med små 
elektriske kjøretøy vurderes følgelig å være en problemstilling av prinsipiell karakter, som lovgiver 
bør avklare.  

Det vises i tillegg til at tjenestedirektivet og tjenesteloven oppstiller krav til tillatelsesordninger må 
være begrunnet i legitime formål, være egnet som virkemiddel for å oppnå de legitime formålene, 
samt at virkemiddelene må være nødvendige og at virkemidlene i tillatelsesordningen være 
forholdsmessige. Nødvendighetskravet innebærer at det skal være vurdert alternative mindre 
inngripende tiltak som kan bidra til samme grad av oppfyllelse av det legitime formålet. Et mindre 
inngripende tiltak er allerede innfør, i form av nasjonale regler for bruk av små eklektiske kjøretøy på 
fortau. Nødvendighetskravet vurderes følgelig å ikke være oppfylt.  

Med henvisning til ovenstående er innspillet om innføring av lokalt forbud mot ferdsel av små 
elektriske kjøretøy på fortau ikke tatt til følge. Innspillet tas imidlertid til etterretning og kommunen 
vil, sammen med utleievirksomhetene, vurdere hvilke tiltak som kan innføres for å redusere uønsket 
atferd, ulemper for myke trafikanter og risiko for ulykker. 

 
1 1 «Høringsnotat» pkt. 6.1, inntatt som vedlegg 1 til høring av forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
(https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/horinger/2022/21-194155-forslag-for-nye-regler-for-sma-
elektriske-kjoretoy/vedlegg-1---horingsnotat2.pdf).  
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1.2 Ferdsel med små elektriske kjøretøy i gågater 

1.2.1 Innspillet 

Norges blindeforbund, Nordland har spilt inn at det som hovedregel bør være forbud mot ferdsel 
med små elektriske kjøretøy i gågater, og at unntak fra dette kun bør gjøres i de tilfeller at det er 
etablert adskilt sykkelvei i gågaten.  

1.2.2 Vurdering av innspillet  

Ferdsel skal i gågater skal skje i «gangfart», jf. trafikkreglene § 13 nr. 3 og det er kun tillatt å parkere 
når det ikke er til unødig hinder eller ulempe, jf. trafikkreglene § 18 nr. 4. Grunnet ulykker og 
konflikter mellom gående og førere av små elektriske kjøretøy i gågater, vurderer lovgiver å innføre 
forbud mot ferdsel med små elektriske kjøretøy i gågater.2 Det vurderes at innføring at et 
totalforbud mot bruk av små elektriske kjøretøy er en lovgiveroppgave, på lik linje som innføring av 
eventuelt forbud mot å benytte fortau.  

Det bemerkes i tillegg at forskriften § 6 bokstav a nr. 2 og 3 gir kommunen hjemmel til å fastsette 
bruksforbud eller hastighetsbegrensninger i gitte soner, herunder gågater. Intensjonen er at sonene 
skal fastsettes av kommunen i dialog med de utleievirksomhetene som får tillatelse til å drive utleie i 
kommunen, men at det minimum skal fastsettes hastighetsbegrensning for små elektriske kjøretøy 
som omfattes av forskriften i gågater. 

Med henvisning til ovenstående har ikke høringsinnspillet medført endringer i forskriften. 

1.3 Kjennemerker 

1.3.1 Innspillet 

Norges blindeforbund, Nordland har spilt inn at det i forskriften bør inntas krav om at små elektriske 
kjøretøy skal merkes med tydelige kjennemerker, slik at det med enkelhet kan identifiseres hvilken 
utleier kjøretøyet eies av.  

1.3.2 Vurdering av innspillet  

Innspillet at små elektriske kjøretøy skal merkes vurderes å være ivaretatt i forskriften § 6 bokstav i, 
som oppstiller krav om at små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn og 
kontaktinformasjon til utleier, samt være merket med ID som kan leses manuelt og digitalt for å 
identifisere kjøretøyet. Høringsinnspillet vurderes følgelig å være ivaretatt.   

1.4 Parkering av små elektriske kjøretøy 

1.4.1 Innspillet 

Norges blindeforbund, Nordland t har spilt inn at det bør innføres nasjonale regler for parkering av 
små elektriske kjøretøy. Frem til slik regulering foreligger bes Bodø kommune om å legge opp til at 
parkering av små elektriske kjøretøyer skjer på klart definerte parkeringsplasser.  

 
2 «Høringsnotat» pkt. 6.2, inntatt som vedlegg 1 til høring av forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
(https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/horinger/2022/21-194155-forslag-for-nye-regler-for-sma-
elektriske-kjoretoy/vedlegg-1---horingsnotat2.pdf).  
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1.4.2 Vurdering av innspillet  

Det er ingen tvil om en av de største utfordringene vedrørende små elektriske kjøretøy er 
parkeringssituasjonen, særlig i de større byene. Erfaring viser at kjøretøyene ofte blir parkert eller 
henslengt på smale fortau, torg og i parker, noe som skaper utfordringer for andre trafikanters 
framkommelighet og sikkerhet. Et tiltak som kan skape ryddigere parkeringsforhold, er oppmerking 
av parkeringsplasser på steder der man mener at det er hensiktsmessig at slike kjøretøy parkeres.3  

Erfaring fra Bodø tilsier at parkering av private små elektriske kjøretøy ikke utgjør et særlig problem. 
Det vurderes av den grunn at det i første omgang er tilstrekkelig at det etableres digitale 
parkeringsplasser, som vil være gjeldende for de kjøretøyene som blir omfattet av forskriften. 
Forslag om at parkering av små elektriske kjøretøyer kun skal kje på klart definerte parkeringsplasser 
vurderes følgelig å være delvis ivaretatt gjennom kommunens mulighet til å etablere digitale 
parkeringsplasser. Det bemerkes i den forbindelse at kommunen, i samarbeid med 
utleievirksomhetene, vil kartlegge hvor det er hensiktsmessig å etablerer digitale parkeringsplasser. 
Det vil fortløpende bli vurder om det er behov for etablering av skiltede parkeringsplasser. 

1.5 Antallsbegrensning 

1.5.1 Innspillet 

Norges Blindeforbund, Nordland har spilt inn at maksimumbegrensningen på antall små elektriske 
sparkesykler innenfor antallsbegrensningssonene er for høy. Forbundet begrunner innspillet med at 
2021-sesognen var preget av uforsiktig kjøring og parkerte små elektriske kjøretøy medførte 
utrygghet og fare for de gående.  

1.5.2 Vurdering av innspillet  

Den foreslåtte antallsbegrensingen vurderes, ut fra den kunnskapen en har per i dag, å gi være det 
antallet som ut ifra kommunens areal og antall innbyggere på en mest hensiktsmessig måte 
balanserer kryssende hensyn som fremkommelighet, trygge offentlige rom, bærekraftig drift for 
utleievirksomhetene og et fullverdig tilbud til innbyggere. Det vises for øvrig til høringsnotatet pkt. 
4.4.2 for begrunnelse for antallsbegrensingen på 500 kjøretøy. 

Til sammenligning vis det til at Bergen kommune i forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på 
offentlig grunn, som trådte i kraft den 30. mars 2022, har vedtatt en antallsbegrensning på totalt 900 
kjøretøy innenfor den den indre sentrumssonen (omtalt som sone 1 i forskriften) og maksimalt 1 500 
kjøretøyer innenfor bygatesonen (omtalt som sone 2 i forskriften).  

Det nevnes for øvrig at administrasjonens erfaring fra 2021-sesognen er at innbyggere, særlig 
brukere av små elektriske kjøretøy, vurderte uteleitilbudet å ikke være tilstrekkelig. Begrunnelsen 
for dette at et tilsynelatende lavt antall kjøretøyer resulterer i lange avstander mellom hvert 
tilgjengelige kjøretøy.  

Med henvisning til ovenstående fastholdes antallsbegrensningen på 500.  

 
3 «Høringsnotat», pkt. 6.2.4 inntatt som vedlegg 1 til høring av forslag om nye regler for små elektriske 
kjøretøy (https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/horinger/2022/21-194155-forslag-for-nye-regler-for-
sma-elektriske-kjoretoy/vedlegg-1---horingsnotat2.pdf). 
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1.6 Avtaleperiode 

1.6.1 Innspillet 

Norges Blindeforbund, Nordland har spilt inn at varigheten på tillatelser etter forskriften § 3 bør 
begrenses til ett år. Innspillet begrunnes med at forbundet vurderer at det vil gi kommunen bedre 
mulighet til å trekke tilbake tillatelser fra useriøse aktører.  

1.6.2 Vurdering av innspillet  

Det vurderes at kommunen gjennom forskriften § 10 vil ha tilstrekkelig hjemmel til å kunne 
trekke tilbake utstedte tillatelser for gjentagende eller grove overtredelse av utleieloven, 
forskriften eller vilkår i tillatelse etter forskriften. Det antas at kortere tillatelsesperiode vil 
tiltrekke utleievirksomheter med kort tidshorisont og lavt fokus på bærekraft. Lengre 
tillatelsesperiode antas å bidra til økt forutberegnelighet for utleievirksomhetene og økt 
samarbeidsklima mellom virksomhetene og kommunen. Det vises for øvrig til høringsnotatet pkt. 
4.4.2 for begrunnelsen for varigheten på to år.  

Med henvisning til ovenstående er innspillet om å redusere varigheten på tillatelse fra to til ett år 
ikke tatt til følge.  

2 Nivel AS  

2.1 Forskriftens virkeområde 

2.1.1 Innspillet 

Nivel AS har spilt inn at erfaring fra Bergen taler for at virkeområdet til forskriften bør utvides til også 
å gjelde privat grunn hvor kommunen har avtale med grunneier om regulering av grunnen.   

2.1.2 Vurdering av innspillet  

Utleieloven §§ 3 og 4 gir kommunen hjemmel til å gi forskrift om bruk av offentlig grunn. 
Utleievirksomhet som drives fra privat grunn omfattes følgelig ikke av loven, jf. forarbeidene til 
utleieloven.4  Forslagey om å utvide virkeområdet til forskriften til også å gjelde privat grunn er av 
den grunn ikke tatt til følge.  

2.2 Definisjon av begrepet «plassering» 

2.2.1 Innspillet 

Nivel AS har spilt inn at det i forskriften § 2 bokstav d bør presiseres at definisjonen av begrepet 
«plassering» også omfattes av leietakers plassering av små elektriske kjøretøy.   

2.2.2 Vurdering av innspillet  

Med «plassering» følger det av forskriftsforslaget § 2 bokstav d at det menes aktivitet i regi av 
utleievirksomhet, herunder utplassering, flytting, omplassering og rydding. Parkering av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn som foretas i regi av leietaker faller utenfor virkeområdet til 
forskriften. Dersom en leietaker parkerer et små elektrisk kjøretøy på en slik måte at det hindrer 

 
4 Innst.643 L (2020–2021), vedlegg 3, innspill til utleieloven § 1.  
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fremkommelighet, vil kommunen uansett ha hjemmel i forskriften til å pålegge den aktuelle 
utleievirksomheten å fjerne kjøretøyet.  

2.3 Antallsbegrensning 

2.3.1 Innspillet 

Nivel AS har spilt inn at det ikke er totalantallet små elektriske sparkesykler som er problematisk, 
men opphopning av kjøretøyene på enkelte steder. Nivel AS anbefaler at antallsbegrensningen ikke 
fastsettes i forskriften, men at antallet heller angis i kunngjøring og følgelig kan endres ved behov. 
Nivel AS begrunner innspillet med at det er vanskelig å forutsi det nøyaktige antallet som gir et 
passende godt mobilitetstilbud, samtidig som en opprettholder ryddige gater.  

2.3.2 Vurdering av innspillet  

Av hensyn til blant annet demokratiske prosesser og forutsigbarhet vurderes det at 
antallsbegrensningen bør være gitt i forskriften. Det vises for øvrig til høringsnotatet pkt. 4.4.2 for 
begrunnelse for antallsbegrensingen på 500 kjøretøy. 

2.4 Følger av at en virksomhet med tillatelse trekker seg  

2.4.1 Innspillet 

Nivel AS har spilt inn at det bør fremgå av forskriften hva følgene av at en virksomhet med tillatelse 
legger ned virksomheten sin i Bodø kommune i tillatelsesperioden, dette blant annet for å unngå at 
det oppstår monopolsituasjoner.  

2.4.2 Vurdering av innspillet  

Det følger av forskriftsforslaget § 4 siste ledd at det ved bortfall av tillatelse grunnet avslutning av 
utleievirksomhet, jf. forskriften § 10, vil kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å kunngjøre 
den bortfalte tillatelsen. I hensiktsmessighetsvurderingen vil blant annet bli vektlagt hvor lang tid 
det er igjen av tillatelsesperioden. Ny kunngjøring vil ikke finne sted dersom gjenstående 
periode er så kort at kommunen ikke vil kunne overholde alminnelige sakbehandlingsregler. Ved 
avslutning av utleievirksomhet vil med andre ord ikke de kjøretøyene som frigjøres automatisk 
overføres til den gjenstående virksomheten uten at det er gjennomført kunngjøring.  Det vise 
for øvrig til høringsnotatet pkt. 4.5 siste avsnitt.  

2.4.3 Søknadskrav og utvelgelseskriterier  

2.4.4 Innspillet 

Nivel AS har spilt inn at kommunen bør være tilbakeholden med å oppstille for statiske søknadskrav 
og utvelgelseskriterier i forskriften. Nivel AS anbefaler at det kun oppstilles generelle krav og 
kriterier i forskriften, og at konkrete krav og kriterier oppstilles i kunngjøringen. Dette for å minimere 
behovet for revisjon av forskriften.  

2.4.5 Vurdering av innspillet  

Hensynet til forutberegnelighet for utleievirksomhetene vurderes å veie tyngre enn potensielt behov 
for snarlig revisjon av forskriften. Innspillet tas av den grunn ikke til følge.  
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2.5 Frist for iverksettelse av midlertidige og permanente digitale soner 

2.5.1 Innspillet 

I forskriften § 6 bokstav a andre ledd oppstilles det krav om at utleievirksomhet med tillatelse skal 
iverksettes etablering av nye digitale soner minimum innen en uke etter mottatt varsel fra 
kommunen. Nivel AS har spilt inn at denne fristen er unødvendig lang, som følge av at det eksisterer 
teknologi som innebærer at frist for forandringer i digitale soner vil kunne gjennomføres ikke senere 
enn utløpet av neste virkedag.  

2.5.2 Vurdering av innspillet  

Hensynet til forutberegnelighet tilsier at utleievirksomhetene må få en viss minimumstid til å 
omstille seg eventuelle etableringer av nye soner. En dags varsel vurderes å være for kort. Frist på en 
uke for endring av digitale soner opprettholdes av den grunn.  

2.6 Tidspunkt for når utleie kan skje  

2.6.1 Innspillet 

Det følger av forskriftsforslaget § 6 bokstav f at utleie kan skje alle dager, hele dagen, unntatt i 
tidsrommet mellom 23.00 - 05:00. Nivel AS har spilt inn at det med tanke på reguleringens digitale 
natur bør ikke gis regler om tidsrom for når leie av små elektriske kjøretøy kan finne sted, men at 
dette bør fastsettes digitalt ut fra blant annet brukermønstre. Nivel AS foreslå en mer dynamisk 
tilnærming hva angår tidspunkt for begrensing av utleie av små elektriske kjøretøy.  

2.6.2 Vurdering av innspillet  

Hensynet til forutberegnelighet taler for at begrensning i tidspunkt for når utleie ikke kan skje skal 
fremgå av forskriften. Høringsinnspillet til Nivel AS er følgelig ikke tatt til følge.   

2.7 Krav om merking av små eklektiske kjøretøy 

2.7.1 Innspillet 

Nivel AS har fremmet forslag om endring av ordlyd i forskriftsforslaget § 6 bokstav i som oppstiller 
krav om at små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn og kontaktinformasjon til 
utleier, samt ID som kan leses manuelt og digitalt for å identifisere kjøretøyet. Rent konkret foreslår 
Nivel AS at det inntas en andre setning i bestemmelsen som lyder som følger:  

 «... 

IDen som vises visuelt på kjøretøyet må kunne kobles til den kjøretøys-IDen som er rapportert 
inn digitalt. 

...» 

 
Nivel AS begrunner forslaget med at det er viktig at utleievirksomhetene formidler en kobling 
mellom digital ID og fysisk ID på syklene. Dette som følge av at Nivel AS har erfaring med enkelte 
utleiere benytter ulike IDer på digital kjøretøys-ID og fysisk merket ID. 
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2.7.2 Vurdering av innspillet  

I forskriften § 6 bokstav i oppstilles det krav om at små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med 
firmanavn og kontaktinformasjon til utleier, samt ID som kan leses manuelt og digitalt for å 
identifisere kjøretøyet. Det vurderes at sistnevnte bestemmelse er utformet slik at den gir 
kommunen tilstrekkelig mulighet til forvalting og oppfølgning av forskriften.  

2.8 Mislighold 

2.8.1 Innspillet 

Nivel AS har spilt inn at det i forskriftsforslaget § 10 bør angis konkrete eksempler på hva som er å 
anse som mislighold etter forskriften. 

2.8.2 Vurdering av innspillet  

Forskriftsforslaget § 10 samsvarer med utleieloven § 4 tredje ledd andre setning, som stadfester at 
kommunen kan trekke tilbake tillatelsen ved gjentatte eller grove overtredelser av kommunens 
forskrift eller vilkår stilt i tillatelsen. Bestemmelsene legger opp til en konkret skjønnsmessig 
vurdering av hva som er å anse som grove overtredelser av forskrift eller vilkår stilt i tillatelsen. Det 
er av den grunn er det ikke innarbeidet konkrete eksempler på hva som er å anse som mislighold 
etter forskriften.   
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Bodø eldreråds behandling i møte den 30.05.2022: 
 

 

 
 
 

Kommunedirektørens forslag innstilling 
 

1. Bystyret vedtar reviderte reglement for medvirkningsrådene. 
 

2. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å oppdatere alle kommunale reglement med 
gjeldende stillingstitler for kommunens administrasjon.  

 
 

Hva aktualiserer saken? 
Bystyret behandlet i møte 31.03.2022 (PS 22/21-25) medvirkningsrådenes årsmeldinger for 2021. I 
forbindelse med behandlingen ba bystyret om en sak der rådene gis taletid i bystyrets utvalg.  
 
I denne saken legger kommunedirektøren fram forslag til reviderte reglement for kommunale 
medvirkningsråd i tråd med dette, og ber samtidig om fullmakt til å oppdatere alle kommunale 
reglement med gjeldende stillingstitler for kommunens administrasjon. 
 

Saksopplysninger 
Bystyret vedtok reviderte vedtekter for medvirkningsrådene 05.09.2019 (PS 19/149). Ved 
revideringen ble vedtektene harmonisert for å gi rådene like rammebetingelser samt gjort 
nødvendige endringer som følge av ny kommunelov og ny forskrift om medvirkningsordninger. 
 
I denne saken foreslår kommunedirektøren at rådene gis taletid i bystyrets utvalg samt at det 
gjøres enkelte justeringer/oppdateringer i reglementene. Saken omfatter reglement for eldrerådet, 
rådet for personer med funksjonsnedsettelse, rådet for rus og psykisk helse og Flerkulturelt råd. 
Ungdomsrådet og kommunedelsutvalgene er gjennom sine vedtekter allerede gitt taletid i bystyrets 
utvalg. Vedtektene for Ungdomsrådet ble sist revidert 10.02.2022 (PS 22/11) og for 
kommunedelsutvalgene 09.05.2019 (PS 19/58). 
 
 
Forslag til endringer i medvirkningsrådenes reglement 
 
1. Taletid for rådene i bystyrets utvalg 
 

I dagens vedtekter § 6 er rådene gitt inntil 10 minutter taletid ved oppstart av bystyremøter. 
Kommunedirektøren foreslår at rådene også gis inntil 10 minutter taletid ved oppstart av 
utvalgsmøter. 
 
Dette innebærer at taleretten er avgrenset til å gjelde ved oppstart av møtene, altså atskilt fra 
saksbehandling, debatt og det alminnelige ordskiftet, samt avgrenset til å gjelde saker som 
ligger innenfor rådenes virkeområder, i tråd med kommunelovens bestemmelser (jf. uttalelse 
fra departementet av 28.05.2020 og kommentar til kommuneloven § 11-2). 
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2. Navn på rådet for rus og psykisk helse 

 
Kommunedirektøren foreslår at rådet for rus og psykisk helse endrer navn til rådet for psykisk 
helse og ruspolitikk.  
 
Dagens navn kan gi inntrykk av at rådet skal jobbe for rus. Rådets oppgave er å behandle 
saker som gjelder psykisk helse og saker av generell og prinsipiell ruspolitisk karakter. 
Kommunedirektøren mener forslaget til nytt navn bedre reflekterer rådets oppgaver. 

 
 
 
3. Språklige endringer 

 
Kommunedirektøren foreslår at benevnelsen reglement benyttes i stedet for vedtekter. Denne 
benevnelsen brukes i kommuneloven og kommunedirektøren mener det er hensiktsmessig at 
samme begrep som i loven benyttes. 
 
I tillegg foreslås følgende språklige endringer: «rådmann» endres til «kommunedirektør», 
«valgnemnd» endres til «valgutvalg» og «godtgjøringsreglement» endres til «forskrift om 
godtgjøring». 

 
 
 
Oppdatering av andre reglement 
Bystyret vedtok 04.02.2021 (PS 21/2) å endre tittel på administrasjonens øverste leder fra 
rådmann til kommunedirektør ved tilsetting av ny kommunedirektør. Dette er oppdatert i 
delegeringsreglementet, men ikke i andre politiske reglement. Kommunedirektøren ber om fullmakt 
til å oppdatere alle kommunale reglement med gjeldende stillingstitler for kommunens 
administrasjon.  
 
 

Konklusjon og anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler at bystyret vedtar reviderte reglement for medvirkningsrådene slik 
disse fremgår av vedlegg 1-4, samt gir kommunedirektøren fullmakt til å oppdatere reglementet for 
folkevalgte organer, slik som beskrevet i saken. 
 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Anna Welle 
  Assisterende kommunedirektør 

Saksbehandler: Joacim Ekrem Johansen  

Trykte vedlegg: 
1 Reglement for rådet for psykisk helse og ruspolitikk - gjeldende og forslag til endringer 
2 Reglement for Bodø eldreråd - gjeldende og forslag til endringer 
3 Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse - gjeldende og forslag til 

endringer 
4 Reglement for Flerkulturelt råd - gjeldende og forslag til endringer 
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Andre referanser: 
Ingen 
 
 
 
Bærekraftsmål 
 

 

Delmål 16.7) Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative 
beslutningsprosesser på alle nivåer 
 
 
Reglementene for medvirkningsrådene skal legge til rette for bred medvirkning fra ulike 
grupper i beslutningsprosesser i kommunen.  
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Gjeldende: Forslag til endringer: 
 

Vedtekter for rådet for rus og psykisk 
helse 
 

Reglement for rådet for psykisk helse og 
ruspolitikk 

§ 1.  Forankring 
 
Rådet for rus og psykisk helse er opprettet med 
hjemmel i kommuneloven § 5-7. 
 

§ 1.  Forankring 
 
Rådet for psykisk helse og ruspolitikk er opprettet med 
hjemmel i kommuneloven § 5-7. 
 

§ 2.  Formål 
 
Rådet for rus og psykisk helse er et rådgivende organ 
for Bodø kommune. 
 

§ 2.  Formål 
 
Rådet for psykisk helse og ruspolitikk er et rådgivende 
organ for Bodø kommune. 
 

§ 3.  Funksjon og oppgaver 
 
Rådet for rus og psykisk helse skal forelegges alle saker 
som gjelder psykisk helse og saker av generell og 
prinsipiell ruspolitisk karakter, herunder budsjett og 
planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Sakene skal 
legges fram så tidlig at uttalelser fra rådet har mulighet 
til å påvirke utfallet av sakene. Rådet kan ta opp saker 
på eget initiativ.  
 
Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i 
referansegrupper i planprosesser som faller innenfor 
rådets arbeidsområde. 
 
Rådet er partipolitisk uavhengig. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin 
virksomhet som legges fram for bystyret. 
 

§ 3.  Funksjon og oppgaver 
 
Rådet for psykisk helse og ruspolitikk skal forelegges 
alle saker som gjelder psykisk helse og saker av generell 
og prinsipiell ruspolitisk karakter, herunder budsjett og 
planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Sakene skal 
legges fram så tidlig at uttalelser fra rådet har mulighet 
til å påvirke utfallet av sakene. Rådet kan ta opp saker 
på eget initiativ.  
 
Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i 
referansegrupper i planprosesser som faller innenfor 
rådets arbeidsområde. 
 
Rådet er partipolitisk uavhengig. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin 
virksomhet som legges fram for bystyret. 
 

§ 4.  Sammensetning og valg 
 
Rådet for rus og psykisk helse velges av Bodø bystyre i 
medhold av kommunelovens bestemmelser. Rådet 
velges for fire år og følger kommunevalgperioden. 
Rådet skal bestå av fem medlemmer. Tre medlemmer 
skal være foreslått av organisasjoner innen psykisk 
helse og organisasjoner innen rus, og to medlemmer 
skal velges blant bystyrets medlemmer. Hvert kjønn 
skal være representert med minst 40 prosent. Det skal 
velges varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene 
fra organisasjonene og for medlemmene fra bystyret.   
 
Forslag på kandidater skal legges fram for kommunal 
valgnemnd, som innstiller til bystyret. 
 

§ 4.  Sammensetning og valg 
 
Rådet for psykisk helse og ruspolitikk velges av Bodø 
bystyre i medhold av kommunelovens bestemmelser. 
Rådet velges for fire år og følger 
kommunevalgperioden. Rådet skal bestå av fem 
medlemmer. Tre medlemmer skal være foreslått av 
organisasjoner innen psykisk helse og organisasjoner 
innen rus, og to medlemmer skal velges blant bystyrets 
medlemmer. Hvert kjønn skal være representert med 
minst 40 prosent. Det skal velges varamedlemmer i 
rekkefølge for medlemmene fra organisasjonene og for 
medlemmene fra bystyret.   
 
Forslag på kandidater skal legges fram for valgutvalget, 
som innstiller til bystyret. 
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Bystyret velger selv leder og nestleder. Leder skal 
fortrinnsvis velges blant medlemmene fra 
organisasjonene. 
 

Bystyret velger selv leder og nestleder. Leder skal 
fortrinnsvis velges blant medlemmene fra 
organisasjonene. 
 

§ 5.  Møter og saksbehandlingsregler 
 
Rådet for rus og psykisk helse avholder møter i henhold 
til møteplan vedtatt av bystyret, og ellers når leder eller 
1/3 av medlemmene krever det. 
 
Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og 
saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist 
på 7 dager før møtet, innkallingsdato og møtedato 
medregnet. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede på 
møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig. 
 
Rådmannen eller en representant for rådmannen har 
møte- og talerett i rådet. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til 
kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til 
medlemmene, ordfører, rådmann, komiteledere og 
berørte parter.  
 
For rådets virksomhet for øvrig gjelder 
kommunelovens, forvaltningslovens og 
offentlighetslovens bestemmelser om saksbehandling i 
folkevalgte organer. 
 

§ 5.  Møter og saksbehandlingsregler 
 
Rådet for psykisk helse og ruspolitikk avholder møter i 
henhold til møteplan vedtatt av bystyret, og ellers når 
leder eller 1/3 av medlemmene krever det. 
 
Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og 
saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist 
på 7 dager før møtet, innkallingsdato og møtedato 
medregnet. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede på 
møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig. 
 
Kommunedirektøren eller en representant for 
kommunedirektøren har møte- og talerett i rådet. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til 
kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til 
medlemmene, ordfører, kommunedirektør, 
utvalgsledere og berørte parter.  
 
For rådets virksomhet for øvrig gjelder 
kommunelovens, forvaltningslovens og 
offentlighetslovens bestemmelser om saksbehandling i 
folkevalgte organer. 
 

§ 6.  Møte- og talerett i andre organer 
 
Rådet for rus og psykisk helse gis inntil 10 minutter 
taletid ved oppstart av bystyremøter. Dersom taletid 
ønskes benyttet skal dette meddeles politisk sekretariat 
senest to dager før møtet. 
 

§ 6.  Møte- og talerett i andre organer 
 
Rådet for psykisk helse og ruspolitikk gis inntil 10 
minutter taletid ved oppstart av utvalgsmøter og 
bystyremøter. Dersom taletid ønskes benyttet skal 
dette meddeles politisk sekretariat senest to dager før 
møtet. 
 

§ 7.  Godtgjøring 
 
Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til 
Bodø kommunes godtgjøringsreglement for folkevalgte. 
 

§ 7.  Godtgjøring 
 
Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til 
forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og 
velferdsgoder, Bodø kommune, Nordland. 
 

§ 8.  Sekretariat 
 
Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for 
rådet. 
 

§ 8.  Sekretariat 
 
Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for 
rådet. 
 

§ 9.  Vedtektsendring 
 
Endringer av disse vedtektene skal vedtas av bystyret. 
 

§ 9.  Budsjett 
 
Rådet for psykisk helse og ruspolitikk skal ha eget 
budsjett. 
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§ 10.  Budsjett 
 
Rådet for rus og psykisk helse skal ha eget budsjett. 

§ 10.  Endring av reglementet 
 
Endring av reglementet skal vedtas av bystyret selv. 
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Gjeldende: Forslag til endringer: 

 
Vedtekter for Bodø eldreråd 
 

 
Reglement for Bodø eldreråd 

§ 1.  Forankring 
 
Bodø eldreråd er opprettet med hjemmel i 
kommuneloven § 5-12. 
 

§ 1.  Forankring 
 
Bodø eldreråd er opprettet med hjemmel i 
kommuneloven § 5-12. 
 

§ 2.  Formål 
 
Eldrerådet er et rådgivende organ for Bodø kommune, 
og skal sikre medvirkning fra eldre i Bodø kommune. 
 

§ 2.  Formål 
 
Eldrerådet er et rådgivende organ for Bodø kommune, 
og skal sikre medvirkning fra eldre i Bodø kommune. 
 

§ 3.  Funksjon og oppgaver 
 
Eldrerådet skal forelegges alle saker som gjelder eldre, 
herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i 
sakene. Sakene skal legges fram så tidlig at uttalelser fra 
rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Rådet 
kan ta opp saker på eget initiativ.  
 
Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i 
referansegrupper i planprosesser som faller innenfor 
rådets arbeidsområde. 
 
Rådet er partipolitisk uavhengig. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin 
virksomhet som legges fram for bystyret. 
 

§ 3.  Funksjon og oppgaver 
 
Eldrerådet skal forelegges alle saker som gjelder eldre, 
herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i 
sakene. Sakene skal legges fram så tidlig at uttalelser fra 
rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Rådet 
kan ta opp saker på eget initiativ.  
 
Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i 
referansegrupper i planprosesser som faller innenfor 
rådets arbeidsområde. 
 
Rådet er partipolitisk uavhengig. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin 
virksomhet som legges fram for bystyret. 
 

§ 4.  Sammensetning og valg 
 
Eldrerådet velges av Bodø bystyre i medhold av 
kommunelovens bestemmelser. Rådet velges for fire år 
og følger kommunevalgperioden. 
 
Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fem medlemmer 
skal være foreslått av organisasjoner som representerer 
eldre, og to medlemmer skal velges blant bystyrets 
medlemmer. Av rådets medlemmer skal mist fem ha 
fylt 60 år på valgtidspunktet. Hvert kjønn skal være 
representert med minst 40 prosent. Det skal velges 
varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene fra 
organisasjonene og for medlemmene fra bystyret.   
 
Forslag på kandidater skal legges fram for kommunal 
valgnemnd, som innstiller til bystyret. 
 
Rådet konstituerer seg selv, og velger selv leder og 
nestleder blant medlemmene som har fylt 60 år. Leder 

§ 4.  Sammensetning og valg 
 
Eldrerådet velges av Bodø bystyre i medhold av 
kommunelovens bestemmelser. Rådet velges for fire år 
og følger kommunevalgperioden. 
 
Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fem medlemmer 
skal være foreslått av organisasjoner som representerer 
eldre, og to medlemmer skal velges blant bystyrets 
medlemmer. Av rådets medlemmer skal mist fem ha 
fylt 60 år på valgtidspunktet. Hvert kjønn skal være 
representert med minst 40 prosent. Det skal velges 
varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene fra 
organisasjonene og for medlemmene fra bystyret.   
 
Forslag på kandidater skal legges fram for valgutvalget, 
som innstiller til bystyret. 
 
Rådet konstituerer seg selv, og velger selv leder og 
nestleder blant medlemmene som har fylt 60 år. Leder 
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skal fortrinnsvis velges blant medlemmene fra 
organisasjonene. 
 

skal fortrinnsvis velges blant medlemmene fra 
organisasjonene. 
 

§ 5.  Møter og saksbehandlingsregler 
 
Eldrerådet avholder møter i henhold til møteplan 
vedtatt av bystyret, og ellers når leder eller 1/3 av 
medlemmene krever det. 
 
Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og 
saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist 
på 7 dager før møtet, innkallingsdato og møtedato 
medregnet. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede på 
møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig. 
 
Rådmannen eller en representant for rådmannen har 
møte- og talerett i rådet. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til 
kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til 
medlemmene, ordfører, rådmann, komiteledere og 
berørte parter.  
 
For rådets virksomhet for øvrig gjelder kommunelovens, 
forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser 
om saksbehandling i folkevalgte organer. 
 

§ 5.  Møter og saksbehandlingsregler 
 
Eldrerådet avholder møter i henhold til møteplan 
vedtatt av bystyret, og ellers når leder eller 1/3 av 
medlemmene krever det. 
 
Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og 
saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist 
på 7 dager før møtet, innkallingsdato og møtedato 
medregnet. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede på 
møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig. 
 
Kommunedirektøren eller en representant for 
kommunedirektøren har møte- og talerett i rådet. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til 
kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til 
medlemmene, ordfører, kommunedirektør, 
utvalgsledere og berørte parter.  
 
For rådets virksomhet for øvrig gjelder kommunelovens, 
forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser 
om saksbehandling i folkevalgte organer. 
 

§ 6.  Møte- og talerett i andre organer 
 
Eldrerådet gis inntil 10 minutter taletid ved oppstart av 
bystyremøter. Dersom taletid ønskes benyttet skal 
dette meddeles politisk sekretariat senest to dager før 
møtet. 
 

§ 6.  Møte- og talerett i andre organer 
 
Eldrerådet gis inntil 10 minutter taletid ved oppstart av 
utvalgsmøter og bystyremøter. Dersom taletid ønskes 
benyttet skal dette meddeles politisk sekretariat senest 
to dager før møtet. 
 

§ 7.  Godtgjøring 
 
Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til 
Bodø kommunes godtgjøringsreglement for folkevalgte. 
 

§ 7.  Godtgjøring 
 
Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til 
forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og 
velferdsgoder, Bodø kommune, Nordland. 
 
 

§ 8.  Sekretariat 
 
Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for 
rådet. 
 

§ 8.  Sekretariat 
 
Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for 
rådet. 
 

§ 9.  Vedtektsendring 
 
Endringer av disse vedtektene skal vedtas av bystyret. 
 

§ 9. Budsjett 
 
Eldrerådet skal ha eget budsjett. 
 

§ 10. Budsjett 
 
Eldrerådet skal ha eget budsjett. 

§ 10.  Endring av reglementet 
 
Endring av reglementet skal vedtas av bystyret selv. 
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Gjeldende: Forslag til endringer:  
 

Vedtekter for rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse 
 

Reglement for rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse 

§ 1.  Forankring 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er 
opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-12. 
 

§ 1.  Forankring 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er 
opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-12. 
 

§ 2.  Formål 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et 
rådgivende organ for Bodø kommune, og skal sikre 
medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse.  
 
Rådet skal jobbe etter et mål om full deltakelse og 
likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD) og FNs standardregler 
for like muligheter for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal ligge til grunn for rådets arbeid. 
 

§ 2.  Formål 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et 
rådgivende organ for Bodø kommune, og skal sikre 
medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse.  
 
Rådet skal jobbe etter et mål om full deltakelse og 
likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD) og FNs standardregler 
for like muligheter for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal ligge til grunn for rådets arbeid. 
 

§ 3.  Funksjon og oppgaver 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal 
forelegges alle saker som gjelder personer med 
funksjonsnedsettelse, herunder budsjett og planer, og 
har rett til å uttale seg i sakene. Sakene skal legges fram 
så tidlig at rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 
sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. 
 
Rådet skal spesielt ha fokus på: 
 Tilgjengelighet 

Rådet skal medvirke til at Bodø-samfunnet er tilgjengelig 
for personer med funksjonsnedsettelse, både fysisk og 
sosialt. Viktige forutsetninger for tilgjengelighet er 
tilrettelegging når det gjelder adkomst, herunder bygg, 
veier og natur, og innen arbeidsliv, skole, fritid, 
informasjon fra kommunen osv. Rådet skal arbeide for å 
sikre universell utforming. 
 

 Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse 
Rådet skal arbeide mot diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne, og være en pådriver for å sette 
saker som er viktig for personer med 
funksjonsnedsettelse på den politiske dagsorden. 
 

 Tjenester for personer med funksjonsnedsettelse 
Rådet skal medvirke til at personer med nedsatt 
funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenestene 
som er nødvendig for at de skal kunne fungere best 
mulig, samt synliggjøre deres behov og hva som er gode 
løsninger for dem. 

§ 3.  Funksjon og oppgaver 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal 
forelegges alle saker som gjelder personer med 
funksjonsnedsettelse, herunder budsjett og planer, og 
har rett til å uttale seg i sakene. Sakene skal legges fram 
så tidlig at rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 
sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. 
 
Rådet skal spesielt ha fokus på: 
 Tilgjengelighet 

Rådet skal medvirke til at Bodø-samfunnet er tilgjengelig 
for personer med funksjonsnedsettelse, både fysisk og 
sosialt. Viktige forutsetninger for tilgjengelighet er 
tilrettelegging når det gjelder adkomst, herunder bygg, 
veier og natur, og innen arbeidsliv, skole, fritid, 
informasjon fra kommunen osv. Rådet skal arbeide for å 
sikre universell utforming. 
 

 Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse 
Rådet skal arbeide mot diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne, og være en pådriver for å sette 
saker som er viktig for personer med 
funksjonsnedsettelse på den politiske dagsorden. 
 

 Tjenester for personer med funksjonsnedsettelse 
Rådet skal medvirke til at personer med nedsatt 
funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenestene 
som er nødvendig for at de skal kunne fungere best 
mulig, samt synliggjøre deres behov og hva som er gode 
løsninger for dem. 
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Rådet skal stimulere til økt brukermedvirkning i 
kommunen. Brukermedvirkning innebærer at de som blir 
påvirket av et vedtak eller er bruker av tjenester deltar i 
prosessen før avgjørelse blir tatt.  
 

Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i 
referansegrupper i planprosesser som faller innenfor 
rådets arbeidsområde. 
 
Rådet er partipolitisk uavhengig. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin 
virksomhet som legges fram for bystyret. 
 

Rådet skal stimulere til økt brukermedvirkning i 
kommunen. Brukermedvirkning innebærer at de som blir 
påvirket av et vedtak eller er bruker av tjenester deltar i 
prosessen før avgjørelse blir tatt.  
 

Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i 
referansegrupper i planprosesser som faller innenfor 
rådets arbeidsområde. 
 
Rådet er partipolitisk uavhengig. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin 
virksomhet som legges fram for bystyret. 
 

§ 4.  Sammensetning og valg 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse velges av 
Bodø bystyre i medhold av kommunelovens 
bestemmelser. Rådet velges for fire år og følger 
kommunevalgperioden. 
 
Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fire medlemmer 
skal være foreslått av organisasjoner som representerer 
personer med funksjonsnedsettelse, og tre medlemmer 
skal velges blant bystyrets medlemmer. Hvert kjønn 
skal være representert med minst 40 prosent. Det skal 
velges varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene 
fra organisasjonene og for medlemmene fra bystyret. 
 
Forslag på kandidater skal legges fram for kommunal 
valgnemnd, som innstiller til bystyret. 
 
Rådet konstituerer seg selv, og velger selv leder og 
nestleder. Leder skal fortrinnsvis velges blant 
medlemmene fra organisasjonene. 
 

§ 4.  Sammensetning og valg 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse velges av 
Bodø bystyre i medhold av kommunelovens 
bestemmelser. Rådet velges for fire år og følger 
kommunevalgperioden. 
 
Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fire medlemmer 
skal være foreslått av organisasjoner som representerer 
personer med funksjonsnedsettelse, og tre medlemmer 
skal velges blant bystyrets medlemmer. Hvert kjønn 
skal være representert med minst 40 prosent. Det skal 
velges varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene 
fra organisasjonene og for medlemmene fra bystyret. 
 
Forslag på kandidater skal legges fram for valgutvalget, 
som innstiller til bystyret. 
 
Rådet konstituerer seg selv, og velger selv leder og 
nestleder. Leder skal fortrinnsvis velges blant 
medlemmene fra organisasjonene. 
 

§ 5.  Møter og saksbehandlingsregler 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse avholder 
møter i henhold til møteplan vedtatt av bystyret, og 
ellers når leder eller 1/3 av medlemmene krever det. 
 
Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og 
saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist 
på 7 dager før møtet, innkallingsdato og møtedato 
medregnet. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede på 
møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig. 
 
Rådmannen eller en representant for rådmannen har 
møte- og talerett i rådet. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til 
kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til 

§ 5.  Møter og saksbehandlingsregler 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse avholder 
møter i henhold til møteplan vedtatt av bystyret, og 
ellers når leder eller 1/3 av medlemmene krever det. 
 
Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og 
saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist 
på 7 dager før møtet, innkallingsdato og møtedato 
medregnet. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede på 
møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig. 
 
Kommunedirektøren eller en representant for 
Kommunedirektøren har møte- og talerett i rådet. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til 
kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til 
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medlemmene, ordfører, rådmann, komiteledere og 
berørte parter.  
 
For rådets virksomhet for øvrig gjelder 
kommunelovens, forvaltningslovens og 
offentlighetslovens bestemmelser om saksbehandling i 
folkevalgte organer. 
 

medlemmene, ordfører, kommunedirektør, 
utvalgsledere og berørte parter.  
 
For rådets virksomhet for øvrig gjelder 
kommunelovens, forvaltningslovens og 
offentlighetslovens bestemmelser om saksbehandling i 
folkevalgte organer. 
 

§ 6.  Møte- og talerett i andre organer 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse gis inntil 
10 minutter taletid ved oppstart av bystyremøter. 
Dersom taletid ønskes benyttet skal dette meddeles 
politisk sekretariat senest to dager før møtet. 
 

§ 6.  Møte- og talerett i andre organer 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse gis inntil 
10 minutter taletid ved oppstart av utvalgsmøter og 
bystyremøter. Dersom taletid ønskes benyttet skal 
dette meddeles politisk sekretariat senest to dager før 
møtet. 
 

§ 7.  Godtgjøring 
 
Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til 
Bodø kommunes godtgjøringsreglement for folkevalgte. 
 

§ 7.  Godtgjøring 
 
Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til 
forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og 
velferdsgoder, Bodø kommune, Nordland. 
 

§ 8.  Sekretariat 
 
Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for 
rådet. 
 

§ 8.  Sekretariat 
 
Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for 
rådet. 
 

§ 9.  Vedtektsendring 
 
Endringer av disse vedtektene skal vedtas av bystyret. 
 

§ 9.  Budsjett 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal ha 
eget budsjett. 
 

§ 10.  Budsjett 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal ha 
eget budsjett. 
 

§ 10.  Endring av reglementet 
 
Endring av reglementet skal vedtas av bystyret selv. 
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Gjeldende: Forslag til endringer: 
 

 
Vedtekter for Flerkulturelt råd 
 

 
Reglement for Flerkulturelt råd 
 

§ 1.  Forankring 
 
Flerkulturelt råd er opprettet med hjemmel i 
kommuneloven § 5-7. 
 

§ 1.  Forankring 
 
Flerkulturelt råd er opprettet med hjemmel i 
kommuneloven § 5-7. 
 

§ 2.  Formål 
 
Flerkulturelt råd er et rådgivende organ for Bodø 
kommune. 
 
Rådet skal bidra til et inkluderende Bodøsamfunn 
gjennom å fremme interesser og synspunkter på 
vegne av Bodøs internasjonale befolkning inn mot 
politisk og administrativt nivå. 
 

§ 2.  Formål 
 
Flerkulturelt råd er et rådgivende organ for Bodø 
kommune. 
 
Rådet skal bidra til et inkluderende Bodøsamfunn gjennom 
å fremme interesser og synspunkter på vegne av Bodøs 
internasjonale befolkning inn mot politisk og 
administrativt nivå. 
 

§ 3.  Funksjon og oppgaver 
 
Flerkulturelt råd skal forelegges alle saker som har 
betydning for Bodøs flerkulturelle befolkning, 
herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale 
seg i sakene. Sakene skal legges fram så tidlig at 
uttalelser fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet 
av sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  
 
Rådet skal spesielt ha fokus på å: 
 være verksted og gi råd om utvikling av tiltak 

som bidrar til integrering, inkludering, mangfold 
og deltakelse fra det internasjonale miljøet i 
Bodø. 

 ivareta gode oppvekstsvilkår for barn og unge 
som representerer den internasjonale 
befolkningen i Bodø. 

 
Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i 
referansegrupper i planprosesser som faller innenfor 
rådets arbeidsområde. 
 
Rådet er partipolitisk uavhengig. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin 
virksomhet som legges fram for bystyret. 
 

§ 3.  Funksjon og oppgaver 
 
Flerkulturelt råd skal forelegges alle saker som har 
betydning for Bodøs flerkulturelle befolkning, herunder 
budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene. 
Sakene skal legges fram så tidlig at uttalelser fra rådet har 
mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Rådet kan ta opp 
saker på eget initiativ.  
 
Rådet skal spesielt ha fokus på å: 
 være verksted og gi råd om utvikling av tiltak som 

bidrar til integrering, inkludering, mangfold og 
deltakelse fra det internasjonale miljøet i Bodø. 

 ivareta gode oppvekstsvilkår for barn og unge som 
representerer den internasjonale befolkningen i Bodø. 

 
Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i 
referansegrupper i planprosesser som faller innenfor 
rådets arbeidsområde. 
 
Rådet er partipolitisk uavhengig. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin 
virksomhet som legges fram for bystyret. 
 

§ 4.  Sammensetning og valg 
 
Flerkulturelt råd velges av Bodø bystyre i medhold av 
kommunelovens bestemmelser. Rådet velges for fire 
år og følger kommunevalgperioden. 

§ 4.  Sammensetning og valg 
 
Flerkulturelt råd velges av Bodø bystyre i medhold av 
kommunelovens bestemmelser. Rådet velges for fire år og 
følger kommunevalgperioden. 
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Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fem 
medlemmer skal være foreslått av organisasjoner 
som representerer personer med 
innvandrerbakgrunn/Bodøs internasjonale 
befolkning, og to medlemmer skal velges blant 
bystyrets medlemmer. Hvert kjønn skal være 
representert med minst 40 prosent. Det skal velges 
varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene fra 
organisasjonene og for medlemmene fra bystyret. 
 
Forslag på kandidater skal legges fram for kommunal 
valgnemnd, som innstiller til bystyret. 
 
Bystyret velger selv leder og nestleder. Leder skal 
fortrinnsvis velges blant medlemmene fra 
organisasjonene. 
 

 
Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fem medlemmer skal 
være foreslått av organisasjoner som representerer 
personer med innvandrerbakgrunn/Bodøs internasjonale 
befolkning, og to medlemmer skal velges blant bystyrets 
medlemmer. Hvert kjønn skal være representert med 
minst 40 prosent. Det skal velges varamedlemmer i 
rekkefølge for medlemmene fra organisasjonene og for 
medlemmene fra bystyret. 
 
Forslag på kandidater skal legges fram for valgutvalget, 
som innstiller til bystyret. 
 
Bystyret velger selv leder og nestleder. Leder skal 
fortrinnsvis velges blant medlemmene fra 
organisasjonene. 
 

§ 5.  Møter og saksbehandlingsregler 
 
Flerkulturelt råd avholder møter i henhold til 
møteplan vedtatt av bystyret, og ellers når leder 
eller 1/3 av medlemmene krever det. 
 
Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste 
og saksdokumenter sendes til medlemmene med en 
frist på 7 dager før møtet, innkallingsdato og 
møtedato medregnet. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede 
på møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig. 
 
Rådmannen eller en representant for rådmannen 
har møte- og talerett i rådet. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold 
til kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til 
medlemmene, ordfører, rådmann, komiteledere og 
berørte parter.  
 
For rådets virksomhet for øvrig gjelder 
kommunelovens, forvaltningslovens og 
offentlighetslovens bestemmelser om 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
 

§ 5.  Møter og saksbehandlingsregler 
 
Flerkulturelt råd avholder møter i henhold til møteplan 
vedtatt av bystyret, og ellers når leder eller 1/3 av 
medlemmene krever det. 
 
Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og 
saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist på 7 
dager før møtet, innkallingsdato og møtedato medregnet. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede på 
møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig. 
 
Kommunedirektøren eller en representant for 
kommunedirektøren har møte- og talerett i rådet. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til 
kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til 
medlemmene, ordfører, kommunedirektør, utvalgsledere 
og berørte parter.  
 
For rådets virksomhet for øvrig gjelder kommunelovens, 
forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser 
om saksbehandling i folkevalgte organer. 
 

§ 6.  Møte- og talerett i andre organer 
 
Flerkulturelt råd gis inntil 10 minutter taletid ved 
oppstart av bystyremøter. Dersom taletid ønskes 
benyttet skal dette meddeles politisk sekretariat 
senest to dager før møtet. 
 

