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Kommunedirektørens forord 
 
Kommunedirektøren legger med dette fram budsjett og økonomiplan for 2023-2026: 

Bodø er en god by å bo i og har gode kommunale tjenester av høy kvalitet. Dette bekreftes gjennom 
flere undersøkelser i 2022. Kommunebarometeret viser at de fleste tjenester scorer grønt og at vi har 
framgang på flere parametere. KS sitt framtidsverktøy viser grønt på nesten alle parameterne og 
konkluderer med at Bodø er en presskommune med god styring. Gledelig er det også at Bodø fikk 
førsteplassen i Nordland i NHOs Kommune NM 2022.  

I år kunne vi offisielt åpne Mørkvedbukta skole og barnehage. Et flott eksempel på at kommunen over år 
har gjort mange gode og nødvendige investeringer innenfor oppvekst, helse, idrett, kultur og 
infrastruktur. 2022 ble også det året da Regjeringen ber Stortinget om å bevilge det første store beløpet 
til utviklingen av Ny by - Ny flyplass. Et prosjekt som skal sikre Bodø stor utvikling og vekst de neste 50 til 
100 år. 

 Mye å glede seg over 

Bodø opplever stor nasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse for å være en framoverlent kommune 
med store ambisjoner på utvikling. Ikke minst kommer dette til uttrykk i satsingen på Europeisk 
kulturhovedstad 2024 som stadig rykker nærmere. Det er mye å glede seg over i Bodø. 

Etter ett år i jobben som kommunedirektør er det viktig for meg å gi en tydelig anerkjennelse av den 
innsatsen som er nedlagt, både av dyktige ansatte og ambisiøse politikere. Det er stor grunn til å være 
stolte over det gode arbeidet som er gjort og gjøres av engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. 
Kommunen har også vist at de klarer å håndtere ekstraordinære situasjoner og kriser. Vi er sammen 
kommet gjennom en krevende pandemi på en solid måte og det siste året har vi bosatt over 300 
flykninger. Oppgaver som har satt oss på prøve, men som også har gitt oss viktig kompetanse og nyttige 
erfaringer.  

 Krig og krise 

2022 ble også året vi på nytt fikk krig og krise i Europa. Selv om Bodø er et trygt sted å bo, er vi allerede 
påvirket av situasjonen i Europa og må forberede oss på at den vil treffe oss enda sterkere neste år. Vi 
må være klare til å ta imot like mange flyktninger neste år som i år. Det skal vi få til på en god måte - 
dersom vi sammen anstrenger oss for å skaffe nok boliger. En annen stor utfordring er at kostnadene 
stiger på alle områder. Dette merker hver enkelt av oss allerede på lommeboken, men økningen i 
utgifter treffer også Bodø kommune hardt - både på drift og investeringer. Vi må forberede oss på at 
denne situasjonen både vil vedvare og mest sannsynlig forsterke seg neste år.  

Regjeringen gir også et klart signal om utfordringene som venter i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. 
Budskapet er tydelig. Det må prioriteres hardere. Vi får økt satsing på fastleger, på oppvekstreformen, 
lavere pris på SFO og barnehager - samtidig som andre reformer og satsinger må vente fordi landet ikke 
har råd til det nå. Det samme vil gjelde for Bodø.  

Kommunens ramme for 2023 er på cirka 4,8 milliarder kroner. Vi kommer derfor fortsatt til å levere 
gode tjenester av høy kvalitet. Likevel vil mange være skuffet over administrasjonen sitt forslag til 
budsjett. Vi vil ikke i neste økonomiperiode kunne levere fullt ut på alle mål og ambisjoner som 
kommunen har. På noen områder vil det også være nødvendig å redusere på tjenestetilbudet. I forslaget 
til budsjett og økonomiplan har kommunedirektøren og administrasjonen gitt sine beste råd på hvordan 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 10 av 191 

en vanskelig situasjon kan håndteres, men det blir opp til bystyret å endelig beslutte hva som skal 
prioriteres. Det er en krevende jobb som administrasjonen har stor respekt for.  

Verken administrasjon eller de folkevalgte kunne forutse at vi fikk to år med pandemi eller krig i Europa, 
men vi må sammen håndtere konsekvensene på beste måte for kommunen.  

