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Perspektivanalyse

• Vanskelig å oppnå økonomisk bærekraft i perioden frem til 2032

• Resultatgrad og fondsgrad kan oppnås

• Gjeldsgrad og belastningsgrad kan ikke oppnås uten større grep

• Demografiutfordringer

• Demografikostnader og overføringer fra staten øker for helse- og omsorg

• Overføring fra staten til oppvekst- og kultur reduseres

• Budsjettet må dreies fra OK til HO for å fullfinansiere økte kostnader i HO

• Investeringsplan

• Redusere investeringsnivå

• Redusere låneopptak

• Øke egenkapital

• Oppkapitalisering av Nye Bodø eiendom AS

• Prioritere investeringsprosjekter innenfor HO for å øke tjenestekapasitet

• Finanskostnader

• Rentenivå øker

• Forlenget avdragstid på lån

• Lånenivå må tas ned/ ekstraordinære nedbetalinger av lån



Handlingsregler

Regnskap Økonomiplan Perspektiv

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Resultatgrad 2,20 % 2,00 % -0,20 % 0,50 % -1,40 % 0,90 % -0,70 % 0,30 % 0,30 % 0,50 % -0,30 % -0,10 % 0,20 % 0,50 % 1,30 % 1,50 % 2,00 %

Fondsgrad 1,90 % 3,20 % 5,20 % 5,50 % 3,00 % 2,90 % 2,60 % 3,30 % 3,90 % 4,70 % 4,20 % 4,10 % 4,20 % 4,70 % 5,90 % 7,40 % 9,30 %

Gjeldsgrad 89,00 % 93,20 % 102,90 % 113,70 % 125,30 % 114,60 % 125,90 % 130,30 % 134,70 % 135,20 % 133,20 % 131,10 % 128,80 % 126,50 % 124,60 % 122,50 % 120,40 %

Belastningsgrad 8,40 % 7,70 % 7,60 % 6,10 % 7,10 % 6,90 % 8,80 % 9,80 % 10,80 % 11,30 % 11,70 % 11,90 % 12,00 % 12,10 % 11,60 % 11,70 % 11,60 %



Vedtatt omstillingskrav for avdelingene



Oppvekst- og kultur - Økonomi

• Merforbruk (etter korrigeringer) utgjør 15,6 mill kr per T1

• Prognostisert merforbruk ved årets slutt 34 mill kr

• Kostnader som er tilknyttet Korona utgjør 6,8 mill kr i T1. 
Disse er p.t. ikke kompensert

• Periodens korrigerte merforbruk forutsetter kompensasjon 
av koronarelaterte utgifter

• Deler av årets effektiviseringer løses i form av midlertidige 
tiltak



Oppvekst- og kultur - Økonomi

Område Fordeling nedtrekk

20-OK ØVRIG 17 864 000

21-GRUNNSKOLE 27 033 400

22-BARNEHAGE 6 152 700

23-BARNE OG FAMILIE 9 293 400

24-KULTUR 4 376 000

25-FLYKTNING -

26-BARNEVERN 11 600 500

Sum 76 320 000

- Tabellen viser totale nedtrekk for 
OK-avdelingen. Vedtatt des.21. 
Inklusive tidligere års uløste 
effektiviseringskrav.

- Det jobbes med ulike tiltak for 
møte nedtrekkskravene.

- I T1 viser årsprognosen et 
merforbruk på 34 millioner.

- Eksempel grunnskole, T1 viser at 
11 millioner er effektuert. Men at 
en rest på om lag 16 million 
gjenstår.



Helse- & Omsorg - Økonomi

• Merforbruk på 20,4M ved T1

• Prognostisert merforbruk nå ved årets slutt på 20,5M

• Ubrukte midler for heltid anses brukt ved årets slutt

• God framdrift i arbeid med innsparingskrav, men 
krevende.

• Redusert bruk av kostbare vikarbyrå i løpet av våren.

• Store kostnader tilknyttet Korona i T1, og disse er ikke 
kompensert så langt. 