§ 6.  Møte- og talerett i andre organer 
 
Flerkulturelt råd gis inntil 10 minutter taletid ved oppstart 
av utvalgsmøter og bystyremøter. Dersom taletid ønskes 
benyttet skal dette meddeles politisk sekretariat senest to 
dager før møtet. 
 

§ 7.  Godtgjøring 
 

§ 7.  Godtgjøring 
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Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til 
Bodø kommunes godtgjøringsreglement for 
folkevalgte. 
 

Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til 
forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og 
velferdsgoder, Bodø kommune, Nordland. 
 

§ 8.  Sekretariat 
 
Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen 
for rådet. 
 
Den faglige oppfølgingen av arbeidet i rådet ivaretas 
av mangfoldskoordinator i Bodø kommune. 
 

§ 8.  Sekretariat 
 
Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for 
rådet. 
 
Den faglige oppfølgingen av arbeidet i rådet ivaretas av 
mangfoldskoordinator i Bodø kommune. 
 

§ 9.  Vedtektsendring 
 
Endringer av disse vedtektene skal vedtas av 
bystyret. 
 

§ 9. Budsjett 
 
Flerkulturelt råd skal ha eget budsjett. 
 

§ 10. Budsjett 
 
Flerkulturelt råd skal ha eget budsjett. 
 

§ 10.  Endring av reglementet 
 
Endring av reglementet skal vedtas av bystyret selv. 
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Saksframlegg 
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

 

 

29.04.2022 35049/2022 2022/2454  
Økonomi- og finansavdelingen   

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/69 Formannskapet 02.06.2022 

 Bystyret 16.06.2022 
 
 

Tertialrapport 1/2022 - Bodø kommune 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Bodø bystyre tar tertialrapport 1/2022 til orientering 
2. Det foreslås følgende budsjettjusteringer: 

 
Drift: 
Økte utgifter/reduserte inntekter 
Befolknings varslingssystem      kr      275 000,- 
Advokatbistand       kr   3 500 000,- 
Anbudsbistand, IKT       kr      400 000,- 
Bruttokorrigering mva AA      kr   3 213 000,- 
Eksternt kjøp, innkjøp      kr   6 000 000,- 
Nordnorsk kunstmuseum       kr      561 000,- 
Tilskudd Glimtvis       kr      160 000,- 
Geitvågen sanering av tomt      kr      700 000,- 
Underskuddsdekning 17. mai arrangement    kr      200 000,- 
Vaksinasjon 1. halvår       kr   6 849 000,- 
Kvalifiseringsprogrammet      kr        92 000,- 
TISK midler 2. halvår       kr   1 947 000,- 
Nasjonal e-helse       kr   3 026 000,- 
Basistilskudd fastleger      kr   1 300 000,- 
Enhet for rådgivning rus      kr   1 000 000,- 
Boligforvaltning UE/HO      kr 50 161 900,- 
Rammeendring UE/OK      kr        21 000,- 
Rammeendring UE/felles      kr      270 000,- 
Speiderpikenes venner - kompensasjon     kr      200 000,- 
Nytt Sentrumsregnskap       kr      350 000,- 
Istandsetting av gatelys før overdragelse til NFK    kr   2 625 000,- 
Ekstra pris- og lønnsvekst      kr 35 000 000,- 
Utdanningstilskudd Bodø Spektrum KF    kr      300 000,- 
Avsetning disposisjonsfond      kr 72 125 000,-  
Bytte om driftsfond/bundne fond     kr   1 310 000,- 
Bruttokorrigering avskrivninger     kr 84 192 000,- 
Bruttokorrigering inntekter/utgifter     kr   5 631 600,- 
Bruttokorrigering rammetilskudd     kr 25 163 000,- 
 
Reduserte utgifter/økte inntekter 
Bruttokorrigering mva AA      kr   3 213 000,- 
Geitvågen tilskudd fra Miljødirektoratet    kr      363 000,- 
Boligforvaltning UE/HO      kr 55 726 100,- 
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Rammeendring UE/OK       kr        21 000,- 
Rammeendring UE/felles      kr      270 000,- 
Nasjonal e-helsetjenester overført fra R8 til HO   kr  3 000 000 
Basistilskudd fastleger overført fra R8 til HO   kr   1 300 000,- 
Enhet for rådgivning rus overført fra R8 til HO   kr   1 000 000,- 
Kapitalkostnader       kr 17 787 000,- 
Skatt/rammetilskudd øker samlet RNB     kr 68 318 0000 
Skatt/rammetilskudd øker samlet andre vedtak   kr 11 767 000 
Eiendomsskatt       kr  12 000 000,- 
Aksjeutbytte        kr  21 000 000,- 
Bruttokorrigering avskrivninger     kr 84 192 000,- 
Bruttokorrigering /skatt/rammetilskudd    kr 25 163 000,- 
Bruttokorrigering inntekter/utgifter     kr   5 631 600,- 
 
Investeringer: 
Økte utgifter/reduserte inntekter 
Kjøp av eiendom Geitvågen      kr    400 000,- 
ID 9633 Knapplund vannforsyning     kr    587 000,- 
ID 9390 Sølvsuper       kr    187 000,- 
ID 9521 Molo Givær       kr 1 910 000,- 
ID 9684 Solparken        kr 3 610 000,- 
ID 9727 Årnesveien fortau      kr 3 054 000,- 
ID 9730 Biler og maskiner      kr 1 250 000,- 
ID 9959 Kai Vestbrekken/Dampskipskai sør   kr 4 000 000,- 
ID 9982 Kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner   kr 3 038 000,- 
 
 
Reduserte utgifter/økte inntekter 
Bruk av tomteutbyggingsfondet     kr    400 000,- 
ID 9220 Bankgata skole auditorium      kr    187 000,- 
ID 9680 Nyasfaltering      kr    587 000,- 
ID 9678 Junkerveien fortau      kr    143 000,- 
ID 9687 Fortau Vollveien      kr    266 000,- 
ID 9698 Havnepromenaden      kr 1 279 000,- 
ID 9699 Fortau Tverlandsveien     kr      23 000,- 
ID 9701 Heggmoen       kr    204 000,- 
ID 9709 Studentboliger Mørkved     kr 1 139 000,- 
ID 9694 Konrad Klausens vei     kr 1 250 000,- 
ID 9981 Miljø- og klimavennlige bygg- og anleggsplasser  kr 3 038 000,- 
Ubrukte lånemidler       kr 9 520 000,- 

 
 

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjett regulere ut inntil 35 mill. kr til avdelingene 
som kompensasjon for økt lønn og priser. 
 

4. Fond for «vinter- og sommervedlikehold vei» endrer navn til «Vei og akutte miljøtiltak» og 
retningslinjer utvidet til å også omfatte følgende: 

 Miljøtiltak (ikke finansiert miljøopprydding) 
 Overvannsrelaterte tiltak (klima) 

 
 

Hva aktualiserer saken? 
I henhold til Kommunelovens § 14-5, 3. ledd, skal kommunedirektør minst to ganger i året (hver 
tertial) rapportere til bystyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med vedtatt  
årsbudsjett. Bystyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om  
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realisme og balanse. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektør foreslå 
endringer i årsbudsjettet. 

Sammendrag 
Saken gir en oppdatert oversikt over kommunens økonomi per 30. april samt prognose for 
resultatet ved årets slutt. Alle tjenester er gjennomgått, med forslag til budsjettjusteringer der det er 
nødvendig. Det er fortsatt usikkerhet om de økonomiske rammene for kommunesektoren for 
inneværende år. 
 
Etter fire måneder med drift melder tjenester om at cirka halvparten av vedtatt omstillingskrav på 
118 mill. kr kan bli effektuert. Innmeldt merforbruk ved årets slutt er 57 mill. kr. Det jobbes hardt for 
å innfri resten av kravet, men jo lengre ut i året avdelingene kommer desto vanskeligere er det å få 
full effekt i inneværende år. Samtidig vil varige tiltak gi helårseffekt i resten av 
økonomiplanperioden.   
 
En ny gjennomgang av kommunens inntekter viser at kommunens inntekter kan økes med hele 
130,9 mill. kr. Dette skyldes økte inntekter fra skatt/rammetilskudd, aksjeutbytte, eiendomsskatt og 
oppjustering av kapitalkostnader. Av totale nye inntekter er 35 mill. kr statlig kompensasjon for økt 
pris- og lønnsvekst og 8,9 mill. kr øremerkende midler til helse- og omsorg. 
 
Kommunen har hittil i år hatt koronautgifter på 34 mill. kr, mer enn tidligere år. I revidert 
nasjonalbudsjett er det ikke kommet inn ekstra bevilgning for dette formål, men det er varslet at 
regjering avventer med behandlingen av saken til over sommer. I prognosen av resultatet ved 
årets slutt forutsetter kommunedirektør at alle koronarelaterte utgifter blir kompensert fult ut slik 
som tidligere lovet fra staten.   
 
Det foreligger fortsatt ikke informasjon om økte pensjonskostnader for 2022, fordi lønnsoppgjør 
ikke er ferdig. Lønnsvekst som ligger i budsjettet er 3%, mens det forventes at endelig vekst blir på 
3,7%, jamfør revidert Nasjonalbudsjett. Meklingsresultatet for kommunesektor endte  på 3,84%.  
Kommunen har brukt opp pensjonsfond (premieavviksfond), og økte kostnader til lønnsoppgjør 
tilsier at det er nødvendig å sette av midler til dekning av pensjonskostnader i tertialrapport 2.  
 
Kommunedirektør gjør bystyret oppmerksom på at det er høyere aktivitet innenfor helse- og 
omsorg enn budsjettrammene gir rom for. Dette skyldes økt antall brukere og lovpålagte tjenester 
som øker i omfang. Dette gjelder både miljøtjenester og tildelingskontoret. I denne rapporten 
foreslås det ikke oppjustering av budsjettet for dette da tiltakene kommer i gang fra mai måned. 
Mer informasjon og eventuelt forslag til budsjettjustering vil komme i tertialrapport 2. Det forsterker 
behovet for avsetninger på disposisjonsfond.  
 
Kommunen har registrert en urovekkende utvikling i entreprenør- og leverandørmarkedet. 
Prosjekter påvirkes enda av den internasjonale situasjonen rundt COVID-19 ved at entreprenørene 
opplever utfordringer med å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft fra bl.a. Polen. Pandemien er 
fremdeles pågående internasjonalt, noe som også påvirker produksjon og leveranse av materialer, 
komponenter, systemer og teknologi generelt. Dette utfordrer fremdrift og priser.  
 
Pågående krig i Ukraina medfører sterkt prispress på bl.a. stål og sement. Prisutviklingen for disse 
to varene er ekstraordinære, og det varsles at det kan bli problemer med leveranser av dette 
utover året. Økte energipriser påvirker også de prisene entreprenørene må ta for sin produksjon. 
Denne situasjon øker risikoen for forsinkelse og økte kostnader i pågående prosjekt. 
 
Ifølge Kommuneloven har en kommune plikt til å dekke opp merforbruk. Tallene som meldes i 
denne rapporten er imidlertid beheftet med stor usikkerhet og kommunedirektør jobber fortsatt med 
å innfri omstillingskrav i sin helhet i år. Kommunedirektør ber derfor bystyret om å sette av nye 
inntekter som foreslått på fond som sikring for underskudd og økte pensjonskostnader i 
tertialrapport 2. Dette er i tråd med bystyrets eget budsjettvedtak; 
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«Økte inntekter til kommunen, utover det som følger av budsjettvedtaket, skal i sin helhet 
prioriteres til å øke kommunens frie fondsreserver, såfremt ikke bystyret bestemmer noe annet.» 
 
Tertialrapporten viser et overskudd ved årets slutt på 14 mill. kr. Samtidig viser gjennomgangen 
store usikkerheter i de økonomiske forutsetningene. Situasjon krever  at forsiktighetsprinsipp 
legges til grunn. Kommunedirektør anslår derfor et årsresultat i balanse under forutsetning av at 
nye inntekter som foreslått settes av på fond i 1. tertial, og at koronarelaterte utgifter blir 
kompensert fult ut fra staten. 
 

Budsjettgjennomføring 
 
Administrasjonsavdelingen 
Administrasjonsavdelingen har i stor grad gjennomført de vedtatt tiltak for å nå budsjettramma. 
Den ordinære driften gjennomføres innenfor vedtatte rammer. Avdelingen jobber med to krevende 
saker og dette medfører også uforutsette kostnader som belastes drift. Dette gjelder anbud på ny 
driftsavtale på IKT og ankesaken med ITET. 
 
En del av avdelingens tjenester er uforutsigbare i den grad den er styrt av uforutsette hendelser og 
kriser. Dette har i 2022 medført uforutsette kostnader som avdelingen ber om blir kompensert for i 
2022. Det må påregnes at kostnadene til økt samfunnssikkerhet og beredskap 
(befolkningsvarsling) er en varig kostnad.  
 
Registrerte koronautgifter i 1. tertial er på 0,6 mill. kr - det er lagt inn en forutsetning i prognosene 
om at dette blir kompensert. 
 
Det ble i budsjettet for 2022 vedtatt en reduksjon i lærlingetjenesten på 2 mill. kr, tilsvarende et 
måltall på 80 lærlinger. Måltallet på 100 lærlinger er videreført i prosjekt Grønn økonomi og 
budsjettet på tilføres kostnader tilsvarende en halvårsvirkning på 100 lærlinger. Foreløpig ser 
tallene bra ut, men det anbefales en grundigere gjennomgang i forbindelse med tertialrapport 2- 
2022. 
 
AA ber i 1. tertial om å få tilført 4,2 mill. kr ekstra for å dekke uforutsette kostnader. Disse er som 
følger: 
 
Befolknings varslingssystem: Bodø kommune har under korona gjort seg nytte av system for 
befolknings varsling. Dette er et ønske fra kriseledelsen om å videreføre systemet, og det bes om 
bevilgning på 0,3 mill. kr for anskaffelse. 
 
Advokatkostnader: for juridisk bistand til anke på rettsak IKT beløper seg til 3,5 mill. kr.  
Anbudsbistand: anbud på IKT tjenester vil koste 0,4 mill. kr. På grunn av lave ressurser ved 
innkjøpskontoret må det kjøpes tjenester fra andre.  
 
Avdelingen har gjennomgått mva inntektene og utgiftene, og korrigert dette til mer reelt nivå. 
Bruttokorrigeringen er på 3,2 mill. kr på begge sidene. 
 
Avdelingen forutsetter en balanse ved årets slutt etter finansiering av ekstraordinære tiltak.  
 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 Befolknings varslingssystem, økt utg    0,3 mill. kr 
 Advokatkostnader, økt utg      3,5 mill. kr 
 Anbudsbistand, økt utg      0,4 mill. kr 
 Bruttokorrigering mva AA, økt ug/økt innt.    3,2 mill. kr 
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Økonomi- og finansavdelingen 
Økonomistyring ved avdelingen er under kontroll. Det forventes et mindreforbruk på 0,5 mill. kr ved 
årets slutt. Ved økonomikontoret blir personalsituasjon utfordrende fra høst av på grunn av at 2 
medarbeider forlater kontoret. Kommunen opplever at det er vanskelig å rekruttere i nye stillinger.  
 
Innkjøpskontoret har over tid hatt kapasitetsutfordringer som følge av underbemanning, sykefravær 
og generelt mye større arbeidsmengde. Det er nå utarbeide en plan for alle nødvendige 
anskaffelser for 2022. Mål er å bli ajour med etterslepet per 31. desember 2022. Planen vil ikke 
være mulig å realisere uten kjøp av tjenester fra andre. Kontoret er i avslutningsfasen for 
utvelgelse av firma som skal hjelpe til med arbeidet. Det antas at eksternt kjøp vil koste ca. 6 mill. 
kr. Kommunedirektør foreslår at bevilgningen godkjennes, da alternativkostnad kan bli mye 
høyere. 
 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 Eksternt kjøp, økt utg        6,0 mill. kr 
 
 
Næring- og utviklingsavdelingen 
Næring- og utviklingsavdelingen styrer mot balanse ved årets slutt. Avdelingens 
effektiviseringskrav/-driftstilpasning er fult ut effektuert, med unntak av salg av tjenester til andre 
kommuner. Avdelingen har vakanser i flere stillinger, ledige lønnsmidler benyttes til finansiering av 
merforbruk og kjøp av eksterne tjenester. Noen prosjekter har endret fremdrift og periodisering av 
utgifter, påvirker ikke kostnadsramme eller finansiering.  
 
Kommunedirektøren har i igangsatt et arbeid som skal vurdere fremtidig organisering av 
tjenesteområdet som avdelingen i dag jobber med. Målet er å videreutvikle et kraftfullt og målrettet 
nærings- og utviklingsmiljø i kommunen. Avdelingens tjenester skal gjennomgås med tanke på 
riktig bruk av kompetanse, effektiv drift og robuste fagmiljø. Samhandling med andre avdelinger 
med tilhørende grensesnitt skal også kartlegges med mål om at dette utvikles og forsterkes. I 
arbeidet er det viktig å få til synergier mellom næring, utvikling, og de sosiale perspektivene i 
samfunnsutviklingen. Dette perspektivet skal vektlegges i en eventuell endring av avdelingens 
oppgaver og organisering. 
 
Oppvekst- og kulturavdelingen 
Årsprognose for Oppvekst – og kulturavdelingen per 1. tertial anslår et samlet merforbruk på 34 
mill. kr, noe som er uendret siden mars. Prognosen tar høyde for at ekstrautgifter som skyldes 
korona-situasjonen dekkes i sin helhet. Ved utgangen av april utgjør dette til sammen 6,8 mill. kr 
for OK avdelingen og gjelder i hovedsak skole og barnehage. 
 
Den negative prognosen skyldes først og fremst at man ikke har lyktes med å komme opp med 
konkrete tiltak for å dekke inn det vedtatte innsparingskrav. I tillegg meldes det om utfordringer i 
den ordinære driften som man per dato ikke har lyktes med å finne løsning på. Dette gjelder blant 
annet BFE som i år også melder om et betydelig merforbruk i tilknytning til spesialundervisning i 
barnehagene.  
  
Deler av OK avdelingens effektiviseringskrav vil kunne dekkes inn i form av midlertidige tiltak som 
eksempelvis å ikke sette inn vikarer i vakante stillinger eller i forbindelse med langtids 
sykemeldinger. Denne type tiltak vil imidlertid kun dekke inn en liten del av avdelingens forventede 
underskudd. Prognosen per 1. tertial konkluderer derfor med at OK avdelingen ikke vil lykkes med 
å kunne effektuere innsparingstiltak som er tilstrekkelig til å dekke inn det vedtatte nedtrekk for 
2022. 
 
Nordnorsk kunstmuseum avd. Nordland. PS 69/22: Bodø kommunes andel av de årlige 
driftsmidlene utgjør 0,6 mill. kr i 2022 og vil fra og med 2023 og årene fremover utgjøre 0,9 mill. kr. 
Dette kommer i tillegg til den eksisterende bevilgning til Se Kunst i Nord Norge (SKINN) på 0,24 
mill. kr som allerede ligger i budsjettet. 
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Glimtvis: Formannskapets vedtak den 24. juni 2021, PS 21/70, årlig tilskudd kr 160 000,- i perioden 
2021 - 2024 til «Glimtvis». Finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfondet. Dette er avglemt 
å legge inn gjeldende økonomiplan og korrigeres her.   
 
Geitvågen, sanering av bygg og rydding av tomt: I Geitvågen ligger det to kondemnable hytter i 
friluftsområdet øst for bassenget. Begge hyttene og området rundt, fremstår som skjemmende og 
kan være til fare for dyr og mennesker som oppholder seg ved og i hyttene. Det er i tillegg fare for 
forurensning på grunn av avfall m.m. som ligger rundt hyttene. Den ene hytta ligger på 
kommunal/statlig eiendom, noe som innebærer at kommunen har ansvar for å rydde opp. Den 
andre hytta ligger på privat grunn. Grunneier ønsker å selge eiendommen til kommunen og samlet 
sett representerer dette en mulighet til å få ryddet opp og tilrettelagt området for allmennheten.  
Miljødirektoratet har gitt Bodø kommune tilsagn om 0,4 mill. kr for å gjennomføre tiltaket. 
Kjøp av eiendommen finansieres ved bruk av tomteutbyggingsfondet. 
 
17. mai komiteen har varslet et merforbruk etter gjennomføringen av årets arrangement. Slik den 
økonomisk situasjon er har man ikke rom i budsjettet til å dekke inn det forventede merforbruket. 
På rapporteringstidspunktet har man ikke rukket å ferdigstille prosjektregnskapet og det bes derfor 
bystyret vedta en budsjettøkning på inntil 0,2 mill. kr for å dekke inn årets økte kostnader. 
 
 
Det foreslås følgende budsjettjusteringer: 

 Nordnorsk kunstmuseum, økt utg.      0,6 mill. kr 
 Tilskudd Glimtvis, økt utg.       0,2 mill. kr 
 Geitvågen sanering av tomt, økt utg      0,4 mill. kr 
 Underskuddsdekning 17. mai arrangement, økt utg   0,2 mill. kr 

 
 
 
Helse- og omsorgsavdelingen 
Regnskapsstatus den 30.april viser et merforbruk på 20,4 mill.kr i Helse- og omsorgsavdelingen. 
Merforbruket er kunstig høyt da cirka 9,4 mill.kr skyldes en teknisk justering som skal flyttes over til 
kommunens fellesområde. Dette betyr at det reelle merforbruket for HO per 1. tertial er på 11 
mill.kr. 
  
Koronapandemien har også i første del av 2022 gjort driftsituasjonen krevende, og avdelingen har 
per utgangen av april koronarelaterte utgifter på i sum 23,5 mill.kr. Dersom alle koronarelaterte 
utgifter hadde blitt kompensert per 1. tertial, ville HO hatt et mindreforbruk på cirka 12,5 mill.kr. 
 
Per 1. tertial er årsprognosen for 2022 vurdert til et merforbruk på totalt 20,5 mill.kr. Dette er en 
forbedring på 5,5 mill.kr fra prognosen satt i forrige måneds rapportering, hvor avdelingen meldte 
et merforbruk på 26 mill.kr. Årsaken til at prognosen har blitt forbedret baserer seg på at 
avdelingen per april er kommet lengre i arbeidet med innsparingskrav. 
 
Prognosen anslår per 1. tertial at totalt 11,5 mill.kr av innsparingskrav ikke vil effektueres i 2022. 
HO jobber kontinuerlig mot å levere på alle innsparingskrav mot årets slutt, slik at årsprognosen 
handler i hovedsak om usikkerhet rundt hvilken effekt avdelingen vil oppnå på tiltak i 2022.  
Øvrig prognostisert merforbruk i den ordinære driften knyttes hovedsakelig opp mot privat innleie 
av sykepleiere og overtid. Annet merforbruk skyldes økte kostnader knyttet til BPA fra private 
leverandører og manglende finansiering av økning av statlig besluttet basistilskudd til fastleger. 
 
Siden kommunens budsjett ble vedtatt i desember 2021 har det skjedd flere endringer i 
rammetilskuddet: i statsbudsjettet som ble vedtatt i desember 2021, diverse Stortingsvedtak 
mellom januar og april 2022 og senest i revidert Nasjonalbudsjett. Det er øremerket til sammen 
14,2 mill. kr og gjelder i all hovedsak tjenester som leveres av helse- og omsorg. Øremerking 
gjelder vaksinasjonskostnader, 6,8 mill.kr, kvalifiseringsprogrammet NAV 0,092 mill. kr, TISK 
midler 1,9 mill. kr, nasjonal e- helse 3,026 mill. kr, basistilskudd fastleger 1,3 mill. kr og enhet for 
rådgivning rus 1 mill. kr. Dette foreslås regulert inn. 
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Det foreslås følgende budsjettjusteringer: 

 Vaksinasjon 1. halvår, økt utg     6,9 mill. kr  
 Kvalifiseringsprogrammet, økt utg     0,1 mill. kr    
 TISK midler 2. halvår, økt utg      1 ,9 mill.kr 
 Nasjonal e-helse, økt utg      3,0 mill. kr 
 Basistilskudd fastleger, økt utg     1,3 mill. kr 
 Enhet for Rådgiving rus – lovpålagt fra 01.07.22, økt utg  1,0 mill. kr 
 

 
Utbygging- og eiendomsavdelingen 
Utbyggings- og Eiendomsavdelingen som helhet forventer å gå i balanse ved årets slutt, med 
unntak av parkeringshuset Kvartal 99 og Boligforvaltningen. Estimatet forutsetter at økonomiske 
konsekvenser knyttet til covid-effekter blir kompensert. 
 
Covid-19-situasjonen har i 2021 ført til potensielt redusert omsetning og betalingsmulighet hos 
leietakere. Dette estimeres til å kunne utgjøre opp til 1 mill. kr i 2022 regnskapet. 
 
Det antas at enkelte planlagte vedlikeholdsprosjekter i 2021 går over i neste regnskapsår og kan 
skape et mindreforbruk mot slutten av året. Et eventuelt mindreforbruk som følge av at dette 
avsettes på vedlikeholdsfond i tråd med fondets retningslinjer. 
 
Fra 1. januar 2022 er vedlikehold for kommunale boliger flyttet fra helse- og omsorg til utbygging 
og eiendom, men budsjettet er ikke overført tilsvarende. Dette har ikke betydning for totalbudsjettet 
til kommunen, men må godkjennes av bystyret for de det er en rammeendring.  
 
Det er også behov for tekniske justering av budsjett mellom utbygging og eiendom, opplæring og 
kultur og kommunens felles område. Disse korrigeringer påvirker ikke budsjettrammene, men må 
godkjennes av bystyret. 
 
Speiderpikenes venner har leid tomten, gnr. 138 bnr.1650 i Bodø kommune, gratis siden 1954. På 
tomten står et bygg som har vært brukt til speiderpikenes formål. De siste årene har bygningen 
vært leid ut til barnehagedrift og bolig. Arealet bygningen står på er i dag regulert til grøntområde.  
Speiderpikenes venner har sagt opp avtalen om leie av tomt. De samarbeider med Bodø 
KFUK/KFUM om bygging av ny hytte på egen tomt på Rønvikfjellet. Ved avslutning av festeavtalen 
(leie av tomt) skal leietaker fjerne huset, og rydde tomten for egen regning, jf. avtale. 
Kommunedirektøren mener speiderpikenes venner yter et viktig arbeid for barn og unge. Av den 
grunn er det viktig å ikke rive det økonomiske grunnlaget bort fra speidernes framtidige virksomhet.  
Det foreslår at Speiderpikenes venner ytes en kompensasjon på kr 200.000.- i forbindelse med 
flyttingen. Bodø kommune river bygget, samt rydder tomten. Dette innebærer en kostnad på cirka 
0,5 mill. kr som vurderes i forbindelse med økonomiplan 2023 – 2026. 
 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 Vedlikehold boliger, økt utg.      50,2 mill. kr 
 Vedlikehold boliger, økt innt.      55,7 mill. kr 
 Rammekorrigering UE/OK      0,02 mill. kr 
 Rammekorrigering UE/fellesområde     0,30 mill. kr 
 Speiderpikenes venner, økt utg     0,20 mill. kr 

 
 
Teknisk avdeling 
Teknisk avdeling som helhet forventer å gå i balanse ved årets slutt, med unntak av området 
gatelys som er estimert med et overforbruk på 1 mill. kr. Estimatet forutsetter at eventuelle 
økonomiske konsekvenser som oppstår knyttet til korona blir kompensert. 
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For selvkostområdene Byggesak og Oppmåling er inntektene på områdene under budsjettert så 
langt i år. Dette henger sammen med lavere saksmengde. Et eventuelt avvik ved årsslutt vil 
belastes selvkostfond som ble generert i 2021.   
 
I Bystyrets behandling 12.05.2022 av interpellasjon (FO 22/5) ble det bestemt å gjennomføre et 
nytt sentrumsregnskap i samarbeid med Bodø Sentrumsforum. Teknisk avdeling må bidra og 
kommunens kostnader antas å være kr 350.000.  
 
Ekstraordinær økning i budsjett for drift gatelysområdet i 2022 knyttet til overdragelse til NFK og 
stat: Det er inngått avtale med NFK om overdragelse av gatelys på riks- og fylkesveier til rett 
veieier. Lyspunkter som skal overtas av NFK må være i forskriftsmessig stand. Etter avtale med 
NFK er man enige om en kostnadsfordeling om de lyspunkter som overtas. Det er stipulert en utgift 
på kr 2,625 mill. kr inkl. mva for de 209 lyspunktene som allerede er bestemt at fylkeskommunen 
skal overta. Det anbefales økt bevilging i første tertial på 2,6 mill. inkl. mva. 
 
Fond for «vinter- og sommervedlikehold vei» anbefales omdøpt til «Vei og akutte miljøtiltak» og 
retningslinjer utvidet til å også omfatte følgende: 
• Miljøtiltak (ikke finansiert miljøopprydding) 
• Overvannsrelaterte tiltak (klima) 
Fondet består for tiden kun av midler knyttet til vinter- og sommervedlikehold vei. Faktiske forbruk 
som ikke er «vei»-relatert anbefales innarbeidet etterskuddsvis i regnskapsavslutning og 
tilbakeføres til fond. Bakgrunn for endring er å øke fleksibilitet for å finansiere akutte miljøtiltak som 
i dag ikke har finansiering innenfor avdelingens rammer, men som er faller innenfor kommunens 
ansvarsområde. 
 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 Sentrumsregnskap, økt utg       0,4 mill. kr 
 Gatelys, økt utg        2,6 mill. kr 

 
Rammeområde 8 
Skatt- og rammetilskudd: Siden bystyret fattet sitt vedtak i desember, har det skjedd store 
endringer i kommunenes skatt- og rammetilskudd. En del midler er kommet til i Prop. 48 LS og 
Prop. 51 S, og det siste kom nå i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Til sammen har kommen fått økt 
sitt skatt- og rammetilskudd med 80,1 mill. kr, hvorav 68,3 mill. kr kom i RNB. Av dette er cirka 22 
mill. kr engangsinntekt for 2022 som ikke må brukes til varige driftsoppgaver. Videre er 8,9 mill. kr 
gitt til formål som vaksinering, kvalifiseringsprogrammet og TISK midler. 
 
Pris- og lønnsvekst: Økning i pris- og lønnsvekst er beregnet til å koste 35 mill. kr i 2022 med en 
åtte månederseffekt. I denne beregningen ligger et lønnsnivå på 3,7% som anbefalt i RNB.  
Meklingsresultatet for kommunesektor endte på 3,84%. Kommunedirektør  avventer ny 
informasjon fra staten og kommer med nytt anslag i tertialrapport 2. 
 
Pensjon: Det foreligger fortsatt ikke informasjon om økning i pensjonskostnader for 2022 da 
lønnsoppgjøret ikke er ferdig. Beregning av pensjonskostnader er i budsjett 2022 basert på en 
lønnsvekst på 3%, mens sist oppdatert informasjon er en lønnsvekst på 3,7%. Meklingsresultatet 
for kommunesektor endte  på 3,84%. Dette vil gi økte pensjonskostnader i 2022. Kommunedirektør 
har ikke nok informasjon til å oppjustere budsjettet, men varsler allerede nå at dette vil bli 
nødvendig i tertialrapport 2.  
 
Eiendomsskatt: Inntekter fra eiendomsskatt blir 12 mill. kr høyere enn budsjett. Dette skyldes en 
stor økning i nye boliger som er kommet med i faktureringen for 2022.  
 
Rente og avdrag: Avdrag er i henhold til budsjett. Beregning av rente viser at budsjettet holder 
foreløpig, men utviklingen er avhengig av hvor fort Norges Bank setter opp styringsrenten.  
 
Aksjeutbytte: Budsjettet til aksjeutbytte kan oppjusteres med 21 mill. kr som følge av økte utbytte 
fra SKS og Saltens bilruter. 
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Finansforvaltning 
Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltningsreglement, og 
oppnådd avkastning måles i henhold til oppnådd rente på kommunens foliokonto. 
Oppnådd avkastning pr 30. april på plasseringer av overskuddslikviditet er på 0,91%, mens 
oppnådd rente på kommunens foliokonto er 1,22%. Avkastningen fordeler seg på følgende måte 
mellom plasseringer: DnB Likviditet pengemarkedsfond 0,29%, Storebrand Likviditet 
pengemarkedsfond 0,28%, Alfred Berg Likviditet pengemarkedsfond 0,30 % og Odin 
pengemarkedsfond 0,36%. En reallokering av porteføljen for å oppnå bedre avkastning gjøres før 
sommerferie. 
 
Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillat risiko: 

 
 
Risikoklasse er sortert fra 1- lav risiko til 6-meget høy risiko. I presentasjonen av risikoeksponering 
brukes det «opptrekk prinsipp». Det betyr hvis rammen for en risikoklasse ikke er oppbrukt, flyttes 
den ubrukte rammen til en lavere risikoklasse. Per rapporteringstidspunktet ligger alle risikoklasser 
innenfor tillatte rammer.  
 
Kommunens låneportefølje består av 33,6% lån med fast rente som i snitt er 1,86%, og 66,4% lån 
med flytende vilkår med snittrente 1,8%. Låneopptak for 2022 er planlagt tatt opp i oktober. På 
grunn av mye ubrukte lånemidler fra tidligere år vil kommunedirektør i tertialrapport 2 foreslå 
nedjustering av låneopptak. Hvor mye låneopptaket vil bli redusert er avhengig av fremdriften til 
pågående investeringsprosjekter.  
 
Kvotekraft: Det er fortsatt usikkerhet i om det blir mulig å hente inn manglende inntekter fra første 
tre måneder som oppstå som følge av at Oldereid ikke var i produksjon. Foreløpig er det beregnet 
en mindreinntekt på 5 mill. kr. Det foreslås ikke budsjettjustering av inntekter på nåværende 
tidspunkt på grunn av usikker informasjon. 
 
Omgjøring av likviditetslån til tilskudd Bodø Spektrum KF: Bodø kommune innvilget i 2019 et 
likviditetslån til Bodø Spektrum KF, lånet skulle betales tilbake samme år. Bodø Spektrum KF har i 
perioder behov for å styrke likviditeten, og en nedbetaling av lån vil utfordre likviditeten på ny. 
Kommunedirektør foreslår derfor at lånet gjøres om til tilskudd mot at bystyret ikke trenger å øke 
tilskuddet til KF som følge av drifta til nytt basseng i samme størrelsesorden. Dette er avtalt med 
foretakets administrasjon. Det vises også  til sak PS 101/21. 
 
Tilskudd til Bodø Spektrum KF budsjett 2022: I budsjettet til foretaket har bystyret godkjent et 
utdanningstilskudd på 0,3 mill. kr, men beløpet er ikke lagt inn i kommunens budsjett. 
Kommunedirektør foreslår å korrigere dette i denne saken. 
 
Kapitalkostnader: i budsjett for 2022 er balanserer ikke kapitalkostnader mellom kommunens 
tjenester og fellesområdet. Dette gir et engangsbeløp på 17,8 mill. kr som kan frigjøres. For resten 
av økonomiplanperioden er kapitalkostnadene i balanse.  
 
Bruk av fond: I budsjett 2022 er det vedtatt å bruke gamle fond på 16 mill. kr til å saldere budsjett. 
Alt ble lagt på bruk av disposisjonsfond. Det viser seg at 1,3 mill. kr av dette skulle vært brukt av 
bundne fond. Dette har ikke betydning for budsjett, men må godkjennes av bystyret.  
 

Beløpsgrense
Risikoklasse for samlebeløp

1 Ingen
2 Maks 50%
3 Maks 30%
4 Maks 10%
5 Maks 5%
6 Max 5%

0,00 %
0,00 %

Plassering pr 30.04.22
markedsverdi

93,81 %
6,19 %
0,00 %
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Det er behov til å foreta noen få bruttokorrigeringer av budsjettet. Dette er kun en teknikalitet med 
må godkjennes av bystyret.  
 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 

 Skatt- og rammetilskudd, økt innt     80,1 mill. kr 
 Pris- og lønnsvekst, økt utg      35,0 mill. kr 
 Eiendomsskatt, økt innt      12,0 mill. kr 
 Aksjeutbytte, økt innt       21,0 mill. kr 
 Tilskudd til Bodø Spektrum KF, økt utg    0,3 mill. kr  
 Kapitalkostnader, red. utg      17,8 mill. kr  
 Bytte om dispfond/bundet fond     1,3 mill. kr 
 Avsetning dispfond, økt utg      72,1 mill. kr 

 
Investeringer 
I PS 22/57 Årsregnskap 2021 - Bodø kommune ble det vedtatt at kommunedirektøren skulle 
utarbeide en oversikt over investeringer med tilhørende økonomisk status og inndekning på 
prosjekter med merforbruk. Følgende prosjekter hadde i 2021 et merforbruk: 

 
 
Oppdragsmengden ift. byggeprosjekter er noe mindre enn de senere år, og vil være mer 
beskjeden de nærmeste årene (Jfr. økonomiplanen 2021-2024) i tråd med plan om å oppnå de 
vedtatte handlingsreglene. Bodø kommune møter denne nedgangen med å bemanne opp vedtatte 
prosjekt, slik at byggherreorganisasjonen er styrket med kompetansen vi har internt. Det arbeides 
kontinuerlig med å sikre en mer forutsigbar og robust prosjektgjennomføring av prosjektene 
gjennom utvikling og implementering av nytt konsept for prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger. 
 
Konsekvensen for Bodø kommunes prosjekter som legges ut på anbud er risiko for å ikke få inn 
tilbud da risikoen for entreprenørene bli for høy. Et tiltak som vurderes kan være å endre 
oppgjørsform i kontraktene, hvor Bodø kommune må bære hovedstolen av risiko tilknyttet 
materialleveransene. Prosjekter under utredning vil måtte prisjusteres hyppigere etter 
byggekostnadsindeks for å være mest mulig i tråd med hva en kan vente av tilbud når disse skal 
realiseres. Dette vil bli videre belyst i den kommende økonomiplanprosessen hvor 
investeringsplanen gjennomgås i detalj. 
 
Mørkved driftsbygg: Tidligere bevilget 5,2 mill. Manglende bevilgning ift. siste anbudsprosess i 
2021, og en prisøkning til 2022-nivå er hensyntatt, antas å være 5 mill. kr. Prosjektet vil hindre økte 
driftskostnader på 1,4 mill. pr. år, samt gi miljømessige gevinster. Ved ikke gjennomført prosjekt 
må denne driftseffekten kompenseres med økt bevilgning eller redusere produksjon i 
Mørkvedområdet. Det jobbes med alternativ finansiering som vurderes i tertial 2 eller i kommende 
økonomiplanarbeid. 
  
Oppgradering ledningsanlegg Knaplund: Det har vært gjennomført en betydelig oppgradering av 
berørt vegnett inkludert asfaltering. Opprydding og sluttarbeid for prosjekt har behov på 0,2 mill.kr 
som foreslås overført fra prosjekt ID 9680 - nyasfaltering. 
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Kjøp av eiendom i Geitvågen: I Geitvågen ligger det to kondemnable hytter i friluftsområdet øst for 
bassenget. Begge hyttene og området rundt, fremstår som skjemmende og kan være til fare for dyr 
og mennesker som oppholder seg ved og i hyttene. Det er i tillegg fare for forurensning på grunn 
av avfall m.m. som ligger rundt hyttene. Den ene hytta ligger på kommunal/statlig eiendom, noe 
som innebærer at kommunen har ansvar for å rydde opp.  Den andre hytta ligger på privat grunn. 
Grunneier ønsker å selge eiendommen til kommunen og samlet sett representerer dette en 
mulighet til å få ryddet opp og tilrettelagt området for allmennheten. Kjøp inkl. omkostninger er 
anslått til cirka 0,4 mill.kr. Det foreslås at kjøp av eiendommen finansieres ved bruk av 
tomteutbyggingsfondet. 
 
Kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner: Det arbeides med å anskaffe en utslippsfri gravemaskin med 
tilhørende infrastruktur i Bodø kommune. Det er mottatt tilbud på 7,8 mill. kr Det er tilgjengelig 
finansiering til denne anskaffelsen i vedtatt klimabudsjett 2022-2025, men det krever en 
omdisponering av bevilgede investeringsmidler 3,038 mill. kr fra investeringsprosjektet ID 9982 
Miljø- og klimavennlig bygg- og anleggsplasser. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere 
investeringsmidler i klimabudsjettet mellom tiltakene for å kunne investere i slik gravemaskin 
innenfor en total ramme på 8 mill. kr. 
 
Øvrige prosjekter som ikke er nevnt går iht. vedtatt plan/rammer.  
  
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
Kjøp av eiendom Geitvågen, økt utgift       0,4 mill. kr 
Bruk av tomteutbyggingsfond       0,4 mill. kr 
ID 9390 Sølvsuper, økt utgift,        0,187 mill. kr 
ID 9220 Bankgata skole auditorium, redusert utgift      0,187 mill. kr 
ID 9521 Molo Givær, økt utgift,        1,91 mill. kr 
Ubrukte lånemidler          1,91 mill. kr 
ID 9633 Knapplund vannforsyning, økt utgift,      0,587 mill. kr 
ID 9680 Nyasfaltering, redusert utgift      0,587 mill. kr 
ID 9684 Solparken, økt utgift,        3,61 mill. kr 
Ubrukte lånemidler          3,61 mill. kr 
ID 9727 Årnesveien fortau, økt utgift       3,054 mill. kr 
ID 9678 Junkerveien fortau, redusert utgift      0,143 mill. kr 
ID 9687 Fortau Vollveien, redusert utgift      0,266 mill. kr 
ID 9698 Havnepromenaden, redusert utgift      1,279 mill. kr 
ID 9699 Fortau Tverlandsveien - Huldra, redusert utgift    0,023 mill. kr 
ID 9701 Heggmoen, redusert utgift        0,204 mill. kr 
ID 9709 Studentboliger Mørkved, redusert utgift     1,139 mill. kr 
ID 9730 Biler og maskiner, økt utgift,       1,25 mill. kr 
ID 9694 Konrad Klausens vei, redusert utgift      1,25 mill. kr 
ID 9959 Kai Vestbrekken/Dampskipskai sør, økt utgift,     4 mill. kr 
Ubrukte lånemidler          4 mill. kr 
ID 9981 Miljø- og klimavennlig bygg- og anleggsplasser, redusert utgift   3,038 mill. kr 
ID 9982 Kjøp av utslippsfire anleggsmaskiner, økt utgift    3,038 mill. kr 
 
 

Konklusjon og anbefaling 
Tjenestene jobber hardt med omstillingskravet og er kommet halvveis med innfrielse. Det er en 
krevende prosess, men det er et mål å balansere regnskap og budsjett ved årets slutt. Det er 
fortsatt mye usikkerhet i fremlagte tall, og det foreligger ikke fullstendig informasjon på alle 
områder. Det forventes at det blir behov for budsjettjusteringer i tertialrapport 2, og 
kommunedirektør ber bystyret om å godkjenne avsetning til fond for å møte utfordringer som 
kommer i tertialrapport 2.  
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Kommunedirektør anbefaler bystyret å fatte vedtak slik som det fremkommer fra forslaget til 
innstillingen. 
 
 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Kornelija Rasic 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Jon Erik Anti og Kornelija Rasic  
 
 

Trykte vedlegg: 
  

1. Økonomirapport – digital versjon: 
https://pub.framsikt.net/2022/bodø/mr-202204-t1_-_2022/ 
 

 
 
 
Bærekraftsmål 
 
 

 

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en 
forutsetning for bærekraftig utvikling. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål 
beskrevet som: arbeid som er produktivt, arbeid som gir en rettferdig inntekt, sikkerhet 
på arbeidsplassen og sosial beskyttelse til familier. 
 

 

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn 
skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for 
forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon anses som drivere til 
å løse miljømessige utfordringer. 

 

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og 
klimagassutslipp når en lager en vare. I dag forbruker vi mer enn hva som er 
miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige 
generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. 
 

 

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi 
også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det 
satses langt mer på annen ren energi. 2 graders temperaturøkning er grensen for hva 
naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli 
ukontrollerbare.  
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Saksframlegg 
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

 

 

20.05.2022 41500/2022 2018/6748 033 
Politisk sekretariat   

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/70 Formannskapet 02.06.2022 
 
 

Behandling av generalforsamling 2022 i Bodø Spektrum AS 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 

 

Formannskapet gir sin tilslutning til forslag til vedtak i saker fremmet til generalforsamling i Bodø 
Spektrum AS. 
 
 

Hva aktualiserer saken? 
Formannskapet er generalforsamling for Bodø Spektrum AS. Generalforsamlingen gjennomføres 
2. juni 2022 i forbindelse med formannskapets møte.  
 
 

Saksopplysninger 
I selve generalforsamlingen må eier – representert ved formannskapet – opptre med en stemme i 
henhold til aksjelovens bestemmelser. Dette innebærer at eventuell avklaring av eiers standpunkt i 
saker som skal behandles i generalforsamlingen må behandles som sak i formannskapet forut for 
generalforsamlingen. 
 
Kommunedirektøren legger med dette frem sakene som er satt til behandling i ordinær 
generalforsamling i Bodø Spektrum AS til behandling i formannskapet. 
 
Valgkomiteen for selskaper – bestående av Ida Maria Pinnerød, Ola Smeplass og Ole-Henrik 
Hjartøy – fremmer følgende forslag på nytt styre i Bodø Spektrum AS: 
 
Styreleder:  Torild Eline Eriksen Nordland  
Nestleder:  Synnøve Pettersen  
Styremedlem:  Brita Bjørnbakk  
Styremedlem:  Kristian Amundsen  
Styremedlem:  Trine Helen Karlsen  
Styremedlem:  Eirik Inge Svare  
 
Varamedlem:  Jonny Gulbrandsen  
Varamedlem:  Terje Cruickshank 
Varamedlem:  Sigurd Andreas Myrvoll  
Varamedlem:  Bente Haukås 
Varamedlem:  Haldis Andersen  
 

197



Styret velges for to år ihht. selskapets vedtekter. Styret for Bodø Spektrum AS er imidlertid det 
samme styret som for det kommunale foretaket Bodø Spektrum KF, som har en valgperiode 
tilsvarende kommunestyrevalgperioden.  
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Anna M. Welle 
  Assisterende kommunedirektør 

Saksbehandler: Berit Skaug  
 
 

Trykte vedlegg: 
1 Innkalling til GF BSAS 2juni2022 
2 Signert Årsberetning for 2021_rev24052022.pades 
3 Signert Årsregnskap 2021 Bodø Spektrum AS.pades 
4 21 BS Signert revisjonsberetning 

 
 
 
Bærekraftsmål 
 
 

 

Bodø Spektrum AS eier idrettsanlegg og næringsarealer som er viktige arenaer for 
idrettsaktiviteter, skolesvømming mv.  
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Årsberetning 2021 for Bodø Spektrum AS
Org.nr 946 028 614

 Virksomhetens art og tilholdssted

Bodø Spektrum AS (tidligere Nordlandshallen AS) ble stiftet 11.6.1987. Virksomheten drives fra
Plassmyrveien på Stormyra i Bodø.

Virksomhetens art

Selskapets formål er å være eier av idrettsanlegg og næringsarealer. Selskapets virksomhet er
utleie og drift av disse som står i forbindelse med det. Selskapet kan delta i andre selskaper som
har sammenheng med dette. Det skal ikke utbetales utbytte fra selskapet.

Bodø Spektrum AS leier ut sine lokaler og eiendommen på Plassmyra og Aspmyra Stadion til
offentlige og private leietakere.

Redegjørelse for årsregnskapet
Omsetningen i selskapet økte fra kr 13 040 025 i 2020 til kr 15 425 551 i 2021. Dette skyldes økte
inntekter fra nye og eksisterende leietakere.

Årsresultatet ble kr 1 513 138 som i forhold til fjoråret representerte en økning med kr
1 199 752.

Korona pandemien ga selskapet flere og nye utfordringer i 2021. Hos flere av leietakerne ble det
inngått tilpassinger i leieavtalen da korona pandemien påvirket deres aktiviteter på en negativ
måte. I tillegg ble det hos leietaker Bodø Legevakt signalisert et økt behov for arealer, som
selskapet tilrettela ovenfor dem i regnskapsåret. Krav om helårsdrift på Aspmyra Stadion og økt
aktivitet stadion grunnet Bodø/Glimts sportslige suksess og ambisjoner, ga en mer utfordrende
drift på stadion. På bakgrunn av det overnevnte økte driftsinntekter og kostnader i selskapet
sammenlignet med 2020.

I Nordlandshallen er det oppstått taklekkasjer. Selskapet har jobbet over en lang tid med å
etterforske hvor lekkasjene befinner seg og tette taket. Det har vært svært utfordrende for oss
og entreprenøren å få gjort tilfredsstillende tiltak. Avvikene finnes i hovedsak mot vest og mot
øst over klubblokalene BHK. Reparasjonene utføres når det er gode lysforhold og når taket er
tørt. Det begrenser tilgangen til taket og planleggingen fra entreprenør.

Det utarbeides tilstandsrapport på hele taket i 2022. Konklusjon og anbefalingene fra rådgivere
legges til grunn i selskapets oppfølging av avviket. Fortsatt drift i Nordlandshallen kan
gjennomføres.

Bodø kommune var tidligere leietaker av våre arealer og gjorde en godkjent fremleie av lokalene
med BHK, frem til leieavtalen med kommunen gikk ut 30.9.2016.

Bodø Spektrum AS tok initiativ ovenfor BHK om å inngå leieavtale med klubben. Det har vi
dessverre ikke lykkes med å gjøre. BHK har valgt å etablere seg i nye klubblokaler utenfor vår
eiendom. Frem til nå har klubben lånt lokalene i Nordlandshallen mot betaling av strøm/vann.