 Høye utgifter 

Utfordringene i Europa forsterker en allerede vanskelig økonomisk situasjon i Bodø. I forrige 
økonomiplan påpekte kommunedirektøren at vekst og ambisjoner nå møtes av betydelige økonomiske 
utfordringer. Dette må håndteres med stor klokskap i årene som kommer. Både kommunebarometer og 
andre undersøkelser viser at Bodø kommune sin økonomi er i rød sone. Vi har de siste årene brukt mer 
penger enn vi har i inntekter. 

Etter flere år med positiv drift og oppbygging av reserver skjedde det en markert endring av 
kommuneøkonomien i 2019, der driften gikk fra pluss til minus. Siden da har Bodø kommune hatt 
høyere driftsutgifter enn inntekter som er saldert ved bruk av fond, avdragsutsettelser og maksimal 
avdragstid - tiltak stikk i strid med statens anbefalinger og vedtatte krav. Det samme gjelder kommunes 
egne vedtatte handlingsregler. Vi har på noen områder klart å gjøre forbedringer i 2022, men 
situasjonen vil igjen forverre seg i hele den kommende perioden dersom ikke det blir tatt nye tydelige 
grep. 

Etter et noe bedret resultat for 2021 og 1. tertial 2022 ble dette igjen svekket i 2. tertial. Selv om det er 
gjort en stor innsats fra de ansatte for å omstille driften, utfordres vi av noe svikt i inntekter og 
betydelige økte kostnader. Både kommuner og helseforetak sliter med å få ansatt nok kompetanse til 
helse- og omsorgstjenestene. Denne situasjonen tvinger oss til å bruke dyre vikarbyråer og mye overtid. 
Selv om det jobbes hardt med å rekruttere nye medarbeidere - må vi ta høyde for at mangel på 
kompetanse også framover vil være svært krevende å håndtere.  

 Høy gjeld 

I juni behandlet bystyret perspektivanalysen. Der ble det påpekt at gjeldsnivået er høyt, og er sammen 
med svakt netto driftsresultat den største trusselen mot en bærekraftig kommuneøkonomi. I 2022 har vi 
senket nivået på investeringer. Dette gjør at vi ikke trenger å ta opp nye lån i år. I andre tertial besluttet 
også bystyret å innfri et større lån. Kommunes totale gjeld utenom startlån er redusert fra om lag 5,9 
milliarder til 5,4 milliarder kroner. Gjeldsgrad er dermed redusert i 2022 fra 125,9 i perspektivanalysen 
til 121,9 etter T2. I 2023 er gjeldsgraden 114,9 og øker til 131,7 videre i perioden.  Det er likevel fortsatt 
langt fra det vedtatte målet på 85 prosent. 

Den høye gjelden er fortsatt kommunens største utfordring, ikke minst når vi siste halvår har opplevd en 
rask renteoppgang og som forventes å forsterke seg i 2023. Bare økningen neste år i renteutgifter er 
anslått til om lag 74 millioner kroner og kommunen må bruke over 470 millioner i 2023 til å betale 
renter og avdrag. 

Den ekstraordinære høye prisveksten i bygg og anlegg kombinert med høy rente, gjør det nødvendig å 
redusere nivået på investeringer ytterligere - utover de grep som ble tatt i forrige økonomiplan. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at flere investeringer som har vært ønsket eller under planlegging 
utsettes, reduseres eller tatt ut i økonomiperioden. Kun noen få større byggeprosjekter anbefales 
gjennomført neste år. Regjeringen gir også i forslaget til statsbudsjett en klar anbefaling om at offentlige 
investeringer må reduseres for å bidra til å holde inflasjonen nede. Selv med de grep som blir foreslått 
får kommunen en betydelig utfordring med økt behov for låneopptak mot slutten av økonomiperioden. 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 11 av 191 

Kommunedirektøren vil derfor legge fram en sak om kommunes totale investeringsbehov og hvordan 
det kan håndteres på lang sikt. Dette vil være en del av perspektivanalysen i 2023. 

Bodø kommune må også sammen med Nordland fylkeskommune sette av nødvendig egenkapital til kjøp 
av arealet til den nye bydelen Hernes for å realisere Ny by - Ny flyplass. Det er behov for å justere opp 
den opprinnelige planen i forhold til det nye tidsperspektivet fram til overtagelse. Egenkapitalen skal 
etter planen finansieres ved salg av kommunale eiendommer. Det skal i løpet av høsten 2022 legges 
fram en sak for formannskapet og bystyret om kjøp av bydelen Hernes som også vil redegjøre for 
finansiering og behov for egenkapital. 