Agenda

• Tertialrapport
• Omstillingskrav avdelingene
• Perspektivanalysen
• Nyby – Ny flyplass
• IKT Driftsavtale med TietoEvry signert 
• Rønvikfjellet – vei og hotell
• Åpning Mørkedbukta skole og barnehage



Tertialrapport 1/2022 – Bedre enn ventet

• Ca. halvparten av omstillingsbeløp for 2022 på 118 mill. kr er effektuert

• Nye inntekter 131 mil. Kr

• Skatt/rammetilskudd

• Aksjeutbytte

• Kapitalkostnader

• Eiendomsskatt

• Usikre forhold

• Kompensasjon for koronautgifter

• Pensjonskostnader

• Renteendringer

• Fullkompensasjon for lønnsvekst

• Økt antall brukere i Helse- og omsorg

• Prisutvikling, spesielt innenfor investeringer

• Prognose

• Mål er balanse ved årets slutt

• Omstillingsplanen gjennomføres som planlagt

• 72 mill. kr. Settes av på disposisjonsfond til reserve for usikre forhold

80 mill. Kr
21 mill. Kr
18 mill. Kr
12 mill. Kr

58 mill. Kr



Helse- & Omsorg - Sykefravær og ferieavvikling

Sykefravær:

• Økt sammenlignet med tidligere år

• Jobbes systematisk og langsiktig sammen med BHT

• Må sees i sammenheng med pandemien

som ga store utfordringer i januar – april.

Sølvsuper: sykefravær ned til 7,4 % i april

Ferieavvikling:

Svært krevende inngang på ferieavvikling!

- nesten helt stopp i tilgang på ferievikarer til tjenestene, 
noe som skaper store driftsutfordringer



Ny by – ny flyplass
2. juni 2022



Status ny lufthavn
•Forslag RNB 2022 –Justering av finansieringsplan 
Stat – Avinor
• 390 mill.kr. mer fra staten samt risikodeling mellom stat 

og Avinor mellom P5 og P85. Berører ikke lokal 
finansiering.

•Avinor har bedt om oppjustering av 
kostnadsrammen pga. ekstraordinær prisstigning 
bygg/anlegg etter forprosjekt 2020.
• Vi avventer retningslinjer fra Finansdepartementet

•Videre plan:
• Prinsippbeslutning i Avinors konsernstyre juni
• Ferdigstille avtaler om eiendomskjøp mm september

•Godkjenning av avtaler i partenes styringsorgan i høst
•Notifisering ESA

•Utlysing forberedende arbeider i høst med byggestart 
2023 (infrastruktur til ny lufthavn)

•Utlysing anleggsentreprise ny lufthavn januar 2023 med 
byggestart i 2024



Status ny bydel

•Kommunedelplan, mobilitetsplan og 
overordnet mobilitetsplan sluttbehandles 
neste bystyremøte.

•Områdeplanlegging av første 
utbyggingsområde samt næringsområdet 
starter til høsten.

•Bodø kommune har mottatt 650 000 kr. i 
klimasatsmidler til dette arbeidet for å sikre 
ambisjonene inn i planarbeidet.

•Oslo, Stavanger og Trondheim ble de norske 
byene som ble valgt til å bli med i 
programmet EU’s klimanøytrale byer.



IKT Driftsavtale med TietoEvry signert 30. mai

•Det forelå ingen innsigelser etter at karensperioden var over – kontrakt ble 
følgelig signert 30. mai

•Avtalen gir kommunen en moderne, fleksibel og skalerbar skytjeneste hvor det 
meste av tjenester vil ligge i offentlig sky. Sikkerhetsaspektet er vel ivaretatt sett i 
lys av dagens trusselbilde.

•Løsningen tilrettelegger for en framtidsrettet kommunal tjenesteproduksjon

•Dette skjer gjennom to prosjekter:
• Etableringsprosjektet hvor hovedmålsettingen er at TietoEvry overtar driften av kommunens 

eksisterende driftsplattform. Prosjektet antas ferdigstilt mot slutten av året (2022)

• Transformasjonsprosjektet hvor hovedmålet er å få flyttet kommunens driftstjenester ut i sky. Dette 
prosjektet antas å være ferdig i løpet av første halvår 2023

-----------------------------------

•WAN anbudet legges ut på Doffin like før sommerferie og anbudet for IKT utstyr 
(PC’er,periferutstyr, aksesspunkter med mer) legges ut på Doffin like etter sommerferien. I 
forhold til driftsanbudet er disse anbudene langt enklere og mye mindre komplisert.



Rønvikfjellet – vei og hotell

•Byggingen av ny vei til Rønvikfjellet startet våren 2020 . Ordfører Ida Pinnerød åpnet den nye 
folkehelseveien 15 september 2021. 

•Nå er det økonomiske oppgjøret med entreprenør Bertelsen og Garpestad AS ferdig. Vegprosjektet ventes 
å få en sluttkostnad på like over 88 millioner, vedtatt budsjett var på 99 millioner.

•Den nye veien får dermed en sluttkostnad 11 millioner lavere enn budsjett. 

•Hotellet nylig presentert.



Mørkvedbukta skole og barnehage

• Åpnet 24 05 2022