Kostnadene i 2021 for takreparasjonene ligger på ca kr 200 000.-
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De samlede investeringene i selskapet i 2021 utgjorde kr 33 167 128. I hovedsak gjaldt disse
forskuttering av prosjekteringskostnader og oppstart på bygging av det planlagte
konkurransebassenget samt oppgradering av teknisk utstyr i eksisterende anlegg.

Selskapets likviditetsbeholdning var kr 56 350 304 per 31.12.21. Selskapets likviditet og evne til
egenfinansiering av investeringer anses derfor som god.

Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.2021 kr 18 507 069 som representerte 14,5 % av
samlet gjeld i selskapet, sammenlignet med 29,9 % pr. 31.12.2020. Denne reduksjonen skyldes at
selskapets trekkrettighet (kredittramme) i KLP/KBN ble som ble benyttet til finansiering av
prosjekteringskostnadene og oppstartskostnadene på byggingen av konkurransebassenget
herunder også oppgradering av teknisk utstyr i eksisterende anlegg i 2020 i løpet av 2021 er
refinansiert med langsiktig gjeld.

Det er på denne bakgrunn styrets oppfatning at selskapets finansielle stilling er god.

Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 178 506 864, sammenlignet med kr 100 617 638 året
før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2021 var 28,4 %, sammenlignet med 48,8% pr. 31.12.2020.
Årsaken til denne reduksjonen er økning av selskapets langsiktige gjeld med sikte på å styrke
likviditeten og evnen til å betale bygge kostnadene etter hvert som de forfaller.

Fremtidig utvikling
Selskapet står overfor en historisk stor investering i et 25m konkurransebasseng samt mer el.
mindre i en total utskiftning av alt teknisk utstyr i eksisterende anlegg. Det vil på den ene side
øke selskapets gjeld vesentlig, men styret mener likevel at det er grunn til å gå ut ifra at dette
totalt sett vil høyne markedsverdien av anlegget så mye at anlegget som helhet og på
selvstendig grunnlag etter hvert vil kunne drives med økonomisk lønnsomhet.

Finansiell risiko
Selskapet er på bakgrunn av dets finansielle stilling ved årsskiftet ikke spesielt eksponert for
finansiell risiko.

Overordnet om målsetting og strategi
Bodø Spektrum AS kan bli eksponert for finansiell risiko på etter opplåning for investering i
konkurransebassenget og utbedring av teknisk anlegg i eksisterende bad, spesielt gjelder dette
renterisiko. Målsettingen er å avdempe denne finansielle risiko i størst mulig grad gjennom ulike
former for rentesikring. Selskapets nåværende strategi innbefatter ikke bruk av finansielle
instrumenter, men dette er gjenstand for løpende vurdering av styret.

Det er ikke tegnet forsikring for styremedlemmene og daglig leders mulige ansvar overfor
foretaket.

Kredittrisiko
Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.

Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, men vi har økende fokus på forfalte
fordringer. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Styret vurderer selskapets
likviditetsrisiko som lav da mesteparten av inntektene er knyttet til utleie til offentlige leietakere.
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Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til
stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2022 og selskapets langsiktige
strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Resultatdisponering
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Bodø Spektrum AS:

Annen egenkapital 1 513 138

Totalt disponert 1 513 138

Selskapets overskudd på kr 1 513 138.- tilføres egenkapitalen.
Forslaget er begrunnet i eiernes ønske om å styrke kapitalstrukturen i selskapet.

Arbeidsmiljø
Selskapet har ingen ansatte. Styret vurderer derfor det som ikke aktuelt å kommentere forhold
knyttet til arbeidsmiljø.

Likestilling og diskriminering
Som for punktet arbeidsmiljø vurderer styret det heller ikke mht. likestilling og diskriminering
som ikke aktuelt å kommentere det da selskapet ikke har ansatte. Styret består av 4 kvinner og 2
menn.

Ytre miljø
Det foreligger per i dag ikke krav som tilsier at selskapet kan sies å forurense det ytre miljø.
Selskapet arbeider løpende med å holde seg a jour på eventuelle endringer i regelverk som kan
påvirke dette.

31.desember 2021

Bodø den 20.mai 2022

Torild Eline Eriksen Nordland Synnøve Pettersen Eirik Svare
Styrets leder Nestleder Styremedlem

Brita Helen Bjørnbakk Kristian Amundsen Trine Helen Karlsen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Steinar Bang Hansen
Daglig leder
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* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

Veri�ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Veri�ed. 
 
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader. GDPR 

compliant
eIDAS 

standard
PAdES 
sealed
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23.05.2022 13:16

SENT BY OWNER:
May-Kristin Lilleårstein · 23.05.2022 08:40

DOCUMENT ID:
ryHcToOwq

ENVELOPE ID:
ByxYShi_vq-ryHcToOwq

DOCUMENT NAME:
Årsregnskap 2021 Bodø Spektrum AS.pdf
8 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:
Årsregnskap 2021 Bodø Spektrum AS.pdf-pAdES-H12phiuP5.pdf
Årsregnskap 2021 Bodø Spektrum AS.pdf-pAdES-rkEs3j_w9.pdf
Årsregnskap 2021 Bodø Spektrum AS.pdf-pAdES-rklxk6sOv5.pdf
Årsregnskap 2021 Bodø Spektrum AS.pdf-pAdES-ryelajdD5.pdf
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Activity log

RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS

Kristian Amundsen Signed 23.05.2022 08:53 eID Norwegian BankID (DOB: 1962/05/28)

kristian@faunakf.no Authenticated 23.05.2022 08:50 Low IP: 80.89.50.130

Synnøve Pettersen Signed 23.05.2022 09:54 eID Norwegian BankID (DOB: 1975/11/26)

synnoevepettersen@yahoo.com Authenticated 23.05.2022 09:51 Low IP: 91.208.24.14

Trine Helen Karlsen Signed 23.05.2022 10:08 eID Norwegian BankID (DOB: 1964/03/02)

trine@bodospektrum.no Authenticated 23.05.2022 09:41 Low IP: 77.110.250.58

Steinar Normann Bang Hansen Signed 23.05.2022 10:26 eID Norwegian BankID (DOB: 1959/10/31)

steinar@bodospektrum.no Authenticated 23.05.2022 09:11 Low IP: 77.110.250.58

Brita Helen Bjørnbakk Signed 23.05.2022 10:45 eID Norwegian BankID (DOB: 1972/06/21)

brita@riktigspor.no Authenticated 23.05.2022 10:43 Low IP: 213.239.72.133

Eirik Inge Svare Signed 23.05.2022 11:16 eID Norwegian BankID (DOB: 1970/03/24)

eiriksvare@gmail.com Authenticated 23.05.2022 11:15 Low IP: 193.69.65.68

Torild Eline Holmedal Signed 23.05.2022 13:16 eID Norwegian BankID (DOB: 1967/08/19)

Torild.Eriksen.Nordland@bodo.komm
une.no

Authenticated 23.05.2022 09:36 Low IP: 193.212.24.36

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

Veri�ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Veri�ed. 
 
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader. GDPR 

compliant
eIDAS 

standard
PAdES 
sealed
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Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Dronningensgate 7B 
8006 Bodø 

 
 
 
Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf: +47 24 00 24 00 

 
www.ey.no 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 

 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Til generalforsamlingen i Bodø Spektrum AS 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Bodø Spektrum AS som består av per 31. desember 2021, for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets 

finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante 
lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert 

internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants 

(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 

Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende 
revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår 

konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke 

den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 

det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 

vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 
som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 

årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller virksomheten, eller ikke 
har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
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Uavhengig revisors beretning - Bodø Spektrum AS 2021 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 

utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes 
misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 

skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, 

og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert 

på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 
eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi 

konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen 

henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike 
tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre 

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. 

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 

og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for 
revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen. 

 

 

Bodø, 24. mai 2022 

ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 
 

Benny Hansen 

statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Benny Robert Hansen
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5997-4-312316
IP: 145.62.xxx.xxx
2022-05-24 13:07:13 UTC
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Saksframlegg 
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

 

 

27.05.2022 43525/2022 2018/6741 033 
Politisk sekretariat   

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/71 Formannskapet 02.06.2022 
 
 

Behandling av generalforsamling Tusenhjemmet Bodø AS 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 
 
 
Formannskapet tar saker fremmet til generalforsamling i Tusenhjemmet Bodø AS til etterretning, 
og gir sin tilslutning til forslag til vedtak. 
 
 
 

Hva aktualiserer saken? 
Formannskapet er generalforsamling for Tusenhjemmet Bodø AS. Generalforsamlingen 
gjennomføres 2. juni 2022 i forbindelse med formannskapets møte.  
 

Saksopplysninger 
Formannskapet er generalforsamling for Tusenhjemmet Bodø AS.  
 
I selve generalforsamlingen må eier – representert ved formannskapet – opptre med en stemme i 
henhold til aksjelovens bestemmelser. Dette innebærer at avklaring av eiers standpunkt i saker 
som skal behandles i generalforsamlingen må behandles som sak i formannskapet forut for 
generalforsamlingen.  
 
Kommunedirektøren legger med dette frem sakene som er satt til behandling i 
generalforsamlingen til formannskapet, og foreslår at formannskapet gir sin tilslutning til forslag til 
vedtak i sakene som er oppført på sakslisten.  
 
Styret for selskapet ble valgt i generalforsamlingen i fjor, og det er derfor ikke styrevalg i årets 
generalforsamling.  
 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Anna M. Welle 
  Assisterende kommunedirektør 

Saksbehandler: Berit Skaug  
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Trykte vedlegg: 
1 Innkalling GF 2022 
2 Revisjonsberetning 

 
 
 
Bærekraftsmål 
 
 

 

Tusenhjemmet AS har fokus på kultur, frivillig sektor, eldre og generasjonsarbeid.    
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KPMG AS 
Energihuset - Jernbaneveien 85  
Postboks 1434  
8037 Bodø  

Telephone +47 45 40 40 63 

Fax  

Internet www.kpmg.no 

Enterprise 935 174 627 MVA 

 

Til generalforsamlingen i Tusenhjemmet Bodø AS 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Tusenhjemmet Bodø AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, 

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 
og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
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avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

 
Bodø, 25. mai 2022  
KPMG AS  
 
 
 
Kirsti Meidelsen  
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Kirsti H R Meidelsen
Partner
På vegne av: KPMG
Serienummer: 9578-5999-4-3018787
IP: 80.232.xxx.xxx
2022-05-25 21:22:15 UTC
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Saksframlegg 
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

 

 

27.05.2022 43630/2022 2017/12497 026 
Politisk sekretariat   

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

22/72 Formannskapet 02.06.2022 
 
 

Behandling av saker til Salten regionråds møte 9.-10. juni 2022 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 
 
Formannskapet tar saker som skal behandles i Salten regionråds møte 9. og 10.06.2022 til 
orientering.  
 
 

Hva aktualiserer saken? 
Salten regionråd har møte 9. og 10. juni 2022. Saker som skal behandles i regionrådets møte 
legges med dette frem til forberedende behandling i bystyret.  
 

Saksopplysninger 
Bodø kommune er representert i Salten regionråd ved ordfører Ida Pinnerød og Joakim Sennesvik. 
I tillegg møter kommunedirektøren med tale- og forslagsrett. Saker som fremmes til behandling i 
Salten regionråd skal ha god forankring i folkevalgte organ i Bodø kommune.  
 
Saker som gjelder interkommunalt samarbeide skal behandles i formannskapet jf Bodø kommunes 
delegeringsreglement. Kommunedirektøren tilrår at formannskapet tar de saker som er satt på 
sakslisten til regionrådets møte 9. og 10. juni 2022 til etterretning. Eventuelle politiske føringer som 
formannskapet mener Bodø kommunes representanter skal ta med seg til møtet må derfor 
fremmes i formannskapet.  
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Anna M. Welle 
  Assisterende kommunedirektør 

Saksbehandler: Berit Skaug  
 
 

Trykte vedlegg: 
1 Saksdokumenter SR 20220609 
2 Referat SR 221702 
3 Regnskap 2021 - SF ENDELIG 
4 SR-sak 1522 - Salten Regionråd - IPR samarbeidsavtale (2) 
5 SR-sak 1522 - Salten Regionråd - KO samarbeidsavtale (1) 
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6 SR-sak 1722 - Diverse vedlegg samferdsel orienteringer 
7 SR-sak 1822 - Vedlegg - 2021 - Årsregnskap SR (Del 1) 
8 SR-sak 1822 - Vedlegg - Årsmelding 2021 
9 SR-sak 1922 - Årsmøtedokumenter Salten Friluftsråd 
10 SR-sak 2022 - Årsmøtedokumenter Salten Kultursamarbeid 
11 SR-sak 2122 - Årsrapport Felles ansvar 2021 
12 SR-sak 2222 - Dokumenter GF Salten Invest AS 2022 
13 SR-sak 2322 - IRIS-fondet - forenklet skjema - 2022 
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 Salten Regionråd  Dokument:  sr220609-saksliste 
 Regionrådet  Side: 1 av 2 
 

Utarbeidet av: kbp   Dato: 25.05.2022 Revisjon: B 
  

 

 
MØTE I REGIONRÅDET 09. – 10. JUNI 2022  

 MOLDJORD SKOLE, BEIARN 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Velkommen til Beiarn  
 
Torsdag  
SR-sak     11/22 FK Bodø/Glimt – Fra Bodø til Europa 
  CEO Frode Thomassen 

SR-sak     12/22  Dialogmøte med Politimesteren i Nordland 
  Politimester Heidi Kløkstad og geografisk driftsenhetsleder Robin Johnsen 

SR-sak     13/22  Ett digitalt Salten 
   

SR-sak     14/22 Orientering fra Nordlandsmuseet  
  Styreleder Geir-Ketil Hansen og direktør Morten Steffensen 

 
Fredag 
09.00 – 09.30  MORGENSAMLING v/ BEIARN KOMMUNE 
 
SR-sak     15/22 Samarbeidsavtale ny selskapsform  
  Advokat Håkon Andreas Riegels, Samfunnsbedriftene 

SR-sak     16/22 Referat 
SR-sak 17/22 Orienteringer  

- sekretariatet  

  - rådmanns- og kommunedirektørgruppa 
SR-sak     18/22 Årsmelding og årsregnskap 2021 for Salten Regionråd 
SR-sak     19/22  Årsmøte Salten Friluftsråd 
SR-sak  20/22 Årsmøte Salten Kultursamarbeid 
SR-sak     21/22 Årsrapport Felles Ansvar i Salten 
SR-sak     22/22  Generalforsamling Salten Invest AS 
SR-sak     23/22 Oversikt over innspill til Iris-fondet  
SR-sak  24/22 Møteplan 2023 
SR-sak     25/22 Orientering fra Trainee Salten 
  Seniorrådgiver Sunniva Greger, Kunnskapsparken Bodø 
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 Salten Regionråd  Dokument:  sr220609-saksliste 
 Regionrådet  Side: 2 av 2 
 

Utarbeidet av: kbp   Dato: 25.05.2022 Revisjon: B 
  

 

 
 
Praktiske opplysninger 

Møte på Moldjord skole, Moldjord 
9. juni 10.30 Oppmøte på Storjord ved Coop-butikken 

Vi skysses med buss opp til Næringsbygget «1839 Lokalmat» hvor 
vi skal på befaring og spise lunsj. 

 
 13.00 Møtestart (SR-sakene 11/22 – 14/22)   
 19.00 Avreise til «Høla» friluftsområde 
 19.30 Middag med utdeling av Antisutreprisen 
 
10. juni 08.00 Frokost 
 09.00 Morgensamling v/Beiarn kommune  
 09.30 Møtestart (SR-sakene 15/22 – 25/22) 
 13.00 Lunsj og hjemreise   
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Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 9. – 10. juni 2022  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv:  sr-sak 1122 - orientering fra fk bodø-glimt Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp  

 

SR-SAK 11/22  FK BODØ/GLIMT: FRA BODØ TIL EUROPA  
 

 

Beskrivelse  

FK Bodø/Glimt v/CEO Frode Thomassen deltar i regionrådets møte for å orientere og 
samtale om hvordan de har jobbet for å utvikle klubben de siste årene, herunder hvordan de 
har jobbet med kulturutvikling, lederskap og mediehåndtering. 

Det vil også gis en kort orientering om planene for nytt fotballstadion.  

 

Det settes av inntil 75 minutter til orientering og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 25.05.2022 
 
 
Kjersti Bye Pedersen    
daglig leder    
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Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 9. – 10. juni 2022  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv:  sr-sak 1222 - dialogmøte med politimesteren i nordland Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp  

 

SR-SAK 12/22  DIALOGMØTE MED POLITIMESTEREN I 
NORDLAND 

 

 

Beskrivelse  

Politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad og geografisk driftsenhetsleder Robin Johnsen, 
deltar i regionrådets møte for å orientere og samtale om; 

− Innføringen av nærpolitireformen, herunder utviklingen i Salten 

− Utviklingen i kriminalitetsbildet i Salten og Nordland 

− Den sikkerhetspolitiske situasjonen  

− Eventuelt  

 

Det settes av inntil 1 time til orientering og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 25.05.2022 
 
 
Kjersti Bye Pedersen    
daglig leder    
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Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 9. – 10. juni 2022  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv:  sr-sak 1322 - ett digitalt salten Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp  

 

SR-SAK 13/22  ETT DIGITALT SALTEN: ORIENTERING OM 
UTREDNING AV VEIEN VIDERE FOR 
PROSJEKTET 

 

Beskrivelse  

Dette er en oppfølging av Styre-sak 03/22 og SR-sak 01/22 om status og veien videre for 
prosjektet «Ett digitalt Salten». Det er også en oppfølging av Styre-sak 20/22 der det ble 
foretatt en ny vurdering av resultat- og måloppnåelse for prosjektet.  

Styret har bedt Sekretariatet og Rådmanns- og kommunedirektørutvalget å jobbe videre med 
en utredning om av alternative måter å videreføre "Ett digitalt Salten" på. Utredningen skal 
danne grunnlag for en sak til møte i regionrådet i november 2022. Utover utredningen vil 
prosjektet videreføre aktiviteter som før. 

For å gi regionrådet innsikt i utredningsprosessen som planlegges i Salten, samt det arbeidet 
som pågår nasjonalt, gis det en orientering om følgende hovedpunkter: 

 
• Bakgrunn og formål med digitaliseringen av offentlig sektor 
• KS sin rolle og ansvar: vedtak i Landstinget 2020, samarbeidsavtalen med KDD, 

Samstyringsstrukturen mv. 
• Trender og scenarioer for digitaliseringen av offentlig sektor mot 2030 Hva betyr det 

at vi står overfor et temposkifte og et behov for mobilisering i kommunene? 
Betydningen av samarbeid og hvordan kan samarbeid organiseres, formaliseres og 
ha betydning for innbyggerne?  

• Status og planer for utredningsprosess i Salten  

 

Det settes av inntil 45 minutter til orientering og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

Bodø, den 25.05.2022 
 
 
Kjersti Bye Pedersen  Tom Erik Holteng   
daglig leder  prosjektleder  
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Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 9. – 10. juni 2022  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv:  sr-sak 1422 - orientering fra nordlandsmuseet Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp  

 

SR-SAK 14/22  ORIENTERING FRA NORDLANDSMUSEET 
 

 

Beskrivelse  

Nordlandsmuseet v/styreleder Geir-Ketil Hansen og direktør Morten Steffensen deltar i 
regionrådets møte.   

Hovedhensikten med møtet er å orientere og samtale om dialogmøtene Nordlandsmuseet 
skal i gang med i kommunene i løpet av 2022. Som et ledd i runden med dialogmøter ønsker 
de å møte kommunene samlet før dialogmøtene med de enkelte kommunene starter opp. 

Det settes av inntil 1 time til orientering og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 25.05.2022 
 
 
Kjersti Bye Pedersen    
daglig leder    
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Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 9. – 10. juni 2022  Side: 1 av 2  
 
 
 
 

Arkiv:  sr-sak 1522 - ny selskapsform for salten regionråd – kopi               Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp  

SR-SAK 15/22 ENDRING AV SELSKAPSFORM FOR SALTEN 
REGIONRÅD  

  
 
 
Innledning 
Styret i Salten Regionråd legger med dette fram utkast til samarbeidsavtale(r) for Salten 
Regionråd – kommunalt oppgavefelleskap og Salten Regionråd – interkommunalt politisk 
råd. 
 
Bakgrunn 
Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen 
videreføres, men i endret form. 
 
Salten Regionråd er organisert etter kommunelovens § 27, og må omdanne seg til ny 
selskapsform. To nye modeller for interkommunalt samarbeid er lovfestet i den nye 
kommuneloven og gjelder fra 1. januar 2020. Omdanningen skal finne sted senest innen 
utgangen av 2023. 
 
Salten Regionråd gjorde følgende vedtak i SR-sak 27/20: 
 

1) Salten Regionråd tar saken til orientering og ber om at styret jobber videre med saken. 

2) Salten Regionråd ønsker å videreføre de premissene som ligger til grunn for dagens 
organisering og samarbeid i Salten Regionråd. 

 
 
Beskrivelser 
Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap (KO) eller 
interkommunalt politisk råd (IPR), alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS 
eller SA) senest fire år etter at kommuneloven har tredd i kraft. Omdanningen skal finne sted 
innen utgangen av 2023. 
 
I og med at Salten Regionråd både er et politisk samarbeidsorgan, men også har 
virksomhetsområder som utfører tjenesteproduksjon på vegne av kommunene, kompliserer 
dette saken noe med tanke på hvilken selskapsform man kan velge.  
 
KMD har avgitt en tolkningsuttalelse vedrørende framtidig organisering av regionråd hvor de 
konkluderer med at alle eksisterende regionråd, også de som er organisert som IKS, må 
omdannes til såkalte Interkommunalt politisk råd (IPR) - etter kommunelovens kap. 18.  
KMD trekker frem at intensjonen bak kommunelovens ordning med interkommunale råd er å 
sikre at det er møteoffentlighet m.m. i regionrådene. Styret i Salten Regionråd har tidligere 
drøftet å organisere Salten Regionråd som et KO, eventuelt et KO med en «arm» ut til et 
IPR. Etter at vi er gjort kjent med KMDs tolkningsuttalelse er det sistnevnte alternativ som er 
det aktuelle alternativet for vår del. 
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SR-sak 15/22  Side: 2 av 2  

Arkiv:  sr-sak 1522 - ny selskapsform for salten regionråd – kopi                Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp  

Utkast til samarbeidsavtaler er utformet i henhold til kravene som ligger i ny kommunelov, 
vedtak i Salten Regionråd (SR-sak 27/20) og innspill fra styret. 
 
Håkon A. Riegels, advokat i Samfunnsbedriftene har bistått styret i prosessen. Han deltar i 
regionrådets møte over Teams for å orientere om avtalene. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Salten Regionråd anmoder kommunene å slutte seg til og vedta samarbeidsavtale(r) for 
Salten Regionråd – Kommunalt Oppgavefellesskap og for Salten Regionråd – 
Interkommunalt Politisk Råd. 
 
 
 
Bodø, den 25.05.2022 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder 
 
 
 
 
Vedlegg 
 
Utkast til samarbeidsavtale for Salten Regionråd – kommunalt oppgavefellesskap 
Utkast til samarbeidsavtale for Salten Regionråd – interkommunalt politisk råd 
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Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 9. – 10. juni 2022  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv: sr-sak 1622 - referat fra forrige møte                          Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp  

SR-sak 16/22 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra Teams-møte i Salten Regionråd 17. – 18. februar 2022.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Referat fra Teams-møte i Salten Regionråd 17. – 18. februar 2022 godkjennes. 

 

 

Bodø, 25.05.2022 
 
 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
 
 
Trykte vedlegg: 
Referat fra Teams-møte 17. – 18. februar 2022  
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Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 9. – 10. juni 2022  Side: 1 av 6  

 

Arkiv: sr-sak 1722 - orienteringer Utskriftsdato: 25.05.22                                      Sign: kbp  

 
SR-sak 17/22 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER  
  FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON 
 
Nedenfor er gitt en kort orientering om saker som det jobbes med i Salten Regionråd sin or-
ganisasjon. Utdypende orientering kan om ønskelig gis i Regionrådets møte. 

 
A.  GENERELL INFORMASJON  
 

1. STUDIETUR TIL KARASJOK UTGÅR 

I forrige regionrådsmøte var det enighet om å legge regionrådsmøtet i september 
2022 til Karasjok, kombinert med studietur og besøke hos Sametinget. Da det ikke er 
ledig hotellkapasitet, verken i september eller november utgår turen. Regionrådsmø-
tet i september legges derfor til Sørfold. 

 
2. HØRINGSINNSPILL – ENDRINGER I DOMSTOLSSTRUKTUREN 

Følgende innspill ble sendt til Justis- og beredskapsdepartementet mandag 25. ap-
ril 2022: 

 
Vi viser til forslag til endring i domstolstruktur som er sendt på høring med hørings-
frist 26. april 2022.  

 
Salten Regionråd støtter Rødøy kommunes krav om å tilhøre Salten tingrett, jf. ved-
tatt uttalelse av Rødøy formannskap den 20.04.2022. 
 
 
 
37/2022 Justis- og beredskapsdepartementet - Endringer i domstolstruktur. Hørings-
uttalelse Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:   
 
Rødøy har ingen interesse av at reformen reverseres. Det vil tvert imot være til stor 
ulempe.  Vi ber om at domstolsreformen opprettholdes, slik den ble vedtatt i 2020. 
Dette gjør at vi kan:  

• få felles forliksråd med kommunene Gildeskål og Meløy, som tilhører samme 
lensmannsdistrikt som Rødøy. Et felles forliksråd er viktig for å begrense habi-
litetsproblematikk i Rødøy og de andre kommunene.   

• samkjøre lensmannsdistrikt og rettskrets, så fengslingsmøter, rettssaker og 
avhør kan gjennomføres i samme krets. Det vil gjøre gjennomføringen av disse 
enklere for politi og påtalemyndighet ved at reisetid blir sterkt redusert.   

• få samlokalisert tingrett og jordskifterett.  
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SR-sak 17/22  Side: 2 av 6
  

 

Arkiv: sr-sak 1722 - orienteringer Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp
  

 

• sikre sterke og attraktive fagmiljøer i rettskretser hvor disse er relativt små, 
selv etter gjennomføring av domstolsreformen.   
 

Dersom reformen likevel reverseres og Salten og Lofoten tingrett opphører, ber vi om 
at Rødøy kommune får høre til Salten tingrett, ikke Helgeland som før reformen.   

 
3. SAMARBEIDSMØTE MED NORD UNIVERSITET 

Den 24. februar 2022 ble det gjennomført samarbeidsmøte mellom Salten Regionråd og 
Nord universitet. Følgende agenda var lagt for møtet: 

• Status / Nord universitet 

• Status / Salten Regionråd 

• Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten  

• Praksisplasser sykepleierutdanningen 

• Samarbeidet om Bodø som europeisk kulturhovedstad 

• Status på arbeidet med EVU 

 

Møtet følges opp videre med egne møter som gjelder samarbeid rundt Bodø som euro-
peisk kulturhovedstad og EVU. 

 

B. SAMFERDSEL I SALTEN 

 
4. REGIONAL TRANSPORTPLAN 2022 – 2033 (RTP) 

Styret i Regionrådet behandlet i møte 25. mars et innspill til høringsdokumentet for RTP. Inn-
spillet ble sendt til kommunene for kvalitetssjekk, og deretter til Nordland fylkeskommune (se 
vedlegg).  

Fylkesrådet behandlet Regional Transportplan i sitt møte 20. mai 2022, og saken er nå lagt 
fram for Fylkestinget.  

Styret og ordførerne i Salten deltok 25. mai på en høring over Teams med Fylkestingets Ko-
mite for samferdsel.  

RTP blir behandlet i Fylkestingsmøte 13.-15. juni i Mo i Rana. Det legges ikke opp formell re-
presentasjon fra Regionrådet på selve fylkestinget.  

I den saken Fylkesrådet nå har lagt fram for Fylkestinget, er det kun mindre endringer fra hø-
ringsdokumentet når det gjelder Salten. Viktigste endringer er: 

- En del momenter/signaler i tekstdelen av handlingsprogrammet som kan brukes i 
oppfølging av Salten prosjekter, bl.a:  
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SR-sak 17/22  Side: 3 av 6
  

 

Arkiv: sr-sak 1722 - orienteringer Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp
  

 

o Mulig oppfølging av prosjekt «Småby i nord» (aktuelt for Fauske) 
o Fokus på fylkesvegnettets viktighet for liv, helse, samfunnssikkerhet og bered-

skap (aktuelt ifm. fjelloverganger, fergeløsninger etc.) 
o Bedre samordning mellom fylkets kollektivtilbud og togtilbudet 
o Større fleksibilitet i transportløsninger (kollektiv) både i distriktene og sen-

trumsområder (nye løsninger?) 
o Større samordning for grønn transport mellom fylkeskommunal infrastrukturut-

bygging (f.eks. fergeleier) og tilrettelegging for andre transportmidler (f.eks. 
ladestasjoner). 

- Endringer i prioritering av prosjekter: 
o Ingen store endringer eller fjerning av Salten-prosjekter, men på noen områ-

der litt omrokkering og større konkurranse. 
o Innenfor «Viktige næringsveger» ligger Fv 835 i Steigen fortsatt uspesifisert i 

andre periode, mens to andre prosjekter er flyttet fram til første periode.  
o Innenfor «Mindre utbedringsprosjekt fylkesveg» er summen økt med 130 mill 

kr, og en stor del av potten er fordelt regionvis i porteføljestyrte «utbedrings-
pakker». Salten er her tildelt 120 mill kr (21%) av den totale pakken i første 
periode. 

o Innenfor «Gang og sykkelveger» er Fv81 Oppeid – Hamsunsenteret nå endret 
til Oppeid – Presteid. Videre er en del av G/S-prosjektene som lå uspesifisert i 
andre periode kommet inn i første periode, mens ytterligere nye er kommet 
inn andre periode. Dette gjør konkurransen for Fv17 Dalen – Høgseth og Fv 
838 Inndyr sentrum hardere.  

 
 

5. NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022 – 2033 (NTP) 

Statens vegvesen la 10. mai fram en vurdering av hvilke vegprosjekter de på faglig grunnlag 
mener bør iverksettes. Her inngår E6 gjennom Sørfold blant de fire prosjektene Vegvesenet 
har prioritert øverst. I tillegg har de blant mindre prosjekter (under 1 mrd kr) med Rv80 Sand-
vika - Sagelva og Ny adkomst til Bodø lufthavn. Styret vedtok 13. mai et innspill til Vegvese-
nets vurderinger, som er sendt til Samferdselsdeptartementet og Stortingets samferdselsko-
mite (se vedlegg).  

Nye Veier AS har meldt at de pga. kostnadsstigning må utsette utlysning av anbud på E6 
Øvre Saltdal. Saltdal kommune har dialog med Nye Veier AS. 

Bypakke Bodø II gikk gjennom i Stortinget 6. mai, med en ramme på 1,1 mrd kr (det meste 
bompengefinansiert). I tillegg er Bodø kommune tildelt 15 mill kr som en engangsbevilgning 
for å fremme klima- og miljøvennlig byutvikling, gjennom å styrke satsing på kollektivtrans-
port, sykling og gange.  

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett gitt Avinor økonomisk handlingsrom til å kunne 
vedta bygging av ny lufthavn i Bodø. Dette er et viktig steg videre. Det skal fortsatt gjøres et 
formelt vedtak i Avinors styre, og prosjektet er likevel forsinket, bl.a. som følge av teknikalite-
ter knyttet til ESA.  
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Arkiv: sr-sak 1722 - orienteringer Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp
  

 

6. KVU NORD-NORGE OG KVU NORD-NORGEBANEN 

I tillegg til den allerede pågående Konseptvalgutredning Nord-Norge (KVU Nord-Norge), 
satte Samferdselsdepartementet i februar i år i gang en egen Konseptvalgutredning spesifikt 
for Nord-Norgebanen (KVU Nord-Norgebanen). Denne skal kun se på konseptuelle løs-
ninger for jernbane. Oppdraget er presisert som følger:  

«KVUen skal utrede ulike konseptuelle jernbaneløsninger mellom Fauske og Tromsø, som i 
ulik grad svarer på behov for næringstransporter/gods og persontransport. KVUen avgrenses 
geografisk til Fauske–Narvik–Tromsø, med mulig arm til Harstad, og må ses i sammenheng 
med tilstøtende jernbanestrekninger som Ofotbanen og Nordlandsbanen. Hvordan en trinn-
vis utbygging kan gjennomføres, skal beskrives. Konsekvenser for andre deler av jernbane-
nettet, både på norsk og svensk side, må vurderes».  

De to utredningene er tett koordinert, i form av felles styringsgruppe, politisk samrådsgruppe 
og referansegruppe, samt bruk av felles analyse og kunnskapsgrunnlag. Prosjektledelsen for 
KVU Nord-Norge er lagt til Statens Vegvesen, mens Jernbanedirektoratet leder arbeidet med 
KVU Nord-Norgebanen. Salten Regionråd deltar formelt i Politisk samrådsgruppe. Prosjektle-
der Samferdsel i Salten deltok på sist møte (25. april), og vil følge opp med faglige innspill til 
det som ble presentert i møtet, samt til framtidige analyser, bl.a. en forventet analyse om næ-
ringstransporter i Nord-Norge (Transportutvikling AS) som kommer i mai/juni.  

I møtet ble det åpnet for involvering ned på kommunenivå. Bl.a. skal det være et KVU-verk-
sted knyttet til KVU Nord-Norgebanen i Tromsø 21. juni.  

Begge utredningene skal være ferdige august 2023, og vil inngå som kunnskapsgrunnlag for 
neste Nasjonal Transportplan.  

Det planlegges nytt møte i Politisk samrådsgruppe til høsten.  
 

7. JERNBANEFORUM NORD 

Jernbaneforum Nord er et politisk samarbeidsorgan som skal fremme modernisering og ka-
pasitetsøkning knyttet til jernbanetransport på Nordlandsbanen og Ofotbanen, samt utvikling 
av Nord-Norgebanen. Forumet ledes av Fylkesråd for Transport og infrastruktur, med ordfø-
rere langs banene som formelle medlemmer. Forumet vil nå bli åpnet også for andre kom-
mune (bl.a. mulige framtidige jernbanekommuner). Ordfører i Saltdal Rune Berg deltar i ar-
beidsutvalget, mens prosjektleder Samferdsel i Salten deltar i ressursutvalget. Forumets mø-
ter er ellers åpent for alle interesserte, og utgjør en viktig møteplass for informasjonsutveks-
ling og påvirkning.  

Forumet hadde møte på Fauske 28.-29 april, mens neste møte finner sted i Bodø 10.-11. ok-
tober.  

Noen viktige tema og oppfølgingspunkter:  

- Økt bruk av jernbanen til godstransport. Fra 2 til snart 6 daglige godstog på 2-3 år.  
- Økt interesse fra bl.a. Saltdalsbedrifter, med mulighet for lastespor på Rognan.  
- Investeringer på Nordlandsbanen styres nå gjennom porteføljer hvor BaneNOR har et 

hovedansvar. ERTMS settes i drift 21/10, og vil øke kapasiteten. I tillegg ses det på krys-
ningsspor Sukkertoppen, samt kortere krysningsspor på Mørkved/Støver og Setså.  
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- Direktoratet arbeider med utredning om regiontog på Nordlandsbanen (Mosjøen -Bodø). 
Rapport ventes september/oktober.  

- Både godstransportører og vareeiere ønsker rask løsning på utslippsfri framdrift på ba-
nen, men utredningsarbeidet i Jernbanedirektoratet henger etter (utredning fram til sep-
tember 2023). Heller ikke på personsiden, ser det ut til at Norske Tog (eier av materiellet) 
tar hensyn til grønne løsninger.  

- SJ/NORD har nå fokus på frekvensøkning, servicetilbud, materiellforbedring, samarbeid 
om turisme og opplevelse, samarbeid om tog-buss, rutesøk og billettering. Mulig gjen-
nomgående tog til Oslo i 2023. Avhengig av plass på sporet og materiell fra Norske Tog.    

 
8. REGIONALE SAMFERDSELSMØTER 

Nordland fylkeskommune har invitert alle kommunene i Salten til dialog omkring samferd-
selstilbudet i Nordland fylke. Dette dreier seg primært om kollektivtransport (buss, hurtigbåt, 
fylkesvegferge). Møtet var planlagt å finne sted 7. juni, men ny dato er ikke klar. 

 
9. GRØNT LANDTRANSPORTPROGRAM 

Salten Regionråd undertegnet 18. mai i år en observatøravtale med Grønt Landtransportpro-
gram, kombinert med et møte med andre aktuelle samarbeidsaktører i Salten. Formålet er å 
tilrettelegge for og øke bruken av grønne transportløsninger i Salten og opprettholde Salten 
som en viktig samferdselsregion. Salten Regionråds rolle vil være å bidra til å koble nærings-
liv, transportører og tilbydere av infrastruktur, med særlig vekt på offentlig sektor (herunder 
kommunene).   

 
10. REGJERINGENS LADESTRATEGI 

Regjeringen har startet arbeidet med en ladestrategi, basert på et kunnskapsgrunnlag som 
ble lagt fram i mars i år. Basert på innspill fra kommunene, vedtok Styret i Salten Regionråd 
et innspill til regjeringens ladestrategi (se vedlegg). 

 
11. SAMFERDSELSKONFERANSE I SALTEN 

Det arbeides med en ny samferdselskonferanse i Salten til høsten, i samarbeid med Fauske 
Næringsforum, NHO Nordland og BRUS. Konferansen finner sted på Fauske, og er foreløpig 
tidsfestet til 19. eller 20. oktober.  

Arbeidstittel er «Framtidas transportløsninger», med på utvikling og muligheter, basert på 
nye krav og rammebetingelser – spesielt knyttet til miljø/klima, tilrettelegging av infrastruktur 
(el, hydrogen, etc.), ny teknologi, nye driftsformer og nye muligheter for utviklingsaktører.  

 
 
C.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
 
Det vises til orientering under SR-sak 19/22 – Årsmøte Salten Friluftsråd 
 
 
D. SALTEN KULTURSAMARBEID 
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Det vises til orientering under SR-sak 20/22 – Årsmøte Salten Kultursamarbeid 
 
E. FELLES ANSVAR I SALTEN 

Det vises til orientering under SR-sak 21/22 – Årsmøte Felles Ansvar i Salten. 
 
 
 
 
 
SR-sak 17/22-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNS- OG KOMMUNEDIR.GRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

 

Forslag til vedtak:  
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 25.05.2022 

  
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder 
 
 
 
  

254



Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 9. – 10. juni 2022  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv:  sr-sak 1822 - årsmelding og årsregnskap 2021 for salten regionråd         Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp  

SR-SAK 18/22 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2021 
SALTEN REGIONRÅD 
 

  
Vedlagt følger Årsmelding og regnskap for 2021 som separate vedlegg. 
Årsmelding og regnskap ble behandlet i styremøte 13. mai under Styre-sak 33/22 og 34/22. 
Salten kommunerevisjon IKS har revisorgodkjent årsregnskapet. 
 
Styret legger saken frem for Regionrådet med følgende   
 
 

Forslag til vedtak: 
Detaljert regnskap for 2021 godkjennes med forbehold om godkjenning av revisjon. 

Styret anbefaler at årets resultat disponeres som følger: 

 

Disponering av årets resultat (summen av brukte / ubrukte midler på prosjektene)

Prosjekt/AUnderskudd (-)
Overskudd (+) i 2019 Beløp Dekkes av (+)

Godskrives (-) Art/fond Beløp

Pro. 100 Sekretariatet 280 757,47 Godskrives av Disposisjonsfond AU 2560100 -280 757,47

Sum Art. 2590001 Årets resultat 280 757,47 Sum disponert resultat -280 757,47  
 

 

Bodø, den 25.5.2022    

 

 
Kjersti Bye Pedersen        
daglig leder 

 

 

Vedlegg: 

Årsmelding 2021 Salten Regionråd 

Detaljert årsregnskap 2021 Salten Regionråd 
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SR-sak 19/22 ÅRSMØTE SALTEN FRILUFTSRÅD 
 

  

Det vises til utsendt årsmøteinnkalling på e-post 12. mai 2022.  

I henhold til vedtektene for Salten Friluftsråd § 4, er Salten Regionråd årsmøte for Salten Fri-
luftsråd.  

Vedlagt følger saksdokumentene. 

Det føres eget referat for årsmøtet i Salten Friluftsråd.  

 

 

Bodø, den 25.05.2022 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Bjørn Godal  
daglig leder faglig leder  

 

 

Trykt vedlegg 

Årsmøtepapirer 2021 Salten Friluftsråd 
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SR-sak 20/22 ÅRSMØTE SALTEN KULTURSAMARBEID 
 

  

Det vises til utsendt årsmøteinnkalling på e-post 12. mai 2022. Vedlagt følger saksdokumen-
tene. 

I henhold til vedtektene for Salten Kultursamarbeid § 4, er Salten Regionråd årsmøte for Sal-
ten Kultursamarbeid.  

Det føres eget referat for årsmøtet i Salten Kultursamarbeid.  

 

 

Bodø, den 25.5.2022 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Hege Næss Klette  
daglig leder faglig leder  

 

 

Trykt vedlegg 

Årsmøtepapirer 2021 Salten Kultursamarbeid 
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SR-sak 21/22 ÅRSRAPPORT 2021 FELLES ANSVAR I SALTEN  
 

Årsrapport og regnskap 2021 

I henhold til inngått avtale mellom kommunene om opprettelse og drift av Felles Ansvar i Sal-
ten, skal styret avgi årlig rapport til «Utvidet Regionråd» (kommunene i Salten Regionråd, 
samt Værøy og Røst).  

Årsrapporten for 2021 følger vedlagt. Regnskapet er en del av Regionrådets regnskap og re-
videres sammen dette.  
 

Utgiftsdekning 2023 

Kommunenes utgiftsandel for 2023 vedtas i forbindelse med budsjettet for 2023 for regionrå-
dets virksomhet, i møte den 15. – 16. september 2022. 

 

Valg av representanter og personlige varamedlemmer til styret i Felles Ansvar 

I henhold til inngått avtale mellom kommunene om opprettelse og drift av Felles Ansvar i Sal-
ten, skal «Utvidet Regionråd» oppnevne styre for tiltaket med personlige varamedlemmer. 
Med utvidet regionråd menes kommunene i Salten utvidet med 2 representanter fra hver av 
avtalekommunene utenfor Salten Regionråd, dvs. Værøy og Røst. 

Styret i Felles Ansvar har hatt følgende sammensetning 2021: 

 
            Ronny Borge, styreleder, samarbeidskommunene  

Vara: Synnøve Pettersen, Bodø 
 

Robin Johnsen, geografisk driftsenhetsleder Politiet i Salten  
Vara: Henrik Brørs, leder forebyggende Politiet i Salten   

 
            Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet  
            Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet  
 
            Bente Haukås, Bodø kommune, leder Velferdsutvalget  
            Vara: Nora Vaag Miller, Bodø kommune, nestleder Velferdsutvalget  
 

 
 Følgende av styremedlemmene samt deres vara er på valg i 2022: 
 
            Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet  
            Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet  
 
            Bente Haukås, Bodø kommune, leder Velferdsutvalget  
            Vara: Nora Vaag Miller, Bodø kommune, nestleder Velferdsutvalget  
 

Valgkomiteen legger fram forslag til styrerepresentanter i regionrådets møte. 
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Under henvisning til foranstående legger styret i Felles Ansvar saken frem for utvidet Region-
råd med følgende: 

 

Forslag til vedtak: 
1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport for 2021 for Felles Ansvar i Salten.  

2. Kommunenes utgiftsandel for 2023 vedtas i forbindelse med behandling av budsjettet for 
2023 for regionrådets virksomhet i møte den 15. – 16. september 2022.  

3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2022: 
 

            ………………………………………. – velges for 2 år 
Vara: ………………………………., – velges for 2 år 
 
………………………………………– velges for 2 år 
Vara: ……………………………….– velges for 2 år 
 

 
            Ronny Borge, styreleder, samarbeidskommunene (på valg i 2023) 

Vara: Synnøve Pettersen, Bodø (på valg i 2023) 
 

Robin Johnsen, geografisk driftsenhetsleder Politiet i Salten (på valg i 2023) 
Vara: Henrik Brørs, leder forebyggende Politiet i Salten (på valg i 2023)   

 

 

 

Bodø, den 25.5.2022 

 

Kjersti Bye Pedersen Ingunn Dalen  
daglig leder faglig leder  

 

 

 

Trykt vedlegg 

Årsmelding Felles Ansvar i Salten 2021  
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SR-sak 22/22 GENERALFORSAMLING SALTEN INVEST AS 
 

 

Styret i Salten Invest AS har i samråd med Salten Regionråd valgt å innkalle til generalfor-
samling i selskapet samtidig som Regionrådet har møte den 10. juni 2022.  

Salten Invest AS blir representert ved Svenn Are Jenssen.  

Salten Regionråd eier 100 % av aksjene i Salten Invest AS. På generalforsamlingen repre-
senteres aksjene av Regionrådets medlemmer.  

Valgkomitéen består av følgende:  
Monika Sande (leder), Lars Vestnes og Hilde Dybwad. 

Valgkomitéens innstilling vil bli framlagt i møtet. 

 

 

Bodø, den 25.5.2022 

 

 

Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder  

 

 

Trykt vedlegg 

Dokumenter til Generalforsamlingen  
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SR-sak 23/22 OVERSIKT OVER INSPILL TIL IRIS-FONDET  
  

Bakgrunn 

Salten Regionråd har i møte 14. februar 2019 fattet følgende vedtak under SR-sak 10/19: 

1. Salten Regionråd tar til etterretning representantskapet i Iris Salten IKS sitt vedtak i Sak 
18/13 vedrørende endring av retningslinjer for Iris-fondet. 

2. Saltenstrategiene legges til grunn for de prioriteringer som gjøres i forhold til tildeling fra 
fondet. Prosjekter / satsinger som prioriteres skal ha et utviklingsperspektiv og komme alle 
kommunene til gode 

3. Frist for å komme med innspill til styret fra kommunene settes til 1. april. 

 

I år ble fristen for å komme med innspill forlenget til 22. april. 

 

Retningslinjer og prosedyrer vedtatt i representantskapet november 2018 

Retningslinjer for Iris-fondet 
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten. 
Utbytte ut over det skal tilfalle kommunene. 

 

Prosedyrer for tildeling av midler 
For å sikre at midlene i Iris fondet blir brukt i henhold til retningslinjene vil prosessen frem mot 
innstilling til vedtak styres av styret i Salten Regionråd og rådmannsgruppa. Dette gjøres 
gjennom to behandlinger i styret og mellomliggende behandling i rådmannsgruppa. 
 
Mai Prosjekter diskuteres i styret i regionrådet. 
Mai/ Juni Prosjekter er tema i rådmannsmøte. 
Aug./ Sept. Styret i Regionrådet innstiller overfor representantskapet i Iris Salten. 
November Representantskapet vedtar utbytte til eierne og bruk av midler fra Iris fondet 

etter innstilling fra styret i Regionrådet. 
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Tilgjengelige midler  
 

 2021 2022 pr. april 

Saldo pr. 31.12.2020 18.488.869 23.847.824 

Avsatt utbytte fra regnskapsåret 2021 11.699.661  

Utbetalt -6.340.706 Ikke noe utbetalt fra Iris- 
fondet i 2022 

Saldo pr. 31.12.21 23.847.824  

   

Innvilget ikke utbetalt i 2022  3.333.333 

Innvilget ikke utbetalt i 2021  3.712.500 

Innvilget ikke utbetalt i 2020  1.895.000 

Sum ikke utbetalt  8.940.833 

   

Gjenstående til disposisjon  14.906.991 
 
Til disposisjon etter tilføring av midler fra 2021 er kr 14.906.991, -, og besluttes i 
representantskapets møte den 6. mai. 
 
 

Oversikt over innspill 

Vedlagt følger oversikt over innspill som er kommet inn. 

Ifølge prosedyrene skal prosjektene diskuteres i styret i mai- møtet. 

Styret bes om å drøfte innspillene, og om mulig enes om en første prioritering. 

Det ligger inne en opsjon om å bevilge ytterligere kr 1 mill. for Salten i Bodø 2024 for perioden 
2024. 