 Stor usikkerhet 

Lønnsutgiftene vil neste år øke med om lag 140 millioner, mens kostnaden til pensjon vil øke med 94 
millioner. Prisveksten er i statsbudsjettet er satt til 2,8 prosent og utgjør for kommunen 30 millioner 
kroner. Mest sannsynlig blir den betydelig høyere. Summen av økte utgifter og de nye satsingene fra 
regjeringen i 2023 er langt større enn de om lag 137 millionene Bodø kommune er kompensert for 
gjennom skatt- og rammetilskuddet, ift. regulert budsjett 2022.   

Kommunedirektøren har gjort en grundig vurdering av om skatteanslaget kan økes basert på tidligere 
års erfaringer der skatteinngangen har blitt høyere enn anslått. Utsiktene for 2023 er svært usikre. Det 
er forventet tilbakeslag i økonomien og høyere ledighet som kan gi redusert skatteinngang. Det er også 
forventet at prisstigningen blir langt høyere enn anslaget i statsbudsjettet som vi har lagt til grunn. Vi vil 
også neste år få merforbruk på vikarer og overtid. Utgiftene til rente og pensjon er usikre og kan bli 
høyere. Selskapene der vi har eierandeler melder også om usikkerhet og redusert utbytte. 
Kommunedirektøren vil på denne bakgrunnen advare mot å øke anslaget på skatteinngangen. 

For å kunne legge fram et budsjett i balanse vil det neste år være nødvendig å foreta driftstilpasninger 
på om lag 113 millioner kroner i 2023. I tillegg må avsetninger til fond reduseres kraftig med 89,6 mill. 
kr. Ut fra et rent økonomisk perspektiv burde driftstilpasningene neste år vært betydelig større, men det 
vil medføre enda mer krevende kutt. Nødvendig omstilling må derfor strekkes over flere år. 

For å skape balanse i hele økonomiperioden fra 2023 til 2026 vil det være nødvendig å redusere driften 
med til sammen 362 mill. kr. 

I budsjettforslaget for 2023 er gebyrer og avgifter i hovedsak justert for Regjeringens anslag på deflator 
på 3,7 %. Noen gebyrer er imidlertid justert betydelig mer, særlig innenfor selvkostområdene. Årsavgift 
vann og avløp er foreslått økt med ca. 30 %. Økningen er knyttet til økte rentekostnader på selvkostlån. 
Årskort parkering Kvartal 99 er økt med 20 % som følge av tidligere vedtak. 

For 2023 ser resultatgraden ut til å ende på -0,2 prosent, mot vedtatte mål bedre enn 1,75 prosent. 
Fondsgraden er for 2023 budsjettert med 2,5 prosent mot vedtatte 3 prosent. Det vedtatte måltallet for 
fondsgraden er lavt, med tanke på kommunens planlagte aktivitet. Kommunedirektøren vil i forbindelse 
med framleggelse av perspektivanalysen i 2023 foreslå justering av nivået for fondsgraden.  

I praksis betyr dette at kommunen bruker det meste av reservene for å opprettholde driften. 

Nødvendig omstilling 

Administrasjonen har i siste år lagt fram en rekke omfattende forslag til strukturelle endringer av 
kommunes drift. Dette har vært forslag som gjelder helse, skole, barnehager og familie-området. De 
konkrete forslagene har ikke fått flertall i bystyret. Det må vi både forholde oss til og ta lærdom av. 
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Kommunedirektøren og administrasjonen har stor respekt for at dette har vært vanskelige politiske 
beslutninger. Samtidig vil det ikke være mulig å få til en bærekraftig drift av Bodø kommune uten 
betydelige strukturelle endringer. Behovet for driftstilpasninger er hele 362 millioner i økonomiplanen 
23-26 og utfordringene øker mot slutten av perioden. Kommunedirektøren vil derfor fortsette arbeidet 
med nye analyser og forslag til strukturelle endringer i kommende periode. Kommunedirektøren ber 
derfor om hjelp fra bystyret til å gjennomføre helt nødvendige strukturelle endringer og tilpasse 
virksomhet til kommunens økonomiske rammer. 

