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Orientering utfordringer vinterdrift 2022-23
Bakgrunn:

• 13 brøyteroder i egenregi (18 ansatte fra vei + 8 fra andre avd + 6 reserver utenfra)

• 16 roder utføres av eksterne entreprenører (anbud)

• 8 av 16 roder ute på anbud i 2022

Status anbud 8 brøyteroder:
• 1 rode med 2 tilbydere
• 6 roder med 1 tilbyder
• 1 rode uten tilbydere, lyst ut på nytt
• 3 av rodene ble avvist grunnet feil i underlag fra tilbyder, lyst ut på nytt

Økonomi
• Priser på 4 tildelte roder har økt med 16% (sammenlignet med 2018 priser)
• Foreløpige tall indikerer at timepris anbud ligger ca 23% over kommunal timepris for brøyting i byområdet
• Tilbudene viser at det er lønnsomt å bruke private/lokale aktører utenfor byområdet

Utfordringer
• Liten/ingen konkurranse og økte kostnader
• Lav bemanning medfører at vi ikke har ressurser å sette inn i udekkede roder
• Sammenslåing av roder vil føre til redusert kvalitet grunnet økt tidsbruk



Svømmehallen Scene - Forslag til midlertidig løsning

Politivedtekten § 2-2 andre ledd
«I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.»

Oppføring av privatrettslig skilt
«Innkjøring forbudt. Gjelder ikke kjøretøy med særskilt tillatelse fra Bodø kommune»

Avtale om bruk av internvei i Rensåsparken mellom Svømmehallen Scene AS og Bodø kommune
• Avtaleperiode på 6 måneder. Potensiell mulighet for forlengelse. 

• Bruken av internveien begrenses til transport av konsertutstyr i forbindelse med større arrangementer i regi av Svømmehallen Scene AS. 

• Bruken forutsetter nødvendig sikringstiltak, f.eks. i form av sperremateriell og/eller personell. 



Status to byggeprosjekter

Generelt er det grunn til å merke seg at økningen i bygge kostnadene har vært betydelig 
(Korona og krigen i Ukraina).

Løding barnehage:

• Anbudskonkurranse er gjennomført – ingen tilbud

• Tilbakemeldingen fra entreprenører er at risikoen i dagens marked knyttet rehabiliteringsprosjekter kombinert med tilbygg for stor

• Prosessen med å finne veien videre er igangsatt (alternative løsninger mv.)

• Politisk sak

Akuttsenteret/Krisesenteret: 

• Anbudskonkurranse er gjennomført – 2 tilbud

• Tilbudsprisene er betydelig høyere enn vedtatt finansieringsramme

• I konkurransen er det åpnet for forhandlinger - forbereder forhandlinger

• Kommer tilbake til saken når forhandlingene er gjennomført



Ny by Ny flyplass





Kritiske faktorer

Avinors styremøte 18.10. forutsetter:
•Føringer fra SD etter vedtatt RNB – dvs. Oppdragsbrev til Avinor og Forsvarsbygg fra SD og FD
•Gjennomførte forhandlinger om vilkår i avtalene juni - september
•Kjøpekontrakt med Forsvarsbygg om dagens lufthavn (A0) 1. september
•Finansiering avklart 30. september
•Kjøpekontrakt med Forsvarsbygg om ny lufthavn ferdig 3. oktober
•Kjøpekontrakt med Bodø kommune (gjenervervserstatning) ferdig 4. oktober

•Kontraktsigneringer medio november.

•Oppdragsbrev fra dept. er varslet forsinket til over sommeren, forhandlingsstart etter dette 

•Forsvarsbygg og Avinor uttaler at de må vente på oppdragsbrev før de kan starte

•Vi har 1-1,5 mnd. å ferdigforhandle alle avtaler samt gjennomføre en tilfredsstillende 
beslutningsprosess



Fakta om 
utbyggingsprosjektet
•To totalentrepriser og 
prosjekteringsgrupper

• Investeringskostnader: 5,2 mrd NOK*

•400 firma (UE og leverandører)**

•3000 folk på anleggsområdet**

•69 identifiserte eksterne grensesnitt

•400 ansatte ved terminalen

•1,9 millioner passasjerer/år

* P50, 2021-kroner ekskl. mva., tomteerverv og 
følgeprosjekter

**Anslag basert på tilsvarende prosjekter



Innføring av colorsnekt 

Bodø kommune er sterkt oppfordret til å innføre colorsnekt av politiet. Saken har vært drøftet i politirådet og redegjøres for i
saksfremstillingen.

Saken foreslår: 

1.Bodø kommune innfører colorsnekt i alle kommunale bygg, kommunale arrangement, og arrangement der kommunen gir tilskudd. 

2. Administrasjonen utarbeider rutiner og prosedyrer for hvordan dette iverksettes.

3. Bodø kommune oppfordrer utelivsbransjen, næringsliv og øvrige lag og foreninger om å innføre colorsnekt

Kommunens handlingsrom framkommer i håndboken fra politidirektoratet (2014) Veileder politdirektoratet

Det er fremkommet tvil om det rettslige grunnlaget for vedtaket. Saken bør derfor utredes ytterligere, og forslag til rutiner og prosedyrer 
utarbeides før endelig vedtak.

https://www.rade.kommune.no/_f/p1/i176bea6a-d5bd-4155-b1dd-317af188fba3/mc-handbok-2014_cmyk-l902320.pdf


Koronavirus

• Befolkningen er i dag ikke anbefalt å teste seg for koronavirus ved 
symptomer. 

• Vi har derfor stor usikkerhet rundt forekomsten av koronavirus, men ser en 
økning i antall som søker helsehjelp for luftveisinfeksjoner

• De viktigste markørene på smitte i befolkningen er i dag innleggelser i 
sykehus. Vi ser nå et stigende antall innleggelser i sykehus som følge av  
covid-19. 

• Det er derfor sannsynlig at vi har en økning i forekomsten. 

• Helsekontoret øker derfor overvåkningen av situasjonen

• Vi forbereder oss også på ny runde med vaksinering, men avventer 
nasjonale anbefalinger der. 

Ukestall for innleggelser i sykehus (grønn kurve) og 
dødsfall (blå kurve) med covid-19 som hovedårsak. 
Viser tall for hele Nordland. 