 

Styrets behandling: 

Styret behandlet saken i møte 13. mai 2022 under Styre-sak 35/22 der følgende vedtak ble 
fattet: 

«Styret ønsker i første omgang å prioritere følgende innspill til bruk av IRIS-fondet: 

− Rekruttering til marine næringer og sysselsetting i nord – kr 200.000,- 
− Vi e her – Mij lip dáppe 2024 – kr 700.000,- 
− Start opp Salten – kr 1.500.000,- 
− Trainee Salten – kr 1.000.000,- 
− Produksjon av Filmfest Salten – kr 600.000,- (kr 300.000,- i 2023 og kr kr 300.000,- i 

2024 – øremerkes lokasjon for selve filmfesten) 
− Salten i Bodø2024 – kr 1.000.000,- for 2024 
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− Utarbeidelse av Strategi for kraft og energi i Salten – kr 1.000.000,- 

 

Øvrige innspill vurderes og prioriteres i styrets møte 26. august 2022.» 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 25.05.2022 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder  
 
 
 
Vedlegg: Sammendrag innspill til Iris-fondet 
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SR-sak 24/22  MØTEPLAN 2023 
 
Følgende møteplan foreslås: 
 
Organ Ukedag Dato Sted 
Styre fredag 27. januar  
SR torsdag/fredag 16. – 17. februar  Meløy 
Styre fredag 24. mars  
Styre fredag 5. mai  
SR torsdag/fredag 1. – 2. juni Rødøy 
Styre fredag 25. august  
SR torsdag/fredag Pga valgkampen 

foreslås det at 
september-møtet 
utgår i 2023 

 

 

Styre torsdag 6. oktober  
SR torsdag/fredag 9. – 10. november Saltdal  
    

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2023: 

  
    
Organ Ukedag Dato Sted 
Styre fredag 27. januar  
SR torsdag/fredag 16. – 17. februar Meløy 
Styre fredag 24. mars  
Styre fredag 5. mai  
SR torsdag/fredag 1. – 2. juni Rødøy 
Styre fredag 25. august  
SR torsdag/fredag Pga valgkampen 

foreslås det at 
september-møtet 
utgår i 2023 

 

 

Styre torsdag 6. oktober  
SR torsdag/fredag 9. – 10. november Saltdal  
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Bodø, 25.05.2022 
 
Salten Regionråd 
 
Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder  
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Regionrådet har tidligere hatt møte på følgende steder (2000 - 2022): 
 
Beiarn: 19.09.02 Breivik, Salten Skogselskap 05.06.14 Moldjord skole 
 22.09.05 Beiarn Turistsenter 21.09.17 Beiarn sykehjem 
 19.09.08 Beiarn Turistsenter 09.06.22 Beiarn 
 09.06.11 Beiarn Turistsenter 
 
Bodø:  21.02.01 Saltstraumen Hotell 21.11.13 Kjerringøy Brygge 
 22.04.02 Høgskolen i Bodø (dagm.) 04.06.15 Saltstraumen Hotell 
 28.04.03 Radisson SAS (dagm.) 17.11.16 Kjerringøy Brygge 
 19.02.04 Saltstraumen Hotell 16.02.17 Scandic Bodø Hotel 
 08.07.05 Radisson SAS 15.02.18 Radisson Blu Bodø 
 22.02.07 Saltstraumen Hotell 21.11.18 Radisson Blu Bodø 
 05.06.08 Kjerringøy Brygge 13.02.19 Radisson Blu Bodø  
 19.11.09 Saltstraumen Hotell 13.02.20 Radisson Blu Bodø  
 24.11.11 Saltstraumen Hotell 19.11.20 Bodø 
 14.06.12 Radisson SAS 24.11.22 Saltstraumen Hotell 
 
Fauske: 24.02.00 Sulitjelma Hotell 22.09.12 Fauske Hotell 
 21.02.02 Fauske Hotell 19.11.15 Fauske Hotell  
 18.11.04 Sulitjelma Hotell 16.11.17 Fauske Hotell   
 23.02.06 Fauske Hotell 25.11.21 Fauske   
 20.11.08 Fauske Hotell    
 25.11.10 Sulitjelma Hotell    
  
Gildeskål: 25.05.00 Kunnskap.sent./Salmon Islands 19.09.13 Arnøy Brygge 
 20.02.03 Hamn Fiskeferie 22.09.16 Arnøy Brygge  
 07.06.07 Krokholmen 16.09.21 Arnøy Brygge 
 23.09.10 Arnøy Brygge 

 
Hamarøy: 20.09.01 Hamarøy Hotell 20.09.12 Hamsunsenteret/Tranøy 
 10.06.04 Edvardas Hus m.fl. Tranøy 02.06.16 Hamsunsenteret/Tranøy  
 23.11.06 Hamarøy Hotell 17.09.20 Tysfjord Turistsenter 
 17.09.09 Hamarøy Hotell    

 
Meløy: 06.07.02 Meløy Energi /Ørnes Hotell 10.06.10 Meløya 
 23.09.04 Meløya 18.09.14 Glomfjord  
 22.11.07 Ørnes Hotell 08.06.17 Støtt Brygge    
  
Rødøy: 20.09.18 Tjongsfjord Gjestegård 
 
Saltdal: 22.11.01 Rognan Hotell 10.02.11 Rognan Hotell   
 20.11.03 Rognan Hotell 28.02.13 Rognan Hotell   
 24.11.05 Nordland Nasjonalparksenter 18.02.16 Rognan Hotell   
 21.02.08 Rognan Hotell 18.11.19 Rognan Hotell   
 
Skjerstad: 21.09.00 Skjerstad Fjordstue 25.09.03 Skjerstad Fjordstue 

 
Steigen: 07.06.01 Løvøya 22.09.11 Røssøy Feriesenter 
 05.06.03 Kvinneuniversitetet Nord 24.09.15 Manshausen /Nordskot 
 08.06.06 Engeløystua 05.06.19 Hellnessund 
 11.06.09 Engeløystua    
 
Sørfold: 23.11.00 Kobbelv Vertshus   
 21.11.02 Rådh.Straumen/Kobbelv Vertshus 16.02.12 Kobbelv Vertshus  
 17.02.05 Kobbelv Vertshus 20.02.14 Kobbelv Vertshus  
 20.09.07 Kobbelv Vertshus 31.05.18 Kobbelv Vertshus  
 18.02.10 Kobbelv Vertshus 15.09.22 Kobbelv Vertshus  

   
  
Oslo: 21.09.06 Radisson SAS Oslo Plaza 19.02.09 Rica Victoria Hotel 
 
Narvik: 07.06.13 Rica Hotel Narvik 
Svolvær:             27.11.14 Thon Hotel Lofoten 
Brüssel:              20.02.15 Thon Hotel EU 
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Arkiv:  sr-sak 2522 - orientering fra trainee salten Utskriftsdato: 25.05.22 Sign: kbp  

 

SR-SAK 25/22  ORIENTERING FRA TRAINEE SALTEN 
 

 

 

Beskrivelse  

Trainee Salten har i 15 år tilført Salten talentfull kompetanse. Til nå har 98 kandidater vært 
igjennom programmet inkludert nåværende traineer, og fire av fem har blitt igjen i Salten 
etter endt program.  

Kunnskapsparken Bodø har prosjektledelsen for Trainee Salten, og har ansvar for 
koordinering av programmet, kandidatene og bedriftene. Iris Salten er hovedsponsor, og 
programmet har så langt vært støttet gjennom Iris-fondet. Programmet er også støttet av 
Trainee Nordland gjennom midler fra Nordland fylkeskommune. 

 

Prosjektleder / seniorrådgiver Sunniva Greger deltar i regionrådets møte for å orientere om 
Trainee Salten og dets hensikt og resultater, samt viktigheten av traineeprogrammet som 
rekrutteringsverktøy. 

Det settes av inntil 45 minutter til orientering og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 25.05.2022 
 
 
Kjersti Bye Pedersen    
daglig leder    
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REFERAT  

FRA TEAMS- MØTE I REGIONRÅDET 17. – 18. FEBRUAR 2022 
 
Disse deltok: André Kristoffersen Beiarn 

Håkon Sæther Beiarn  
 Ole Petter Nybakk Beiarn    

Ida Maria Pinnerød Bodø   
 Anna M. Welle Bodø  
  
 Marlen Rendall Berg Fauske 

Nils Christian Steinbakk Fauske  
 Ellen Beate Lundberg Fauske 
 Bjørn Magne Pedersen Gildeskål     

Silje Nordgård Gildeskål 
Geir Mikkelsen Gildeskål 

  
 Britt Kristoffersen Hábmer Hamarøy (17.02) 
 Ann Irene Sæter Hábmer Hamarøy (18.02) 

Odd-Børge Pedersen Hábmer Hamarøy   
 Sigurd Stormo Meløy  

Marthe Barvik Meløy 
Adelheid Kristiansen Meløy  

 
 Inger Monsen Rødøy 
 Anniken Jensen Heen Rødøy 
 Kitt Grønningsæter Rødøy 
 Rune Berg Saltdal 

Ann Kristin Larsen Saltdal   
Stein-Ole Rørvik Saltdal  

 
 Aase Refsnes Steigen 
 Christina F. Holmvaag Steigen 
 Tordis Sofie Langseth Steigen 
 Gisle Hansen Sørfold 

Kolbjørn Mathisen Sørfold  
Stig Holtedahl Sørfold  

 
I tillegg deltok: Kjersti Bye Pedersen Salten Regionråd  

Maria Hansen Salten Regionråd  
 Tom Erik Holteng Salten Regionråd 
 Per Gaute Pettersen Salten Regionråd 
 Steinar Pleim Johansen Salten Kultursamarbeid (SR-sak 07/22) 
 Ann-Kristin R. Nilsen Visit Bodø (SR-sak 02/22) 
 Julie Abelsen Visit Bodø (SR-sak 02/22) 
 Raymond L. Jakobsen Visit Bodø (SR-sak 02/22) 
 Liina Verme SKS (SR-sak 03/22) 
 Dag Smedbold Statkraft (SR-sak 03/22) 
 Eirin Kjølstad  Arva (SR-sak 03/22) 
 Tarjei Solvang Arva (SR-sak 03/22) 
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 Bjørn Pedersen Arva (SR-sak 03/22) 
 Fredd Arnesen Arva (SR-sak 03/22) 
 Anne Sofie R. Risnes Statnett (SR-sak 03/22) 
 Truls Paulsen Dragefossen (SR-sak 03/22) 
 Ole Morten Hansen iSaltenNett (SR-sak 03/22) 
 Børge Selstad Meløy Energi (SR-sak 03/22) 
  
 
Ida Maria Pinnerød ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
 
SR-SAK 01/22 ETT DIGITALT SALTEN – STATUS OG VEIEN VIDERE   
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022. Tom Erik Holteng orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 
SR-SAK 02/22 ORIENTERING FRA VISIT BODØ – STATUS DESTINASJONSSAMARBEID 

I SALTEN  
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022. Ann-Kristin Rønning Nilsen, Julie Abelsen og 
Raymond L. Jakobsen orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 
SR-SAK 03/22 KRAFT/ ENERGI I SALTEN 
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022. Liina Verme, Dag Smedbold, Eirin Kjølstad, Tarjei 
Solvang, Bjørn Pedersen, Fredd Arnesen, Anne Sofie Risnes, Truls Paulsen, Ole Morten Hansen 
og Børge Selstad orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

Styret bes om å følge opp saken i henhold til de innspill som fremkom i møte samt å utnevne 
representant fra Salten Regionråd til Regionalt kraftsystemutvalget (Arva). 
 
  
SR-SAK 04/22 REFERAT FRA FORRIGE MØTE  
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022.  
 
Enstemmig vedtak: 
Referat fra møte i Salten Regionråd 25. – 26. november 2021 godkjennes. 
 
 
SR-SAK 05/22 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER  
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022. Kjersti Bye Pedersen og Per Gaute Pettersen 
orienterte. 
 
 

A. Generell informasjon 
1. Status masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten  
2. Klimasamarbeid i Salten 
3. Innspill til nullutslipp på Nordlandsbanen 
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4. Samferdsel i Salten 
B. Salten Friluftsråd 

Ingen orienteringer. 
C. Salten Kultursamarbeid 

Orienteres i egen sak om Salten i Bodø 2024, SR-sak 07/22. 
D. Felles Ansvar i Salten 

1. Forebyggende tiltak for ungdom i Salten 
Foredrag 
Tverrfaglig samhandling 
Bydelsmøter 
Flexid 

 
SR-SAK 05/22-B ORIENTERINGER FRA RÅDMANNS- OG KOMMUNEDIREKTØRGRUPPA 
Det vises til orientering gitt i regionrådets møte den 18.02.2022. Kitt Grønningsæter orienterte 
blant annet om følgende: 
 

o Dialogmøte med Visit Bodø 
o Dialogmøte med Nordland fylkeskommune – regionvekstavtaler / arbeid med utenforskap 
o NFK og Nordlandsforskning – workshop RFF Nordland 
o Dialogmøte med Næringsvettverket i Salten 
o Dialogmøte med «Ett digitalt Salten» 
o Dialogmøte med Krisesenteret i Salten  
o Presentasjon av prosjektet «Jobb i lag»  
o Dialogmøte med Salten kommunerevisjon 
o Internkontrollnettverket  
o Møte kommunedirektørutvalg i Nordland  
o Kjell Hugvik er meldt inn som kandidat til KommIT-rådet (KS) 
o Kitt Grønningsæter er valgt inn i referansegruppen til Havbruksutvalget  
o Dialogmøte med SiiN 

 
 
Enstemmig vedtak:  
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 
SR-SAK 06/22 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE  
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022.  
 

a) Fra Fauske kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 
 

 
Uttalelse som gjelder statlig eide arbeidsplasser 
Marlen Rendall Berg orienterte. 

 
Enstemmig vedtak: 
Salten besitter store naturressurser og har en meget sterk og konkurransedyktig industri med et 
stort potensial for videre vekst. Viktige næringer er eksportrettet og kraftforedlende industri, 
vannkraft, bygg og anlegg, marine næringer og skog- og landbruksnæringer, reiseliv og 
tjenesteytende næringer, i tillegg til offentlig sektor.  
 
Stortingsvalget sist høst har gitt en ny regjering med Ap og Sp, der utvikling av hele landet og 
bevaring av arbeidsplasser i distriktene er et viktig politisk fokus. Regjeringen påpeker også at 
distriktspolitiske hensyn skal være gjennomgående i offentlig forvaltning.  
 
Saltenregionen har de siste årene mistet uforholdsmessig mange viktige statlige arbeidsplasser. 
Her kan nevnes Bodø hovedflystasjon og HELFO i Beiarn. I det statlige eide foretaket Posten har 
det over tid pågått en omorganisering som gir store konsekvenser for arbeidstakerne. Det er bare 
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de siste månedene lagt ned eller flyttet mer enn 20 årsverk arbeidsplasser fra Bodø til Oslo, og 
en ny struktur vil kunne påvirke over hundre arbeidsplasser både på Fauske og i Bodø.  
 
Salten regionråd oppfordrer regjeringen til å legge til rette for en rettferdig fordeling mellom by og 
land, bygge sterke kompetansemiljøer i hele landet gjennom en jevnere fordeling av offentlige 
arbeidsplasser og følge opp at statlige tjenestesteder ikke skal legges ned i denne 
stortingsperioden med mindre det er avgjørende for å ivareta viktige nasjonale interesser. 

 
b) Fra Meløy kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 

 
Presentasjon av prosjektet «Fremtidens kystsamfunn – den digitaliserte kysten» 
Sigurd Stormo og Adelheid Kristiansen orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 
SR-SAK 07/22 ORIENTERING – SALTEN I BODØ 2024  
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022. Steinar Pleim Johansen orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 
SR-SAK 08/22  INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR – FORPROSJKETMIDLER I 

REGIONALE FORSKNINGSFOND NORDLAND  
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022. Kjersti Bye Pedersen og Kitt Grønningsæter 
orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 
SR-SAK     09/22 STUDIETUR FOR SALTEN REGIONRÅD 
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022.  
 
Enstemmig vedtak: 
Regionrådet ber om at det planlegges for å legge møtet den 15. – 16. september 2022 til 
Karasjok, hvor det er ønskelig å besøke Sámediggi - Sametinget. 
 
 
SR-SAK     10/22 LOKASJON FOR GJENVÆRENDE REGIONRÅDSMØTER I 2022 
Det vises til saksfremlegg datert 03.02.2022. Kjersti Bye Pedersen orienterte. 
 
 
Enstemmig vedtak: 
Følgende lokasjon gjelder for gjenværende møter i 2022: 
 

− Møte 9. – 10. juni gjennomføres i Beiarn 
− Møte 15. – 16. september gjennomføres i Karasjok. Planlagt møte i Sørfold flyttes til juni 

2023. 
− Møte 24. – 25. november gjennomføres på Saltstraumen Hotell. Planlagt møte i Meløy 

flyttes til februar 2023. 
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Møteslutt kl. 11:35 
 
Neste møte i SR blir 09. – 10. juni 2022 i Beiarn 

 

 

Bodø, den 18. februar 2022 

 

Salten Regionråd 

 

 
Ida Maria Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.) 
leder  daglig leder 

 
 
Maria Hansen (sign.) 
referent  

 
 

Arkiv: SR/2022 - Dokument: sr220217 - referat 
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DRIFT/ADM. - FRILUFTSRÅDET

Side: 1 av 5  Salten Regionråd

Pr 31.12.2021
Art BUDSJETT Revidert SUM Pro. 600 Pro. 601 SUM SUM
nr. Konto navn 2021 årsbudsjett Drift av SF Drift av SF Tillitsvalgte Prosjekt Drift og prosjekter

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg 0,00 -57 219,00 -57 219,00
16210 Purregebyr 0,00 0,00 0,00
16500 Avgiftsliktig salg 0,00 -336 121,50 -336 121,50
16900 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00
17000 Refusjon fra staten -4 898,00 -4 898,00 0,00 -4 898,00
17100 Sykepengerefusjon 0 -2 367,00 -2 367,00 0,00 -2 367,00
17281 Tap Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00
17290 Komp for mva på anskaffelser ut -40 000 -43 790,87 -43 482,33 -308,54 -393 048,02 -436 838,89
17300 Refusjon fra fylkeskommune -385 000 -406 692,00 -406 692,00 -2 235 344,31 -2 642 036,31
17500 Refusjon fra kommune -6 974,00 -6 974,00 -235 000,00 -241 974,00
17700 Refusjon fra private -430 000 -1 331 000,00 -1 331 000,00 -1 461 537,54 -2 792 537,54
17800 Salg til deltakerkommuner -964 326 -579 157,00 -579 157,00 0,00 -579 157,00
17810 Salg til Bodø kommune (deltakerkommune) -385 170,00 -385 170,00 0,00 -385 170,00
18100 Overføring fra staten 0,00 -130 000,00 -130 000,00
18300 Overføring fra fylkeskommune 0,00 0,00 0,00
19000 Renteinntekter 0,00 0,00 0,00
19300 Bruk av tidligere års overskudd/mindreforbruk 0 0,00
19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 -520 395,60 -520 395,60
19500 Bruk av bundne fond -402 035 -97 878,05 -66 731,79 -31 146,26 -27 606,19 -125 484,24
SUM INNTEKTER -2 221 361 0 -2 857 926,92 -2 826 472,12 -31 454,80 -5 396 272,16 -8 254 199,08

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                      1 307 348 1 335 851,72 1 335 851,72 550 921,73 1 886 773,45
10200 Lønn vikarer 0,00 0,00 0,00
10300 Lønn timelønn/ekstrahjelp 0,00 7 644,00 7 644,00
10500 Honorar (innberettes) 10 968,54 10 968,54 0,00 408 112,55 419 081,09
10519 Motpost andre trekkfrie godtgjørelser 0 0,00 0,00 0,00
10813 Møtegodtgjørelse 0,00 0,00 0,00
10910 Pensjon 180 206 142 570,03 142 570,03 57 862,70 200 432,73
10980 Avtalefestet pensjon 14 790 15 844,00 15 844,00 3 960,00 19 804,00
10990 Arbeidsgiveravgift 118 685 117 457,54 117 457,54 0,00 80 931,44 198 388,98
11000 Kontorutgifter/rekvisita 20 000 1 336,10 1 336,10 28 085,16 29 421,26
11150 Bevertning 25 000 15 227,53 4 065,73 11 161,80 65 568,95 80 796,48
11160 Matvarer for salg 0,00 0,00 0,00
11200 Diverse materiell 370,80 370,80 38 948,46 39 319,26
11206 Kulturaktivitet 8% 0,00 0,00 0,00
11210 Varer for salg 0,00 0,00 0,00
11241 Gaver/velferd 2 850 3 028,40 3 028,40 2 200,00 5 228,40
11270 Andre driftsutgifter 598,40 598,40 25 070,56 25 668,96
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig 8 885,55 6 046,49 2 839,06 70 895,29 79 780,84
11300 Porto/telefon/faks/internett 23 000 18 335,79 18 335,79 8 733,55 27 069,34
11400 Markedsføring/profilering/annonser 500,00 500,00 29 902,80 30 402,80
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 2 850 7 169,25 845,25 6 324,00 7 730,90 14 900,15
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf. 65 792 15 549,42 5 826,42 9 723,00 26 296,43 41 845,85
11510 Kurs/konferanser egne ansatte 45 000 9 725,00 9 225,00 500,00 0,00 9 725,00
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell)  34 000 7 551,40 7 551,40 0,00 14 071,60 21 623,00
11601 Kilometergodtgjørelse 22 600 4 473,00 4 473,00 0,00 43 764,96 48 237,96
11650 Telefon oppgavepliktig 8 000 0,00 0,00 0,00
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 50 840 21 291,11 21 291,11 0,00 37 948,29 59 239,40
11800 Strøm 4 200 4 176,80 4 176,80 0,00 4 176,80
11850 Forsikring 3 000 0,00 1 037,50 1 037,50
11853 Ulykkesforsikring 3 700 1 377,50 1 377,50 688,00 2 065,50
11900 Husleie 81 500 108 385,56 108 385,56 160,00 108 545,56
11950 Kontigenter/lisenser 53 000 84 001,40 84 001,40 16 897,00 100 898,40
12000 Inventar og utstyr 40 000 17 896,00 17 896,00 68 927,60 86 823,60
12005 Kjøp av programvare 5 492,86 5 492,86 357,97 5 850,83
12100 Leie av transportmidler 10 000 1 605,02 1 605,02 14 791,37 16 396,39
12600 Renhold 0,00 0,00 0,00
12700 Kjøp av tjenester 65 000 54 459,20 54 459,20 1 159 700,24 1 214 159,44
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00
14000 Overføring til Staten 0,00 0,00 0,00
14290 Mva på vederlag og anskaffelser 40 000 43 790,87 43 482,33 308,54 393 048,02 436 838,89
14291 Tapt momskompensasjon 0,00 0,00 0,00
14500 Prosj.støtte til kommuner 0,00 0,00 0,00
14700 Overføring til andre 0,00 512 750,00 512 750,00
14720 Tap på krav 0,00 0,00 0,00
14750 Overføring til deltakerkommuner 0,00 0,00 0,00
15000 Rente- og bankomkostninger 8,13 8,13 0,00 8,13
15030 Kurstap 0,00 0,00 0,00
15300 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00
15400 Avsetning til disposisjonsfond (2560…..) 0,00 238 618,85 238 618,85
15500 Avsetning til bundne fond (2510…..) 0,00 1 480 646,24 1 480 646,24
15800 Overskudd (+) 0,00 0,00 0,00
SUM UTGIFTER 2 221 361,00 0,00 2 857 926,92 2 826 472,12 31 454,80 5 396 272,16 8 254 199,08

19000 Renteinntekter 0,00 0,00 0,00
19010 Renteinntekter fordringer 0,00 0,00 0,00
19040 Valutagevinst 0,00 0,00 0,00
19800 Regnskapsmessig underskudd (-) 0,00 0,00 0,00
15800 Regnskapsmessig overskudd (+) 0,00 0,00 0,00

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00

BALANSE PR. 31.12.21
BALANSE PR. 31.12.21 SUM Pro. 600 Pro. 601 SUM SUM

nr. Konto navn Friluftsrådet Friluftsråd Tillitsvalgte Merknader Prosjekt Drift og prosjekter
0,00

2139900 Tidsavgrenses 0,00 0,00
2510.600 Salten Friluftsråd - Drift -1 159 933,66 -1 159 933,66 0,00 -1 159 933,66
2510.602 SF - Kystfriluftsliv båt 0,00 -230 131,37 -230 131,37
2560.603 SF - T-skjorter 0,00 0,00 0,00
2510.605 SF - Barnas turløyper 0,00 -49 120,73 -49 120,73
2560.606 SF - Veileder plan friluftsl. Ferdselsårer 0,00 0,00 0,00
2510.622 SF - Turbøker/uteinfo 0,00 -140 466,38 -140 466,38
2510.634 SF - Basecamp Salten 0,00 -78 023,59 -78 023,59
2510.635 SF - Helsefremmende skole 0,00 0,00 0,00
2510.651 SF - Kartlegging friluftsområder 0,00 -131 119,70 -131 119,70
2510.661 SF - Turkart 0,00 -607 149,07 -607 149,07
2510.667 SF - Barnehage/skole 0,00 -522 105,27 -522 105,27
2510.668 SF - Ordførernes tur 0,00 -108 997,16 -108 997,16
2510.689 SF - Mestring for eldre -74 692,69 -74 692,69
2560.612 SF - Telltur Salten 0,00 0,00
2560.614 SF - Fantasti -374 675,81 -374 675,81
2560.671 SF - Landslinje friluftsliv K. Hamsun -9 874,01 -9 874,01
2560.673 SF - Sykkel i Salten 0,00 0,00
2560.674 SF - Full fræs i Nordland -185 907,03 -185 907,03
2560.675 SF - Friluftsskoler -336 069,47 -336 069,47
2560.676 SF - Allemannsrett 0,00 0,00
2560.677 SF - Kommunal turruteplan -628 736,63 -628 736,63
2560.679 SF - Kartlegging av tilgjengelighet og UU -57 952,69 -57 952,69
2560.680 SF - 55 Forførende Friluftsmål -151 994,06 -151 994,06
2560.682 SF - Friluftsskole Rødøy -3 903,96 -3 903,96
2560.684 SF - Friluftsskole Bodø -28 446,64 -28 446,64
2560.685 SF - Friluftsskole Fauske -21 194,70 -21 194,70
2590001 Merforbruk (- foran overskudd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUM EGENKAPITAL -1 159 933,66 -1 159 933,66 0,00 -3 740 560,96 -4 900 494,62

SUM TOTALT -1 159 933,66 -1 159 933,66 0,00 -3 740 560,96 -4 900 494,62

 
 

 

Arkiv: 7160564f-4113-4c62-b4bb-9b0e4ca0e494.XLS Dato:  27.05.2022 Sign: KBP
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PROSJEKTER VED SALTEN FRILUFTSRÅD

Side: 2 av 5

Pro. 602 Pro. 603 PRO604 PRO606 Pro 681 Pro 682 Pro 683 Pro 684 Pro 685 Pro 686 Pro 687 Pro 688 Pro 689 Pro690 Pro 612 Pro 614 Pro. 622 Pro. 630 Pro. 634 Pro. 635 Pro642 Pro.651 Pro. 661
Kystfr.liv båt T-skjorter Mat til mat Nordisk råd Ibsens ripsbærb Friluftsk Rødøy Førstehjelp gr.skole Friluftssk Bodø Friluftssk Fauske Nordl.ruta FriluftsSMIL Friluftsfilm Mestring Skilt N.ruta TellTur Salten FantaSti Turb./inf-97 Helse.fr.sk.Gjens Basecamp Salt. Helsefr. Skole Læring i friluft Kartlegg.friluft. Turkart

0,00 0,00 0,00 -675,00

-1 440,00 -557,90 -106 218,00

0,00 -1 563,50 -2 083,40 -2 220,56 0,00 -2 336,33 0,00 -8 193,62 -1 494,92 -68 181,77 0,00 -25 560,60 -12 558,24 -4 750,00 -5 240,88 -2 873,00 -36 548,00 0,00 -28,18 -400,00 -22 716,18
0,00 -8 333,60 -60 669,02 0,00 -809 701,85 -19 000,00 -23 533,52 -32 217,60 -30 000,00 -200 000,00

-40 000,00 -195 000,00
-100 000,00 -39 900,92 -33 000,00 0,00 -222 000,00 -64 200,00 0,00 0,00 -124 250,00 -150 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00

-30 000,00 -100 000,00

0,00 0,00
-4 814,00 0,00 0,00 -21 192,19 -1 600,00 0,00

-100 000,00 -7 817,50 -10 417,00 -42 121,48 -60 669,02 -65 336,33 0,00 -330 193,62 -105 694,92 -877 883,62 0,00 -149 810,60 -162 558,24 -23 750,00 -28 774,40 -35 090,60 -236 548,00 0,00 -30 000,00 -222 453,27 -2 000,00 0,00 -323 934,18

0,00 0,00 393 555,32 0,00 157 366,41

0,00 300,10 28 916,44 0,00 218 072,18 65 000,00 26 118,62 0,00 10 110,04 0,00 0,00 3 214,92 79,87

42 725,42 0,00 14 422,45
3 960,00 0,00

0,00 23,70 2 284,40 0,00 17 227,70 5 135,00 36 524,16 0,00 798,69 0,00 0,00 13 823,49 6,31
27,92 4 282,00 80,00 21 010,40

3 157,28 9 457,72 2 313,62 0,00 0,00 897,33 0,00 2 160,00

536,00 1 312,00 13 091,20 4 758,88

71,20 15 481,16 5 196,20 0,00 0,00 1 622,00 2 700,00
22 003,08 10 294,00

0,00 0,00 0,00 0,00 334,16 56,00 1 192,00 0,00 1 769,98
0,00 0,00 862,48 560,00 0,00 26 625,80

0,00 2 010,00
7 142,86 0,00 0,00 11 500,00 1 600,00

0,00 304,00 2 210,00 0,00 3 676,25 0,00 0,00 2 039,00 200,00
1 341,20 868,00 0,00 476,70 12 514,42 0,00 726,60 0,00 8 624,00 527,45

0,00 262,50 16 297,32 0,00 531,58 10 995,30 0,00 358,97 0,00 234,82 0,00

1 037,50
688,00 0,00

1 236,00 412,00 2 081,00 7 700,00
0,00 7 797,60 3 951,48 12 797,12 189,60 655,20 35 431,20 0,00 0,00

0,00 79,20
8 523,48 0,00 0,00

6 254,00 0,00 900,00 265 500,00 102 242,40 13 000,00 19 000,00 13 207,52 11 492,00 145 000,00 0,00 20 000,00 46 793,40

0,00 1 563,50 2 083,40 2 220,56 0,00 2 336,33 0,00 8 193,62 1 494,92 68 181,77 0,00 25 560,60 12 558,24 4 750,00 5 240,88 2 873,00 36 548,00 0,00 28,18 400,00 22 716,18

0,00

0,00

3 903,96 28 446,64 21 194,70 20 725,60
98 962,50 60 669,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 007,60 74 692,69 53 808,00 30 000,00 201 965,59

100 000,00 7 817,50 10 417,00 42 121,48 60 669,02 65 336,33 0,00 330 193,62 105 694,92 877 883,62 0,00 149 810,60 162 558,24 23 750,00 28 774,40 35 090,60 236 548,00 0,00 30 000,00 222 453,27 2 000,00 0,00 323 934,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro. 602 Pro. 603 Pro 604 Pro 606 Pro 681 Pro 682 Pro 683 Pro 684 Pro 685 Pro 686 Pro 687 Pro 688 Pro 689 Pro690 Pro 612 Pro 614 Pro. 622 Pro. 630 Pro. 634 Pro. 635 Pro. 651 Pro. 661
Kystfr.liv båt T-skjorter Mat til mat Nordisk råd Ibsens ripsb Friluftsk Rødøy Førstehjelp gr.skole Friluftsk Bodø Friluftssk Fauske Nordl.ruta FriluftsSMIL Friluftsfilm Mestring Skilt N.ruta TellTur Salten FantaSti Turb./inf-97 Helse.fr.sk.Gjens Basecamp Salt. Helsefr. Skole Kartlegg.friluft. Turkart

0,00 0,00
-230 131,37

0,00
0,00 -140 466,38

-78 023,59

-131 119,70
-607 149,07

-74 692,69
0,00

0,00
-374 675,81

-3 903,96
-28 446,64

-21 194,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Salten Regionråd

Pr 31.01.2018
Art
nr. Konto navn

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg
16210 Purregebyr
16500 Avgiftsliktig salg
16900 Fordelte utgifter
17000 Refusjon fra staten
17100 Sykepengerefusjon
17281 Tap Momskompensasjon
17290 Komp for mva på anskaffelser ut
17300 Refusjon fra fylkeskommune
17500 Refusjon fra kommune
17700 Refusjon fra private
17800 Salg til deltakerkommuner
17810 Salg til Bodø kommune (deltakerkommune)
18100 Overføring fra staten
18300 Overføring fra fylkeskommune
19000 Renteinntekter
19300 Bruk av tidligere års overskudd/mindreforbruk
19400 Bruk av disposisjonsfond
19500 Bruk av bundne fond
SUM INNTEKTER

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     
10200 Lønn vikarer
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp
10500 Honorar (innberettes)
10519 Motpost andre trekkfrie godtgjørelser
10813 Møtegodtgjørelse
10910 Pensjon
10980 Avtalefestet pensjon
10990 Arbeidsgiveravgift
11000 Kontorutgifter/rekvisita
11150 Bevertning
11160 Matvarer for salg
11200 Diverse materiell
11206 Kulturaktivitet 8%
11210 Varer for salg
11241 Gaver/velferd
11270 Andre driftsutgifter
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig
11300 Porto/telefon/faks/internett
11400 Markedsføring/profilering/annonser
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf.
11510 Kurs/konferanser egne ansatte
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 
11601 Kilometergodtgjørelse
11650 Telefon oppgavepliktig
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss)
11800 Strøm
11850 Forsikring
11853 Ulykkesforsikring
11900 Husleie
11950 Kontigenter/lisenser
12000 Inventar og utstyr
12005 Kjøp av programvare
12100 Leie av transportmidler
12600 Renhold
12700 Kjøp av tjenester
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune
14000 Overføring til Staten
14290 Mva på vederlag og anskaffelser
14291 Tapt momskompensasjon
14500 Prosj.støtte til kommuner
14700 Overføring til andre
14720 Tap på krav
14750 Overføring til deltakerkommuner
15000 Rente- og bankomkostninger
15030 Kurstap
15300 Dekning av tidligere års merforbruk
15400 Avsetning til disposisjonsfond (2560…..)
15500 Avsetning til bundne fond (2510…..)
15800 Overskudd (+) / Underskudd (-)
SUM UTGIFTER

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør)

BALANSE PR. 31.12.21
BALANSE PR. 31.12.21

nr. Konto navn

2139900 Tidsavgrensing
2510.602 SF - Kystfriluftsliv båt
2510.605   SF - Barnas turløyper
2510.683 SF - Førstehjelp i grunnskolen
2510.622 SF - Turbøker/Uteinfo
2510.634 SF - Basecamp Salten
2510.635 SF - Helsefremmende skole
2510.651 SF - Kartlegging friluftsområder
2510.661 SF - Turkart
2510.667 SF - Barnehage/skole
2510.668 SF - Ordførernes tur
2510.689 SF - Mestring for eldre
2560.603 SF - T-skjorter
2560.612 SF - Telltur i Salten
2560.614 SF- Fantasti
2560.671 SF - Landslinje friluftsliv K.Hamsun
2560.673  SF - Sykkel i Salten
2560.674 SF - Full fræs i Nordland
2560.675 SF - Friluftsskoler
2560.676 SF - Allemannsrett
2560.677 SF - Kommunale turruteplaner
2560.678 SF - Innvandrerprosjekt
2560.679 SF - Kartl. av atilgjengelighet og univ.utf
2560682 SF - Friluftssskole Rødøy
2560.684  SF - Friluftsskole Bodø
2560.685  SF - Friluftsskole Fauske

2590001 Merforbruk (- foran overskudd)

 
 

 

Arkiv: 7160564f-4113-4c62-b4bb-9b0e4ca0e494.XLS Dato:  27.05.2022 Sign: KBP
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PROSJEKTER VED SALTEN FRILUFTSRÅD

Side: 3 av 5-230 131,37 0,00 0,00 -3 903,96 0,00 -28 446,64 -21 194,70 0,00 0,00 -374 675,81 -140 466,38 0,00 -78 023,59 0,00 -131 119,70 -607 149,07

-230 131,37 0,00 0,00 -3 903,96 0,00 -28 446,64 -21 194,70 0,00 0,00 0,00 -140 466,38 0,00 -78 023,59 0,00 -131 119,70 -607 149,07

SUM EGENKAPITAL

SUM TOTALT

Arkiv: 7160564f-4113-4c62-b4bb-9b0e4ca0e494.XLS Dato:  27.05.2022 Sign: KBP
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PROSJEKTER VED SALTEN FRILUFTSRÅD

Side: 4 av 5

Pro. 667 Pro. 668 Pro 671 Pro 673 Pro 674 Pro 675 Pro 676 Pro 677 Pro 680 Pro 679
Barneh/skole Ordfører. Tur Landslinje Sykkel i Salten Full fræs i Nordl Friluftsskoler Allemannsrett Komm.turr.plan 55 Forførende Kartl. av tilgj/UU

0,00 -56 544,00

-168,00 -227 737,60

-6 548,92 0,00 0,00 -92 977,50 -583,16 -4 964,30 -4 682,76 -86 542,20
-80 000,00 -693 000,00 -49 888,72 -89 000,00 -140 000,00 0,00

-105 000,00 0,00 -118 036,62 0,00 -305 150,00 0,00
0,00

0,00 -407 600,00 -14 248,57 -98 547,03

-191 716,92 0,00 0,00 -1 311 614,12 -50 471,88 -399 114,30 -14 248,57 -144 682,76 -469 370,83 0,00

0,00 0,00 0,00

7 644,00
5 729,26 0,00 0,00 40 424,84 702,01 2 624,15 6 820,12

0,00 0,00 714,83

452,62 0,00 0,00 3 193,57 55,46 207,30 1 199,04
0,00 1 091,50 44,64 1 548,70

43 890,00 0,00 3 693,00

359,28 18 314,80 400,00 176,30

2 200,00
0,00

38 598,21
64,00 0,00 0,00 671,20 50,00 4 596,21

0,00 0,00 0,00 1 854,52
720,90 0,00 5 000,00

0,00 0,00 6 053,57

901,00 0,00 0,00 0,00 396,75 2 932,10 1 412,50
1 547,00 0,00 0,00 3 546,40 1 296,28 4 862,73 7 434,18

0,00 0,00
3 766,69 0,00 0,00 0,00 932,21 145,36 3 596,88 826,66

160,00
5 468,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 700,20 871,20 5 836,00 698,00
0,00 278,77

3 905,39 0,00 2 362,50 0,00

0,00 0,00 164 310,00 0,00 9 376,12 342 624,80

6 548,92 0,00 0,00 92 977,50 583,16 4 964,30 4 682,76 86 542,20

207 600,00 305 150,00

0,00 0,00 66 546,94 97 801,01 0,00
77 565,65 846 726,62 14 248,57

191 716,92 0,00 0,00 1 311 614,12 50 471,88 399 114,30 14 248,57 144 682,76 469 370,83 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pro. 667 Pro. 668 Pro 671 Pro 673 Pro 674 Pro 675 Pro 676 Pro 677 Pro 680 Pro 679
Barneh/skole Ordfører. Tur Landslinje Sykkel i Salten Full fræs i Nordl Friluftsskoler Allemannsrett Komm.turr.plan 55 Forførende Kartl.av tilgj/UU

0,00 0,00

-522 105,27
-108 997,16

-9 874,01
0,00

, -185 907,03
-336 069,47

0,00
-628 736,63

-151 994,06
-57 952,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Salten Regionråd

Pr 31.01.2018
Art
nr. Konto navn

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg
16210 Purregebyr
16500 Avgiftsliktig salg
16900 Fordelte utgifter
17000 Refusjon fra staten
17100 Sykepengerefusjon
17281 Tap Momskompensasjon
17290 Komp for mva på anskaffelser ut
17300 Refusjon fra fylkeskommune
17500 Refusjon fra kommune
17700 Refusjon fra private
17800 Salg til deltakerkommuner
17810 Salg til Bodø kommune (deltakerkommune)
18100 Overføring fra staten
18300 Overføring fra fylkeskommune
19000 Renteinntekter
19300 Bruk av tidligere års overskudd/mindreforbruk
19400 Bruk av disposisjonsfond
19500 Bruk av bundne fond
SUM INNTEKTER

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     
10200 Lønn vikarer
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp
10500 Honorar (innberettes)
10519 Motpost andre trekkfrie godtgjørelser
10813 Møtegodtgjørelse
10910 Pensjon
10980 Avtalefestet pensjon
10990 Arbeidsgiveravgift
11000 Kontorutgifter/rekvisita
11150 Bevertning
11160 Matvarer for salg
11200 Diverse materiell
11206 Kulturaktivitet 8%
11210 Varer for salg
11241 Gaver/velferd
11270 Andre driftsutgifter
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig
11300 Porto/telefon/faks/internett
11400 Markedsføring/profilering/annonser
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf.
11510 Kurs/konferanser egne ansatte
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 
11601 Kilometergodtgjørelse
11650 Telefon oppgavepliktig
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss)
11800 Strøm
11850 Forsikring
11853 Ulykkesforsikring
11900 Husleie
11950 Kontigenter/lisenser
12000 Inventar og utstyr
12005 Kjøp av programvare
12100 Leie av transportmidler
12600 Renhold
12700 Kjøp av tjenester
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune
14000 Overføring til Staten
14290 Mva på vederlag og anskaffelser
14291 Tapt momskompensasjon
14500 Prosj.støtte til kommuner
14700 Overføring til andre
14720 Tap på krav
14750 Overføring til deltakerkommuner
15000 Rente- og bankomkostninger
15030 Kurstap
15300 Dekning av tidligere års merforbruk
15400 Avsetning til disposisjonsfond (2560…..)
15500 Avsetning til bundne fond (2510…..)
15800 Overskudd (+) / Underskudd (-)
SUM UTGIFTER

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør)

BALANSE PR. 31.12.21
BALANSE PR. 31.12.21

nr. Konto navn

2139900 Tidsavgrensing
2510.602 SF - Kystfriluftsliv båt
2510.605   SF - Barnas turløyper
2510.683 SF - Førstehjelp i grunnskolen
2510.622 SF - Turbøker/Uteinfo
2510.634 SF - Basecamp Salten
2510.635 SF - Helsefremmende skole
2510.651 SF - Kartlegging friluftsområder
2510.661 SF - Turkart
2510.667 SF - Barnehage/skole
2510.668 SF - Ordførernes tur
2510.689 SF - Mestring for eldre
2560.603 SF - T-skjorter
2560.612 SF - Telltur i Salten
2560.614 SF- Fantasti
2560.671 SF - Landslinje friluftsliv K.Hamsun
2560.673  SF - Sykkel i Salten
2560.674 SF - Full fræs i Nordland
2560.675 SF - Friluftsskoler
2560.676 SF - Allemannsrett
2560.677 SF - Kommunale turruteplaner
2560.678 SF - Innvandrerprosjekt
2560.679 SF - Kartl. av atilgjengelighet og univ.utf
2560682 SF - Friluftssskole Rødøy
2560.684  SF - Friluftsskole Bodø
2560.685  SF - Friluftsskole Fauske

2590001 Merforbruk (- foran overskudd)

 
 

 

Arkiv: 7160564f-4113-4c62-b4bb-9b0e4ca0e494.XLS Dato:  27.05.2022 Sign: KBP

276



PROSJEKTER VED SALTEN FRILUFTSRÅD

Side: 5 av 5-522 105,27 -108 997,16 -9 874,01 0,00 -185 907,03 -336 069,47 0,00 -628 736,63 -151 994,06 -57 952,69

-522 105,27 -108 997,16 -9 874,01 0,00 -185 907,03 -336 069,47 0,00 -628 736,63 -151 994,06 -57 952,69

SUM EGENKAPITAL

SUM TOTALT

Arkiv: 7160564f-4113-4c62-b4bb-9b0e4ca0e494.XLS Dato:  27.05.2022 Sign: KBP
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SAMARBEIDSAVTALE 

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

1  

1. Navn og deltakere 
 

1.1 Navnet på samarbeidet skal være Salten Regionråd - Interkommunale Politiske Råd (i 
avtalen kalt Salten Regionråd). 

1.2 Salten Regionråd - interkommunale politiske råd er et politisk samarbeidsorgan for 
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hábmer-Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen 
og Sørfold.  

2. Rettslig status 
 

2.1 Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råds er organisert som et interkommunalt 
politisk råd i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 18. 
  
2.2 Salten Regionråd - interkommunale politiske råd er et selvstendig rettssubjekt. 
 

3. Salten Interkommunale Politiske Råds formål 
 

3.1 Salten Regionråd - Interkommunale Politiske Råd skal være et politisk organ mellom 
deltakerkommunene.  
 
3.2 Formålet med samarbeidet er å initiere, utvikle og samordne politikk og tiltak som 
fremmer bærekraftig vekst og utvikling i regionen. Salten Regionråd - Interkommunale Politiske 
Råd skal samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger.  
 
3.3 Salten Interkommunale Politiske Råd skal jobbe for å påvirke fylkeskommunal og statlig 
tjenesteproduksjon i regionen og skal profilere Saltenregionen og ivareta regionens interesser 
utad. 
 
3.4 Salten Interkommunale Politiske Råd skal medvirke til åpenhet, samarbeid og gjensidig 
informasjon mellom kommunene. 
 

4. Deltakernes eierandel og ansvar  
 

4.1. Kommunenes eierandel og ansvarsandel baseres på innbyggertall i den enkelte kommune pr. 
01.01.2023 som publisert fra SSB det foregående år. Justering av eierandelen og ansvarsandel iht.  
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SAMARBEIDSAVTALE 

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

2  

 
folketallet skal gjennomføres hvert fjerde år. Påfølgende endring av samarbeidsavtalen må vedtas av 
kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.  
 
 
4.2. Eierandelen per 1.1.2023 er som følger:  

 
KOMMUNE Antall innbyggere pr. 1.1.2023 Eierandel av 100 % 
Beiarn   
Bodø   
Fauske   
Gildeskål   
Hamarøy   
Meløy   
Rødøy   
Saltdal   
Steigen   
Sørfold   

 
 

5. Hovedkontor 
 

5.1 Salten Regionråd har hovedkontor i Bodø. 

 

6. Representantskapet 
 

6.1. Representantskapet er Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råds øverste organ.  
 
6.2. Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, hver med 2 
varamedlemmer. Den ene representanten skal være ordføreren og den andre representanten skal 
representere opposisjonen. Ordfører avgir stemme på vegne av kommunen.  

 
6.3. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta 
nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. 
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SAMARBEIDSAVTALE 

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

3  

6.4. I saker som gjelder utarbeidelse av fellespolitiske standpunkt, skal ordfører og 
opposisjonsleder ha én stemme hver. Ved vedtakelse av fellespolitiske standpunkt kreves det 
enstemmighet.  

 
6.5. I saker som gjelder utøvelse av eierskap til Salten Regionråd - Interkommunale Politisk Råd 
skal stemmene vektes i henhold til deltakernes eier og ansvarsandel, jf. pkt. 4.  

 
6.6. Kommunedirektørene kan delta som observatør i representantskapsmøtet.  
Kommunedirektøren har talerett i møtet.   
 
6.7. Representantskapets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 

 
6.8. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 

 

7. Representantskapets møter 
 

7.1. Representantskapet skal møtes 4 ganger i året og ellers når representantskapets leder finner 
det nødvendig. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte for 
behandling av en bestemt angitt sak når representantskapets medlemmer, styret, revisor eller noen av 
de samarbeidende kommuner krever dette. 
 
7.2. Representantskapet skal innkalles til møte med minst 4 ukers varsel. Representantskapets 
leder kan innkalle representantskapet til møte med kortere frist dersom dette er påtrengende 
nødvendig. 

 
7.3. Saksliste og saksdokument skal følge innkallingen. Med unntak av i sak om endringer i 
samarbeidsavtalen treffes beslutninger med vanlig flertall.  

 
7.4. Leder av representantskapet skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. I protokollen skal 
representantskapets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen og de 
eventuelle protokolltilførsler deltakerne har bedt om.  

 
7.5. Protokollen skal undertegnes av møteleder samt to andre representanter som velges av 
representantskapet ved møtets begynnelse. 

 
7.6. Representantskapet har anledning til å gjennomføre møtene som fjernmøter.  

 
7.7. Daglig leder i Sekretariatet har møte og talerett i representantskapets møter samt rett til å be 
om protokolltilførsler. Representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i 
enkeltsaker.  
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8. Representantskapets ansvar og oppgaver 
 

8.1. Representantskapet skal:  

     
1. vedta mål og arbeidsprogram 
2. vedta budsjett, årsberetning og regnskap  
3. gjøre vedtak i saker som Sekretariatet forelegger representantskapet, eller som 

representantskapet tar opp på eget initiativ 
4. velge oppgavefelleskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse 

 

9. Representasjon av Salten Interkommunale Politiske Råd 
 
9.1 Salten Regionråd - Interkommunalt Politiske Råd skal i saker utad representeres av leder av 
representantskapet 
  

10. Sekretariatet 

10.1 Salten Regionråd - Kommunalt Oppgavefellesskap skal levere sekretariatstjenester til Salten 
Regionråd - Interkommunalt Politiske Råd.  

10.2 Sekretariatet skal ivareta den daglige driften av Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk 
Råd.  

10.3 Daglig leder i Sekretariatet representerer Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd 
utad i saker som ikke naturlig faller under Representantskapets ansvarsområde.   
 

 

11 Økonomi 
 
 
11.1 Eierkommunene i Salten Regionråd – Interkommunale Politiske Råd skal finansiere 

virksomheten gjennom et årlig innskudd basert på vedtatt budsjett. Hver enkelt deltakers 
innskudd skal beregnes ut ifra eier og ansvarsandel, jf. samarbeidsavtalens pkt. 4.  
 

11.2 Sekretariatet skal føre regnskap for Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd.   
Kostnadene skal dekkes av Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd  
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11.3 Eierkommunene skal faktureres forløpene for påløpte kostnader tilknyttet møtevirksomhet i 
Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd.  

 
11.4 Daglig leder for sekretariatet skal holde Representantskapet orientert om alle forhold av 

betydning for virksomheten, herunder økonomiforhold. Representantskapet bestemmer selv på 
hvilken måte og hvor ofte det skal ha slik informasjon.  

 

12 Endring av samarbeidsavtale 
 

12.1 De enkelte kommunestyrene i alle deltakerkommunene skal selv vedta endringer i 
samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av følgende endringer: 

a) oppgavefellesskapets navn 

b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt  

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet  

e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet  

f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets 

forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen  

g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån  

h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om 

i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefelleskapet 

j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at 

oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst   
  

12.2 Andre endringer i samarbeidsavtalen enn de nevnt over kan gjøres av representantskapet. 
Slike endringer krever minst 2/3 flertall.  

13 Uttreden og oppløsning 
 

13.1 Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Salten 
Regionråd - Interkommunale Politiske Råd. Oppsigelsestiden løper fra første dag i den etterfølgende 
måneden etter at varselet ble mottatt.  
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13.2 Oppløsning av Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd kan bare skje dersom samtlige 
kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd skal 
oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av øvrige deltakeres uttreden.  
 