Den demografiske utviklingen i Bodø forsterker utfordringene i økonomien. Befolkningsutviklingen de 
neste 10 årene viser stor økning i de eldste aldersgruppene. Dette vil føre til en særlig vekst i 
etterspørselen av kommunale tjenester innenfor helse og omsorg. Bodø kommune er i dag - i likhet med 
svært mange andre kommuner - ikke godt nok rustet til å møte denne oppgaveveksten.  Kommunen må 
i enda større grad framover prioritere sine ressurser til dette området, både når det gjelder 
investeringer og drift.   

For områdene barnehage og skole er det de siste årene gjort store og gode investeringer for å sikre gode 
arbeidsforhold for barn, elever og ansatte. Det har også vært en betydelig satsing på området i samme 
periode. Endringer i demografien med nedgang i barnetall viser at behovet for skoler og barnehager vil 
reduseres framover. Endringene vil også medføre mindre overføringer fra staten til skole og barnehage, 
mens det samtidig blir økning av midler til tjenester for den eldre delen av befolkningen. Den 
økonomiske rammen for kommunen blir derimot uforandret. Dermed må bevilgningene til oppvekst- og 
kulturavdelingen (OK) reduseres, mens helse- og omsorgsavdelingen (HO) må få økte ressurser. Dette 
blir en krevende omfordeling både når det gjelder investeringer og drift som må løses i den kommende 
økonomiperioden. 

 Driftstilpassinger 

Mangel på strukturelle tiltak gjør at driftstilpasningen for 2023 i hovedsak må skje ved effektivisering og 
redusert tjenestetilbud. Agenda Kaupang sine rapporter viser at Bodø kommune fortsatt har betydelig 
høyere kostnader på tjenesteproduksjonen enn sammenlignbare kommuner. På noen områder er det 
gjort klare forbedringer siste år, men det er fortsatt et handlingsrom til å levere våre gode tjenester med 
en lavere kostnad. 

Ledelsen, ansatte og tillitsvalgte har de siste månedene nedlagt et stort arbeid for å identifisere mulige 
tiltak til innsparinger i alle avdelinger. Det er gjennomført et stort antall ROS-analyser og ulike forslag er 
drøftet flere ganger med de tillitsvalgte. Dette arbeidet har vært gjennomført samtidig som man har 
håndtert store uspesifiserte nedtrekk for 2022. Å håndtere uspesifiserte kutt 56,2 millioner kroner har 
vært svært arbeidskrevende og det har tatt for lang tid å iverksette nødvendige tiltak. Uspesifiserte kutt 
må identifiseres, ROS-analyseres og i mange tilfeller til politisk behandling før de kan iverksettes. 
Kommunedirektøren har derfor hatt en klar ambisjon om at alle nedtrekk for 2023 skal spesifiseres så 
langt det er mulig og legges fram som tiltak i budsjettet og økonomiplanen. 

 Betydelig omstilling  

Bodø kommune har gjennomført betydelige tilpasninger de siste årene. Det er iverksatt 
effektiviseringstiltak for 220-250 millioner kroner i perioden 2020-2022. Noen tiltak er bare løst 
midlertidig, og krever varige løsninger på sikt. Det presiseres i tillegg at 2022 ikke er avsluttet og kan 
påvirke det endelige resultatet. Summen angis derfor som et anslag. 
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Samtidig har bruk av nye IKT-løsninger, mer effektiv organisering og kompetanseutvikling gjort det mulig 
å både øke tjenesteproduksjonen og levere med god kvalitet. Det finnes ikke lengre noen enkle 
løsninger eller «lavt hengende frukter». De er for lengst både spist og fortært.  

I arbeidet med å velge mellom ulike mulige tiltak har administrasjonen i sitt forslag til budsjett lagt vekt 
på følgende: 

• Lovpålagte oppgaver skal i størst mulig grad skjermes slik at normtall og krav til forsvarlige 
tjenester innfris. 

• Tjenester og tilskudd til sårbare grupper skal i størst mulig grad opprettholdes på dagens nivå. 
• Faglige anbefalinger fra ROS-analyser og drøftinger med ledere og tillitsvalgte. 