13.3 Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av Regionrådet være ansvarlig for 
sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet ved siste årsskifte. Forpliktelsene dekkes i av Salten 
Regionråd – kommunalt oppgavefelleskap som igjen kan kreve dette dekket av de aktuelle 
eierkommunene.  
 
13.4 Ved oppløsning av oppgavefelleskapet skal arkivene ivaretas av Bodø kommune.  
 
 

14 Tvisteløsning 
 
14.1 Tvist om forståelse av denne avtalen skal forsøkes løst av partene ved forhandlinger. Fører 
ikke forhandlingene frem, kan tvisten bringes inn for Salten og Lofoten tingrett som verneting.   
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1. Oppgavefellesskapets navn og deltakere 
 
Oppgavefelleskapets navn er Salten Regionråd – Kommunalt Oppgavefelleskap. Salten Regionråd – 
Kommunalt Oppgavefelleskap er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, 
Bodø, Fauske, Gildeskål, Hábmer-Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.  

2. Rettslig status 
 

Salten Regionråd er organisert som et kommunalt oppgavefelleskap etter kommunelovens kapittel 
19. Salten Regionråd er et selvstendig rettssubjekt. 
 

3. Oppgavefelleskapets formål 
 

Salten Regionråd skal på vegne av deltakerkommunene: 

a) ha et overordnet ansvar for Salten Friluftsråd, Felles Ansvar Salten og Salten Kultursamarbeid  
b) fungere som sekretariat for Salten Interkommunale Politisk råd. 
c) ivareta de økonomiske forpliktelsene tilknyttet Salten Regionråd – interkommunalt politisk 

råd inkludert dekke eventuelle kostnader tilknyttet driften av rådet.  
d) profilere Salten og ivareta regionens interesser utad 
e) medvirke til åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 
f) etablere og gjennomføre relevante prosjekter til det beste for Salten 

 
 

4. Deltakernes eierandel og ansvar  
 

4.1. Kommunenes eierandel og ansvarsandel baseres på innbyggertall i den enkelte kommune pr. 
01.01.2023 som publisert fra SSB det foregående år. Justering av eierandelen og ansvarsandel iht. 
folketallet skal gjennomføres hvert fjerde år. Påfølgende endring av samarbeidsavtalen må vedtas av 
kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.  

Eierandelen per 1.1.2023 er som følger:  

 
KOMMUNE Antall innbyggere pr. 1.1.2023 Eierandel av 100 % 
Beiarn   
Bodø   
Fauske   
Gildeskål   
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Hamarøy   
Meløy   
Rødøy   
Saltdal   
Steigen   
Sørfold   

 
 
 
4.2. Eierkommunenes innskuddsplikt vil være den enkelte kommunes andel av eventuelt 
innskudd vedtatt gjennom budsjett.  
 
4.3. Den enkelte deltakerkommunen har ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av 
oppgavefelleskapets forpliktelser tilsvarende eierandelen.  
 

5. Hovedkontor 
 

Salten Regionråd har hovedkontor i Bodø. 

 

6. Oppgavefellesskapets styrende organer og ledelse 
 

6.1. Oppgavefellesskapets styrende organer er representantskapet og styret. Daglig leder er 
ansvarlig for drift av Sekretariatet.   
 
6.2. Salten Friluftsråd, Felles Ansvar Salten og Salten Kultursamarbeid er virksomhetsområder 
underlagt Salten Regionråd. For det enkelte virksomhetsområde er det opprettet egne bransjestyrer. 
Bransjestyrene skal ivareta virksomhetsområdets særinteresser i faglige og interessepolitiske 
spørsmål. 
 

7. Representantskapet 
 

7.1. Representantskapet er Salten Regionråds øverste organ.  
 
7.2. Hver deltakerkommune er representert med ett medlem i representantskapet, som alle har 
én stemme hver. Stemmene vektes i samsvar med deltakernes eierandel i samarbeidet. Hver 
kommune skal i tillegg velge to vararepresentanter for hvert medlem til representantskapet.  
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7.1 Som representant for deltakerkommunen i representantskapet stiller ordfører.  

Varaordfører for deltakerkommunen skal være første vararepresentant. 
 
7.3. Kommunedirektør og opposisjonsleder kan delta som observatør i representantskapsmøtet. 
Kommunedirektøren og opposisjonsleder har talerett i møtet.   
 
7.4. Representantskapets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 

 
7.5. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 

 
 

8. Representantskapets møter 
 

8.1. Representantskapet skal møtes minst 2 ganger i året og ellers når representantskapets leder 
finner det nødvendig. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte for 
behandling av en bestemt angitt sak når representantskapets medlemmer, styret, revisor eller noen av 
de samarbeidende kommuner krever dette. 
 
8.2. Representantskapet skal innkalles til møte med minst 4 ukers varsel. Representantskapets 
leder kan innkalle representantskapet til møte med kortere frist dersom dette er påtrengende 
nødvendig. 

 
8.3. Saksliste og saksdokument skal følge innkallingen. Med unntak av endringer i 
samarbeidsavtalen jf. pkt. 16, treffes beslutninger med vanlig flertall.  

 
8.4. Leder av representantskapet skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. I protokollen skal 
representantskapets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen og de 
eventuelle protokolltilførsler deltakerne har bedt om.  

 
8.5. Protokollen skal undertegnes av møteleder samt to andre representanter som velges av 
representantskapet ved møtets begynnelse. 

 
8.6. Styrets leder og daglig leder har møte og talerett i representantskapets møter samt rett til å 
be om protokolltilførsler. Representantskapet kan likevel vedta at styreleder og/eller daglig leder skal 
fratre møtet i enkeltsaker.  

 
8.7. Representantskapet kan ved behov gjennomføre møtet som fjernmøte.  
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9. Representantskapets ansvar og oppgaver 
 

9.1. Representantskapet skal:  

     
1. velge styre for oppgavefelleskapet 
2. velge leder og nestleder for styret 
3. vedta styreinstruks etter forslag fra styret 
4. vedta styrets forslag til budsjett, årsberetning og regnskap  
5. vedta mål og arbeidsprogram 
6. behandle styrets forslag til langsiktig strategi for virksomheten  
7. gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som 

representantskapet tar opp på eget initiativ 
8. ved behov delegere til styret myndighet i de saker der loven og/eller samarbeidsavtalen ikke 

er til hinder for dette. 
9. velge oppgavefelleskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse 

 

10. Styret 
 

10.1 Styret skal bestå av 5 styremedlemmer og 2 numerisk valgte varamedlemmer. Det er 
representantskapet som utnevner styrets medlemmer.  

10.2 Styreperioden erto år. For å sikre kontinuitet i styret skal nestleder samt ett styremedlem i 
første styreperiode velges for 1 år.    

10.3 Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomite som skal forberede 
representantskapets valg av styre. 
 

10.1. Styrets ansvar og oppgaver 
 

Styret har ansvar for oppgavefelleskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er 
tillagt representantskapet, herunder 
 

• ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne 
• føre tilsyn med at oppgavefelleskapet drives i samsvar med oppgavefelleskapets formål, 

samarbeidsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fra representantskapet, 
samt sørge for at oppgavefelleskapets økonomiske forvaltning og HMS-forhold er under 
betryggende kontroll  

• legge fram for representantskapet forslag til strategi, handlings- og økonomiplan for 
kommende 4-årsperiode, årsbudsjett, årsberetning og regnskap 

• legge fram for representantskapet andre saker som krever representantskapets behandling 
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• vedta opptak av lån innenfor rammer gitt i samarbeidsavtalen og av representantskapet 
• Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller samarbeidsavtalen 

ikke er til hinder for dette. 
• Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin 

virksomhet ihht. denne instruksen i oppgavefelleskapets årsmelding. 
 

10.2. Styrets møter 
  
10.2.1 Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem eller  
daglig leder krever det.  Innkallingen skal, såfremt mulig, skje med 1 ukes varsel. Innkallingen bør 
inneholde saksliste for møtet.   
 
10.2.2 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Møtene ledes  
av styreleder, eller i dennes fravær nestleder.  Dersom ingen av disse er til stede velges en 
møteleder.  Vedtak gjøres med alminnelig flertall.  
  
10.2.3 Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.  
  
10.2.4 Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett. 
 
10.2.5 Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet.  Protokollen skal underskrives av 
samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Daglig leder har møte- og talerett.  Styret kan likevel 
vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker.  Daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak 
inn i protokollen. Protokollen kan undertegnes med elektronisk signatur ved behov.  
 
10.2.6 Styret kan ved behov gjennomføre møtene som fjernmøte.  
 

11. Valgkomite 
 
11.1 Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av 
representantskap.  

11.2 Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden  

11.3 Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til Regionrådets styre som de finner 
best kvalifisert til å dekke vervene.   

11.4 Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapets møte.   
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12. Representasjon av selskapet 
 
Oppgavefelleskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder (ett  
styremedlem ved fravær) i fellesskap. 
  

13. Sekretariatet 
 
Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet. Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter 
behov. Kommunen beholder i disse tilfellene arbeidsgiveransvaret. Prosjektledelse og 
utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov. 
 

14. Daglig leder 
 
14.1 Daglig leder ansettes av styret og rapporterer til styret.  Daglig leder forestår og  
har ansvar for den daglige ledelse av oppgavefellesskapet. Daglig leder skal følge de retningslinjer og 
pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under betryggende kontroll. 
   
14.2 Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av  
vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret.  Daglig leders myndighet omfatter ikke saker  
som etter oppgavefellesskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.  Slike saker kan daglig  
leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når  
styrets beslutning kan ikke avventes uten vesentlig ulempe for oppgavefellesskapets virksomhet.  
 
14.3 Daglig leder representerer oppgavefellesskapet utad i saker som faller inn under daglig leders  
myndighet.  
 
14.4 Innenfor oppgavefellesskapets budsjettrammer og eventuelle retningslinjer vedtatt av styret 
har daglig leder myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, 
ansette personale og fastsette deres lønn samt treffe avgjørelser i andre personalsaker.  
 
14.5 Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og 
hvor ofte det skal ha slik informasjon.  
 

15. Økonomi, innskuddsplikt og låneramme 
 
15.1 Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 
følgende modeller:  
 

• grunnfinansiering 
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• innbyggertall ved siste årsskifte 
• nytteverdi 

 

15.2 Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  

15.3 Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 

15.4 Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 

15.5 Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

 

16. Endring av samarbeidsavtale 
 

16.1 De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 
endringer i samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av følgende endringer: 

a) oppgavefellesskapets navn 

b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt  

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet  

e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet  

f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets 

forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen  

g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån  

h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om 

i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefelleskapet 

j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at 

oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst   
  

16.2 Andre endringer i samarbeidsavtalen enn de nevnt over kan gjøres av representantskapet. 
Slike endringer krever minst 2/3 flertall.  
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17. Uttreden og oppløsning 
 

17.1 Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 
oppgavefelleskapet. Oppsigelsestiden løper fra første dag i den etterfølgende måneden etter at 
varselet ble mottatt.  
 
17.2 Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. 
Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd. Utløsningssummen 
skal utbetales straks. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale 
 
17.3 Oppløsning av Regionrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak 
om dette. Oppgavefelleskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av 
øvrige deltakeres uttreden.  
17.4 Dersom oppgavefelleskapet vedtas oppløst, skal representantskapet oppnevne et 
avviklingsstyre.  
 
17.5Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av Regionrådet være ansvarlig for sin 
del av forpliktelsene i forhold til folketallet ved siste årsskifte. 
 
17.6 Ved oppløsning av oppgavefelleskapet skal arkivene ivaretas av Bodø kommune.  
 

18. Oppgavefellesskapet arbeidsgivertilknytning 
 
Oppgavefelleskapet skal være tilknyttet Samfunnsbedriftene som arbeidsgiverorganisasjon.  
 

19. Tvisteløsning 
 
Tvist om forståelse av denne avtalen skal forsøkes løst av partene ved forhandlinger. Fører ikke 
forhandlingene frem, kan tvisten bringes inn for Salten og Lofoten tingrett som verneting.   
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 Salten Regionråd  Dokument:  vedtak - styresak 2122 -høringsinnspill rtp (endret etter kvalitestssikring) 
 Styret  Side: 1 av 4 

 

Rett utskrift: MH    Dato: 20.04.22 

  

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  

Dato: Møte 25. mars 2022  

 
Sak: Styre-sak 21/22 
 Regional Transportplan Nordland 2022-2033 - Høringsinnspill 

 
Enstemmig vedtak: 

Styret i Salten Regionråd viser til Nordland fylkeskommunes brev av 8. mars 2022 om 
høring og offentlig ettersyn av «Regional Transportplan 2022-2033 med 
handlingsprogram», og takker for anledningen til å gi høringsinnspill til planforslaget. 
 
Salten Regionråd er et politisk samarbeid mellom de ti kommunene i Salten; Beiarn, 
Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
Regionen har rundt 85.000 innbyggere og er fylkets og landsdelens mest folkerike 
region. 
 
Salten Regionråd har tidligere behandlet og gitt innspill til både planprogrammet og 
handlingsplanen. Denne høringsuttalelsen gjøres av Styret i Salten Regionråd, på 
bakgrunn av Salten Regionråds tidligere vedtak.  
  
Den strategiske delen av planen innleder med en omfattende beskrivelse av status, 
utfordringer og utvikling. Denne vurderer vi som relevant og god, og som et nyttig 
kunnskapsgrunnlag. Det er særlig positivt at kunnskapsgrunnlaget peker til relevante 
kilder og databaser for videre oversikt. Det er det viktig å være oppmerksom på at 
informasjonen på noen områder kan være utdatert, slik at det må gjøres kvalitative 
vurderinger i konkrete saker. For Saltens del gjelder dette særlig økning i transport fra 
våre to lakseslakterier (Steigen og Gildeskål) og endringer (økning) i bruk av 
togtransport de siste to år. Vi imøteser en oppdatering av kunnskapsgrunnlag, bl.a. om 
næringstrafikk, som varslet i planen. 
 
De definerte hovedmålene og delmålene med tilhørende strategier framstår som 
relevante og dekker i hovedsak de innspill som Salten Regionråd tidligere har gitt til 
planen. Følgende områder er imidlertid noe svakt behandlet:  

- Innenfor mobilitet og kollektivtransport savnes delmål eller strategier rettet mot nye og 
smarte kollektivløsninger i distriktene, som er mer fleksible og tilpasset behovene. 
Dette nevnes i handlingsplanen, men er ikke satt opp som et eget tiltak.  

- Liv, helse og samfunnssikkerhet er prioritert høyt av Salten Regionråd. Dette finner 
man i noen grad igjen under temaene om fylkesvegnettet og mobilitet og 
kollektivtransport. Det savnes likevel en noe mer konkret tilnærming til 
transportnettets rolle (f.eks. veg, ferge, hurtigbåt) innenfor beredskap og 
beredskapsløsninger.  

- Reiselivets behov er kommentert under temaene, men er i liten grad nevnt konkret i 
forbindelse med delmål, strategier eller tiltak. 
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Når det gjelder prioritering av konkrete tiltak i handlingsprogrammet, holder Styret i 
Salten Regionråd fast på den prioriteringsrekkefølgen som tidligere er spilt inn i 
forbindelse med «Oppdrag 2» (ref. vedtak i Salten Regionråd 27. august 2021 
oversendt i brev til Nordland fylkeskommune 1. september 2021).  På bakgrunn av 
dette, kommenteres følgende:   
 

- Det er positivt og forventet at allerede bundne prosjekter i form av Fv. 834 Bypakke 
Bodø og Fv. 835 Bru Engeløya følges opp.  
 

- Det er svært positivt at Fv. 17 Glomfjord – Ørnes er prioritert, i første omgang med 
oppstart av søndre parsell, men med planlagt utvidelse med annen delfinansiering, 
bl.a. bompenger. Prosjektet har øverste prioritet hos Salten Regionråd. Det er viktig 
at dette får en rask oppstart og tas videre med utvidede finansieringsløsninger til å 
omfatte hele strekningen.   

 
- Fv. 838 Skauvoll – Sund er ikke nevnt i planen, med unntak av en mulig finansiering 

av gang-/sykkelveg på Inndyr i andre periode. Dette er svært skuffende, og bidrar til 
en alvorlig situasjon for de som er avhengig av denne strekningen. Tungtransporten 
langs denne veien øker kraftig nå som nytt slakteri på Sør-Arnøy er åpnet. 
Strekningen er ikke dimensjonert for denne type trafikk og omfang. Strekningen lå 
inne i forrige RTP, og er prioritert på andreplass av Salten Regionråd. Det er gjort 
noen mindre tiltak på denne strekningen, men svært mye gjenstår. Spesielt gjelder 
dette krysset mot Fv. 17 på Skauvoll og strekningen fram til Skauvoll bru. Krysset er 
uoversiktlig med en krevende kurvatur spesielt for tungtransport. Det har vært flere 
alvorlige ulykker i dette krysset, og en ombygging/utbedring er nødvendig. Videre er 
noe av det tidligere utbedringsarbeidet ikke tilfredsstillende, slik at deler av vegen fra 
Skauvoll mot Inndyr har store skader (humper) og dårlig bæreevne. Sist, men ikke 
minst, vil økt tungtrafikk gjennom Inndyr sentrum med skoleelever og andre myke 
trafikanter være en dårlig kombinasjon. Det haster her å få på plass sikkerhetstiltak. 
Vi ber primært om at hele strekningen tas inn i handlingsplanens første periode, og 
sekundært at det avsettes vesentlig midler via porteføljepostene for utbedringer og 
sikkerhetstiltak til strekningen.  
 

- Det er positivt at fylkeskommunen ønsker å følge opp prioriteringer fra 
«Vegmilliarden» slik at Fv. 835 Bogen – Tømmerneset ligger inne som et prosjekt. Vi 
ber om at det i handlingsprogrammet konkretiseres prioritering av et 
utredningsprosjekt for nærmere å definere problemstillinger, behov og løsninger, slik 
at prosjektet kan modnes til realisering. Dette bør igangsattes så snart som mulig, og 
senest i 2023, med involvering av kommune og næringsliv. Videre ber vi om at 
realisering av utbedring flyttes fra andre til første periode av handlingsprogrammet. Vi 
viser for øvrig til problem- og behovsbeskrivelse i Salten Regionråds tidligere innspill 
til handlingsprogrammet.  
 

- Fv. 813 Beiarfjellet nedre del er ikke nevnt i planen. Dette er et prosjekt som har høy 
prioritet hos Salten Regionråd. Som eneste adkomstveg til kommunen er prosjektet 
svært viktig for samfunnssikkerhet, beredskap og framkommelighet, men har også 
betydning for næringstransport, arbeids-/skolependling, fritidsreiser og turisme. Det 
foreligger konkrete utredninger for løsning og reguleringsplan er under utarbeidelse. 
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Vi ber om at dette prosjektet tas inn eller finner midler gjennom porteføljene for 
utbedringstiltak og trafikksikkerhet.  
 

- Fv. 812 Punktutbedring Tuv – Saltdalslia er av Regionrådet lansert som et prosjekt 
for porteføljestyring, men er ikke inne planen. Strekningen er en viktig ferdselsåre for 
de sørlige delene av Bodø, for hele Beiarn og i noen grad Saltdal. Strekningen er 
eneste reelle omkjøringsveg ved hendelser som medfører stenging av Rv. 80. I 
realiteten vil fylkets største by samt fergetrafikken fra over Vestfjorden ikke ha tilgang 
til E6 ved stengt Rv. 80. Strekningen er lang med flere aktuelle og beskrevne tiltak, 
og Salten Regionråd har derfor foreslått en porteføljetilnærming for punktutbedring, 
hvor Tuv-Koddvåg er en mulig start. Vi ber om at dette tas inn i videre planer.   
 

- Vi ber om at fylkeskommunen relaterer til Salten Regionråds prioriteringsrekkefølge 
når det gjelder øvrige større investeringer som ikke er nevnt ovenfor (ref. tidligere 
innspill i forbindelse med «Oppdrag 2»).  
 

- Når det gjelder oppgradering av tunneler, vedlikehold av bruer, rassikring, fergeleier, 
generelt vedlikehold, har Salten Regionråd overlatt prioriteringen til fylkeskommunen. 
Det er positivt at flere prosjekter i Salten ligger inne under disse postene.  
 

- Når det gjelder tiltaket «Mindre utbedringsprosjekt fylkesveg» ber vi om at 
fylkeskommunen benytter tidligere innspill fra Salten Regionråd hvor hver kommune 
har prioritert sine strekninger med utbedringsbehov.  
 

- Det er positivt at det planlegges nye nullutslippsferger for sambandene Misten – 
Kjerringøy og Jektvik – Kilboghavn. I tillegg ønsker vi å legge til behovet for nytt 
fergemateriell for Ågskaret – Forøy og i Meløybassenget. Forøy – Ågskaret er et 
viktig samband på Fv. 17, og fungerer også som internvei både i Meløy kommune og 
for regionen. Fergen i Meløybassenget har stor betydning både for den interne 
kommunikasjonen i kommunen, og i noen grad som avlastningsveg for Fv. 17, noe 
som får betydning ved anleggsarbeid mellom Meløy og Glomfjord. Ved utbedring av 
fergeleie Ørnes bør det tilrettelegges for nytt utslippsfritt materiell.  
 

- To viktige fergesamband i form av Sør-Arnøy – Sund og Skutvik – Svolvær er ikke 
nevnt. Her er det behov for å se på økt frekvens/kapasitet, og på sikt materiell.  
 

- Det er positivt at Saltens fem øverste prioriteringer innenfor gang- og sykkelveger er 
prioritert i planen. Særlig prosjektet Fv 838 Inndyr sentrum, men også Fv 17 Dalen – 
Høgseth bør tas tidligere av hensyn til trafikkmengde og tungtrafikk. Vi ber om det tas 
hensyn til Regionrådets prioritering ved intern prioritering av porteføljemidler for 
øvrige strekninger (ref. tidligere innspill).  
 

- Innenfor kollektivtransport, vises det til tidligere kommentar om manglende planlagte 
tiltak/aktivitet når det gjelder nye fleksible kollektivløsninger tilpasset distriktene. Dette 
er nevnt verbalt, men ikke satt opp som et tiltak. Videre etterlyses en plan for konkret 
satsing innenfor kollektivløsninger for Fauske sentrum.  
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- Når det gjelder prioriteringer innenfor det statlige ansvarsområdet, opplever Salten 
Regionråd at det er godt samsvar mellom fylkeskommunens og Saltens prioriteringer, 
samt et godt samarbeid om oppfølging av disse prioriteringene.  
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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Styret i Salten Regionråd   

Dato: E-post møte 28. april 2022  

 

Sak: Styre-sak 27/22 
 Regjeringens ladestrategi 

 
Enstemmig vedtak: 

Styret i Salten Regionråd viser til «Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur» som ble 

lagt fram 1. mars i år, samt Samferdselsdepartementets invitasjon til å gi innspill til den 

strategien som skal utformes. Styret i Salten Regionråd gir følgende innspill til Regjeringens 

ladeinfrastruktur:  

Salten Regionråd er et politisk samarbeid mellom de ti kommunene i Salten; Beiarn, Bodø, 

Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Regionen har rundt 

85.000 innbyggere og er fylkets og landsdelens mest folkerike region. 

Det framlagte Kunnskapsgrunnlaget representerer en grundig og nyttig gjennomgang av 

området.  

Kunnskapsgrunnlaget viser at ladeinfrastrukturen i hovedsak er utbygd i de befolkningstette 

områdene, og i de områdene med mest trafikk. Videre framgår det at også andelen 

elkjøretøy er størst i de samme områdene. Nordland ligger, sammen med Troms og 

Finnmark, på bunn både når det gjelder andel og antall elektriske kjøretøy samt antall 

hurtigladere. Samtidig er avstandene store i disse fylkene, slik at rekkeviddebegrensning i 

kombinasjon med manglende ladeinfrastruktur blir en brems for overgang til 

nullutslippskjøretøy.  

Ifølge kunnskapsgrunnlaget er Salten den regionen med størst andel kommuner uten 

hurtigladere (Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Steigen). Det foreligger planer for utbygging 

av flere hurtigladere i kommuner langs «Kystriksveien» (Fv. 17) gjennom Gildeskål, Meløy, 

Rødøy, samt i Steigen, med støtte fra ENOVA. Noen av disse er realisert etter at 

kunnskapsgrunnlaget ble utarbeidet, mens noen fortsatt venter på realisering. Men fortsatt vil 

noen av kommunene være uten eller ha svært begrenset tilgang til hurtiglading. I tillegg 

finnes hurtigladerne primært i kommunesentra/knutepunkt, mens flere kommuner har stor 

utstrekning og dermed store avstander til nærmeste hurtiglader.  

Når det gjelder større kjøretøy, finnes det sju hurtigladere i Salten, som alle ligger langs E6 

eller sidearmer til E6 (RV77 til Sverige og RV827 på fergeleiet Drag – Kjøpsvik), mens det 

foreligger planer om hurtiglader i Bodø. Lengste strekning langs E6 uten hurtiglader er på 

120 km (Fauske-Innhavet). Dette er dobbelt så langt som anbefalingen for ladestasjoner 

langs Ten-T veinettet. 

For at Salten som helhet skal kunne ta del i det grønne skiftet, oppfylle målene om 

utslippsfrie kjøretøy, og gi innbyggere og næringsliv likeverdige forhold med resten av 

landet, må det settes inn ekstra innsats for å tilrettelegge for ladeinfrastruktur i 

regionen.  
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Tilgang til ladeinfrastruktur har betydning for:  

- Regionens befolkning med behov for å kjøre over store avstander innen regionen 

(dvs. langt fra egen lademulighet hjemme).  

- Mindre kjøretøy knyttet til kommunale/offentlige tjenester, samt private tjenester som 

f.eks. taxi, bud-/varebiler, servicebiler for håndverksbedrifter, m.m. som opererer over 

store avstander fra basen. 

- Reiselivsnæringen, hvor store deler er basert på bilturisme  

- Andre besøkende, bl.a. fritids- og hyttetrafikk, som er særlig stor i ellers tynt 

befolkede områder. 

- Større/tyngre kjøretøy, særlig for lange transporter av gods internt i regionen og inn/ut 

av regionen.  

- Kollektivtrafikk.  

For å oppfylle ambisjonene som er satt for nullutslippskjøretøy bl.a. i Nasjonal 

Transportplan og Hurdalsplattormen, må det tilbys statlige virkemidler/støtteordninger 

for å realisere utbygging av ladeinfrastruktur også i områder hvor det er et begrenset 

kommersielt grunnlag.  

Som kunnskapsgrunnlaget peker på, er det en sammenheng mellom trafikkmengde og 

befolkningstetthet på den ene siden, og antall ladestasjoner og elbiler på den andre siden. I 

de minst befolkningstette områdene er det kommersielle grunnlaget for etablering av 

ladestasjoner begrenset. Dermed blir også muligheten for å basere seg på elbil begrenset, 

noe som igjen svekker markedsmulighetene for ladestasjoner. Det blir en «høna- og egget-

situasjon».  

Når staten pålegger salg av nullutslippskjøretøy innen 2025, må også staten legge til rette for 

et helhetlig og effektivt ladenettverk. Her må staten bidra til stimuleringsordninger, særlig i 

oppstartsfasen, for etablering av ladestasjoner i områder der det ikke er kommersielt 

lønnsomt. Det kan ikke forventes at kommunene tar det økonomiske ansvaret for å realisere 

slike støtteordninger. Kommunene har imidlertid et ansvar knyttet til å planlegge for arealer 

og infrastruktur for ladestasjoner. Dette blir spesielt viktig for ladestasjoner for tyngre 

kjøretøy, som vil ha større krav til både areal og elforsyning.  

Konkrete innspill til strategien:  

- Strategien bør ha fokus både på mindre kjøretøy (personbiler, mindre varebiler) og 

større kjøretøy. Spesielt den siste gruppen vil være mer krevende både mht. areal og 

elforsyning, og dermed også investering.  

- Det kan med fordel utarbeides veiledere for kommunenes arbeid med tilrettelegging 

for areal og infrastruktur til ladestasjoner.  

- I tillegg til å sikre ladestasjoner i hver kommune, bør det sees på avstander og 

funksjonsfordeling internt i kommunene. Dette kan kreve flere ladestasjoner i noen 

kommuner. I tillegg bør det legges opp til god ladeinfrastruktur langs viktige 

strekninger, som riksveger og større fylkesveger (f.eks. Fv17), og i forbindelse med 

kritiske vegstrekninger, fjelloverganger o.l.   

- I tillegg til sentrumsområder, knutepunkt og viktige strekninger, bør man se på tilgang 

til lading ved viktige utfartsområder (turistdestinasjoner, hytteområder, etc.), gjerne i 

kombinasjon med andre servicefunksjoner (butikker, overnattingssteder o.l.).  

- Det bør søkes gode samarbeids- og synergiløsninger, knyttet til øvrig infrastruktur. 

Helt konkret bør man se på ladeløsninger knyttet til fergeleier med mulighet til 
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oppstillingsplasser og lading mens man venter, og hvor elforsyning kan kombineres 

med elektrifisering av fergemateriell.  

- Prosjekter som er gis støtte (fra f.eks. ENOVA) bør ha en tydelig frist som følges opp 

når det gjelder realisering. Dette for å sikre rask tilgang, og for at ikke støttede 

prosjekter blokkerer for andre initiativer. 

- Det bør tilrettelegges for mer brukervennlige løsninger og grensesnitt for både 

informasjons-, teknologi-, abonnements- og betalingsløsninger. Dette innebærer økt 

standardisering og færre proprietære løsninger.  

- Strategien bør utarbeides med medvirkning fra regioner og kommuner, for å sikre 

kvalitetssikring og tilpasninger til lokale behov. 
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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Styret i Salten Regionråd  

Dato: Møte 13. mai 2022  

 

Sak: Styre-sak 39/22 
 Uttalelse som gjelder Vegvesenets prioriteringer 

 
Enstemmig vedtak: 

Styret i Salten Regionråd viser til Statens vegvesen sin framlegging av prioriterte 

prosjekter for 2022-2027, 10. mai i år. Her inngår strekningen E6 Megården – 

Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) som ett av fire store prosjekter som Vegvesenet 

fremhever som modne for oppstart og med stor samfunnsnytte.  

Videre er Rv80 Sandvika – Sagelva og Rv80 Adkomst ny lufthavn tatt med på 

prioriteringslista over prosjekter på under 1 mrd kr.  

 

Styret i Salten Regionråd er fornøyd med at Statens Vegvesen prioriterer disse viktige 

prosjektene basert på en faglig vurdering. Vi ser dette som en naturlig oppfølging av 

Nasjonal Transportplan 2022-2033 og Vegvesenets gjennomføringsplan fra februar i 

år.  

 

E6 Megården – Mørsvikbotn anses som et spesielt viktig prosjekt. Denne strekningen 

oppfyller i dag på ingen måter krav til standard og sikkerhet for stamvegen E6 gjennom 

landet.  

- Dagens strekning har 16 smale og svingete tunneler, hvorav 12 ikke oppfyller 

tunnelsikkerhetsforskriften.  

- Strekningen er ulykkesbelastet med flere møteulykker (også dødsulykker) både i 

tunnelene og på resten av vegstrekningen som har bratte stigninger og svinger.  

- Store kjøretøy (trailere) utgjør en stor andel av trafikken (>20%), siden dette er en 

hovedtransportåre gjennom landsdelen. Disse har særskilte utfordringer i tunnelene, 

både når det gjelder å møte annen trafikk og tunnelhøyde. Disse har også 

utfordringer knyttet kurvatur, både med stigninger og svinger.  

- I tillegg til skader og dødsfall, fører uhell og ulykker også til en rekke langvarige 

vegstengninger for berging av mennesker og/eller kjøretøy. Reelle 

omkjøringsalternativ finnes ikke. Nærmeste omkjøring er via Sverige, noe som krever 

at man må kjøre tilbake til enten Narvik (Bjørnfjell) eller Saltdal (Graddis) og så over 

til Sverige. Dette tar definitivt mer enn 11 timer. Eventuelt kan man kjøre via Lofoten, 

men er da avhengig av ferge til/fra Bodø.  

- En stengning medfører i praksis at man deler landsdelen i to. I tillegg til ulemper for 

transport og trafikanter, er dette uholdbart med tanke på både sivil og militær 

beredskap.  

- Den planlagte nye traseen vil bli vesentlig kortere enn dagens veg, men dette er 

underordnet behovet for å fjerne utfordringene med utdaterte tunneler, dårlig 

kurvatur, stor ulykkesrisiko, dårlig regularitet og beredskap. 
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Styret i Salten Regionråd vil påpeke at dette prosjektet ikke primært handler om 

økt kapasitet, hastighet eller redusert reisetid, men om å oppnå akseptabel 

sikkerhet, forutsigbarhet og regularitet på den viktigste hovedferdselsåren 

gjennom landet – E6.  

 

Vegens standard er uholdbar, og utgjør en sikkerhets- og beredskapsrisiko. Det 

store antallet tunneler som ikke oppfyller sikkerhetskravene, er langt på overtid 

av sin levetid.  

 

Prosjektet har vært utredet og modnet gjennom flere år, og er nå klart for 

realisering. Det trasevalget som er vedtatt etter KVU og ekstern kvalitetssikring 

må ligge fast.  

 

Styret i Salten Regionråd peker på den klare faglige anbefalingen fra Statens 

Vegvesen, og ber om at prosjektet igangsettes inneværende år.  

 

Strekningen Rv 80 Sandvika – Sagelva er en del av hovedveien mellom Bodø og E6 

(Fauske). I tillegg til å være hovedadkomst til/fra Bodø, er Rv 80 hovedadkomsten til Fv 

17 (Kystriksvegen langs Salten-Helgeland) og til fergeforbindelsen til Lofoten 

(Moskenes, Værøy og Røst).  

- Den aktuelle strekningen på Rv 80 er smal, svingete og uoversiktlig, og innebærer et 

standardbrudd i forhold til resten av vegen.  

- Strekningen er 70-sone, men likevel ulykkesbelastet grunnet vegens beskaffenhet og 

trafikkmengde.  

- I tillegg er det flere elver og bekker som forårsaker is-/sørperas, som er til fare for 

trafikanter og som også fører til stengning av denne viktige innfartsvegen. Utbedring 

av rasrisiko er en del av prosjektet.  

 

Prosjektet har i lang tid ligget ferdig utredet med reguleringsplan, og det er foretatt 

ekspropriasjon av hytter og eiendommer i området. Prosjektet er dermed 

overmodent for realisering, og Styret i Salten Regionråd ber om at dette 

igangsettes i inneværende år.  

 

Rv 80 Adkomst ny lufthavn ligger også inne i Vegvesenets prioriteringsliste. Styret i 

Salten Regionråd ser dette som et nødvendig prosjekt når utvikling av ny lufthavn i 

Bodø realiseres.  

 

Salten Regionråd er et politisk samarbeid mellom de ti kommunene i Salten; Beiarn, Bodø, 
Fauske Gildeskål, Hábmer - Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Regionen 
har rundt 85.000 innbyggere, og er fylkets og landsdelenes mest folkerike region. 
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Salten Regionråd 
Org.nr. 992 137 258 

REGNSKAP 2021  
HOVEDREGNSKAP OG PROSJEKTREGNSKAP 
 
INNHOLD 
I. Revisjonsberetning og hovedregnskap med noter 
II. Årets resultat 
III. Forslag til disponering av årets resultat 
IV. Tidsavgrensede inntekter 
V. Samarbeidskommunenes bidrag 
VI. Oversikt over fond 

 
 
Behandling: 
13.05.2022 Sak til styret i Felles Ansvar i Salten 

27.04.2022 Sak til Friluftsrådet 

12.05.2022 Sak til Kultursamarbeidet 

13.05.2022 Sak til Styret (Styre-sak 33/22) 

10.06.2022 Sak til Årsmøtet i Salten Friluftsråd (SR-sak 20/22) 

10.06.2022 Sak til Årsmøtet i Salten Kultursamarbeid (SR-sak 21/22) 
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II ÅRETS RESULTAT 

 

Bodø kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske lønn 
etc. for sekretariatet.  
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 
 
Økonomisk stilling – kommentarer 

Avvik mellom regnskap og budsjett skyldes følgende: 

• Inntekter; 

o Andre salgs- og leieinntekter på kr. 393 461 er 

 salg av t-skjorter og turkart 

 salg av boka «55 forførende turer i Salten» 

o Overføringer med krav uten motytelser på kr. 17 755 142 (differan-
se kr. 8 035 323)  
 gjelder prosjektmidler vi enten har mottatt fra eksterne aktører eller 

har hentet fra fond. Dette skyldes i stor grad prosjekter som er 
igangsatt i løpet av året, men som ikke ble tatt hensyn til når bud-
sjettene ble behandlet og godkjent høsten 2020.  
 

• Kostnader; 
 

• Lønn- og sosiale utgifter på kr. 9 415 696 er høgere enn budsjettert (differanse 
på kr. 1 007 723). Dette skyldes  

 ansettelse av ny prosjektleder for «Salten i Bodø 2024» fra 1. sep-
tember 2021. Dette var ikke avklart da driftsbudsjettet ble vedtatt 
høsten 2020 (kr. 292 917,-). 

 en av våre ansatte gikk av med AFP fra 1. juli 2021. Dette var ikke 
avklart da driftsbudsjettet ble vedtatt høsten 2020 (kr. 197 176,-). 

 noe mer arbeid / aktivitet med prosjektene «Helsefremmende sko-
ler» og «Nordlandsruta» enn opprinnelig tenkt. (kr. 109 518,-). 

 innleie av personell til gjennomføring av friluftsskoler i Salten (kr. 
340 946,-). 

 diverse prosjekter hos Salten Friluftsråd, blant annet gjennomføring 
av friluftskoler og Full fræs i Nordland, hvor det har vært behov for 
å utbetale honorar i forbindelse med gjennomføring av prosjektene 
(kr. 67 166,- kr).  

 
• Kjøp av varer og tjenester på kr. 5 279 719 er høgere enn budsjettert (diffe-

ranse på kr.3 104 487) blant annet fordi; 
 Alle virksomhetsområder; 

• leie av transportmidler i forbindelse med reisevirksomhet 
• økt husleie i forbindelse med flytting i nye lokaler 

 
 Sekretariatet pro 100; kjøp av varer og tjenester i forbindelse med  
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 • layout og trykking av Saltenstrategier (pro 103) 
• gjennomføring av regionrådsmøter / nettverkssamlinger 
• rekrutteringsprosess ifm pro 721 «Salten i Bodø 2024» 

 
 Salten Friluftsråd pro 600; kjøp av varer og tjenester i forbindelse 

med 
• noe høgere husleie enn budsjettert (pro 600) 
• utarbeidelse av turbok 1 for nordlandsruta + kart for Nord-

landsruta og lomme for kartet i turbok 2 for Nordlandsruta 
(pro 622) 

• utarbeidelse av veggkart for turkart Steigen, dugnad ifm 
pakking av turkart og oppsett og trykk av folder for turkart 
Steigen (pro 661) 

• beregning av høydeprofil på sykkelrutene i prosjektet «Syk-
kel i Salten» og utgifter til produksjon av sykkelfilmer (pro 
673) 

• Godtgjøring av bilder til turbok, oppsett og trykk av turbok 
og innkjøp av 50 ekstra turbøker «55 forførende» (pro 680) 

• innkjøp av utstyr i forbindelse med gjennomføring av fri-
luftsskoler (pro 682 og 684) 

• innkjøp av utstyr i forbindelse med gjennomføring av pro-
sjektet «Mestring for eldre» (pro 683) 

• beregning av høydeprofiler, profilprodukter (t-skjorter for ut-
deling) og utarbeiding av andre turboka produsert i 2022 
(pro 686) 
 

 Salten Kultursamarbeid pro 700; kjøp av varer og tjenester i forbin-
delse med 

• gjennomføring av «Den Kulturelle Spaserstokken» og Film-
fest Salten i 2021, kjøp av tjenester som lyd, lys og innleie 
av kulturaktører. 

• gjennomføring av Filmfest Salten 2021. 
 

• Overføring til andre (Art 14700) skyldes: 
• Overføringer til kommunene i forbindelse med gjennomfø-

ring av Friluftsskoler i Salten. Overføringen skyldes at en-
kelte kommuner har påtatt seg ansvaret med å arrangere 
friluftsskoler på vegne av Salten Friluftsråd. I den forbindel-
se overfører friluftsrådet tilskuddet som de mottar fra Fri-
luftsrådenes Landsforbund for gjennomføring av disse pro-
sjektene, til ulike kommunene dette gjelder.  

• Når det gjelder prosjektet «Sykkel i Salten» er overføringen 
knyttet til prosjektsamarbeid med Visit Bodø (revidert i eget 
regnskap. 

• Overføring av tilskudd på kr 800 000,- til Bodø kommune. 
Overføringen gjelder ekstraordinært tilskudd fra Miljødirek-
toratet (via Friluftsrådenes Landsforbund) i forbindelse med 
pandemien for å tilrettelegge for universell utforming i statlig 
sikrede friluftsområder, i dette tilfellet Ausvika. 
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 • Overføring til Bodø kommune for diverse IKT-lisenser og 
PC-utstyr. 

• Overføring av midler (kr. 100 000,-) til Bodø kommune for 
partnerskap «Bodø i vinden 2021». 

 

Netto driftsresultat  

Den samlede driften av Salten Regionråd viser et positivt resultat på 2 163 059 kr.  

Styret gjorde følgende vedtak i styresak 23/20: 

«I forbindelse med årsoppgjøret for 2020 skal ubrukte midler ved årets slutt avset-
tes på fond, mens et underskudd dekkes opp ved bruk av fond.» 

 
Når det gjelder pro 400, 600 og 700 med tilhørende prosjekter, og pro 120 og 180 
avsettes ubrukte midler på fond mens et underskudd dekkes opp ved bruk av 
fond. 
 

Årets budsjettavvik (resultat) før resultatdisponering: 

Resultatet for sekretariatets virksomhet (pro 100) fordeler seg som følger på de 
enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter: 
 
Sekretariatet Drift/adm. (pro 100) 280 757 kr   
Felles Ansvar  Drift/adm. 0 kr  
Salten Friluftsråd Drift/adm. 0 kr   
 Prosjekter med avsluttende regnskap 0 kr   
Salten Kultursamarbeid Drift/adm. 0 kr 
Sum  280 757 kr 

 

Positivt resultat for Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig: 
• Overføringer av fondsmidler 
• Mindre kjøp av tjenester enn budsjettert 

Årets positive resultat overføres til Styrets disposisjonsfond 

 
Tidsavgrensede midler 

De fleste av Regionrådets prosjekter er finansiert gjennom tilskudd som først ut-
betales når prosjektet er ferdig og revisorgodkjent regnskap innlevert. Ved årsskif-
tet var det bokført tidsavgrensede inntekter med 
952 580 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt helt eller delvis, men hvor tilskuddet 
ikke er utbetalt. 

 

Bruk av Regionrådets prosjektmidler 

I 2013 bevilget IRIS Salten 1 700 000 kr i prosjektmidler til Salten Regionråd. Av 
disse ble 768 000 kr disponert i 2013 (kr 150 000 ble ikke benyttet), 100 000 kr 
disponert i 2014, kr 0 i 2015, 150 000 i 2016, og kr 0 i 2017, 2018, 2019, 2020 og 
2021.  Saldo pr. 31.12.2021 er 832 000 kr. 
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Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd 
Samarbeidskommunene bidro i 2021 med til sammen 8 336 992 kr i overføringer 
og refusjoner til Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde om lag 45,6 % 
av omsetningen på 18 278 602 kr.  

 

III FORSLAG TIL  
DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT 
Årets resultat for pro 100 er kr. 280 757. For Regionrådets samlede virksomhet er re-
sultatet på kr 2 163 059. Dette er summen av ubrukte midler / underskudd på hvert en-
kelt delprosjekt/aktivitet.  

Når det gjelder pro 400, 600 og 700 med tilhørende prosjekter, og pro 120 og 180 av-
settes ubrukte midler på deres respektive fond mens et underskudd dekkes opp ved 
bruk av fond. 
 
Tabellen nedenfor viser forslag til disponering av årets resultat for pro 100, som fore-
slås overført til Styrets disposisjonsfond. 
 

Disponering av årets resultat (summen av brukte / ubrukte midler på prosjektene)

Prosjekt/AUnderskudd (-)
Overskudd (+) i 2019 Beløp Dekkes av (+)

Godskrives (-) Art/fond Beløp

Pro. 100 Sekretariatet 280 757,47 Godskrives av Disposisjonsfond AU 2560100 -280 757,47

Sum Art. 2590001 Årets resultat 280 757,47 Sum disponert resultat -280 757,47  
 
 
IV TIDSAVGRENSEDE INNTEKTER 2021Tidsavgrensede inntekter ut-
gjør kr 952 580. Dette er tilskudd som er innvilget og som helt eller delvis er tatt til inntekt i 
tilhørende prosjekt, men hvor tilskuddet ikke er kommet til utbetaling. Tabellen nedenfor viser 
hvilke prosjekt dette gjelder.  

Innvilgede tilskudd som ikke er utbetalt, men som helt eller delvis er tatt til inntekt

Prosjekt Beløp Merknad
604 Mat til mat kr. 8 333,60 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune
606 Nordlandsruta Nordisk Råd kr. 39 900,92 Tilskudd fra Nordkalottrådet
612 Telltur Salten kr. 23 533,52 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune
674 Full Fræs i Nordland kr. 19 888,72 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune
686 Nordlandsruta   kr. 837 598,65 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune
690 Skilting Nordlandsruta kr. 19 000,00 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune
707 Filmfestival kr. 4 324,78 Tilskudd fra Iris Salten IKS

Sum Art. 2139900 952 580,19  

 

V SAMARBEIDSKOMMUNENES BIDRAG 
Samarbeidskommunene bidro i 2021 med til sammen 8 336 992 kr i overføringer 
og refusjoner til Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde om lag 45,6 % 
av omsetningen på 18 278 602 kr.  
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 Vl FOND 
For prosjekt som går over flere år, og hvor midlene er bevilget/innbetalt på forskudd, er 
det opprettet egne fond. Disse fondene har fått kontonr/artnr som ender på prosjektets 
prosjektnr. 

Dette gjelder også” Disposisjonsfond Styre”. I tabellen på siste side er gjengitt bevegel-
sen på de ulike fondene i 2021. 
 

SPESIFIKASJON / KOMMENTAR TIL STYRETS DISPOSISJONSFOND 
Disposisjonsfond Styre (2560 100) 

Inngående saldo pr. 01.01.2021 1 976 318 
Tilført i 2021 (Årsoppgjørsdiposisjoner 2021) 280 757             
Saldo på konto 2 257 075 
 
Endring av selskapsform -100 000 Styre-sak 47/20  
Kontingent 2021 Nord-Norges Europakontor  -100 000 Styre-sak 39/20 
Rekrutteringsprosesser - 199 770 Styre-sak 62/21 
Samferdselskonferanse 2021 -10 000 Styre-sak 51/21 
Sykkel i Salten -200 000 Styre-sak 63/16 
Samferdsel i Salten (drift) -40 000 Styre-sak 36/20 
Merforbruk pro 103 (Saltenstrategier) - 23 329 
Merforbruk pro 106 (Regionrådsmøter) -3 601 
Merforbruk pro 452 (Barents Road -6 048 
Rest til disposisjon pr. 31.12.2021 1 574 327 
 

Det er opprettet driftsfond for Regionrådets faste tiltak. Dvs. Felles Ansvar i Salten, Sal-
ten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid. Innestående på disse fondene før årsopp-
gjørsdisposisjoner er som følger: 

Felles Ansvar i Salten (2510400)      -280 326 kr 
Salten Friluftsråd (2510600)  -1 159 934 kr 
Salten Kultursamarbeid (2510700)     -817 755 kr 
 

Prosjektfond 

Prosjektfondene gjøres opp ved prosjektslutt. Dvs. når alle fakturaer er betalt og regn-
skapet revidert. Evt. overskytende midler disponeres etter vedtak i Regionrådet.  

 

 Bruk av Regionrådets prosjektmidler 
I 2013 bevilget IRIS Salten 1 700 000 kr i prosjektmidler til Salten Regionråd. Av 
disse ble 768 000 kr disponert i 2013 (kr 150 000 ble ikke benyttet), 100 000 kr 
disponert i 2014, kr 0 i 2015, 150 000 i 2016, og kr 0 i 2017, 2018, 2019, 2020 
og 2021.  Saldo pr. 31.12.2021 er 832 000 kr. 

 

Disposisjonsfond og Prosjektfond        
Linjer merket med blå tekst er i regnskapet definert som "frie fond", se tabell neste side        

Salten Regionråd har to typer fond:        
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  - Driftsfond/disposisjonsfond/reservemidler som disponeres av Leder evt. i samråd 
med sitt styre/styringsgruppe        

 - Prosjektfond som skal brukes i tilhørende prosjekt. Disponeres av prosjektleder evt. i 
samråd med prosjektets styringsgruppe      
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Fond Bevegelse Pr. 31.12.2021 Merknad
2560 100 Salten Regionråd (SR) - Disp.fond AU kr. -1 976 317,63 401 990,86 -1 574 326,77 Disponeres etter vedtak i  Styret/SR
2 560 120 Ett digitalt Salten kr. -338 690,99 -145 004,07 -483 695,06 Disponeres av prosjektleder
2560 140 SR- Rydding i Salten kr. 0,00 -34 086,53 -34 086,53 Disponeres av daglig leder
2510 147 SR - Saltentinget kr. -706,99 0,00 -706,99 Disponeres av daglig leder
2560 170 SR - Irisfond kr. -832 000,00 0,00 -832 000,00 Disponeres etter vedtak i  styret/SR
2560 180 Samferdsel i Salten kr. -379 796,89 110 120,19 -269 676,70 Disponeres av prosjektleder
2560 190 SR - Ps-avtale europakontor kr. 0,00 0,00 0,00 Disponeres etter vedtak i  arbeidsutvalget(AU)/SR
2560 452 SR - Barents veg forening kr. 0,00 0,00 0,00 Disponeres av daglig leder
2510 210 RF - Regionale næringsfond kr. -2 119 774,00      467 389,00 -1 652 385,00 Disponeres etter vedtak i  Styret
2510 300 Samhandlingsprosjektet "Sunnhet i Salten" kr. -126 464,63 0,00 -126 464,63 Disponeres av prosjektleder/styringsgruppe
2510 400 Felles Ansvar i Salten (FA) - Drift kr. -348 986,22 68 660,76 -280 325,46 Disponeres av prosjektleder/styringsgruppe
2510 401 FA - Felles Ansvar i Salten - Konferanse kr. -22 337,55 0,00 -22 337,55 Disponeres av prosjektleder
2510 404 FA - Felles Ansvar i Salten - Oppfølgingsteamet kr. -23 778,46 0,00 -23 778,46 Disponeres av prosjektleder
2510 407 FA - Kommunalt rusarbeid kr. 0,00 -660 000,00 -660 000,00 Disponeres av prosjektleder
2510 600 Salten Friluftsråd (SF) - Drift kr. -318 973,90 -840 959,76 -1 159 933,66 Disponeres av prosjektleder
2510 602 SF - Kystfriluftsliv kr. -131 168,87 -98 962,50 -230 131,37 Disponeres av prosjektleder
2510 605 SF - Barnas turløyper kr. -49 120,73 0,00 -49 120,73 Disponeres av prosjektleder
2510 622 SF - Turbøker / Uteinfo kr. -86 658,38 -53 808,00 -140 466,38 Disponeres av prosjektleder
2510 634 SF - BaseCamp Salten kr. -48 023,59 -30 000,00 -78 023,59 Disponeres av prosjektleder
2510 651 SF - Kartlegging av friluftsområder kr. -131 119,70 0,00 -131 119,70 Disponeres av prosjektleder
2510 661 SF - Turkart kr. -405 183,48 -201 965,59 -607 149,07 Disponeres av prosjektleder
2510 667 SF - Barnehage / Skole kr. -467 331,81 -54 773,46 -522 105,27 Disponeres av prosjektleder
2510 668 SF - Ordførernes tur kr. -108 997,16 0,00 -108 997,16 Disponeres av prosjektleder
2510 689 SF - Mestring for eldre kr. 0,00 -74 692,69 -74 692,69 Disponeres av prosjektleder
2560 614 SF - Fantasti kr. -353 950,21 -20 725,60 -374 675,81 Disponeres av prosjektleder
2560 671 SF - Landslinje friluftsliv KHVGS kr. -9 874,01 0,00 -9 874,01 Disponeres av prosjektleder
2560 674 SF - Full fræs i Nordland kr. -185 907,03 0,00 -185 907,03 Disponeres av prosjektleder
2560 675 SF - Frilfuftsskoler kr. -269 522,53 -66 546,94 -336 069,47 Disponeres av prosjektleder
2560 676 SF - Allemannsretten kr. -14 248,57 14 248,57 0,00 Disponeres av prosjektleder
2560 677 SF - Kommunale turruteplaner kr. -530 935,62 -97 801,01 -628 736,63 Disponeres av prosjektleder
2560 679 SF - Kartlegging av tilgjengelighet kr. -57 952,69 0,00 -57 952,69 Disponeres av prosjektleder
2560 680 SF - 55 Forførende Friluftsmål kr. -250 541,09 98 547,03 -151 994,06 Disponeres av prosjektleder
2560 682 SF - Friluftsskole Rødøy kr. 0,00 -3 903,96 -3 903,96 Disponeres av prosjektleder
2560 684 SF - Friluftsskole Bodø kr. 0,00 -28 446,64 -28 446,64 Disponeres av prosjektleder
2560 685 SF - Friluftsskole Fauske kr. 0,00 -21 194,70 -21 194,70 Disponeres av prosjektleder
2510 700 SK - Salten Kultursamarbeid Drift kr. -657 968,76 -159 786,59 -817 755,35 Disponeres av prosjektleder
2510 701 SK - Arrangement kr. -29 576,88 -8 720,00 -38 296,88 Disponeres av prosjektleder
2510 706 SK - Den kulturelle spaserstokken kr. -394 024,70 -60 441,80 -454 466,50 Disponeres av prosjektleder
2510 707 Sk - Filmfestival kr. -173 647,01 0,00 -173 647,01 Disponeres av prosjektleder
2560 714 SK - Fredelige Salten kr. -123 069,91 123 069,91 0,00 Disponeres av prosjektleder
2560 715 SK - Kulturell vandring kr. 0,00 -103 069,91 -103 069,91 Disponeres av prosjektleder
2560 720 SK - Filmfest Salten 2019 kr. -998,85 -17 359,32 -18 358,17 Disponeres av prosjektleder
2560 721 SK - Salten i Bodø 2024 kr. 0,00 -664 836,35 -664 836,35 Disponeres av prosjektleder
2510 Sum bunde fond kr. -5 643 842,82 -1 708 060,63 -7 351 903,45
2560 Sum frie fond kr. -5 323 806,02 -441 367,27 -5 765 173,29

Pr. 1.1.2021
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1 Innledning 
Ved utgangen av 2021 kunne Salten Regionråd se tilbake på 32 år som samarbeidsorgan mellom 
kommunene i Salten. Dette samarbeidet har vært ekstra viktig i 2020 og 2021 i forbindelse med 
håndtering av den verdensomspennende pandemien Covid-19, og kommunene har gjennomført 
ukentlige beredskapsmøter for håndtering av pandemien. 

For oss som for de fleste andre har 2021 vært nok et spesielt år. Alle våre ansatte har sittet på 
hjemmekontor i store deler av 2021, men til tross for den spesielle situasjonen som hele verden 
befinner seg i, har de ulike virksomhetsområdene i Salten Regionråd hatt stor aktivitet gjennom 
året. Dette gjelder også Salten Kultursamarbeid, Salten Friluftsråd og Felles Ansvar i Salten. 

Hovedfokus i 2021 har vært:  

- iverksetting av prosessen tilknyttet «Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten – fase 
1» 

- samferdsel i Salten, herunder innspill til Nasjonal Transportplan 2022-2033 og Regional 
Transportplan 2022-2033   

- utvikling av prosjektstrategi for Ett digitalt Salten og gjennomføring av ulike tiltak 

- etablering av prosjektet «Salten i Bodø 2024» og ansettelse av prosjektleder 

- rekruttering av ny koordinator  

- oppfølging av partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor i Brussel, Nord 
universitet, Barents veg forening, Bodø i Vinden og KRAFT Senter for bærekraftig 
utvikling i nord 

- gjennomføring av ulike prosjekter i regi av Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid 

- oppfølging av ungdom i regi av Felles Ansvar i Salten 

- videre arbeid med prosessen rundt etablering av ny selskapsform for Salten Regionråd 
med bakgrunn i den nye kommunelovens bestemmelser 

Salten Regionråd har i 2021 jobbet målrettet innenfor flere områder, som blant annet samferdsel i 
Salten og digitalisering av offentlig sektor. Det er også jobbet målrettet med å iverksette 
prosessen rundt «Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten – fase 1» og ansettelse av 
prosjektleder for «Salten i Bodø 2024».. 

Regionrådet har engasjert seg politisk i mange ulike saker, som blant annet ny Nasjonal 
Transportplan 2022 – 2033, prioriteringer og innspill til Regional Transportplan 2022 – 2033, 
høringsinnspill til NOU 2020:15 Det handler om Norge, Regional plan for vannforvaltning 2022-
2027 og Regional planstrategi for Nordland 2021-2024, uttalelse i forbindelse med den planlagte 
omorganiseringen av deler av Husbanken, uttalelse som gjelder ambulanseberedskapen i Salten 
og Nordland og uttalelse i tilknytning til  Politiets sjøtjeneste i Nordland.  

Regionrådets møter i februar og juni ble på grunn av pandemien arrangert over Teams.  

I februar 2021 sto saker om blant annet Bodø som Europeisk Kulturhovedstad, orientering om 
destinasjonssamarbeidet gjennom Visit Bodø, masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten og 
prosjektplan for samferdsel og «Ett digitalt Salten» på agendaen. Videre vedtok Regionrådet 
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innspill til RTP 2022-2033, støtte til uttalelse fra Fauske kommune vedrørende Sjunkhatten 
folkehøgskole og uttalelse vedrørende omorganisering av deler av Husbanken Region Bodø. 

I juni- møtet fikk regionrådet en grundig orientering fra Statsforvalteren i Nordland om de 
planlagte endringene ved Husbanken Region Bodø. I tillegg var ny selskapsform for Salten 
Regionråd et viktig tema. Regionrådet vedtok også høringsinnspill vedrørende Regional 
planstrategi for Nordland 2021-2024 og Regional plan for vannforvaltning for i vannregion 
Nordland og Jan Mayen 2022-2027. 

I september møttes regionrådet i Gildeskål. Regionrådet gjennomførte kontaktmøte med 
Innovasjon Norge Nordland og Invest in Nordland vedrørende verdiskaping og arbeidsplasser i 
Nordland. I tillegg fikk regionrådet en grundig orientering fra Nord-Norges Europakontor i Brussel 
om hva som skjer i EU med betydning for kommunal sektor. Regionrådet vedtok uttalelse 
vedrørende ambulanseberedskapen i Salten.  

Årets siste regionrådsmøte i 2021 ble arrangert på Fauske (Sulitjelma) i november. Nordland 
fylkeskommune deltok i møtet for å orientere om medvirkningsrådenes rolle. Videre fikk 
regionrådet en orientering fra Tverroperativt Kompetanseteam og deres forebyggende arbeid mot 
menneskehandel i Salten. I tillegg startet regionrådet en diskusjon rundt et fremtidig 
klimasamarbeid i Salten. 

Oppsummert har 2021, til tross for situasjonen rundt Covid-19, vært et innholdsrikt år for Salten 
Regionråd. Vårt fokus vil fortsatt være å jobbe for ei positiv utvikling i Salten.   
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2 Organisering 

2.1 Regionrådets sammensetning 
Regionrådet er sammensatt av ordførere, opposisjonsledere og administrasjonssjefer i de 10 
Salten-kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning i 2021:  

 
Kommune Ordfører Fra opposisjonen Rådmann/ kommunedirektør  

                 Beiarn Monika Sande/ Håkon Sæther Ole Petter Nybakk 
 André Kristoffersen 

Bodø Ida Pinnerød Lars Vestnes  Rolf Kåre Jensen/ Kjell Hugvik  
Fauske Marlen Rendall Berg  Hilde Dybwad Helge Akerhaugen/ Ellen Beate Lundberg   
Gildeskål Bjørn Magne Pedersen  Silje Nordgård Geir Mikkelsen 
Hamarøy Britt Kristoffersen  Filip Mikkelsen Eirik Hopland/ Kurt Fossvik/ Odd Børge   
   Pedersen 
Meløy Sigurd Stormo  Jim Helge Andersen Adelheid Kristiansen 
Rødøy Inger Monsen Jimmy Engen Krogh Kitt Grønningsæter 
Saltdal Rune Berg Ann Kristin Larsen Ronny Seljeseth/Stein Ole Rørvik  
Steigen Aase Refsnes Øystein Laxaa/Christina F. Holmvaag Tordis Sofie Langseth  
Sørfold Gisle Hansen Kolbjørn Mathisen Stig Holtedahl 

 

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2019 – 2023. 

Regionrådet har i 2021 hatt 4 møter og behandlet 50 saker. Møtet i februar og juni ble gjennomført på 
Teams.  

  

2.2 Styrets sammensetning 
Styret forbereder saker for Regionrådet. I 2021 har styret hatt følgende sammensetning: 

Leder Ida Pinnerød ordfører   Bodø kommune 
Nestleder Rune Berg ordfører   Saltdal kommune 
Medlem Bjørn Magne Pedersen ordfører   Gildeskål kommune  
Medlem Marlen Rendall Berg ordfører   Fauske kommune 
Medlem Rolf Kåre Jensen  rådmann   Bodø kommune (til 30.9) 
 Kitt Grønningsæter rådmann  Rødøy kommune (fra 1.10) 

Varamedl. Sigurd Stormo ordfører   Meløy kommune  
Varamedl. Tordis Sofie Langseth kommunedirektør  Steigen kommune (til 30.9) 
Varamedl. Kjell Hugvik kommunedirektør Bodø kommune (fra 1.10) 

Styret har hatt 2 ordinære møter, 3 Teams-møter og 2 e-post møter og har behandlet 71 saker. 
Vararepresentantene innkalles fast til styrets møter.  

 

2.3 Sekretariatsledelse 
Sekretariatet ledes av daglig leder Kjersti Bye Pedersen, som er øverste administrative leder for 
virksomheten.  
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3 Ansatte 
Salten Regionråd har hatt følgende ansatte i 2021: 

Sekretariatet Stilling  Kontorsted 
Kjersti Bye Pedersen Daglig leder  Bodø 
Heidi Robertsen/ Prosjektkoordinator (fram til 01.07)  Bodø 
Maria Hansen Koordinator (fra 22.07)  Bodø 
Tom Erik Holteng Prosjektleder «Ett digitalt Salten»  Bodø 
Per Gaute Pettersen Prosjektleder samferdsel  Bodø 

 
Salten Friluftsråd 
Bjørn Godal Faglig leder   Leinesfjord 
Annette Digermul Hals Prosjektleder   Bodø 
Knut Berntsen Prosjektleder   Nesna 

Felles Ansvar i Salten 
Ingunn Dalen Faglig leder  Bodø  
Rune Røbekk Prosjektleder ruskontrakt  Bodø 

Salten Kultursamarbeid 

Hege Næss Klette Faglig leder  Bodø  
Steinar Pleim Johansen   Prosjektleder «Salten i Bodø 2024» (fra 01.09) Bodø  
      

Bodø kommune har ivaretatt funksjonen som regnskapsfører, og har forestått lønnsutbetaling for 
sekretariatet.  

4 Kontorforhold / arbeidsmiljø 
Kontorsted for sekretariatet har vært i leide lokaler i Sjøgata 27 i Bodø.  

Friluftsrådet leier lokaler i rådhuset i Steigen.  

Felles Ansvar har kontor ved Politihuset i Bodø.  

Arbeidsmiljøet ved kontorene i Bodø og i Leinesfjord er godt. Det samme gjelder 
samarbeidsforholdet mellom de ulike delene av regionrådets virksomhet.  

Sykefraværet i bedriften har i 2021 vært på 3,0 %.  

Salten Regionråd har inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. 

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 

5 Likestilling 
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2021 er 45 % kvinner og 55 % menn. 
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6 Etiske retningslinjer 
Salten Regionråd har ikke utarbeidet egne etiske retningslinjer, men følger Bodø kommunes 
retningslinjer slik som regionrådet følger kommunens personalhåndbok.  

Alle ansatte er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. Det er i tillegg utarbeidet 
egen taushetserklæring som må underskrives av ansatte som håndterer sensitive opplysninger.  

7 Internkontroll 
Salten Regionråd har et godt innarbeidet internkontrollsystem som også inkluderer HMS avvik, 
håndbok og forbedringssystem samt integrert tilgang til oppslagsverk i lover og forskrifter. Ansatte 
i leder- og brann/verneombudsroller gis HMS kurs og foretaket mener å ha motiverte ansatte som 
bidrar positivt til et ansvarsfullt HMS arbeid. 

Salten Regionråd følger Bodø kommunes innkjøpsreglement og alle innkjøp reguleres i henhold 
til dette. 

I 2021 har alle fakturaer blitt behandlet elektronisk i Visma i samarbeid med regnskapskontoret i 
Bodø kommune.  

Salten Regionråd har siden 2012 vært sertifisert som miljøfyrtårn. For å bli sertifisert må det 
jobbes systematisk med HMS. Resertifisering skjer hvert 3. år, sist i 2021. Daglig leder legger 
forholdene til rette for HMS-arbeidet. 

Salten Regionråd har egen HMS-håndbok som er gjort tilgjengelig for alle regionrådets ansatte. 

I 2021 er det gjennomført ukentlige kontormøter over Teams i pandemien. I tillegg er det 
arrangert sommeravslutning og julelunsj.  

Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. 

8 Virksomheten i 2020 
8.1 Sekretariatet 
I tillegg til ordinære sekretariatsfunksjoner som saksforberedelser/deltakelse i møter (Styre/SR/-
arbeidsgrupper) og administrativt arbeid (personal/lønn/regnskap/fakturering) har det ved 
sekretariatet vært arbeidet med følgende konkrete prosjekter/saker i 2021: 

8.1.1 Høringsuttalelser  
Regionrådet / styret har i løpet av 2021 gitt 13 uttalelser: 

• brannfaglig uttalelse vedrørende bruk av utrangerte nødraketter på nyttårsaften 

• støtte til uttalelse fra Fauske kommune vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole 

• innspill til Regional Transportplan 2022-2033 for Nordland 

• uttalelse som gjelder omorganisering av deler av Husbanken   

• høringsinnspill NOU 2020:15 -Det handler om Norge 
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• uttalelse vedrørende Nordland Nasjonalparksenter 

• høringsuttalelse til «Konseptutvalgutredning ny by Bodø – Transportsystemer» 

• uttalelse vedrørende digital infrastruktur – internettdekning 

• høring – Regional planstrategi for Nordland 2021 – 2024 

• høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 2022 – 
2027 

• høringsuttalelse til «Planprogram for Regional Transportplan 2022-2033» 

• uttalelse vedrørende ambulanseberedskap i Salten  

• Regional Transportplan for Nordland 2022-2033 – innspill til konkrete prosjekter 

 

Uttalelsene er publisert på regionrådets nettside under fanen «Møter». 

 

8.1.2 Møter med fylkesrådet i Nordland 
Styret møtte fylkesrådet i Nordland den 25. mai.  

 

8.1.3 Medlemskap i Nord-Norges Europakontor 
Salten Regionråd har siden 2014 hatt en partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i 
Brussel. Avtalen ble i 2020 forlenget med to og et halvt år til 31.12.2022. 

Kontoret jobber med flere av politikkområdene som Salten Regionråd og kommunene i Salten har 
fokus på, blant annet samferdsel i nordområdene, sikkerhet og beredskap og nordområdepolitikk. 
Kontoret gjør en viktig jobb for å sikre at vi har en nordnorsk stemme inn mot EU, der mange 
avgjørende beslutninger tas.  

Salten Regionråd ble i perioden juni 2020 – juni 2021 valgt inn i styret til Nord-Norges 
Europakontor som partnerrepresentant. 

 

8.1.4 Samarbeidsavtale med Nord universitet 
Salten Regionråd inngikk i 2018 en samarbeidsavtale med Nord universitet. Samarbeidsavtalen 
har til hovedmål å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling 
for partene, for kommunene og for regionen som helhet. Følgende tema har vært fokus: 

- Marin sektor, med vekt på nye arter, herunder algesatsingen. 
- Destinasjonsutvikling og kapasitetsbygging innen turismenæringen. 
- Samarbeid innen praksisfeltet for sykepleie. 
- Digitalisering i offentlig sektor. 

Samarbeidsforumet hadde ingen møter om avtalen i 2021. Dette på grunn av pandemien og fordi 
det planlagte møtet i desember 2021 måtte utsettes på grunn av uforutsette hendelser.  
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8.1.5 Grenseoverskridende samarbeid 
 

Salten Regionråd er medlem i Barents Veg Forening, sammen med Bodø kommune og Saltdal kommune. 
Samarbeidet omfatter en rekke kommuner og regioner langs vegen fra Bodø, via Sverige og Finland til 
Murmansk i Russland. Sekretariatet i foreningen er lagt til Luleå. Gjennom 2021 har det vært 6 
styringsgruppemøter og en årskongress. Alle møter har vært gjennomført på Teams.  
Hovedfokus for 2021 har vært å få på plass en ny strategi og aktivitetsplan for samarbeidet.   

 
Foreningen vil framover være en plattform for folk til folk samarbeid, og en kanal mellom landene og 
kommunene for å få i gang mer samarbeid. Gjennom foreningen ønsker man å tilrettelegge for kobling av 
aktører og initiering av prosjekter som aktørene selv har gjennomføringsansvar for.  

 
Fokusområder for samarbeid er definert som:  

- Reiseliv med bl.a. kobling av Visit Bodø og tilsvarende ressurser i de øvrige landene 
- Kultursamarbeid med utgangspunkt i bl.a. Bodø 2024 
- Næringsliv og entreprenørskap med fokus på læring, erfaringsutveksling og samarbeid knyttet til 

utdanning, rekruttering m.m. (mobilitetsløsninger for studenter, samarbeid om traineeprogram, ungt 
entreprenørskap, m.m.) 

- Generell markedsføring av regionen og foreningen. 
 

 

8.1.6 Kontaktmøter  
I februar møtte regionrådet direktør for Bodø 2024, som presenterte satsingen. I samme 
regionrådsmøte orienterte reiselivssjef i Visit Bodø om destinasjonssamarbeidet i Salten.  

I juni møtte regionrådet Statsforvalteren i Nordland og regiondirektør for Husbanken, som 
orienterte om de planlagte endringene ved Husbanken Region Bodø. I Samme møte møtte 
regionrådet reiselivssjef Visit Lillehammer som orienterte om destinasjonssamarbeidet i 
Lillehammerregionen.  

I september møtte regionrådet Innovasjon Norge Nordland og Invest in Nordland for å diskutere 
framtidig verdiskaping og arbeidsplasser i Nordland. I tillegg møtte regionrådet direktør ved Nord-
Norges Europakontor i Brussel som orienterte om aktivitet i EU med betydning for kommunal 
sektor. 

I november møtte regionrådet fylkesordfører i Nordland som orienterte om medvirkningsrådenes 
rolle i Nordland fylkeskommune. I tillegg møtte regionrådet Likestillingssenteret KUN som 
orienterte om Tverroperativt Kompetanseteam og arbeidet for å forebygge menneskehandel i 
Salten. 
 

8.1.7 «Ett digitalt Salten» 
 

Prosjektet startet opp i august 2020 med en varighet på 3 år. Nå er prosjektet halvveis i prosjektperioden 
og følger opp vedtatt prosjektstrategi og handlingsdel. 
 
Ser en til utviklingen på digitaliseringsarbeidet nasjonalt, kan vi forvente et temposkifte og et større behov 
for å mobilisere kommunene i årene som kommer. Ledelse, struktur, kultur og endringskompetanse er 
fortsatt viktige grunnpilarer for kommunenes evne til å møte den digitale transformasjonen.  
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Gjennom 2021 er det jobbet aktivt med forankring, eierskap, samt etablering av nettverk og samarbeid i 
Salten. Parallelt er det tatt initiativ til noen mindre digitaliseringsprosjekt som vil samle kommunene i Salten. 
Digitalisering og digital omstilling er krevende. Det er derfor positivt å se at kommunene i Salten nå tar 
eierskap til digitaliseringsarbeidet på tvers av kommunene. 

 
Høsten 2021 ble det gjennomført et innspillsmøte for alle kommunene i Salten. Resultatet av de innspill 
som kom inn er oppsummert innenfor de fire hovedområdene: kompetanse, nettverk og samarbeid, 
digitaliseringsprosjekt og strategi/politikk. Disse områdene støtter opp under vedtatt prosjektstrategi. 
 
Vi ser fortsatt at digitaliseringen av offentlig sektor er i en tidlig fase. Det er viktig at det vi foretar oss i Salten 
har en naturlig utvikling gjennom flere faser og over tid. Veien videre for digitaliseringsarbeidet i Salten er 
satt på dagsorden og vil utredes gjennom 2022. På den måten kan vi foreta et veivalg for hvordan vi skal 
sørge for en enklere hverdag for innbyggere og arbeidsliv i Salten de kommende årene. 

 

8.1.8 Annet 

Informasjonsformidling over internett. 

Nettstedet www.salten.no er Regionrådets viktigste informasjonskanal. I tillegg til nyhetsoppslag 
inneholder nettstedet oppdatert informasjon om Regionrådets virksomhet inklusiv Salten 
Friluftsråd, Felles Ansvar, Salten Kultursamarbeid, og Filmfest Salten. Samtidig er nettstedet en 
felles inngangsportal til kommunene i Salten. Salten Regionråd formidler også informasjon 
gjennom nettstedene: www.facebook.no/Salten.Regionrad og www.twitter.com/SaltenRegionrad  

 

Deltakelse i utvalg og råd 
Salten Regionråd har i 2020 deltatt med oppnevnt representant i: 
- Vannregionutvalget for Nordland: Gisle Hansen (vara Hilde Dybwad) 
- Nordlandsmuseets råd: Mette Bjørnvik (vara Kjersti Bye Pedersen)  
- DA Bodøs programråd: Marlen Rendall Berg (vara Sigurd Stormo) 
- Statskogs regionutvalg: Rune Berg (vara Monika Sande) 
 Britt Kristoffersen (vara Elin Eidsvik) 
- Nordland nasjonalparksenter: Annette Hals (vara Kjersti Bye Pedersen) 
- OSO – adm. Samarbeidsorgan: Geir Mikkelsen  
- Jernbaneforum Nord: Kjersti Bye Pedersen / Per Gaute Pettersen 
- Valgkomite Salten Regionråd: Monika Sande (leder), Lars Vestnes og Hilde Dybwad 
- Politirådet: Ida Pinnerød 

 
 

8.2 Samferdsel i Salten 
 

8.2.1 Om prosjektet 
Samferdsel i Salten» er et treårig prosjekt med formål å bidra til bedre samferdselsløsninger for Salten. 
Prosjektets delmål er å:  
1) Forsterke naturlige BAS-områder i Salten  
2) Utvikle effektive transportårer inn og ut av regionen, med Bodø og Fauske som viktige knutepunkt  
3) Bidra til bærekraftige samferdselsløsninger som er bedre, sikrere, smartere og mer miljøvennlige.  
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Konkrete leveranser fra prosjektet skal være utarbeidelse av en ny transportplan for Salten, løpende 
oppfølging av nasjonale og regionale planprosesser og prioriteringer innenfor samferdsel, samt å bidra til 
utvikling av konkrete samferdselsløsninger for Salten.  

 
Prosjektet har en prosjektleder ansatt for treårsperioden. Daglig leder i Salten Regionråd er 
prosjektansvarlig, mens Regionrådets styre er styringsgruppe for prosjektet. I tillegg er det definert 
kontaktpersoner i alle kommunene.  
 

8.2.2 Aktivitet i 2021 
Aktiviteten i 2021 har i grove trekk vært knyttet til:  

• Nasjonal Transportplan (NTP) som ble lagt fram i mars og behandlet i Stortinget i juni 2021. Utarbeidelse 
av analyser, presentasjoner og innspill, samt tilrettelegging for politisk påvirkning både før NTP ble lagt 
fram, og i forbindelse med stortingsbehandlingen. 

• Arbeid med Regional Transportplan (RTP), gjennom to innspillsrunder til Nordland fylkeskommune (til 
strategisk del og til konkrete prosjekter). Basert på innspill og annen informasjon fra alle kommunene og 
andre aktører, er det utarbeidet innspill som er politisk behandlet i Styret og Regionrådet. I tillegg er det 
utformet innspill til selve planprogrammet. Innspillene fra Regionrådet er fulgt opp gjennom bl.a. møter 
med administrasjon og politikere i fylkeskommunen.  

• Oppfølging av KVU Nord-Norge, gjennom deltakelse i politisk samrådsgruppe våren 2021 og KVU-
verksted høsten 2021. Dette er et viktig utredningsarbeid fram mot neste NTP.  

• Planlegging og første oppstart av arbeidet med en ny transportplan for Salten. Mye informasjon er 
innhentet gjennom arbeidet med RTP, men det gjenstår en møterunde hos kommunene. 

• Gjennomføring av Samferdselskonferanse på Fauske høsten 2021, i samarbeid med Fauske 
Næringsforum, NHO Nordland og BRUS. Konferansen hadde over 90 deltakere, med både næringsliv, 
politikere og planleggere.  

• Jernbaneforum Nord, som har som formål å forbedre infrastruktur og tilbud på jernbanen til/fra Nordland. 
Prosjektleder for Samferdsel i Salen sitter i forumets ressursgruppe, og deltar aktivt i analyser, 
posisjonering og møter. Det har i 2021 vært tre formelle møter i forumet.  

• Oppfølging av Nye Veier AS i forbindelse E6 Øvre Saltdal. Strekningen er nå vedtatt prioritert, med 
forventet oppstart i 2023.  

• Oppfølging av Regionrådets deltakelse i Barents Veg Foreningen, bl.a. gjennom deltakelse i styret (vara), 
årskongress og med utforming av ny strategi og arbeidsplan.  

• En rekke møter, konferanser/seminar, informasjonsutveksling, samt diskusjoner/rådgivning/innspill knyttet 
til relevante samferdselsoppgaver og/eller prosjekter i Salten. Dette er knyttet til bl.a. Bodø havn og 
terminal, Nord-Norgelinja, feederløsninger, Sentrumsutvikling Fauske, kollektivløsninger, ulike 
vegstrekninger, hydrogen innenfor samferdsel, Ny by Ny flyplass, Smart transport, m.m.  

• Prosjektleder har deltatt i prosjektgruppe Invest in Bodø, med fokus på muligheter knyttet til 
Saltenregionen, samt i møtene med Næringsnettverket i Salten.   

 

8.3 Felles Ansvar i Salten 
 

• Felles Ansvar er et lavterskeltilbud for ungdom fra 12 år.  
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• Felles Ansvar ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte motivere til 
endring. Bekymringen kan være rus og/ eller annen bekymringsfull utvikling. 

• Et samarbeid er vanligvis på 6 mnd.  
• Tiltaket er ett spleiselag av kommunene i Salten: Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, 

Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Værøy. 
 

Felles Ansvar i Salten: 

• Sikrer at ungdom i Salten får lik behandling i forhold til aktuell problematikk.  
• Er gratis å bruke. 
• Gir kort vei fra bekymring til tiltak. Vi har ingen ventelister. 
• Er et konkret og målbart forebyggende tilbud for kommunene.   

 
«Felles Ansvar i Salten» ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som hovedoppgave å 
koordinere, samt følge opp ungdom som har begått kriminalitet eller bekymringsfulle handlinger. Tiltaket 
skal gjennom støtte, veiledning og tverrfaglig arbeid legge til rette for endring.  
Felles Ansvar har pr. nå to ansatte, Rune Røbekk og Ingunn Dalen. Rune har sosialfaglig bakgrunn, med 
formalkompetanse fra blant annet sosionomstudier, veiledningspedagogikk, kognitiv miljøterapi og 
folkehelse. Ingunn har en bachelor med fagområdene sosiologi/ psykologi/ kriminologi, Politihøgskole og 
en pågående master i Praktisk kunnskap ved Nord Universitet, hvor det forskes på eget fagfelt. Vi er 
lokalisert på Bodø Politihus, og i henhold til samarbeidsavtalen dekker Salten politidistrikt kontorutgifter.  
 

  Styret 
Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder høy faglig kvalitet, og 
utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står også økonomisk ansvarlig.  
I løpet av 2021 er det gjennomført 3 styremøter. 

 
 

Styret 2021: 
  
  Ronny Borge, styreleder, representant samarbeidskommunene  
  Vara: Synnøve Pettersen, leder samfunnsutvalget Bodø kommune 
 
 Robin Johnsen, geografisk driftsenhetsleder politiet Salten  
 Vara: Henrik Brørs, leder forebyggende/ politikontakt politiet Salten  

 
            Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet  
            Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet  
 
            Bente Haukås, Bodø kommune, leder velferdsutvalget 
            Vara: Nora Vaag Miller, Bodø kommune, nestleder velferdsutvalget 
 
 

Økonomi 
Felles Ansvar i Salten mottar driftsmidler fra kommunene tilhørende Utvidet Salten Regionråd, dvs. at 
Rødøy og Værøy & Røst bidrar i tillegg til de 10 Saltenkommunene.   
 
Styret i Felles Ansvar har tatt regnskapet for 2021 til orientering og har ingen merknader til dette. 
 

  
  
  
    

  

332



 

 

Årsmelding og regnskap 2021  13 

For øvrig vises det til årsregnskap for Salten Regionråd. 
 

Antall ungdommer 
 

I løpet av 2021 ble det skrevet 93 kontrakter med Felles Ansvar - se lengre ned for kommuneoversikt 
 

I nesten utelukkende alle sakene vi jobbet med var det illegal rus involvert. Ungdommene er fra 14 år og 
opp til 20 år. Hovedvekten er mellom 14-17 år. Nesten 70 % har oppfølging utenfor straffesak. Vi ser en 
klar økning mot at ungdommene vi samarbeider med nå har testet ut mange flere typer rusmidler, enn bare 
for noen få år tilbake. Cannabis er fortsatt det vanligste rusmidlet, men i tillegg rapporterer flere av 
ungdommene om tilleggsbruk av kokain, MDMA, LSD, amfetamin og ulike typer reseptbelagte legemidler. 

 
Oversikt ungdommer 
Utenfor straffesak: 63 
Påtaleunnlatelse: 10 
Ungdomsoppfølging: 18 
Ungdomsstraff: 2 
Totalt: 93 

 
Litt forklaring til kategoriene:  

 
• «Utenfor straffesak» vil si ungdommer som blir videresendt til oss fra samarbeidspartnere som 

barnevern, skole, helse eller fordi foresatte kontakter oss direkte. Politiet bruker oss som 
oppfølging i etterkant av bekymringssamtaler der de tenker det kan være nyttig med ytterligere 
oppfølging. 

• «Påtaleunnlatelser» er blitt gitt i f.eks førstegangs brukersaker, og ved andre mindre lovbrudd.  
• «Ungdomsoppfølging» og «Ungdomsstraff» er en straffegjennomføring i regi av Konfliktrådet for 

ungdom som var mellom 15 og 18 år på gjerningstidspunktet. I disse sakene er FA inne som et 
av tiltakene. 

 
Tabellen under viser en oversikt over hvilken kommune ungdommene var hjemmehørende i: 

    
Kommune Antall kontrakter 

 Rødøy 
1 

    Meløy 
3 

Gildeskål 
3 

   Beiarn       
1 

  Saltdal 
1 

  Fauske 
8 
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 Sørfold 
1 

Steigen 
3 

Hamarøy 
3 

     Bodø 
68 

  Værøy 
1 

  Røst 
0 

TOTALT 93 
 

 
 
Annen aktivitet i 2021 
Covid19 satte, som året før, en del av vårt arbeide på vent. Vi har allikevel stort sett fått utført 
kjerneaktiviteten opp ungdom og foresatte som ønsket. 
Av annen aktivitet kan det nevnes: 

 
FOREDRAG 
I slutten av september var vi og snakket med alle ungdomsskole-elevene på Oppeid, Innhavet og Drag om 
rus, valg og ungdomstid. På ettermiddagen var foresatte invitert til Hamsunsenteret og Samfunnshuset på 
Drag.  
 
I november møtte vi ungdom og foresatte tilknyttet 8., 9. og 10. trinn ved Beiarn barn- og ungdomsskole.  
Vi har også holdt foredrag for foreldre med ungdom på Bodø og Bodin VGS, og hatt innlegg for FAU 
(Foreldrerådets arbeidsutvalg) på Vestmyra skole. 

 
BYDELSMØTER 
Vi er også involvert i «bydelsmøter» i Bodø. Oppstart var 22. november på Saltvern skole.  
Her er litt info fra SLT-kontakten i Bodø om hva et bydelsmøte er: «Et bydelsmøte er et møtested der en 
kan treffes og snakke om det som opptar oss i lokalmiljøet. Det kan også være et sted der en kan ta opp 
gode ideer, få informasjon eller gi informasjon.  
Målgruppe: Alle som er opptatt av gode oppvekstsvilkår i nærmiljøet sitt. 
 
Hvorfor bydelsmøte: 
Som en del av det forebyggende arbeidet kom ideen om å arrangere bydelsmøter i alle bydelene i Bodø 
kommune. Vi som jobber på det forebyggende feltet kommer fra kommune, stat og frivilligheten og blant 
annet er utekontakten, kommunens koordinator for forebyggende arbeid, representanter fra fritidssentrene, 
politi, felles ansvar, skolehelsetjenesten, og Bodø idrettsråd med i arbeidet. 
Det ble nedsatt en gruppe som påtok seg ansvaret for å planlegge det første møtet. I denne gruppen satt 
Utekontakten, koordinator for Unge Stormen, og Felles Ansvar. De sendte ut spørreskjema til 
foreldrenettverkene sine og stilte spørsmål om hva foreldre og foresatte ønsker som tema hvis vi skulle 
arrangere bydelsmøte. 
Svarene som gikk igjen var kunnskap og informasjon om ungdom og sosiale medier, og rus og kjennetegn 
på rus. 
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Ut fra disse tilbakemeldingene er det laget en presentasjon som vi ønsker å videreformidle til foreldre, 
foresatte og andre interesserte. Utekontakten vil snakke om ungdom og sosiale medier, Felles Ansvar om 
ungdom og rus, mens politiet vil snakke om hvordan de opplever ungdomsmiljøet i byen vår. I 
presentasjonen vil det også fremkomme hvilke tilbud og tiltak som finnes for ungdom i Bodø.» 

 
FLEXID   
Felles Ansvar er så heldig at vi har startet på en viktig reise med Flexid Norge: «Den grunnleggende ideen 
i Flexid er at krysskulturelle skal bli bevisst og stolt av den personen de er, som deltaker i et mangfoldig 
samfunn, og forstå at deres flerkulturelle erfaringer er verdifulle både for dem selv og samfunnet. Fokuset 
er på identitet og tilhørighet, ressurser, muligheter og utfordringer».  
 
Vi ser at Flexid er et viktig påfyll av nettverk, kunnskap og verktøy i møte med ungdom og foreldre med 
flerkulturell bakgrunn. 

 
Samarbeidspartnere 

 
Konfliktrådet 
Felles Ansvar og Konfliktrådet har en faglig tilknytning som er i samsvar med retningslinjene i 
samarbeidsavtalen. 
 
I tillegg bidrar Felles Ansvar inn i stormøter og oppfølgingsteam i forbindelse med ungdomsoppfølging/ 
ungdomsstraff i regi av Konfliktrådet. Felles Ansvar er medlem av koordineringsgruppene til 
ungdomskoordinatorene i Konfliktrådet.  

 
Politiet / forebyggende 
Politiet er ofte de som kommer først i kontakt med ungdommer som har begått lovbrudd. De har 
bekymringssamtaler, etterforsker straffesakene og melder inn aktuelle kandidater til Felles Ansvar. 
Forebyggende avdeling vurderer aktuelle ungdommer som er i kontakt med dem ved bekymringssamtalen. 
Disse vil kunne få tilbud om oppfølging gjennom Felles Ansvar-modellen som en frivillig kontrakt uten at 
straffesak opprettes. 

 
NKS Veiledningssenter for pårørende  
NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til 
rusmiddelavhengige. Veiledningssenteret kan tilby pårørende til ungdommer i Felles Ansvar bistand og 
veiledning. De har også grupper for barn/ ungdom som selv er pårørende. Veiledningssenteret er en nær 
samarbeidspartner ved gjennomføring av foreldremøter og klassesamtaler med ungdom.  
 
Barnevernet 
Barnevernet er en naturlig samarbeidspart for oss. Vi har dialog rundt flere ungdom og familier. Der Felles 
Ansvar ser at det er behov for tyngre tiltak enn oss, kan vi sette familier i kontakt med barnevernet. 
Barnevernet bruker også Felles Ansvar som tiltak inn i familier som ikke faller inn under deres mandat. 

 
Nordland idrettskrets/ div. fritidstilbud/ -aktiviteter 
En viktig del av arbeidet vårt opp mot ungdommen/ foresatte består av å få ungdommen ut i en 
fritidsaktivitet. Felles Ansvar har mange gode samarbeidspartnere opp mot dette. Både med tanke på type 
ulike typer aktivitet, men også som kan bidra opp mot økonomisk bistand.  

 
Elevtjenesten  

  Elevtjenesten består av yrkes- og utdanningsveiledning, skolehelsetjeneste, minoritetsrådgiver og PPT.  
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MST 
Multisystemisk terapi (MST) er et hjemmebasert behandlingstilbud for familier med ungdom (12-18 år) 
med alvorlige atferdsvansker. MST er et alternativ til plassering utenfor hjemmet.  
 
MST-teamet jobber på oppdrag fra de kommunale barneverntjenestene, men har også tett samarbeid 
med andre offentlige instanser. Felles Ansvar er ofte inne i etterkant av tilbudet, hvis rus er en av 
utfordringene. 

 
Rusteamet/ BUP 
Rusteamet/ BUP er naturlig samarbeidspartner der kartleggingen avdekker et omfattende rusproblem/ 
psykiske plager, eller der det er aktuelt med en utredning. FA får også ungdommer fra BUP, der det er 
rusrelaterte utfordringer. 

 
Foreldrenettverket/ TTI (Tidlig Tverrfaglig Innsats) 
Felles Ansvar er deltaker i tverrfaglige samarbeidsplattformer i flere kommuner. Tanken er at vi med felles 
treffpunkt skal bli bedre rustet for å sette inn riktige tiltak rundt ungdom på et tidlig tidspunkt. 

 
Informasjon 
Felles Ansvar er på Facebook - www.facebook.com/fellesansvar/ 
Vi har også egen hjemmeside under Salten Regionråd - www.salten.no 

 
 
 

8.4 Salten Invest AS 
Salten Invest AS ble stiftet 20. juni 2005 med formål å foreta kommersielt motiverte investeringer i 
en tidlig fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på muligheten for avkastning. Selskapet skal 
også kunne investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i rene eiendomsselskaper.  

Salten Invest AS har fokusert på den målgruppen som mandatet tilsier. Dette innebærer høy 
risiko knyttet til de enkelte investeringene, og høy risiko på porteføljen som helhet på grunn av 
størrelsen på fondet. Året 2021 har også vært preget av pandemien, og tilgangen på prosjekter 
har i likhet med 2020 vært betydelig lavere enn tidligere år. Det er likevel i 2021 gjort investeringer 
i en ny bedrift. Salten Invest AS deltok høsten 2021 i en emisjon i Norskin Materials AS lokalisert i 
Fauske kommune. Salten Invest AS har i 2021 ikke gjennomført 2 salg. Selv om Salten Invest AS 
holder tilbake tilgjengelig kapital til å gjennomføre oppfølgingsinvesteringer, så vil det være rom 
for å gå inn i noen nye prosjekter. 

Gjennom Salten Invest AS har nyskapende selskaper i Salten i en tidlig fase de siste årene kunne 
fått tilført egenkapital, kompetanse og nettverk som kan være utløsende for å realisere 
bedriftenes vekst og lønnsomhetspotensial. Det er i Saltenregionen et stort behov for den type 
kapital som Salten Invest AS tilbyr, og både styret og administrasjonen i Salten Invest AS er av 
den oppfatning at det bør arbeides med å få etablert et nytt fond som tilbyr denne type kapital. 
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8.4.1 Styret 
Styret i Salten Invest AS har i 2021 bestått av: 

 
Styreleder Odd-Tore Fygle  
Nestleder Rose Olsen  
Styremedlem Ronny Seljeseth 
Styremedlem Mari Wattum 
Styremedlem Geir Mikkelsen 

Svenn Are Jenssen har vært engasjert som daglig leder for Salten Invest AS i 2021. 

8.4.2 Styrets arbeid 
Styret har i 2021 hatt 7 styremøter og behandlet 40 saker knyttet til oppfølging av investeringer og 
andre forhold knyttet til driften av selskapet.  

8.4.3 Investeringer 
Ved utgangen av 2021 hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i følgende bedrifter: 
 
SolbakkTre AS, Beiarn Gigtrigger AS, Bodø 
Choral Practice AS, Bodø CompanyCast AS, Bodø 
Meløy Kapital AS  Minmemoria AS, Bodø 
Nordlandsglimt AS  Villhjerte AS 
Arctic Salt AS, Bodø  Norskin Materials AS, Fauske 
Aminor AS, Meløy   
 

 
 

8.5 Salten Friluftsråd 

8.5.1 Organisering 
Salten friluftsråd ble etablert i 1992 som et underutvalg av Salten Regionråd. Salten Friluftsråd 
ledes av et styre på 10 representanter. FNF og Statskog er konsultative medlemmer i styret. 
Styret har et arbeidsutvalg med 3 personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.   

Salten Friluftsråd Navn Arbeidsutvalg  

Beiarn kommune Rune Jørgensen Leder: Ola Arnfinn Loe 
Bodø kommune Kristin S. Andersen Medlem: Kristin S. Andersen  
Fauske kommune Ola R. Norheim Jenssen Medlem: Hans Einar Stendal 
Gildeskål kommune Johanna Amundsen   
Hamarøy kommune Svenn-Egil Duollja   
Meløy kommune Ola Arnfinn Loe  
Rødøy kommune Inger Monsen   
Saltdal kommune Christian Ruså   
Steigen kommune Hans Einar Stendal   
Sørfold kommune Silje Sørfjordmo Paulsen   
Konsultative medlemmer i styret   

337



 

 

Årsmelding og regnskap 2021  18 

FNF Nordland Ylva Edvardsen   
 Gisle Sæterhaug  
Statskog: Harald Rundhaug 
   
Administrasjon   
Ansatte Bjørn Godal, faglig leder, 1 åv (fast)  
 Annette Digermul Hals, prosjektleder, 1 åv (fast) 
 Knut Berntsen, prosjektleder, 0,9 åv (engasjert) 
 Friluftsskole, Full Fræs, 0,7 åv (engasjert)  
 Salten Regionråd, 0,1 åv (kontortjenester) 

 

8.5.1 Salten Friluftsråds hovedoppgaver i 2021 
Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag: 
 ”Robuste Salten-onga”- Hatt kurs for ansatte i barnehagene i Steigen i læring i friluft og kurs 

for barnehagene i Sørfold i naturklatrejungel. 
 Utarbeidet rammeplaner for uteområde for 2 grunnskoler og 5 barnehager.  
 Deltatt på 3 foreldremøter, skrevet 3 kronikker, 3 kurs for elever og 2-timers kurs for lærere i 

seks skoler.     
 20 Full-fræs arrangement. 
 Spilt inn 80 videoer med tips og ideer for barnehager og skoler 
 Igangsatt prosjekt om bokashi og kompostering i skolen.  
 
Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging: 
 Friluftsskoler i Beiarn, Meløy, Gildeskål, Saltdal, Steigen, Sørfold og Hamarøy, samarbeid med 

kommunene. Friluftsrådet arrangerte friluftsskole i egen regi i Bodø, Fauske og Rødøy. 492 
barn og unge har deltatt i Salten i år.  

 Basecamp Salten, Rødøy, avlyst i 2021 grunnet Covid. 
 Videreført 55 forførende friluftsmål i samtlige medlemskommuner, med blant annet, nettbasert 

informasjon, elektronisk turkonkurranse og utgivelse av praktboka «55 forførende turmål i 
Salten» 

 Videreutviklet elektronisk turtelling (Telltur.no) i flere av medlemskommunene 
 Avsluttet prosjektet Sykkel i Salten i tett samarbeid med Visit Bodø 
 Startet opp prosjekt for å aktivisere eldre med vedhogst i friluftsområder.  
 Prosjektledelse Nordlandsruta, eksternt finansiert 
 
Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets interesser: 
 Utarbeidet veiledning for byggesaksbehandling av friluftslivsanlegg for allmennheten  
 Kurs i Bærekraftig besøksforvaltning 
 Arbeidet med ferdselsåreplaner i Rødøy, Hamarøy, Bodø og Meløy. Dialog om oppstart i 

Sørfold, Saltdal og Fauske 
 Påtrykk mot kommunene på revisjon av «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» 
 
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd. 
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8.6 Salten Kultursamarbeid 
 
Salten Kultursamarbeid er et permanent tiltak underlagt Salten Regionråd. Kultursamarbeidet skal i 
samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for 
at Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og tilhørighet, sammen med opplevelse og 
utvikling, er bærende elementer. Kultursamarbeidet har i 2021 jobbet med prosjekter for alle 
aldersgrupper.  

 

8.6.1 Organisering 
Styret i Salten kultursamarbeid er valgt av kommunestyret i de ti medlemskommunene og er ansvarlig for 
virksomheten mellom årsmøtene. Salten kultursamarbeids arbeid var også i 2021 preget av korona-
pandemien. Det medførte en del utsettelser, endringer i planlagte arrangement og avlysninger. Vi mistet 
noen viktige møtepunkter for utviklings- og nettverksarbeid, men benyttet oss også av nye måter å jobbe 
sammen på.  

 
 

I 2021 har kultursamarbeidet hatt to styremøter og fire møter i arbeidsutvalget. Årsmøtet utgjøres av 
Salten Regionråd. 

  

Salten Kulturutvalg Representanter Vararepresentanter  
Beiarn kommune Kari-Marie S. Stenmark Bjørnar Brændmo 
Bodø kommune Paro Nina Lyngmo  Hege Næss Grøtterud 
Fauske kommune Øystein Gangstø Kassandra E. B. Petsas 
Gildeskål kommune Kine Oldervik  Heidi Bakke 
Hamarøy kommune Sissel Ann Mikkelsen Arne Andre Solvang 
Meløy kommune Bjørn Seljeseth Grete Stenersen 
Rødøy kommune Ann Karin Arntsen Jorunn Øren Monsen 
Saltdal kommune Sverre Breivik Eva Ruth Spørck 
Steigen kommune Aase Refsnes Wibeke Aasjord Juul 
Sørfold kommune Torleif Engan Bente Braaten 

 
Sverre Breivik var styreleder og Sissel Ann Mikkelsen nestleder. 