 Vanskelige valg 

Det er et svært begrenset handlingsrom mellom lovpålagte oppgaver og alle de vedtatte satsinger i 
kommunen. Kommunedirektøren har så langt det har vært mulig forsøkt å unngå forslag som kan 
oppfattes som «omkamp» av vedtak gjort av bystyret. Samtidig står vi nå i en situasjon der 
rammebetingelser utfordres kraftig av en ekstraordinær økning av utgiftene som er påført utenfra, men 
som kommunen likevel må håndtere. Kommunedirektøren foreslår derfor at vi i denne krevende 
situasjonen utsetter viktige satsinger eller reformer som staten ikke har funnet mulig eller ønskelig å 
finansiere. Dette gjelder blant annet Fritidskortet og skolemat. Gode velferdstiltak som det har vært 
jobbet med å iverksette i 2022, men som det nå ikke er penger til. Forslaget er at disse foreløpig stanses 
og utsettes til det foreligger statlig finansiering. Samtidig er jeg glad for at vi har klart å skjerme 
satsingen på heltidskultur som vil bli fullført i 2023. En satsing som også er et viktig grep for å redusere 
de økte utgiftene til vikarbyrå og overtid i helse- og omsorgstjenestene. 

Det er de to store avdelingene OK og HO som må gjøre de største driftstilpasningene fordi de har de 
største andelene av budsjettet. I 2022 hadde OK 42 prosent av budsjettet, mens HO disponerte 43 
prosent. All øvrig drift i kommunen utgjør 15 prosent av årets driftsbudsjett. 

Størst utfordring har OK med et totalt behov for driftstilpasninger på 86 millioner kroner. Det har vært 
svært krevende å finne tilstrekkelig mengde realiserbare tiltak. Kommunedirektøren legger fram forslag 
på om lag 66 millioner kroner. Her er det tiltak på barnehager, skoler, familie, barnevern og kultur. I 
tillegg foreslår kommunedirektøren at OK tilføres 20 millioner midlertidig i omstillingsmidler for å dekke 
tiltak som ikke lar seg realisere i 2023, men som må løses senere i økonomiperioden. 

For HO er det reelle behovet for driftstilpasninger 61 millioner kroner, men også på dette området 
foreslår kommunedirektøren å tilføre midlertidige driftsmidler på 20 millioner kroner i 2023, slik at 
avdelingen skal effektuere 41 millioner kroner i 2023. Helse og omsorg må gjennomføre tiltak som 
treffer hele avdelingen sin virksomhet. 

Færre ledere 

I de øvrige avdelingene foreslår kommunaldirektøren en reduksjon i drift på i underkant av 7 millioner 
kroner. Også her tilpasninger som treffer bredt og der alle bidrar for å få til et budsjett i balanse. Felles 
for disse avdelingene er at de i hovedsak har innfridd vedtakene i tidligere budsjett og drifter i balanse. 

I 2022 er det gjennomført en analyse av kostnaden til administrasjon av Bodø kommune. Den viser at 
det de siste årene er gjennomført mange tiltak for å redusere kostnadene til administrasjon og ledelse. 
Bodø kommune bruker i dag betydelig mindre ressurser på dette området enn sammenlignbare 
kommuner. Det vil likevel bli gjort flere tilpasninger i 2023. Kommunedirektøren har besluttet at teknisk 
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avdeling (TA) og utbygging- og eiendomsavdelingen (UE) får felles ledelse neste år. Dette skjer gjennom 
en pilot der avdelingene i løpet av 2023 skal legge fram et forslag til framtidig organisering. Piloten vil gi 
en innsparing neste år på om lag 3 millioner kroner, men det er et mål at arbeidet skal gi større 
synergier på sikt. 

Kommunedirektøren forslår også at samfunn- og næringsavdelingen tilføres to nye stillinger for å styrke 
næringsarbeidet neste år. Disse finansieres fra næringsfondet. Arbeidet med å tiltrekke seg nye 
virksomheter både i offentlig og privat sektor er avgjørende for å skape ny vekst og flere arbeidsplasser i 
Bodø. Det framtidige nye byområdet på Hernes skal også fylles med virksomhet. Dette arbeidet må nå 
forsterkes skal kommunen lykkes med sitt mål om 10 000 nye arbeidsplasser innen 2050. 