 
Arbeidsutvalget besto av Sverre Breivik (Saltdal), Sissel Ann Mikkelsen (Hamarøy), Øystein Gangstøe 
(Fauske), Grete Stenersen (Meløy) og Hege Næss Grøtterud (Bodø).  
 
Hege Næss Klette var faglig leder i Salten kultursamarbeid. Den 1. september ble Steinar Pleim 
Johansen ansatt i en prosjektstilling som skal jobbe med Salten i Bodø 2024. Sekretariatet i Salten 
Regionråd har bistått med administrative tjenester.  
 
Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011. I 2021 var Ole Bøhlerengen (Saltdal) leder og  
Ragnhild Hansen (Sørfold) nestleder. Det ble avholdt en fagsamling for alle ansatte i kulturskolene.  
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8.6.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2020  
Prosjekter: 

 
Filmfest Salten 
Høsten 2020 ble det arrangert filmkurs for alle 10. trinns elevene i Salten i regi av Den kulturelle 
skolesekken. Alle elevene var involvert i filmproduksjon og hver skole sendte sine beste filmer til 
juryering. Pandemien gjorde at den fysiske filmfest gallaen ble erstattet av en strømmet versjon 
som ble pre-produsert og direkte strømmet 15. juni 2021. Saltens ordførere, prominente 
prisutdelere, Pias Ballettstudio, Kai Rolandsen-Vikedal, Astrid Thommesen, Marvico, 
Innestæmma og Per Sundnes bidro til showet. Etter strømmingen arrangerte ordførerne 
prisutdeling for vinnerne i egen kommune. IRIS Salten inviterte vinnerne av miljøprisen til Vikan. 
Det ble jobbet mye for å etablere nye samarbeid i 2021. Filmfestens fremtid vil avhenge av større 
forutsigbarhet og flere samarbeidspartnere.  

 

Den kulturelle spaserstokken 
Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon på vegne av kommunene. Med 
fondsmidler var totalbudsjettet kroner 343 700 i 2021. Det var planlagt 3 turneer med til sammen 
32 konserter. Bare en konsert ble avlyst på grunn av korona. Turneene hadde totalt 896 
besøkende. Bodø kommune produserte for egne tildelte midler.  

 
Følgende turneer ble gjennomført i 2021:  

 
• Under Paris´himmel: Sveinar Aase (piano) og Soetkin Baptist (vokal). 
• Evert og Cornelis: Johan Christer Novsjøs (vokal) og Yngve Fritjof Kristiansens (gitar og vokal) 
• Høstblot, kokfesk og ballader: John-Kristian Karlsen (gitar og sang) og Andreas Kopland Berger 

(gitar).  
 
Europeisk kulturhovedstad 
 
I 2020 tok kultursamarbeidet initiativ til en 4 årig prosjektstilling som kunne bidra i prosjektarbeidet frem mot 
2024. I 2020 fikk vi innvilget 1 million over IRIS fondet og i 2021 ble ytterligere to millioner innvilget. Det ble 
samtidig anbefalt ytterligere bevilgning på 1 millioner for perioden 2024.  Den 1. september startet Steinar 
Pleim Johansen i stillingen som prosjektleder for “Salten i Bodø 2024”. Etter workshop og oppfølgende 
møter med nettverket ble det besluttet at Salten kultursamarbeids hovedsatsinger frem mot 2024 skal 
konsentrere seg om de to hovedprosjektene  

 
• UNG Salten;  Setter Salten i en større sammenheng 
• UTSIKT Salten; For å styrke unges tilhørighet til Salten 
 

 
Kulturell vandring 
Gildeskål, Beiarn, Meløy og Sørfold deltar på første delprosjekt i den kulturelle vandringen, kalt 
«Tenkebenk». Kultursamarbeidet ga 10 000 kroner til deltakende kommuner. Kommunen og deres DKS 
koordinator er ansvarlig for praktisk og økonomisk gjennomføring av lokalt prosjekt. På grunn av korona 
utsatte kommunene sine delprosjekt til våren 2021. 
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Kommunebesøk 
Kommunebesøk sto på programmet i 2021. Hensikten var å gjøre administrasjon og folkevalgte bedre kjent 
med kultursamarbeidet og øke faglig leders kunnskap om lokalt kulturarbeid. Kommunene Rødøy, Saltdal 
og Fauske ble besøkt. Prosjektleder for “Salten i Bodø 2024” gjennomførte gjestekontor i kommunene 
Meløy, Sørfold, Steigen, Beiarn, Hamarøy og Saltdal før årets slutt. 

  
Det vises ellers til egen årsmelding og regnskap for Salten Kultursamarbeid. 
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8.7 Regnskap og økonomi 
Bodø kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske 
arbeidsgiverarbeidet for sekretariatet.  

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

 

Økonomisk stilling – kommentarer 

Avvik mellom regnskap og budsjett skyldes følgende: 

Inntekter; 

o Andre salgs- og leieinntekter på kr. 393 461 er 

 salg av t-skjorter og turkart 

 salg av boka «55 forførende turer i Salten» 

o Overføringer med krav uten motytelser på kr. 17 755 142 (differanse kr. 8 035 323)  

 gjelder prosjektmidler vi enten har mottatt fra eksterne aktører eller har 
hentet fra fond. Dette skyldes i stor grad prosjekter som er igangsatt i 
løpet av året, men som ikke ble tatt hensyn til når budsjettene ble 
behandlet og godkjent høsten 2020.  

 

Kostnader; 

 

• Lønn- og sosiale utgifter på kr. 9 415 696 er høgere enn budsjettert (differanse på kr. 
1 007 723). Dette skyldes  

 ansettelse av ny prosjektleder for «Salten i Bodø 2024» fra 1. september 
2021. Dette var ikke avklart da driftsbudsjettet ble vedtatt høsten 2020 
(kr. 292 917,-). 

 en av våre ansatte gikk av med AFP fra 1. juli 2021. Dette var ikke 
avklart da driftsbudsjettet ble vedtatt høsten 2020 (kr. 197 176,-). 

 noe mer arbeid / aktivitet med prosjektene «Helsefremmende skoler» og 
«Nordlandsruta» enn opprinnelig tenkt. (kr. 109 518,-). 

 innleie av personell til gjennomføring av friluftsskoler i Salten (kr. 340 
946,-). 

 diverse prosjekter hos Salten Friluftsråd, blant annet gjennomføring av 
friluftskoler og Full fræs i Nordland, hvor det har vært behov for å 
utbetale honorar i forbindelse med gjennomføring av prosjektene (kr. 67 
166,- kr).  

 

• Kjøp av varer og tjenester på kr. 5 279 719 er høgere enn budsjettert (differanse på kr.3 
104 487) blant annet fordi; 

 Alle virksomhetsområder; 
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• leie av transportmidler i forbindelse med reisevirksomhet 

• økt husleie i forbindelse med flytting i nye lokaler 

 

 Sekretariatet pro 100; kjøp av varer og tjenester i forbindelse med  

• layout og trykking av Saltenstrategier (pro 103) 

• gjennomføring av regionrådsmøter / nettverkssamlinger 

• rekrutteringsprosess ifm pro 721 «Salten i Bodø 2024» 

 

 Salten Friluftsråd pro 600; kjøp av varer og tjenester i forbindelse med 

• noe høgere husleie enn budsjettert (pro 600) 

• utarbeidelse av turbok 1 for nordlandsruta + kart for 
Nordlandsruta og lomme for kartet i turbok 2 for Nordlandsruta 
(pro 622) 

• utarbeidelse av veggkart for turkart Steigen, dugnad ifm pakking 
av turkart og oppsett og trykk av folder for turkart Steigen (pro 
661) 

• beregning av høydeprofil på sykkelrutene i prosjektet «Sykkel i 
Salten» og utgifter til produksjon av sykkelfilmer (pro 673) 

• Godtgjøring av bilder til turbok, oppsett og trykk av turbok og 
innkjøp av 50 ekstra turbøker «55 forførende» (pro 680) 

• innkjøp av utstyr i forbindelse med gjennomføring av friluftsskoler 
(pro 682 og 684) 

• innkjøp av utstyr i forbindelse med gjennomføring av prosjektet 
«Mestring for eldre» (pro 683) 

• beregning av høydeprofiler, profilprodukter (t-skjorter for utdeling) 
og utarbeiding av andre turboka produsert i 2022 (pro 686) 

 

 Salten Kultursamarbeid pro 700; kjøp av varer og tjenester i forbindelse 
med 

• gjennomføring av «Den Kulturelle Spaserstokken» og Filmfest 
Salten i 2021, kjøp av tjenester som lyd, lys og innleie av 
kulturaktører. 

• gjennomføring av Filmfest Salten 2021. 

 

Overføring til andre (Art 14700) skyldes: 

• Overføringer til kommunene i forbindelse med gjennomføring av 
Friluftsskoler i Salten. Overføringen skyldes at enkelte kommuner 
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har påtatt seg ansvaret med å arrangere friluftsskoler på vegne 
av Salten Friluftsråd. I den forbindelse overfører friluftsrådet 
tilskuddet som de mottar fra Friluftsrådenes Landsforbund for 
gjennomføring av disse prosjektene, til ulike kommunene dette 
gjelder.  

• Når det gjelder prosjektet «Sykkel i Salten» er overføringen 
knyttet til prosjektsamarbeid med Visit Bodø (revidert i eget 
regnskap. 

• Overføring av tilskudd på kr 800 000,- til Bodø kommune. 
Overføringen gjelder ekstraordinært tilskudd fra Miljødirektoratet 
(via Friluftsrådenes Landsforbund) i forbindelse med pandemien 
for å tilrettelegge for universell utforming i statlig sikrede 
friluftsområder, i dette tilfellet Ausvika. 

• Overføring til Bodø kommune for diverse IKT-lisenser og PC-
utstyr. 

• Overføring av midler (kr. 100 000,-) til Bodø kommune for 
partnerskap «Bodø i vinden 2021». 

 

Netto driftsresultat  

Den samlede driften av Salten Regionråd viser et positivt resultat på 2 163 059 kr.  

Styret gjorde følgende vedtak i styresak 23/20: 

«I forbindelse med årsoppgjøret for 2020 skal ubrukte midler ved årets slutt avsettes på fond, mens et 
underskudd dekkes opp ved bruk av fond.» 

 

Når det gjelder pro 400, 600 og 700 med tilhørende prosjekter, og pro 120 og 180 avsettes ubrukte midler 
på fond mens et underskudd dekkes opp ved bruk av fond. 

 

Årets budsjettavvik (resultat) før resultatdisponering: 

Resultatet for sekretariatets virksomhet (pro 100) fordeler seg som følger på de enkelte av regionrådets 
aktiviteter/prosjekter: 

 
Sekretariatet Drift/adm. (pro 100) 280 757 kr   
Felles Ansvar  Drift/adm. 0 kr  
Salten Friluftsråd Drift/adm. 0 kr   
 Prosjekter med avsluttende regnskap 0 kr   
Salten Kultursamarbeid Drift/adm. 0 kr 
Sum  280 757 kr 

 

Positivt resultat for Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig: 

• Overføringer av fondsmidler 
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• Mindre kjøp av tjenester enn budsjettert 

Årets positive resultat overføres til Styrets disposisjonsfond 

 

Tidsavgrensede midler 

De fleste av Regionrådets prosjekter er finansiert gjennom tilskudd som først utbetales når prosjektet er 
ferdig og revisorgodkjent regnskap innlevert. Ved årsskiftet var det bokført tidsavgrensede inntekter med 
952 580 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt helt eller delvis, men hvor tilskuddet ikke er utbetalt. 

 

Bruk av Regionrådets prosjektmidler 

I 2013 bevilget IRIS Salten 1 700 000 kr i prosjektmidler til Salten Regionråd. Av disse ble 768 000 kr 
disponert i 2013 (kr 150 000 ble ikke benyttet), 100 000 kr disponert i 2014, kr 0 i 2015, 150 000 i 2016, 
og kr 0 i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.  Saldo pr. 31.12.2021 er 832 000 kr. 

 

Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd 

Samarbeidskommunene bidro i 2021 med til sammen 8 336 992 kr i overføringer og refusjoner til 
Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde om lag 45,6 % av omsetningen på 18 278 602 kr.  

 
 
 
 

 
 
 

Bodø, 31.12.2020 /  13.5.2022 
 
 
 

Ida Maria Pinnerød Rune Berg  Marlen Rendall Berg 
leder nestleder  
 
 
 
 
Bjørn Magne Pedersen  Kitt Grønningsæter Kjersti Bye Pedersen 
  daglig leder 
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Innkalling til:  
Årsmøte i Salten friluftsråd 2022, saksliste og innstillinger til vedtak 
 
Herved innkalles til Årsmøte i Salten friluftsråd 2022. 
 
Årsmøte i Salten friluftsråd, SR-sak 19/22 i Salten Regionråd, 10.06.2022 på Teams. Vedlegg 
og mer informasjon om tidspunkt følger av sakspapirene til regionrådsmøtet. 
 
Åpning 

a) Valg av møteleder 
b) Godkjenning av delegater 
c) Godkjenning av innkalling 
d) Valg av referent 
e) Valg av to representanter til å underskrive protokoll 
f) Godkjenning av dagsorden 

 
1. Årsmelding 2021 

Årsmeldingen sendes sammen med sakspapirene til regionrådsmøtet.  
 
Forslag til årsmelding for Salten friluftsråd, 2021 ble anbefalt av styret i Salten friluftsråd i sak 2/22 
med følgende vedtak:  
Årsmelding 2021 godkjennes og legges fram for årsmøtet 2022. 
 
Forslag til 
 
Vedtak: 
Årsmelding for 2021 godkjennes.  
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2. Regnskap 2021 
Regnskap for Salten friluftsråd 2021 sendes sammen med sakspapirene til regionrådsmøtet.  
 
Regnskapet til Salten friluftsråd revideres som del av regnskapet til Salten Regionråd. Revisorrapport 
følger regnskapet til Salten Regionråd. 
 
Regnskapet for Salten friluftsråd ble lagt fram for styret i friluftsrådet i sak 3/22 med følgende 
vedtak:  
1. Informasjon om regnskap, Salten friluftsråd 2021, tas til orientering 
2. Regnskap Salten friluftsråd 2021, legges fram for godkjenning i årsmøtet 2022 
 
Forslag til 
 
Vedtak: 
Regnskapet for Salten friluftsråd 2021 godkjennes. 
 

3. Rammer for arbeidsprogram 2023 
Forslag til Rammer for arbeidsprogram 2023 sendes sammen med sakspapirene til regionrådsmøtet.  
 
Rammer for arbeidsprogram 2023, legger de overordnede og foreløpige føringene for arbeidet i 
friluftsrådet i 2023. Det endelige arbeidsprogrammet vedtas i novembermøtet i Regionrådet.  
 
Rammer for arbeidsprogram 2023 er utarbeidet på grunnlag av arbeidsverksted i styret i sak 6/22 og 
vedtatt i styret i sak 15/22. Styret gjorde da følgende vedtak: 
Rammer for arbeidsprogram 2023 godkjennes og legges fram for årsmøtet 2022  
 
Forslag til 
 
Vedtak: 
Vedtak av Rammer for arbeidsprogram 2023 vedtas og legges til grunn for videre planlegging. 
 
Ola Arnfinn Loe 
leder, Salten friluftsråd 

Bjørn Godal 
faglig leder, Salten friluftsråd 

Gjenpart: 
- Salten Regionråd 
- Friluftsrådenes Landsforbund 
- kommunekontakter i Salten friluftsråd 
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Styrelederen har ordet 
 

Friluftsliv i ei krise 
Koronaen har latt oss kjenne på stengsler, 

usikkerhet og ensomhet. Den har gjort 

betydningen av friluftsliv både mindre og 

større. 

-Mindre fordi store samfunnsstrukturer og 

verdier er satt på prøve, folk har mistet 

levebrød, fått varige mén og gått bort.  

-Større fordi friluftsliv har gitt uvurderlige 

rom uten stengsler, vært et sted å føle 

trygghet og mestring, et sted å møtes. 

I friluftsrådet har vi kjent en skrekkblandet 

fryd over at så mange har kommet ut. Fryd 

over alle som tatt del i gleden, men skrekk 

over følgene på de mest besøkte stedene. 

En lærdom for oss alle, er hvor viktig 

friluftsliv er i krisetid, som kunnskapsbase 

for en robust befolkning, kilde til livskvalitet 

og tilhørighet, fysisk- og psykisk helse. Det 

gir arbeidet vårt mening. Vi kjenner det 

best i skole og barnehage. Der møter vi 

alle og framtiden. 

Aldri har vel slagordet vårt stått seg bedre: 

Koffør sitte inne når alt håp e ute! 

Ola Arnfinn Loe, styreleder 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets antisutrehelt 
Olaug Olsen gjør Givær til en trygg havn 
for alle som bor og kommer dit. Hun er 
fosterforelder, beredskapshjem, har 4H- 
og Inn på Tunet-gård, driver vannverk og 
tar imot båten, arrangerer konserter, 
menighetsmøter og leier ut rorbu. Alt på ei 
øy med 14 fastboende! 
 
I en tid der kommunikasjonene utfordres 

bidrar hun til et levende samfunn der du 

kan komme på dagsturer og overnatting. 

Hun informerer og skryter av Givær i 

sosiale medier. Hun er en SKIKKELIG 

antisutrer  
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Administrasjon 

 

 

Ansatte 
Totalt 4 årsverk:  

Faglig leder: Bjørn Godal, 1,1 årsverk  

Prosjektleder: Annette Digermul Hals, 1,0 årsverk 

Prosjektleder: Knut Berntsen, 1 årsverk (prosjektfinansiert: Nordlandsruta og skole) 

Øvrig innleid: 0,8 årsverk (prosjektfinansiert: friluftsskolen og Full fræs) 

Kjøp at kontortjenester fra Salten Regionråd: 0,1 årsverk 

 

Sutring 
Det er ikke rapportert om noen sutreavvik i organisasjonen i 2021. 

 

Transport 
Ansatte i friluftsrådet har totalt: 

 2019 2020 2021 

 
26 stk 4 stk 6 stk 

 
33 stk 18 stk 32 stk 

 
35.667 km 18.763 km 15.989 km 

 
3.661 km 0 km 1.404 km 

 
1.350 km 0 km 180 km 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Årsverk fordelt på hovedarbeidsområder

Administrasjon Barnehage og skole Fritid prioriterte grupper Turstimulering Arealforv. og veiledning
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Styret 2021 

Tillitsvalgte fra kommunene 
 

Kommune Representant Vararepresentant 

Beiarn Rune Jørgensen  Iris Skoglund 

Bodø Kristin Schjenken Andersen Tom Karoliussen 
Fauske Ola Ragnar Norheim Jenssen Sandra Rendal Berg 
Gildeskål Johanna Amundsen Arne Sklett Larsen 
Hamarøy Svenn-Egil Duollja Bente Melby Ness 
Meløy Ola Arnfinn Loe  Anne Marit Oleen 

Rødøy Inger Monsen Frank K. Heimdal 

Saltdal Christian Ruså Kim Mietinen 

Steigen Hans Einar Stendal Kjersti Gylseth 

Sørfold Silje Sørfjordmo Paulsen Daniel Koskinen 

 

Konsultative medlemmer 
FNF Nordland: Ylva Edvardsen og Gisle Sæterhaug (adm) 

Statskog: Harald Rundhaug 

 

Arbeidsutvalg 
Leder: Ola Arnfinn Loe (Meløy) 

Medlem: Kristin Schjenken Andersen (Bodø) 

Medlem: Hans Einar Stendal (Steigen) 

Varamedlem: Silje Sørfjordmo Paulsen (Sørfold) 

Varamedlem: Johanna Amundsen (Gildeskål) 

 
Møteaktivitet 
 

Møte Sted Tid 
Årsmøte Salten friluftsråd Teams 03.06.21 
Styremøte 01.21 Teams 04. – 05.05.21 
Styremøte 02.21 Engeløya, Steigen 21. – 22.09.21 
Styremøte 03.21  Teams 25.10.21 
Arbeidsutvalgsmøte Regionrådets lokaler, Bodø 15.02.21 
Arbeidsutvalgsmøte Teams 09.03.21 
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20%

27%
48%

5%

Finansiering drift (faste inntekter)

Fylkeskommunalt driftstilskudd
Statlig driftstilskudd
Kommunal kontingent
Prosjektbidrag (inndektning driftsunderskudd)

13%

13%

74%

Finasiering total aktivitet

Kommunal kontingent

Øvrige driftsinntekter

Prosjektinntekter

Økonomi 

Friluftsrådets økonomi er basert på en grunnfinansiering på driften og prosjektmidler. Driften 

er finansiert gjennom kontingent fra medlemskommunene, samt driftsstøtte fra Nordland 

fylkeskommune og staten. Den kommunale kontingenten utgjør i 2021 ca hver 8. krone av 

inntektene til rådet. Med en grunnbemanning på 2,1 årsverk, er driften i 2021 underfinansiert 

med ca 100.000 pr år. Dette dekkes gjennom prosjekt. Årsomsetningen i friluftsrådet var i 

2021 8,25 mill. I 2021 var overskuddet på 1,5 mill. Dette er høyt fordi store prosjekt ble 

avsluttet i 2021, mindre reising/møter pga covid og unormalt høye inntekter på salg (0,4 

mill). Driftsfinansiering er avgjørende for å kunne skape den aktiviteten vi har på prosjekt. 

   

  

 

  

 

 

  

Viktige føringer for arbeidet 2021 

 
Saltenstrategiene 2020 – 2024. Salten friluftsråd 
er et fast underutvalg av Salten Regionråd. 
Salten friluftsråd bidrar derfor til realisering av 
mål i Saltenstrategiene. Les mer her. 

 

 
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) sitt 
prinsipprogram 2020-2024. Salten friluftsråd er 
medlem i FL og har gjennom det forpliktet seg til 
å følge FLs prinsipprogram. Les mer her.  

 

 
Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025. 
Salten friluftsråd har en samarbeidsavtale med 
Nordland fylkeskommune knyttet til 
folkehelseseplanen. Avtalen er knyttet til 
administrasjonsstøtten fra fylkeskommunen. 
Avtalen gir også prioritet til prosjektmidler. 
Gjeldende plan kan dere lese her. 
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Barnehage og skole 

 

Vi bidrar til at grunnskolene og barnehagene i Salten gir alle 

barn og unge en helsefremmende hverdag. Vårt fokus er å gi 

personalet og lærerne inspirasjon, tips og metoder gjennom 

planmessig arbeid, kurs og nettverksarbeid. Læring i friluft står 

sentralt i arbeidet med mer og bedre uteaktivitet.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Helsefremmende barnehage Helsefremmende skole Full fræs Bokashi i skolen

Prosentfordeling på timer i arbeidsfeltet

363



         Årsmelding 2021 
 

7 
 

Tiltak  Tall for 2021 
Helsefremmende barnehage 
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehager. 
Les mer her.  

 

 

 

 

 

 

Helsefremmende skole 
Pedagogisk utviklingsarbeid i skoler.  
Les mer her.  

 

 

 

 

 

 

Fullfræs 
Uhøytidelig friluftskonkurranse i skolen. 
Les mer her.  

 

 
 

Bokashi i skolen 
Miljøprosjekt i skolen. Les mer her.  

 

  

 

  

Fl og Nfk  7 kurs  50 elever 540 ansatte 

Fl og Nfk 

fk  

270 barn  20 arr.  

Fl og Nfk  4 kurs  0 barn 50 ansatte 

Nettverk- 

samling 

5 planer  

uteområde 

2 planer  

uteområde 

0,1 årsv. 

innleid 

Nfk 6 skoler 

ungdom  

Nettverk- 

samling 

3 kronikker 
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Fritid prioriterte grupper 

 

Vi prioriterer barn, ungdom og eldre i vårt fritidstilbud. Fokuset 

er lavterskel aktivitet, trygge sosiale rammer, mulighet for 

mestring, utvikling av gode holdninger, kunnskaper og 

ferdigheter i friluftsliv tilpasset våre områder. 

 

0%

50%

100%

Friluftsskole Basecamp Salten Mestring for eldre

Prosentfordeling på timer i arbeidsfeltet

365



         Årsmelding 2021 
 

9 
 

 

  

Tiltak Tall 2021 
Friluftsskole 
Fritidstilbud i ferietid for barn i 
skolealder. Les mer her. 

 
 

Basecamp Salten  
3 dagers aktivitetscamp for ungdom i 
Salten. Basecampen går på omgang 
mellom medlemskommunene. Les mer 
her.  

 

 

Mestring for eldre 
Vedhogstprosjekt i friluftsområder for 
pensjonerte menn og kvinner. Les mer 
her.  

 

 

Fl og Nfk  

492 barn 

 

 

22 skoler 0,7 årsv. 

innleid 

Fl, bufdir 

og Nfk  

12 arr. 

0 aktiviteter 0 ungdom  Avlyst pga.  

korona 

 

Bodø Fl og Nfk  10 stk 
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Turstimulering 

 

Vi arbeider for god turinformasjon både på nett, kart, turkort og 

turbøker. Målet er å sikre god informasjon som stimulerer bredt 

i befolkningen. Fokus er rettet mot lavterskel aktivitet og 

kanalisering av trafikk til steder som tåler eller tilrettelegges for 

å tåle forventa bruk.  
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Sykkel i Salten Turkart Steigen Turkort Nordlandsruta Telltur 55 Forførende Ro- og
padleruter

Prosentfordeling på timer i arbeidsfeltet
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Tiltak Tall 2021 
Sykkel i Salten 
Dokumentasjon og markedsføring av 
tursykkelmulighetene i Salten. Tett 
samarbeid med Visit Bodø. Prosjektet 
ble ferdigstilt i 2021. Les mer her. 
 
 
 

 

Turkart Steigen  
Nytt turkart i målestokk 1:50.000 for 
Steigen utgitt i 2021. Opplag 1.500.  
 
 
 

 

Turkort 
Enkle kort for gratis utdeling som 
synliggjør turmulighetene. Kortene 
deles gratis ut.  
 
 
 

 

Nordlandsruta 
Nordlandsruta er en ca. 650 km lang 
tursti som går langs grensa mellom 
Norge og Sverige gjennom hele 
Nordland. Friluftsrådet har ansvar for et 
prosjekt som skal blåse liv i ruta. Les 
mer her.  
 
 

 

55 forførende friluftsmål 
55 utvalgte turmål i Salten, 5-7 turmål i 
hver av medlemskommunene. 
Turmålene markedsføres i et samarbeid 
mellom kommunene, Visit Bodø og 
friluftsrådet. Les mer her.  
 
 

 
 

Telltur 
Kart, turbeskrivelser på app og nett med 
elektronisk turregistrering og 
konkurranser. Les mer her.  
 
 
 

 

Ro- og padleruter 
Risikovurderte og kvalitetssikra ro- og 
padleruter ruter etter nasjonal standard. 
Les mer her.  

 

 

1.200 km 

turforslag 

Nfk, IRIS-

fondet 

Spillemidler  1kart  

Nfk  19 ulike 

28 500 stk 

 

Store 

nettverk 

Statskog, 

Interreg, 

Samf.løft 

Fl og Nfk  

2 bøker Kart 

web 

ut.no 

3294 

turgåere 

Nfk  577  

turmål 

163.185 

turer 

267 

turgåere 

1 hefte 

1.331 

turer 

12 ruter  7 tavler  

Kart 

web 

ut.no 

Hamarøy 

Fauske 

Rødøy 

Fl og Nfk  1 bok 

180 km  
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Arealforvaltning og veiledning 

 

Tilgang på areal, er avgjørende for å kunne utøve friluftsliv. 

Derfor prioriterer vi å bidra med godt kunnskapsgrunnlag og 

dokumentasjon av friluftslivets interesser i arealsaker. I tillegg 

veileder vi kommuner, næringsliv, privatpersoner og andre i 

saker som angår allemannsrett og bærekraftig 

besøksforvaltning. 

 

0%
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80%

Friluftskartlegging Ferdselsåreplan Høringsuttalelser Faglig veiledning

Prosentfordeling på timer i arbeidsfeltet
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Tiltak Tall 2021 
Friluftskartlegging 
Fagkartlegging av friluftslivets 
arealinteresser og bruk som grunnlag 
for arealplanlegging og disponering. Les 
mer her. 
 
 
 

 

Ferdselsåreplan 
Ferdselsåreplanarbeidet gjennomføres 
som kommunale planprosesser. 
Hovedoppgavene er: Revisjon av stier 
og traktorveier i kart, etablering av mål 
for arbeidsfeltet, analyser og tiltaksplan. 
Les mer her.  
 
 
 

 

Sikringstiltak 
Sikring betyr at staten eller kommunen 
overtar eiendomsretten eller inngår en 
varig avtale med grunneier for å sikre 
allmennhetens tilgang på viktige 
friluftsområder med betydelig bruk. 
 
 
 

 

Høringsuttalelser 
Uttalelser til ulike planer i kommunene, 
fylkeskommune og statlige etater. 
 
 
 
 

 

Faglig veiledning 
Faglig støtte av kommunene, andre 
etater og organisasjoner på friluftsloven, 
plan- og bygningssaker, 
besøksforvaltning, reiseliv og friluftsliv 
generelt. 

 

Ingen tiltak i 2021 

 

6 uttalelser 

 

1.700 km sti 

oppdatert i 

grunnkart 

Rundskriv 

byggesak 

og P-avgift 

Studie 

besøksforv. 

Bærekraftig 

reisemål 

Bodø 

Bodø 1 kartl.  Miljødir. og Nfk  

Miljødir. og Nfk   3 Planer 

plplaner 

Moø 
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Salten friluftsråd, avd. Steigen 
Bjørn Godal, faglig leder 
bjorn.godal@salten.no 
Besøksadresse: Steigen Rådhus, 
Leinesfjord 
Postadresse: Sjøgata 27, 8006 Bodø 
Mobil: 950 68 985 

 

Salten friluftsråd, avd. Bodø 
Annette Digermul Hals, prosjektleder 
annette.hals@salten.no 
Adresse: Sjøgata 27 (1.etg), 8006 Bodø 
Mobil: 480 26 694 
 

Nordlandsruta og Helsefremmende skole 
Knut Berntsen, prosjektleder 

knut.berntsen@friluftsradet.no 
Mobil: 917 78 767 

 

Salten friluftsråd  

 

Salten friluftsråd arbeider i og for kommunene fra og med Rødøy i sør, til og 

med Hábmer/Hamarøy i nord. Rådet ble opprettet i 1992. Friluftsrådet har 

pr. i dag 3 fast ansatte. Styret består av èn valgt representant fra hver av de 

ti medlemskommunene. I tillegg har styret to konsultative medlemmer. Dette 

er FNF- Nordland med to representanter og Statskog - Nordland med en 

representant. Salten friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund 

sammen med 27 andre interkommunale friluftsråd i Norge. 

Formålet med Salten friluftsråd er å øke forståelsen for friluftslivets 

betydning, arbeide for bedre friluftslivskultur og utbredelse av friluftslivet, 

samt sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter. 
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Salten Regionråd 
Org.nr. 992 137 258 

DELREGNSKAP 2021 
for Salten friluftsråd 
 
 
I. Revisjon av regnskapet 
II. Årets resultat 
III. Tidsavgrensede inntekter 
IV. Samarbeidskommunenes bidrag 
V. Oversikt over fond 
VI. Detaljert regnskap 2019 
 
 
 
 
Behandling: 
 
 
27.04.2022 Sak 3/22 Styret i Salten friluftsråd 

Vedtak: 
 1. Informasjon om regnskap, Salten friluftsråd 2021, tas til orientering 
 2. Regnskap Salten friluftsråd 2021, legges fram for godkjenning i årsmøtet 2022 
 
 
10.06.2022 Sak til Regionråd (SR-sak xx/22) – Årsmøte Salten friluftsråd (Årsmøtesak 2/22) 
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I REVISJON AV REGNSKAPET 

Regnskapet til Salten friluftsråd revideres som en del av regnskapet til Salten Regionråd. Det vises derfor til 
revisjonsberetning datert 23.05.2022 fra Salten kommunerevisjon.  
 

II ÅRETS RESULTAT 
Den samlede driften av Salten Friluftsråd viser et resultat i balanse.  

 

II       TIDSAVGRENSEDE INNTEKTER 
Tidsavgrensede inntekter utgjør kr 144 497,82. Dette er tilskudd som er innvilget og som helt el-
ler delvis er tatt til inntekt i tilhørende prosjekt, men hvor tilskuddet ikke er kommet til utbetaling. 
Tabellen nedenfor viser hvilke prosjekt dette gjelder.  
 

 Prosjekt Beløp   Merknad 
 604 Mat til mat 8 333,60 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune 

 606 Nordlandsruta Nordisk Råd 39 900,92 Tilskudd fra Nordkalottrådet 
 612 Telltur Salten 23 533,52 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune 
 674 Full Fræs i Nordland 19 888,72 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune 
 686 Nordlandsruta    837 598,65 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune 
 690 Skilting Nordlandsruta 19 000,00 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune 

 Sum Art. 2139900 948 255,41   
 

IV SAMARBEIDSKOMMUNENES BIDRAG 
Samarbeidskommunene bidrog i 2021 med til sammen kr 964 326 i overføringer til friluftsrådets 
samlede virksomhet. Dette utgjorde 11,7 % av friluftsrådets samlede omsetning på  
 kr 8 254 199,08.  

V FOND 
For prosjekt som går over flere år, og hvor midlene er bevilget/innbetalt på forskudd, er det opp-
rettet egne fond. Disse fondene har fått kontonr/artsnr. som ender på prosjektets prosjektnr. I ta-
bellen nedenfor er gjengitt bevegelsen på de ulike fondene i 2021  

Fond/Prosjekt Pr. 1.1.2021 Bevegelse Pr. 31.12.2021 
2510 600 Salten Friluftsråd (SF) - Drift -318 973,90 -840 959,76 -1 159 933,66 
2510 602 SF - Kystfriluftsliv -131 168,87 -98 962,50 -230 131,37 
2510 605 SF - Barnas turløyper -49 120,73 0,00 -49 120,73 
2510 622 SF - Turbøker / Uteinfo -86 658,38 -53 808,00 -140 466,38 
2510 634 SF - BaseCamp Salten -48 023,59 -30 000,00 -78 023,59 
2510 651 SF - Kartlegging av friluftsområder -131 119,70 0,00 -131 119,70 
2510 661 SF - Turkart -405 183,48 -201 965,59 -607 149,07 
2510 667 SF - Barnehage / Skole -467 331,81 -54 773,46 -522 105,27 
2510 668 SF - Ordførernes tur -108 997,16 0,00 -108 997,16 
2510 689 SF - Mestring for eldre 0,00 -74 692,69 -74 692,69 
2560 614 SF - Fantasti -353 950,21 -20 725,60 -374 675,81 
2560 671 SF - Landslinje friluftsliv KHVGS -9 874,01 0,00 -9 874,01 
2560 674 SF - Full fræs i Nordland -185 907,03 0,00 -185 907,03 
2560 675 SF - Frilfuftsskoler -269 522,53 -66 546,94 -336 069,47 
2560 676 SF - Allemannsretten -14 248,57 14 248,57 0,00 
2560 677 SF - Kommunale turruteplaner -530 935,62 -97 801,01 -628 736,63 
2560 679 SF - Kartlegging av tilgjengelighet -57 952,69 0,00 -57 952,69 
2560 680 SF - 55 Forførende Friluftsmål -250 541,09 98 547,03 -151 994,06 
2560 682 SF - Friluftsskole Rødøy 0,00 -3 903,96 -3 903,96 
2560 684 SF - Friluftsskole Bodø 0,00 -28 446,64 -28 446,64 
2560 685 SF - Friluftsskole Fauske 0,00 -21 194,70 -21 194,70 

2510XX Sum bundne fond -3 419 509,37 -1 495 800,69 -4 900 494,62 
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VI DETALJERT PROSJEKTREGNSKAP 
På de neste sidene følger detaljert prosjektregnskap for alle deler av Salten Friluftsråd sin virk-
somhet. Prosjektregnskapet er delt opp som følger: 

Side 1 Drift (Pro. 600 og 601) (Samt hovedoversikt drift + prosjekter) 
Side 2 Prosjektregnskap (Prosjektene 602 – 699) 

 

 

 

Bodø, den 12.05.2022 

 

Kjersti Bye Pedersen  Bjørn Godal 
daglig leder  faglig leder Salten Friluftsråd  
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DRIFT/ADM. - FRILUFTSRÅDET
Side: 1 av 1  Salten Regionråd

Pr 31.12.2021
Art BUDSJETT Revidert SUM Pro. 600 Pro. 601 SUM SUM
nr. Konto navn 2021 årsbudsjett Drift av SF Drift av SF Tillitsvalgte Prosjekt Drift og prosjekter

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg 0,00 -57 219,00 -57 219,00
16210 Purregebyr 0,00 0,00 0,00
16500 Avgiftsliktig salg 0,00 -336 121,50 -336 121,50
16900 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00
17000 Refusjon fra staten -4 898,00 -4 898,00 0,00 -4 898,00
17100 Sykepengerefusjon 0 -2 367,00 -2 367,00 0,00 -2 367,00
17281 Tap Momskompensasjon 0,00 0,00 0,00
17290 Komp for mva på anskaffelser ut -40 000 -43 790,87 -43 482,33 -308,54 -393 048,02 -436 838,89
17300 Refusjon fra fylkeskommune -385 000 -406 692,00 -406 692,00 -2 235 344,31 -2 642 036,31
17500 Refusjon fra kommune -6 974,00 -6 974,00 -235 000,00 -241 974,00
17700 Refusjon fra private -430 000 -1 331 000,00 -1 331 000,00 -1 461 537,54 -2 792 537,54
17800 Salg til deltakerkommuner -964 326 -579 157,00 -579 157,00 0,00 -579 157,00
17810 Salg til Bodø kommune (deltakerkommune) -385 170,00 -385 170,00 0,00 -385 170,00
18100 Overføring fra staten 0,00 -130 000,00 -130 000,00
18300 Overføring fra fylkeskommune 0,00 0,00 0,00
19000 Renteinntekter 0,00 0,00 0,00
19300 Bruk av tidligere års overskudd/mindreforbr 0 0,00
19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 -520 395,60 -520 395,60
19500 Bruk av bundne fond -402 035 -97 878,05 -66 731,79 -31 146,26 -27 606,19 -125 484,24
SUM INNTEKTER -2 221 361 0 -2 857 926,92 -2 826 472,12 -31 454,80 -5 396 272,16 -8 254 199,08

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     1 307 348 1 335 851,72 1 335 851,72 550 921,73 1 886 773,45
10200 Lønn vikarer 0,00 0,00 0,00
10300 Lønn timelønn/ekstrahjelp 0,00 7 644,00 7 644,00
10500 Honorar (innberettes) 10 968,54 10 968,54 0,00 408 112,55 419 081,09
10519 Motpost andre trekkfrie godtgjørelser 0 0,00 0,00 0,00
10813 Møtegodtgjørelse 0,00 0,00 0,00
10910 Pensjon 180 206 142 570,03 142 570,03 57 862,70 200 432,73
10980 Avtalefestet pensjon 14 790 15 844,00 15 844,00 3 960,00 19 804,00
10990 Arbeidsgiveravgift 118 685 117 457,54 117 457,54 0,00 80 931,44 198 388,98
11000 Kontorutgifter/rekvisita 20 000 1 336,10 1 336,10 28 085,16 29 421,26
11150 Bevertning 25 000 15 227,53 4 065,73 11 161,80 65 568,95 80 796,48
11160 Matvarer for salg 0,00 0,00 0,00
11200 Diverse materiell 370,80 370,80 38 948,46 39 319,26
11206 Kulturaktivitet 8% 0,00 0,00 0,00
11210 Varer for salg 0,00 0,00 0,00
11241 Gaver/velferd 2 850 3 028,40 3 028,40 2 200,00 5 228,40
11270 Andre driftsutgifter 598,40 598,40 25 070,56 25 668,96
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig 8 885,55 6 046,49 2 839,06 70 895,29 79 780,84
11300 Porto/telefon/faks/internett 23 000 18 335,79 18 335,79 8 733,55 27 069,34
11400 Markedsføring/profilering/annonser 500,00 500,00 29 902,80 30 402,80
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 2 850 7 169,25 845,25 6 324,00 7 730,90 14 900,15
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf. 65 792 15 549,42 5 826,42 9 723,00 26 296,43 41 845,85
11510 Kurs/konferanser egne ansatte 45 000 9 725,00 9 225,00 500,00 0,00 9 725,00
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 34 000 7 551,40 7 551,40 0,00 14 071,60 21 623,00
11601 Kilometergodtgjørelse 22 600 4 473,00 4 473,00 0,00 43 764,96 48 237,96
11650 Telefon oppgavepliktig 8 000 0,00 0,00 0,00
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 50 840 21 291,11 21 291,11 0,00 37 948,29 59 239,40
11800 Strøm 4 200 4 176,80 4 176,80 0,00 4 176,80
11850 Forsikring 3 000 0,00 1 037,50 1 037,50
11853 Ulykkesforsikring 3 700 1 377,50 1 377,50 688,00 2 065,50
11900 Husleie 81 500 108 385,56 108 385,56 160,00 108 545,56
11950 Kontigenter/lisenser 53 000 84 001,40 84 001,40 16 897,00 100 898,40
12000 Inventar og utstyr 40 000 17 896,00 17 896,00 68 927,60 86 823,60
12005 Kjøp av programvare 5 492,86 5 492,86 357,97 5 850,83
12100 Leie av transportmidler 10 000 1 605,02 1 605,02 14 791,37 16 396,39
12600 Renhold 0,00 0,00 0,00
12700 Kjøp av tjenester 65 000 54 459,20 54 459,20 1 159 700,24 1 214 159,44
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00
14000 Overføring til Staten 0,00 0,00 0,00
14290 Mva på vederlag og anskaffelser 40 000 43 790,87 43 482,33 308,54 393 048,02 436 838,89
14291 Tapt momskompensasjon 0,00 0,00 0,00
14500 Prosj.støtte til kommuner 0,00 0,00 0,00
14700 Overføring til andre 0,00 512 750,00 512 750,00
14720 Tap på krav 0,00 0,00 0,00
14750 Overføring til deltakerkommuner 0,00 0,00 0,00
15000 Rente- og bankomkostninger 8,13 8,13 0,00 8,13
15030 Kurstap 0,00 0,00 0,00
15300 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00
15400 Avsetning til disposisjonsfond (2560…..) 0,00 238 618,85 238 618,85
15500 Avsetning til bundne fond (2510…..) 0,00 1 480 646,24 1 480 646,24
15800 Overskudd (+) 0,00 0,00 0,00
SUM UTGIFTER 2 221 361,00 0,00 2 857 926,92 2 826 472,12 31 454,80 5 396 272,16 8 254 199,08

19000 Renteinntekter 0,00 0,00 0,00
19010 Renteinntekter fordringer 0,00 0,00 0,00
19040 Valutagevinst 0,00 0,00 0,00
19800 Regnskapsmessig underskudd (-) 0,00 0,00 0,00
15800 Regnskapsmessig overskudd (+) 0,00 0,00 0,00

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00

BALANSE PR. 31.12.21
NSE PR. 31.12.21 SUM Pro. 600 Pro. 601 SUM SUM

nr. Konto navn Friluftsrådet Friluftsråd Tillitsvalgte Merknader Prosjekt Drift og prosjekter
0,00

2139900 Tidsavgrenses 0,00 0,00
2510.600 Salten Friluftsråd - Drift -1 159 933,66 -1 159 933,66 0,00 -1 159 933,66
2510.602 SF - Kystfriluftsliv båt 0,00 -230 131,37 -230 131,37
2560.603 SF - T-skjorter 0,00 0,00 0,00
2510.605 SF - Barnas turløyper 0,00 -49 120,73 -49 120,73
2560.606 SF - Veileder plan friluftsl. Ferdselsårer 0,00 0,00 0,00
2510.622 SF - Turbøker/uteinfo 0,00 -140 466,38 -140 466,38
2510.634 SF - Basecamp Salten 0,00 -78 023,59 -78 023,59
2510.635 SF - Helsefremmende skole 0,00 0,00 0,00
2510.651 SF - Kartlegging friluftsområder 0,00 -131 119,70 -131 119,70
2510.661 SF - Turkart 0,00 -607 149,07 -607 149,07
2510.667 SF - Barnehage/skole 0,00 -522 105,27 -522 105,27
2510.668 SF - Ordførernes tur 0,00 -108 997,16 -108 997,16
2510.689 SF - Mestring for eldre -74 692,69 -74 692,69
2560.612 SF - Telltur Salten 0,00 0,00
2560.614 SF - Fantasti -374 675,81 -374 675,81
2560.671 SF - Landslinje friluftsliv K. Hamsun -9 874,01 -9 874,01
2560.673 SF - Sykkel i Salten 0,00 0,00
2560.674 SF - Full fræs i Nordland -185 907,03 -185 907,03
2560.675 SF - Friluftsskoler -336 069,47 -336 069,47
2560.676 SF - Allemannsrett 0,00 0,00
2560.677 SF - Kommunal turruteplan -628 736,63 -628 736,63
2560.679 SF - Kartlegging av tilgjengelighet og UU -57 952,69 -57 952,69
2560.680 SF - 55 Forførende Friluftsmål -151 994,06 -151 994,06
2560.682 SF - Friluftsskole Rødøy -3 903,96 -3 903,96
2560.684 SF - Friluftsskole Bodø -28 446,64 -28 446,64
2560.685 SF - Friluftsskole Fauske -21 194,70 -21 194,70
2590001 Merforbruk (- foran overskudd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUM EGENKAPITAL -1 159 933,66 -1 159 933,66 0,00 -3 740 560,96 -4 900 494,62

SUM TOTALT -1 159 933,66 -1 159 933,66 0,00 -3 740 560,96 -4 900 494,62

 
 

 

Arkiv: Regnskap 2021 - SF ENDELIG Dato:  25.05.2022 Sign: KBP

375



   Rammer arbeidsprogram 2023              
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Om tiltaket Arbeidstidsressurs Merknad 
Oppgave      Friluftsrådet skal: Årsverk i %  
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Administrasjon  15 20 5 10 50 Forventet tid brukt på administrasjon 

Prosjekter  52 70 90 140 322 Tid tilgjengelig til prosjekt 

Totalt  60 100 90 150 400 Total tid i friluftsrådet 

Disponibel tid  -7 10 -5 0 -2 Tid disponibel 

Barnehage og skole Arbeide for helsefremmende barnehage og skole i hele bredden, men hovedfokus på friluftslivsrelaterte tema     130  

Helsefremmende barnehage 

Bidra til at barnehagene i Salten sikrer en helsefremmende barnehagehverdag for alle ungene, med fokus på aktivitet i friluft. 

• Prioritere konkrete kurs rettet mot personalet og stimulans for planmessig forankring av uteaktivitet/læring. Gjerne 
forsterke fokus på den kulturelle dimensjonen.  

• Arbeide for å utvide «rommet» der barn og unge kan ta ansvar og oppleve mestring  20    

Tidligere høyt prioritert. Usikker finansiering. Mulig å se i sammenheng med 
evt. prosjektstilling på skole 

Helsefremmende skole 

Bidra til at grunnskolene i Salten sikrer en helsefremmende skolehverdag for alle elevene inkludert læringsaktiviteter i friluft. 

• Prioritere konkrete kurs rettet mot personalet og stimulans for planmessig forankring av uteaktivitet/læring. Gjerne 
forsterke fokus på den kulturelle dimensjonen. Utforske mulighetsrommet knyttet til barnas mestringsfølelse og 
forpliktende situasjoner. 

• Prosjekt på plastavfall i fjæra, mulig vinkling mot små skoler langs kysten i regionen  

• Mulig gjennomføring av Interreg-prosjekt sammen med svenske aktører 

• Bidra aktivt i  evt regional diskusjon knyttet til organisering og innhold i leirskolen i Salten 

• Arbeide for å utvide «rommet» der barn og unge kan ta ansvar og oppleve mestring  10 10 90  

Ansette person i 3 års prosjektstilling. Se eget notat for 
grunngiving/beskrivelse av prosjektstilling.  

Fullfinansiert prosjekt via FL på pedagogikkutvikling knyttet til plastavfall 

Forsøk med friluftslivsfag, Knut 
Hamsun VGS 

Tilbudet om friluftslivsfag ved Knut Hamsun vgs er fortsatt et forsøk som bør bli permanent 
     

Beredskap, men lite aktivitet senere år.  

Fritid, prioriterte 
målgrupper 

Arbeide for gode holdninger til, mer kunnskap i og bedre ferdigheter knyttet til utøvelse av friluftsliv i regionen med 
et fokus på bostedsnært og enkelt friluftsliv og den kulturelle dimensjonen     85 

 

Friluftsskoler, barn 8-12 år Ferietilbud om 5 dagers «friluftsskole» i sommerferien.  20  50  God rekruttering, meningsfylt, Sikker finansiering 

Friluftsliv, barn og unge (8-16 
år) 

Fokus på grunnleggende ferdigheter. Handlingsbåren kunnskap, kulturhistorie.  

• Jobbe for å få etablert et tilbud med friluftsliv i kulturskolen i 2-3 kommuner 

• Ta utgangspunkt i det vi alt gjør i skolen/barnehagen      

 

Friluftsliv, eldre (pensjonister) Skogrydding og vedhogst for pensjonister med innlagt kaffe og noe å bite i attraktive friluftsområder.  5    God erfaring i prøvekommunene, kan være aktuelt å utvide. Finansiering mulig 

Friluftsliv, immigranter 
Vurdere en satsing i samarbeid med andre organisasjoner. Fokus på konkret, grunnleggende friluftslivskunnskap 

• Ta utgangspunkt i det vi alt gjør i skolen/barnehagen 
 5     

Friluftsliv, psykisk helse 
Vurdere en satsing i samarbeid med andre organisasjoner. Fokus på konkret, grunnleggende friluftslivskunnskap 

• Ta utgangspunkt i det vi alt gjør i skolen/barnehagen 
      

Basecamp Salten ungdom 13-
16 år 

Helgeleir for ungdom fra alle Saltenkommunene med fokus på friluftsliv. 
 5    

Tradisjonsrikt arrangement som ønskes videreført 

Besøksforvaltning og 
arealforvaltning 

Motivere Saltens befolkning og tilreisende til bærekraftig aktivitet, trivsel og sinnsro utendørs. Hovedfokus på enkle, 
lite krevende aktiviteter. Vektlegge bærekraft sosialt, kulturelt, økologisk      

 

Bærekraftig besøksforvaltning 

Bærekraftig besøksforvaltning skal gi inkluderende prosesser der lokalsamfunn og miljø står i sentrum og skal sikre bærekraftig bruk. 

• Bidra i relevante prosesser i kommunene og samordne dette med revisjon av friluftskartleggingen og utarbeidelse av 
ferdselsåreplaner (Se under) 5     

Viktig arbeid, særlig steder med økende eller mye turisme. Friluftsrådet har 
kompetanse. Mulig finansiering  

Kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder, oppfølgende 
oppgaver 

Kartleggingen og verdsetting av friluftsområder er en fagkartlegging der arealene avgrenses, kategoriseres og verdisettes med 
utgangspunkt i friluftsliv. Kartleggingen i Salten er ca 10 år gammel og det er behov for revisjon. 

• Revidere i Salten og arbeide for å innarbeide dette som en integrert del av bærekraftig besøksforvaltning 5     

Oppgave som bør forsterkes, Mulig finansiering 

Helhetlige planer for 
friluftslivets ferdselsårer 

Planene for friluftslivets ferdselsårer er en kartrevisjon for oppdatering av sti- og traktorveidata, samt en plan for tydeligere 
målstyring av arbeidet som gjøres på stier, ruter, løyper og leder.  

• Utarbeide for alle kommunene i Salten og innarbeide dette som en integrert del av bærekraftig besøksforvaltning 15     

Finansiering på plass. Arbeidet legges i bero under permisjonstiden for Bjørn 

Nærmiljøutvikling 
Gode og tilgjengelige turområder i nærmiljøet, er et viktig og målrettet folkehelse- og trivselstiltak. Fokus på bærekraft, gjenbruk av 
områder og infrastruktur, opplevelse og læring. Viktig å se i sammenheng med stedsbasert læring, badstuer for utesvømming? Bidra 
etter kommunenes ønsker. 5     

Løpende prosjekter, øke fokuset på tematikken  
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Besøksforvaltning og 
arealforvaltning 

Motivere Saltens befolkning og tilreisende til bærekraftig aktivitet, trivsel og sinnsro utendørs. Hovedfokus på enkle, 
lite krevende aktiviteter. Vektlegge bærekraft sosialt, kulturelt, økologisk     100 

 

Ut.no 
Ut.no er nå etablert som en felles turplanlegger på nett for DNT, Statskog og Friluftsrådenes landsforbund. 

• Bidra til god informasjon som bygger opp under et bærekraftig friluftsliv      

Kvalitetssikring av mye søkt informasjon. Intern finansiering 

TellTur.no 
Telltur.no er friluftsrådenes felles løsning for digital turregistrering. 

• Bidra til stimulerende konkurranser og god informasjon som bygger opp under et bærekraftig friluftsliv      

Delvis egenfinansiering på lønn, prosjektmidler 

55 forførende friluftsmål 

55 utvalgte turmål som markedsføres spesielt. Disse er plukket ut fordi de er attraktive, dekker et spekter av ferdigheter og ønsker, 
tåler forventet bruk (infrastruktur, natur og sosialt). 

• Følge opp turmål og turmålskonkurranse 

• Hjelpe kommunene i å skaffe finansiering til nødvendige tiltak 2 3    

Viktig å følge opp både med informasjon og tilrettelegging for å avhjelpe 
utfordringer knyttet til bruk 

Nordlandsruta Prosjektledelse  15  80   Full ekstern finansiering, men ikke endelig avklart for de to siste prosjektårene 

Rede-Dagsturhytteprosjekt Etablere piloter for dagsturhytter basert på gjenbruk av eksisterende konstruksjoner og resirkulering i Beiarn og Meløy 
     

Dagsturhyttepilotene må følges opp for realisering i 2024, se vedlagt 
prosjektbeskrivelse 

Sikring av eiendommer til 
friluftslivsformål i regionen/UU 

Sikring er en statlig finansieringsordning for å kunne kjøpe eller etablere langsiktige avtaler for bruk og tilrettelegging på attraktive og 
mye brukte friluftsområder.      

Informere og bidra der vi ser behov og/eller kommunene ønsker det 

Motivasjon gjennom sosiale 
medier 

Bruke Facebook og Instagram for å motivere befolkningen til mer og bedre turliv. 
     

 

Veiledning, 
høringsuttalelser og 
informasjon 

 Bidra til en kunnskapsbasert og langsiktig forvaltning som sikrer dagens friluftsliv og gir rom for utvikling 
    7 

 

Faglig veiledning 
Faglig veiledning på juridiske forvaltningsmessige og praktiske tema relevant for friluftsliv. 

• Bidra i den grad kommunene ønsker det 2     

Økende mengde saker og forespørsler 

Involvering og uttalelser i 
nasjonale, regionale og lokale 
lov-, forskrift-, plansaker 

Gi uttalelse i ulike plansammenhenger. 

• I nasjonale prosesser som er relevante for friluftsliv i regionen 

• I planstrategier, kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, oppvekstplan og kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse 1 1    

Lavt antall saker vi får til høring 

Egen nettside, facebook, Informere om egen aktivitet og faglig relevant informasjon 1 1     

Andre små oppgaver Dele ut prisen Årets antisutrehelt 1      

 

377



Salten Kultursamarbeid  Saksframlegg 
Årsmøte 10. juni 2022  Side: 1 av 4  
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ÅRSMØTE I SALTEN KULTURSAMARBEID 

10. JUNI 2022 I BEIARN 

  

 
Herved innkalles til årsmøte i Salten Kultursamarbeid 2022. 

Årsmøte i Salten Kultursamarbeid er egen sak i møte i Salten Regionråd 
i Beiarn 10. juni 2022. 

 

 

 

SAKSLISTE  

Sak 01/22 Valg av møteleder, referent og  
representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

Sak 02/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 03/22 Årsmelding 2021 

Sak 04/22 Regnskap 2021 

Sak 05/22 Arbeidsprogram 2023 
 

 
 

VEDLEGG  

Årsmelding 2021 
Regnskap 2021 
Arbeidsprogram 2023 
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KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 

I henhold til Salten Kultursamarbeids vedtekt § 4a, skal ordinært årsmøte holdes hvert år 
innen utgangen av juni måned.  Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd og skal innkalles 
med minst 3 ukers varsel. Innkalling ble sendt på E-post 12. mai. Kultursamarbeidets med-
lemmer kan delta med tale og forslagsrett, men uten stemmerett.  

Årsmøtet skal bl.a.: 
 

1. godkjenne innkalling og saksliste 
2. godkjenne årsmelding 
3. godkjenne regnskap 
4. vedta rammene for arbeidsprogram for påfølgende kalenderår 
5. behandle saker om medlemskap 
6. behandle innkomne saker 

 
 

Sak 01/22 VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG REPRESENTANT TIL Å  
UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 

For møteledelse, skriving av referat og undertegnelse av protokoll foreslås at vanlig praksis 
fra øvrige utvalg følges. 
  

Forslag til vedtak:  

Som møteleder velges:  Ida Maria Pinnerød 

Som referent velges:   Maria Hansen 

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges: 
...................................................... 

 

 

Sak 02/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Innkalling er sendt ut på E-post 12. mai. Saksdokumentene ble sendt ut på E-post 25. mai. 
 

Saksliste: 

Sak 01/22 Valg av møteleder, referent og  
representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

Sak 02/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 03/22 Årsmelding 2021 

Sak 04/22 Regnskap 2021 

Sak 05/22 Arbeidsprogram 2023 

 

Forslag til vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
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Sak 03/22 ÅRSMELDING 2021 
 

 Vedlagt følger årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2021. 
Styret i kultursamarbeidet har behandlet årsmeldingen og saksfremleggene i møte 12.5.2022.  

Årsmeldingen legges frem for årsmøtet med følgende 
 

Forslag til vedtak:  
Årsmelding for Salten Kultursamarbeid for 2021 godkjennes. 
 
 

Sak 04/22 REGNSKAP 2021 

Regnskap for Salten Kultursamarbeid er en del av Salten Regionråd sitt regnskap, og revide-
res sammen med dette.  

Driftsbudsjettet for 2021 (Prosjekt 700) var godkjent med en ramme på 1 064 279 kroner. 
Underfinansieringen på kroner 53 291 skulle tas fra samarbeidets driftsfond. Endelig regn-
skap viser totale kostnader på kroner 927 057 (se vedlegg). Det er 137 222 under budsjett. 
Overskuddet på kroner 159 787 settes på fond. Ny saldo på driftsfondet per 31.12.20 er 
kroner 817 755. 

 

Fond/Prosjekt Pr. 1.1.2021 Bevegelse 
Pr. 

31.12.2021 

2510 700 SK - Salten Kultursamarbeid Drift kr. -657 968,76 -159 786,59 -817 755,35 
2510 701 SK - Arrangement kr. -29 576,88 -8 720,00 -38 296,88 
2510 706 SK - Den kulturelle spaserstokken kr. -394 024,70 -60 441,80 -454 466,50 
2510 707 SK - Filmfestival  kr. -173 647,01 0,00 -173 647,01 
2560 714 SK - Fredelige Salten kr. -123 069,91 123 069,91 0,00 
2560 715 SK - Kulturell vandring kr. 0,00 -103 069,91 -103 069,91 
2560 720 SK - Filmfest Salten 2019 kr. -998,85 -17 359,32 -18 358,17 
2560 721 SK - Salten i Bodø 2024 kr. 0,00 -664 836,35 -664 836,35 

2510xxx Sum bundne fond   -1 379 286,11 -891 144,06 -2 270 430,17 

 

Følgende tidsavgrensninger er gjort på samarbeidets prosjekt av innvilgede tilskudd som 
ikke er utbetalt, men som helt eller delvis er tatt til inntekt. 
 
 
Prosjekt   Beløp   Merknad 

707 Filmfestival kr. 4 324,78   
Tilskudd fra Iris Salten 
IKS 

Sum Art. 2139900   4 324,78     

 

Kommentarer til regnskapet: 

• Koronaen medførte lavere kostnader knyttet til møte- og oppholdsutgifter, kurs og konfe-
ranse, reise- og opphold og transport. 
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• Sykefravær på begynnelsen av året førte til sykepengerefusjon og reduserte kostnader til 
pensjon. 

• Lisens på Office 365 og Adobe ga en økning i kontingenter. 

• Kostnaden for Regionrådets sekretær funksjon ble fordelt på flere. Det ga en reduksjon i 
kjøp av tjenester. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskap for Salten Kultursamarbeid 2021 godkjennes. 
 

 

Sak 05/22 ARBEIDSPROGRAM 2023 

Arbeidsprogrammet for 2023 (se vedlegg) ble behandlet i kultursamarbeidets styremøte 
12.5.2022.  

Følgende prosjekter skal det jobbes med i 2023: 
 
- Filmfest Salten 
- Den kulturelle spaserstokken 
- UNG Salten 2024 
- UTSIKT Salten 2024 
- Nettverk 
- Kommunikasjon 

 
 

 
Forslag til vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

 

 

 

Bodø, 19. mai 2022 

 

 

Sverre Breivik Hege Klette 
styreleder   faglig leder   
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Filmfest Salten 2021 . Foto Katrin Torsteinsen
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SALTEN KULTURSAMARBEID 

Salten Kultursamarbeid er et permanent tiltak underlagt Salten Regionråd. Kultursamarbeidet skal 
i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner 
arbeide for at Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og tilhørighet, sammen med 
opplevelse og utvikling, er bærende elementer. Kultursamarbeidet har i 2021 jobbet med prosjekter 
for alle aldersgrupper.

Styret i kultursamarbeidet er valgt av kommunestyret i de ti medlemskommunene og er ansvarlig 
for virksomheten mellom årsmøtene: 

Styret      Representanter   Vararepresentanter

Beiarn kommune   Kari-Marie S. Stenmark Bjørnar Brændmo 
Bodø kommune    Paro Nina Lyngmo  Hege Ness Grøtterud
Fauske kommune    Øystein Gangstø  Kassandra E. B. Petsas
Gildeskål kommune   Kine Oldervik   Heidi Bakke
Hamarøy kommune   Sissel Ann Mikkelsen Arne Andre Solvang 
Meløy kommune    Bjørn Seljeseth  Grete Stenersen
Rødøy kommune   Ann Karin Arntsen  Jorunn Øren Monsen
Saltdal kommune    Sverre Breivik  Eva Ruth Spørck 
Steigen kommune    Aase Refsnes  Wibeke Aasjord Juul
Sørfold kommune    Torleif Engan   Bente Braaten 
 

Sverre Breivik var styreleder og Sissel Ann Mikkelsen nestleder.

Arbeidsutvalget besto av Sverre Breivik (Saltdal), Sissel Ann Mikkelsen (Hamarøy), Øystein 
Gangstøe (Fauske), Grete Stenersen (Meløy) og Hege Næss Grøtterud (Bodø).

Hege Næss Klette er faglig leder i Salten Kultursamarbeid. Den 1. september ble Steinar Pleim 
Johansen ansatt som prosjektleder for kultursamarbeidets kulturhovestadssatsing “Salten i Bodø 
2024”. 

Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011. I 2021 var Ole Bøhlerengen (Saltdal) leder og 
Ragnhild Hansen (Sørfold) nestleder.
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Pre-produksjon av årets FIlmfest Salten på Sinus, Stormen.

MØTER OG ADMINISTRASJON
Salten kultursamarbeids arbeid var også i 2021 preget av koronapandemien. Det medførte en del 
utsettelser, endringer i planlagte arrangement og avlysninger. Vi mistet noen viktige møtepunkter 
for utviklings- og nettverksarbeid, men benyttet oss også av nye måter å jobbe sammen på. 

Følgende møter ble avholdt i Salten kultursamarbeid 2021:
Årsmøte Arbeids - 

utvalget 
Styremøter Nettverks -

samling
Kulturskole - 
nettverk

4. juni 7. april
8. september
13. oktober
15. desember**

5. mai
17. november

5. mai*
16. - 17. november

15. april
19. august, fagdag
16. november

*Nettverkssamlingene i mai ble som følge av korona gjennomført som digital dagssamling.
**E-post møte arbeidsutvalget   

 
Administrasjon
Hege Klette har arbeidet som faglig leder.
Steinar Pleim Johansen startet 1. september i jobben som prosjektleder for Salten i Bodø 2024.
Heidi Robertsen og Maria Hansen har bidratt som sekretær for styret

Kultursamarbeidet hadde kontorfellesskap med Salten Regionråd.
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DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Salten kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon av den kulturelle spaserstokken i Salten 
også i 2021. Produksjonene ble realiser ved hjelp av de fylkeskommunale midlene kommunene 
Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold fikk utbetalt i 2020. 
Totalbudsjett inklusive fond var 343 700. 

Det ble gjennomført 3 turneer med til sammen 32 konserter. Turneene hadde totalt 896 besøkende. 

Alle produksjonene var laget spesielt for målgruppen 67 + og en overvekt av artistene hadde tilkny-
tning til Salten. Bodø kommune produserte for egne tildelte midler. 

Under Paris´ himmel
Sterke tekster og udødelige melodier. Noe på fransk og noe på norsk. Og siden vi ikke kunne reise 
til Paris i sommer, bragte Sveinar Aase og Soetkin Baptist Paris til oss. Soetkin har røtter i Belgia og 
er vokst opp med fransk musikk. En sanger med enorm tilstedeværelse, formidlingskraft og nerve 
i fremføringen. Sammen med pianist Sveinar Aase bydde hun på kjent musikk av blant andre Edit 
Piaf, Jaques Brel og Serge Gainsbourg. Sanger som La vie en rose, Je ne regrette rien og Hymne 
til kjærligheten. Duoen trives best når de får utforske ulike stilarter og har tidligere vunnet publikums 
hjerter med sine nytolkninger både under Nordland Musikkfestuke og Bodø Jazz Open.

Tidsrom:   18. juni - 24. juni
Antall konserter:  10 (korona avlysning i Saltdal)
Antall deltakere:  230

Sveinar Aase og Soetkin Baptist
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Evert og Cornelis
Evert Taube og Cornelis Vreeswijk tilhørte hver sin tid, men også hverandres samtid. Evert ble født 
i 1890, Cornelis i 1937; Evert i Sverige, Cornelis i Holland. Så ville skjebnen at deres veier skulle 
krysses på bohemerestauranten “Den Gyldene Freden” i Gamla Stan i Stockholm. Her duellerte de 
med hverandre, med engler og demoner, i glede og sorg, og her la de grunnlaget for - og skapte 
mange av sine udødelige viser. I regi av den kulturelle spaserstokken i Salten tolket Johan Christer 
Novsjø og Yngve Fritjof Kristiansen de to store visekunstnerne. De gode historiene og anekdotene 
satt løst mellom visene, og ga næring til både lattermuskler og tårekanaler. Novsjø har som eneste 
nordmann blitt tildelt Evert Taube prisen i Sverige, og Yngve har en rekke ganger opptrådt under 
Cornelis-dagen på Mosebacke i Stockholm. 

Tidsrom:   20. - 25. september
Antall konserter:  10
Antall deltakere:  274

Høstblot, kokfesk og ballader
Etter å ha blitt sammenlignet med Trygve Hoff på sin første CD-utgivelse «Nordlandsfjellan» hadde 
John Kristian Karlsen lenge ønsket å gjennomføre en turne med en kombinasjon av multikunstneren 
Trygve Hoffs- og egne sanger. Sjangerbredde er John Kristians varemerke når han komponerer. Til 
turneen hadde han satt sammen en repertoarliste med en del kjent stoff og noen røverhistorier fra 
«før i tia» som rørte ved folkesjelen.

Johan Christer Novsjøs og Yngve Fritjof Kristiansens

387



7

Konsertene varierte fra sommerfriske ballader, til veien frem mot mørketida. Noen personlige 
betraktninger fra komponistene var det også rom for underveis. Med seg hadde John Kristian gita-
rist, multimusiker, studio-eier og kollega Andreas Kopland Berger. 

Tidsrom:    9. - 14. november
Antall arrangement:  11
Antall deltakere:   392

FILMFEST SALTEN
Filmfest Salten startet som et prosjekt i Bodø kommune for 17 år siden. Da Salten Kultursamarbeid 
ble etablert i 2008 ble den utvidet til hele Salten. I perioden 2010 til 2013 ble det også arrangert 
internasjonale workshops med deltakere fra Russland, Island, Sverige og Finland. 

Filmfesten er organisert som ett kulturelt skolesekk prosjekt for 10. trinn. Rundt 950 elever fra Salten 
deltar årlig. Filmfesten er i dag et samarbeidsprosjekt i regi av Bodø kulturskole, Salten Kultur- 
samarbeid og DKS Bodø .

Det praktiske arbeidet var i 2021 fordelt i arbeidsgruppen bestående av Gard Figenschou Eriksen 
(Bodø kulturskole), Charlotte Jakobsen (DKS Bodø) og Hege Næss Klette (Salten Kultursamarbeid). 
For å sikre Filmfestens fremtid er vi avhengige av mer forutsigbarhet og flere samarbeidspartnere. 
Det ble derfor jobbet mye for å etablere nye samarbeid. Det er inngått avtale med Stormen som ny 
arena og Bodø videregående skole om vertskapsrollen under arrangementet. Katrin Torsteinsen 
var leid inn til å ta bilder og teasere. Charles Ellingsen var ansvarlig fra Stormen og klippet showet.

Andreas Kopland Berger og  John Kristian Karlsen. Foto: Andreas K. Berger
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Bærekraft er viktig for Filmfest Salten og vi ønsker å ha et miljøperspektiv i prosjektet. Vi er derfor 
glade for å ha et nært samarbeid med IRIS Salten, som også deler ut sin egen pris for beste miljø-
film under gallaen. 

Årets prosjekt ble finansiert med 100 000 fra IRIS Salten og 30 000 fra Nordland fylkeskommune. 
Tilskudd på 70 000 fra Samfunnsløftet ble søkt overført til 2022.

Prosjektet
Høsten 2020 ble det arrangert filmkurs for alle 10. trinns elevene i Salten i regi av Den kulturelle 
skolesekken. DKS Bodø arrangerte kurs for Bodø skolene og DKS Nordland arrangerte i egen regi 
kurs for elevene i resten av Salten. Alle elevene var involvert i filmproduksjon og hver skole sendte 
sine beste filmer til juryering. 

Vinnerne skulle hedres under den planlagte gallaen i Stormen 13. april. Pandemien gjorde at den 
fysiske gallaen ble erstattet av en strømmet versjon som ble pre-produsert på Sinus 26. mai og 
direkte strømmet via YouTube 15. juni. Elevene fulgte strømmingen på sin skole. Mange skoler 
hadde flotte fellesarrangement hvor elevene kom pyntet for anledningen. Evalueringen etter årets 
filmfest viser at de skolene som hadde gjort litt ekstra rundt showet hadde den beste opplevelsen. 
Rundt 900 personer så showet direkte. Det var også tilgjengelig på nett en uke etter strømmingen.

Showet startet med video hilsen fra alle ordførerne i Salten. Det var som vanlig prominente pris- 
utdelere og kulturelle innslag av Pias Ballettstudio, Kai Rolandsen-Vikedal, Astrid Thommesen, 
Marvico og bandet Innestæmma. Den pågående korona situasjonen gjorde at det ikke var gjester i 
salen. Per Sundnes var programleder.

Etter strømmingen arrangerte ordførerne prisutdeling for vinnerne i egen kommune. IRIS inviterte 
vinnerne av miljøprisen til IRIS sitt anlegg på Vikan. 

Innestæmma. Foto Hege Næss Klette
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EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD
I 2020 tok kultursamarbeidet initiativ til en 4 årig prosjektstilling som kunne bidra i prosjektarbeidet 
frem mot 2024. I 2020 fikk vi innvilget 1 million over IRIS fondet og i 2021 ble ytterligere to millioner 
innvilget. Det ble samtidig anbefalt en bevilgning på 1 millioner for perioden 2024. 

Den 1. september startet Steinar Pleim Johansen i stillingen som prosjektleder for “Salten i Bodø 
2024”. Det ble arrangert workshop på Jektefartsmuseet for hele nettverket den 6. oktober. Etter 
workshoppen og oppfølgende møter ble det besluttet at Salten kultursamarbeids hovedsatsinger 
frem mot 2024 skal konsentrere seg om de to hovedprosjektene:

UNG Salten;   Setter Salten i en større sammenheng
UTSIKT Salten; For å styrke unges tilhørighet til Salten

KULTURELL VANDRING
Kommunene i Salten ønsker å vekke interesse for kultur gjennom ulike kulturelle vandringer i hver 
av de 10 Salten kommunene. De kulturelle vandringene skal gi folk muligheten til å oppleve kunst 
og kultur ute i det fri. Gjennom vandringen ønsker vi å trigge folks nysgjerrighet, gi rom for undring

Per Sundnes og Ida Marie Pinnerøed. Foto Katrin Torsteinsen
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og refleksjon. Vi ønsker å synliggjøre bredden og mangfoldet i kulturlivet gjennom ulike elementer 
som fanger stedets ånd, utfordre etablerte sannheter og skape historien om Salten. Vandringene 
skal ha lik inngangsportal og bestå av ulike kunstneriske verk i sjangerne arkitektur, visuell kunst, 
film, musikk og litteratur. Hensikten er å bevege både kropp og sinn. Av hensyn til gjennom- 
føringen tenkes disse verkene organisert som egne delprosjekter hvor det søkes midler til hvert 
enkelt prosjekt.   

Kommunene Gildeskål, Beiarn, Meløy og Sørfold startet skoleåret 2019-2020 arbeidet med første 
delprosjekt «Tenkebenk». På grunn av korona utsatte kommunene sine delprosjekter til 2021. 
Kommunen og deres DKS koordinator er ansvarlig for praktisk og økonomisk gjennomføring av 
lokalt prosjekt. Kultursamarbeidet ga et tilskudd på 10 000 kroner til hver deltakende kommune.

KOMMUNE BESØK
Kommunebesøk sto på arbeidsprogrammet for 2021. Hensikten med besøkene var å gjøre ad-
ministrasjon og folkevalgte bedre kjent med kultursamarbeidet, samtidig som faglig leder fikk en 
oppdatering om kulturarbeidet i de ulike kommunene. Kommunene Rødøy, Saltdal og Fauske ble 
besøkt før årets slutt. 

Prosjektleder for “Salten i Bodø 2024” gjennomførte gjestekontor i kommunene Meløy, Sørfold, 
Steigen, Beiarn, Hamarøy og Saltdal før årets slutt.

 

 

ANNET NETTVERKSARBEID
Faglig leder er representant i Trygve Hoff stiftelsens styre, med styreleder Sverre Breivik som 
vara. Faglig leder var i 2021 også en del av Se kunsts valgkomite. 

KURS OG KOMPETANSEHEVING
Koronaen gjorde at reise- og møtevirksomheten i 2021 ble holdt på et minimum. Tilgangen på 
digitale konferanser- og fagseminarer var i denne perioden stor. Blant arrangement kan vi nevne  
Kulturtankens årskonferanse, årsmøte i Norsk kulturskoleråd Nordland og Kulturrådets års-  

Street art fra Kul sommer i regi av Meløy kommune
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konferanse. Prosjektleder i “Salten i Bodø 2024” deltok på konferansen Kultur over grenser. Kultur- 
samarbeidets ansatte deltok også på ulike workshops i tilknytning til Europeisk kulturhovedstad. 

For å styrke nettverkets arbeide startet faglig leder høsten 2021 på det samlingsbaserte studiet 
“Ledelse av prosesser 1” i regi av Kulturskolerådet og Høgskolen i Innlandet. Fem av nettverkets 
kulturskoler er også deltakere.
 

KOMMUNIKASJON OG MEDIA
Kultursamarbeidets ansatte er ansvarlige for kommunikasjon rundt sine prosjekt. Faglig leder har 
redaktøransvaret for samarbeidets ulike kanaler. Det kommuniseres via:

• Nyheter på samarbeidets nettsider, Facebook-side og i nyhetsbrev.
• Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.
• Det gis informasjon om aktivitet i kultursamarbeidet til Salten Regionråd.
• Nettverkssamlinger for kultursjefer og kulturskolerektorer

I november gikk Salten regionråd over til ny digital plattform. 

EKSTERN ØKONOMISK STØTTE
Nordland Fylkeskommune      285 290  Den kulturelle spaserstokken
Iris Salten        100 000 Filmfest Salten
Den kulturelle skolesekken, Bodø     125 424 Filmfest Salten
Nordland fylkeskommune        30 000 Filmfest Salten
IRIS Salten     1 000 000 Salten i Bodø 2024
Totalt             1 540 714
 
 
OPPSUMMERING 
Salten kultursamarbeids arbeid var også i 2021 preget av koronapandemien. Det medførte en del 
utsettelser, endringer i planlagte arrangement og avlysninger. Vi mistet noen viktige møtepunkter 
for utviklings- og nettverksarbeid, men benyttet oss også av nye måter å jobbe sammen på. 

Det ble gjennomført 3 spaserstokkturneer med 32 konserter og 896 besøkende. Det ble filmfest 
også i 2021, men som følge av korona med digital galla. Det ble ansatt ny prosjektleder og jobbet 
mye for å etablere nye samarbeid som kan sikre filmfestens fremtid. Fire kommuner startet arbei-
det med første delprosjekt i Kulturell vandring. Det ble gjennomført kommunebesøk, deltatt i ulike 
nettverk og gjennomført kompetansehevende tiltak.

Prosjektleder i “Salten i Bodø 2024” prosjektet er kommet godt igang med arbeidet og vi er veldig  
fornøyd med å få ytterliger 2 million fra IRIS fondet til denne ressursen. 

2021 var et utfordrende år for norsk kulturliv og Salten kultursamarbeid. Samarbeidet ser frem til 
kreative prosesser, nye prosjekter og flere fysiske møtepunkter fremover.
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Salten skal være en samlet kulturregion 
der tradisjon og tilhørighet, sammen med 

opplevelse og utvikling, er bærende elementer.
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Arbeidsprogram 2023 
 

Tiltak Mål Mål-gruppe Aktivitet Samarbeid Rolle kultur- 
samarbeidets adm.  

Rolle kommuner Ansvarlig 

Filmfest 
Salten 

Vi ønsker å stimulere barn 
og unge i Salten til et kritisk 
og skapende forhold til 
film, være en motivasjons-
faktor og skape en regional 
møteplass for barn og unge 
hvor film er i fokus. 
Prosjektet vil bli knyttet 
ekstra opp til Bodø 2024.  

10. kl Filmopplæring høst. Elevene 
låner utstyr og produserer film. 
Skolene nominerer filmer. 
Juryen kårer vinner. Alle kan 
stemme på Folkets pris. I april 
er det prisutdeling samt 
fagprogram for elever på dagtid. 
Filmfest Salten er i et treårig-
utviklingsløp, der det nye 
formelle samarbeide mellom 
partene har fokus på utvikling 
av konseptet.  

DKS Bodø, DKS 
Nordland, Iris 
og 
kommunene i 
samarbeidet.  
 

Salten Kultursamarbeid er 
prosjekteier og 
økonomisk ansvarlig. 
Salten Kultursamarbeid 
inngår i arbeidsgruppe og 
er bl.a. ansvarlig for 
økonomi, kontrakter, 
reiser, mottakelse, 
middag, back-stage og 
ridere. DKS-Bodø har 
prosjektlederansvaret. 

DKS koordinator i 
hver kommune er 
ansvarlig for egen 
transport til galla. 
Bodø kommune 
dekker leie av arena. 
Ref SR-sak 31/13. 

Steinar 
Pleim 
Johansen 

Den 
kulturelle 
spaser-
stokken 

Legge til rette for økt 
samarbeid mellom kultur-
sektoren og omsorgs-
sektoren, slik at det kan 
utvikles gode kunst- og 
kulturprosjekter for eldre 
lokalt innenfor et mangfold 
av sjangre og uttrykk. 
Midlene skal hovedsakelig 
benyttes til profesjonell 
kunst- og kulturformidling 
av høy kvalitet. 

65+ Turneproduksjon av Den 
kulturelle spaserstokken i 
Salten. Målsettingen er 3 
turneer årlig, men avhenger av 
finansieringen fra 
fylkeskommunen. 

Kommunene i 
Salten 

Faglig leder står for 
produksjon og 
koordinering av turneene. 
Det innebærer bl.a. 
økonomi, booking, 
kontrakter, turneplaner, 
reisebestilling og 
profilering.  

Kommunene 
overfører 
spaserstokkmidlene 
fra fylkeskommunen 
til 
kultursamarbeidet. 
De bestemmer 
arenaer for sine 
arrangement og tar 
imot artister.  

Hege 
Klette 

UNG 
Salten 

UNG Salten er et prosjekt 
som skal styrke barn og 
unges tilhørighet til Salten. 
Prosjektet skal løfte 
kompetansen innafor 
ungdomsmedvirkning både 
på lokalt og regionalt 
Bodø 2024s visjon er å 
bidra til at Nordland blir et 
bedre sted å leve og bo i, 
og har ungdom som sin 

Ungdom 13-
19 år.  
Ungdomsarb
eidere/koord
inatorer  

Nettverket i Salten 
Kultursamarbeid ser behov for 
et sterkere demokratisk Salten 
for barn og unge, og ønsker mer 
samhandling innafor temaet 
mellom medlemskommunene. 
Prosjektet skal i første omgang 
være en treårig satsning hvor én 
av målsetningen er å etablere et 
regionalt ungdomsråd. 
 

Nordland 
fylkeskommun
e, og 
kommunene i 
samarbeidet.  

Prosjekteier og 
prosjektleder, etablere 
nettverk mellom de 
lokale funksjonene. 
Finansiering og fremdrift.   

Delta i 
prosjektgrupper og 
nettverk UNG Salten. 

Steinar 
Pleim 
Johansen 
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Arbeidsprogram 2023 
 

hovedmålgruppe. Målet er 
å få flere ungdommer til å 
bli værende og bosette seg 
i landsdelen, og UNG Salten 
vil bidra positivt med å 
svare ut flere av strategiene 
til Bodø 2024. 
 
 

Regional samling for 
ungdomsråd.   
 

UTSIKT 
Salten 

UTSIKT Salten er et tre-delt 
prosjekt hvor 
sammenhenger mellom 
kultur og bærekraft 
belyses. Overordnet skal 
prosjektet bidra til at 
innbyggere i Salten skal 
kunne ta mer bærekraftige 
valg for fremtiden, med 
kunst og kultur som 
virkemiddel. 
 
Bodø 2024s visjon er å 
bidra til at Nordland blir et 
bedre sted å leve og bo i, 
og temaet bærekraft er 
gjennomgående i søknaden 
ARCTICulation. UTSIKT 
Salten er et friskt innspill i 
utviklingen av bærekraftige 
lokalsamfunn, og vil svare 
på flere av strategiene til 
Bodø 2024. 

De ulike 
prosjektdele
ne legger 
opp til bred 
deltakelse, 
og har ulike 
målgrupper. 
Samlet vil 
prosjektet 
treffe bredt 
og skape høy 
aktivitet for 
flere 
målgrupper 
og aktører; 
kulturskoler, 
biblioteker, 
lag og 
foreninger, 
ung og 
gammel. 
Innbyggerne 
i Salten. 
 
 
 
 

Oppstart av prosjekt.  
Prosjektet har tre deler, hvor 
bibliotekene og kulturskolene i 
Salten er to av tre 
hovedaktører. Den tredje 
prosjektdelen skal resultere i en 
videokunstproduksjon hvor den 
neste generasjonen og 
fremtiden er hovedelementer. 

Kommunene i 
samarbeidet, 
Bodø 2024 IKS 
og andre.  

Prosjekteier og 
prosjektleder. 
Finansiering og fremdrift.   

Deltakelse i 
prosjektgruppe og 
arbeider i nettverk. 
Noe aktivitet 
igjennom prosjektet 
må prioriteres og 
sees på som relevant 
igjennom nåværende 
lokal arbeidsressurs.  

Steinar 
Pleim 
Johansen 
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Arbeidsprogram 2023 
 

Tiltak Mål Mål-gruppe Aktivitet Samarbeid Rolle kultur- 
samarbeidets adm.  

Rolle kommuner Ansvarlig 

Nettverk Kultur- og ressursutvikling i 
regionen. Utveksle og heve 
kompetansen, samt styrke 
de kulturelle nettverkene.  

Nettverks 
kommuner 

Det gjennomføres 2 årlige 
nettverkssamlinger for 
kulturledere, 
kulturskolerektorer og 
kulturutvalget i Salten. Sammen 
med andre tiltak skal disse bidra 
til kompetansedeling, 
kompetanseheving, sambruk av 
faglige ressurser og vurdere 
andre plattformer for 
samarbeid. En av samlingene i 
2021 vurderes gjennomført som 
studietur. 

Kommunene i 
Salten 

Faglig leder er ansvarlig 
for organisering og 
gjennomføring av 
samlingene og eventuell 
studietur. Agenda 
utformes i samarbeid 
med arbeidsutvalget. 

Representantene fra 
kommunene deltar 
på samlingene, 
utveksler 
kompetanse og 
kommer med innspill 
til aktuelle tema før 
agenda legges. 

Hege 
Klette 

Kommuni-
kasjon 

Økt kjennskap til kultur-
samarbeidets aktiviteter, 
være mer synlig og delta på 
relevante arenaer hvor 
kultur står på agendaen. 
 

Lokal-
befolkning 
Kultur-
aktører 
Samarbeids-
partnere 
Myndig-
heter 

Redaksjonell omtale av egne 
prosjekter gjennom media, 
egen nettside og Facebook. 
Dele informasjon om egne 
prosjekter, kulturaktiviteter i 
kommunene og relevante 
nyheter fra regionale, nasjonale 
og internasjonale kulturaktører 
på Facebook. Samarbeide med 
kulturinstitusjoner både lokalt, 
regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt.  

Ulike Faglig leder er redaktør 
for kultursamarbeidets 
kommunikasjonsplatt-
former og presseansvarlig 

Nettverket deler 
informasjon om 
aktiviteter gjennom 
egne 
kommunikasjons-
plattformer. 

Prosjekt-
leder i 
hvert 
enkelt 
prosjekt 
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-Forebyggende tiltak for ungdom- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2021 
Felles Ansvar i Salten 
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 Om Felles Ansvar i Salten  

o Felles Ansvar er et lavterskeltilbud for ungdom fra 12 år.  
o Felles Ansvar ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte 

motivere til endring. Bekymringen kan være rus og/ eller annen bekymringsfull 
utvikling. 

o Et samarbeid er vanligvis på 6 mnd.  
o Tiltaket er ett spleiselag av kommunene i Salten: Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, 

Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Værøy. 

 

Felles Ansvar i Salten: 

• Sikrer at ungdom i Salten får lik behandling i forhold til aktuell problematikk.  
• Er gratis å bruke. 
• Gir kort vei fra bekymring til tiltak. Vi har ingen ventelister. 
• Er et konkret og målbart forebyggende tilbud for kommunene.   

 
«Felles Ansvar i Salten» ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som 

hovedoppgave å koordinere, samt følge opp ungdom som har begått kriminalitet eller 

bekymringsfulle handlinger. Tiltaket skal gjennom støtte, veiledning og tverrfaglig arbeid legge 

til rette for endring. 

Felles Ansvar har pr. nå to ansatte, Rune Røbekk og Ingunn Dalen. Rune har sosialfaglig 

bakgrunn, med formalkompetanse fra blant annet sosionomstudier, veiledningspedagogikk, 

kognitiv miljøterapi og folkehelse. Ingunn har en bachelor med fagområdene sosiologi/ 

psykologi/ kriminologi, Politihøgskole og en pågående master i Praktisk kunnskap ved Nord 

Universitet, hvor det forskes på eget fagfelt. Vi er lokalisert på Bodø Politihus, og i henhold 

til samarbeidsavtalen dekker Salten politidistrikt kontorutgifter.  

 

Styret 

Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder høy faglig 

kvalitet, og utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står også økonomisk ansvarlig.  

I løpet av 2021 er det gjennomført 3 styremøter. 
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Styret 2021: 

  

Ronny Borge, styreleder, representant samarbeidskommunene  

Vara: Synnøve Pettersen, leder samfunnsutvalget Bodø kommune 

 

          Robin Johnsen, geografisk driftsenhetsleder politiet Salten  

          Vara: Henrik Brørs, leder forebyggende/ politikontakt politiet Salten  

 

            Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet  

            Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet  

 

            Bente Haukås, Bodø kommune, leder velferdsutvalget 

            Vara: Nora Vaag Miller, Bodø kommune, nestleder velferdsutvalget 

 
 

Økonomi 

Felles Ansvar i Salten mottar driftsmidler fra kommunene tilhørende Utvidet Salten 

Regionråd, dvs. at Rødøy og Værøy & Røst bidrar i tillegg til de 9 Saltenkommunene.   

Styret i Felles Ansvar har tatt regnskapet for 2021 til orientering og har ingen merknader til dette. 

For øvrig vises det til årsregnskap for Salten Regionråd. 

 

Antall ungdommer 

I løpet av 2021 ble det skrevet 93 kontrakter med Felles Ansvar 

Se lengre ned for kommuneoversikt. 

I nesten utelukkende alle sakene vi jobbet med var det illegal rus involvert. Ungdommene er 

fra 14 år og opp til 20 år. Hovedvekten er mellom 14-17 år. Nesten 70 % har oppfølging 

utenfor straffesak. Vi ser en klar økning mot at ungdommene vi samarbeider med nå har testet 

ut mange flere typer rusmidler, enn bare for noen få år tilbake. Cannabis er fortsatt det 

vanligste rusmidlet, men i tillegg rapporterer flere av ungdommene om tilleggsbruk av 

kokain, MDMA, LSD, amfetamin og ulike typer reseptbelagte legemidler. 
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Oversikt ungdommer 

Utenfor straffesak: 63 

 Påtaleunnlatelse: 10 

 Ungdomsoppfølging: 18 

 Ungdomsstraff: 2 

 Totalt: 93 

Litt forklaring til kategoriene:  

 
• «Utenfor straffesak» vil si ungdommer som blir videresendt til oss fra 

samarbeidspartnere som barnevern, skole, helse eller fordi foresatte kontakter oss 

direkte. Politiet bruker oss som oppfølging i etterkant av bekymringssamtaler der de 

tenker det kan være nyttig med ytterligere oppfølging. 

• «Påtaleunnlatelser» er blitt gitt i f.eks førstegangs brukersaker, og ved andre mindre 

lovbrudd.  

• «Ungdomsoppfølging» og «Ungdomsstraff» er en straffegjennomføring i regi av 

Konfliktrådet for ungdom som var mellom 15 og 18 år på gjerningstidspunktet. I disse 

sakene er FA inne som et av tiltakene. 

 

Tabellen under viser en oversikt over hvilken kommune ungdommene var 
hjemmehørende i: 

    

Kommune Antall kontrakter 

 Rødøy 
1 

    Meløy 
3 

Gildeskål 
3 

   Beiarn       
1 

  Saltdal 
1 
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  Fauske 
8 

 Sørfold 
1 

Steigen 
3 

Hamarøy 
3 

     Bodø 
68 

  Værøy 
1 

  Røst 
0 

TOTALT 93 
 

Annen aktivitet i 2021 

Covid19 satte, som året før, en del av vårt arbeide på vent. Vi har allikevel stort sett fått utført 

kjerneaktiviteten opp ungdom og foresatte som ønsket. 

Av annen aktivitet kan det nevnes: 

FOREDRAG 

I slutten av september var vi og snakket med alle ungdomsskole-elevene på Oppeid, Innhavet 

og Drag om rus, valg og ungdomstid. På ettermiddagen var foresatte invitert til 

Hamsunsenteret og Samfunnshuset på Drag.  

I november møtte vi ungdom og foresatte tilknyttet 8., 9. og 10. trinn ved Beiarn barn- og 

ungdomsskole.  

Vi har også holdt foredrag for foreldre med ungdom på Bodø og Bodin VGS, og hatt innlegg 

for FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) på Vestmyra skole. 

 

BYDELSMØTER 

Vi er også involvert i «bydelsmøter» i Bodø. Oppstart var 22. november på Saltvern skole.  

Her er litt info fra SLT-kontakten i Bodø om hva et bydelsmøte er: «Et bydelsmøte er et 
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møtested der en kan treffes og snakke om det som opptar oss i lokalmiljøet. Det kan også 

være et sted der en kan ta opp gode ideer, få informasjon eller gi informasjon.  

Målgruppe: Alle som er opptatt av gode oppvekstsvilkår i nærmiljøet sitt. 

Hvorfor bydelsmøte: 

Som en del av det forebyggende arbeidet kom ideen om å arrangere bydelsmøter i alle 

bydelene i Bodø kommune. Vi som jobber på det forebyggende feltet kommer fra kommune, 

stat og frivilligheten og blant annet er utekontakten, kommunens koordinator for 

forebyggende arbeid, representanter fra fritidssentrene, politi, felles ansvar, 

skolehelsetjenesten, og Bodø idrettsråd med i arbeidet. 

Det ble nedsatt en gruppe som påtok seg ansvaret for å planlegge det første møtet. I denne 

gruppen satt Utekontakten, koordinator for Unge Stormen, og Felles Ansvar. De sendte ut 

spørreskjema til foreldrenettverkene sine og stilte spørsmål om hva foreldre og foresatte 

ønsker som tema hvis vi skulle arrangere bydelsmøte. 

Svarene som gikk igjen var kunnskap og informasjon om ungdom og sosiale medier, og rus 

og kjennetegn på rus. 

Ut fra disse tilbakemeldingene er det laget en presentasjon som vi ønsker å videreformidle til 

foreldre, foresatte og andre interesserte. Utekontakten vil snakke om ungdom og sosiale 

medier, Felles Ansvar om ungdom og rus, mens politiet vil snakke om hvordan de opplever 

ungdomsmiljøet i byen vår. I presentasjonen vil det også fremkomme hvilke tilbud og tiltak 

som finnes for ungdom i Bodø.» 

FLEXID   

Felles Ansvar er så heldig at vi har startet på en viktig reise med Flexid Norge: «Den 

grunnleggende ideen i Flexid er at krysskulturelle skal bli bevisst og stolt av den personen de 

er, som deltaker i et mangfoldig samfunn, og forstå at deres flerkulturelle erfaringer er 

verdifulle både for dem selv og samfunnet. Fokuset er på identitet og tilhørighet, ressurser, 

muligheter og utfordringer».  

Vi ser at Flexid er et viktig påfyll av nettverk, kunnskap og verktøy i møte med ungdom og 

foreldre med flerkulturell bakgrunn. 
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Samarbeidspartnere 

Konfliktrådet 

Felles Ansvar og Konfliktrådet har en faglig tilknytning som er i samsvar med retningslinjene 

i samarbeidsavtalen. 

I tillegg bidrar Felles Ansvar inn i stormøter og oppfølgingsteam i forbindelse med 

ungdomsoppfølging/ ungdomsstraff i regi av Konfliktrådet. Felles Ansvar er medlem av 

koordineringsgruppene til ungdomskoordinatorene i Konfliktrådet.  

Politiet / forebyggende 

Politiet er ofte de som kommer først i kontakt med ungdommer som har begått lovbrudd. De 

har bekymringssamtaler, etterforsker straffesakene og melder inn aktuelle kandidater til Felles 

Ansvar. Forebyggende avdeling vurderer aktuelle ungdommer som er i kontakt med dem ved 

bekymringssamtalen. Disse vil kunne få tilbud om oppfølging gjennom Felles Ansvar-

modellen som en frivillig kontrakt uten at straffesak opprettes. 

NKS Veiledningssenter for pårørende  

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge er et gratis lavterskeltilbud for pårørende 

til rusmiddelavhengige. Veiledningssenteret kan tilby pårørende til ungdommer i Felles 

Ansvar bistand og veiledning. De har også grupper for barn/ ungdom som selv er pårørende. 

Veiledningssenteret er en nær samarbeidspartner ved gjennomføring av foreldremøter og 

klassesamtaler med ungdom.  

Barnevernet 

Barnevernet er en naturlig samarbeidspart for oss. Vi har dialog rundt flere ungdom og 

familier. Der Felles Ansvar ser at det er behov for tyngre tiltak enn oss, kan vi sette familier i 

kontakt med barnevernet. Barnevernet bruker også Felles Ansvar som tiltak inn i familier som 

ikke faller inn under deres mandat. 

Nordland idrettskrets/ div. fritidtilbud/ -aktiviteter 

En viktig del av arbeidet vårt opp mot ungdommen/ foresatte består av å få ungdommen ut i en 

fritidsaktivitet. Felles Ansvar har mange gode samarbeidspartnere opp mot dette. Både med 

tanke på type ulike typer aktivitet, men også som kan bidra opp mot økonomisk bistand.  
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Elevtjenesten  

Elevtjenesten består av yrkes- og utdanningsveiledning, skolehelsetjeneste, minoritetsrådgiver 

og PPT.  

MST 

Multisystemisk terapi (MST) er et hjemmebasert behandlingstilbud for familier med ungdom 

(12-18 år) med alvorlige atferdsvansker. MST er et alternativ til plassering utenfor hjemmet.  

MST-teamet jobber på oppdrag fra de kommunale barneverntjenestene, men har også tett 

samarbeid med andre offentlige instanser. Felles Ansvar er ofte inne i etterkant av tilbudet, 

hvis rus er en av utfordringene. 

Rusteamet/ BUP 

Rusteamet/ BUP er naturlig samarbeidspartner der kartleggingen avdekker et omfattende 

rusproblem/ psykiske plager, eller der det er aktuelt med en utredning. FA får også ungdommer 

fra BUP, der det er rusrelaterte utfordringer. 

 

Foreldrenettverket/ TTI (Tidlig Tverrfaglig Innsats) 

Felles Ansvar er deltaker i tverrfaglige samarbeidsplattformer i flere kommuner. Tanken er at 

vi med felles treffpunkt skal bli bedre rustet for å sette inn riktige tiltak rundt ungdom på et 

tidlig tidspunkt. 

 

Informasjon 

Felles Ansvar er på Facebook - www.facebook.com/fellesansvar/ 

Vi har også egen hjemmeside under Salten Regionråd - www.salten.no 
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Innspill fra: Tittel Beløp
Meløy kommune Fremtidens kystsamfunn- Den digitale 

kysten
Beløp ikke oppgitt

Meløy kommune Skogrydding Salten Beløp ikke oppgitt
Meløy Næringsforum Nye folk - nye muligheter! totalt kr 300.000,- fordelt på en 3-års 

periode (kr 100.000,- per år i perioden 2022-
2024)

Kreftkompasset Bøker til kreftpasienter Beløp ikke oppgitt (prisen er kr 200,- per 
bok)

Storyline NOR AS Produksjonstilskudd for spillefilmen 
"Sulis"

kr 1.000.000

Fauske kommune Sjunkhatten folkehøgskole opptil kr 6.000.000,- fordelt på 3 år
Hamarøy kommune/ Hábmera 
souhkan

Vi e her - Mij lip dáppe 2024 kr 1.692.000

Næringsnettverket i Salten Start Opp Salten støtte for 2023 og 2024 kr 1.500.000
Næringsnettverket i Salten Trainee Salten støtte for 2023 kr 1.000.000,- 
UKA2022 Studenterfestival beløp ikke oppgitt
Leines Idrettslag Nærmiljøanlegg på Leines beløp ikke oppgitt

Kigok (Gildeskål)
Rekruttering til marine næringer og 
sysselsetting i nord
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