 Det blinker fortsatt gult 

Gjennom koronaen ble vi vant til å bruke trafikklys for å beskrive situasjonen og hvilke tiltak som er 
nødvendig for en forsvarlig håndtering. Bodø kommune treffes hardt av den høye kostnadsveksten 
nasjonalt og internasjonalt. Det er knyttet stor usikkerhet til den økonomiske utviklingen de neste 
årene. Kommunen har også svært begrensede reserver for å håndtere ytterligere pris- og renteøkninger. 
Kommunedirektørens klare oppfatning er at det fortsatt blinker gult for økonomien i Bodø 
kommune.  Dersom utviklingen fortsetter i samme retning, vil vi fort kunne havne i rød sone med svært 
begrenset handlingsrom eller i verste fall bli satt under administrasjon. Kommunedirektøren vil 
understreke at kommunen ikke er der ennå, men farelampene blinker tydelig.  

I den nye kommuneloven strammes kravene til økonomisk styring betydelig inn. Kommunens ansvar for 
å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres, blant annet ved at det innføres 
overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen som skal sikre: 

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

Kommuneloven slår fast at det er kommunestyret/bystyret som har det øverste ansvaret for 
kommunens økonomi. Kommunedirektøren vil derfor be bystyret om at administrasjonen får et klart 
mandat i den kommende planperioden til å bringe økonomien i Bodø kommune mot grønn sone. 

 Oppdrag grønn økonomi 

For Bodø kommune er det ikke lengre nok å foreta driftstilpasninger gjennom de planlagte 
effektiviseringskutt. De vedtatte driftstilpasninger har gjennom 2022 vist seg også å være vanskelig å 
gjennomføre uten nødvendige strukturelle grep. Økonomien kan ikke lengre håndteres med justeringer, 
vi må være villige til å skru på noen store brytere. I 2022 har omstillingsarbeidet vært håndtert gjennom 
«oppdrag grønn økonomi». Mange tiltak i planen er helt eller delvis gjennomført. Kommunedirektøren 
er sammen med administrasjonen i gang med å oppdatere «oppdrag grønn økonomi» med en forbedret 
tiltaksplan for nødvendige omstillinger i økonomiplanperioden. Planen omtales senere i 
budsjettdokumentet, men vil ha følgende hovedpunkter: 

• Gjennomføre nye analyser av hvor kommunen kan gjennomføre strukturelle omstillinger og 
legge fram dette for politisk behandling. Kommunens organisering av tjenestetilbudet må 
gjennomgås for å se på hvilke strukturelle grep som kan gjøres for å sikre en mer bærekraftig 
produksjon med fortsatt gode og forsvarlige tjenester. Dette gjelder spesielt på de store 
områdene innenfor oppvekst og omsorg. 
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• Kommunedirektøren vil i løpet av 2023 gjennomføre nødvendige utredninger for å se om vi har 
en god nok arbeidsdeling mellom de kommunale foretakene og kommunens egne enheter. 
Dette gjelder spesielt på områdene idrett og kultur, samt drift av havn og teknisk avdeling. 
  

• Fortsette arbeidet med å redusere kommunens arealbruk. Ifølge Agenda Kaupang har Bodø 
kommune langt høyere kostnader på dette området enn sammenlignbare kommuner. Ledig 
kapasitet må utnyttes før det gjøres nye investeringer. Arbeidet med å redusere eksterne 
leieavtaler må fortsette. Det arbeides med en plan for å gjennomgå og vurdere mer effektiv 
utnyttelse av alle kommunens egne bygg. Det må også vurderes om bygningsmassen kan endres 
eller utvikles slik at den i større grad er tilpasset kommunes framtidige tjenestebehov. 
  

• Redusere eller utsette planlagte investeringer i bygg og anlegg som krever låneopptak. Det vil i 
forbindelse med perspektivanalysen legges fram en oversikt over framtidige investeringsbehov 
og en langsiktig strategi for å håndtere disse.  
  

• Nødvendige investeringer som gjøres i perioden, må i tillegg til en solid faglig behovsvurdering, 
også kunne vise til identifiserbare gevinster i form av økt kapasitet eller mer effektiv drift. Det 
skal utvikles et gevinstregister. 
  

• Egenkapitalandelen må styrkes i framtidige investeringer. 
  

• Det må i de årlige budsjettene framover avsettes midler til en gradvis oppbygging av fond, og 
legges en plan for hvordan målet for fondsgraden kan oppfylles. 
  

• Arbeidet med driftstilpasninger må fortsette for å sikre at nødvendige innstramninger blir 
gjennomført. Det vil bli stilt klare krav til budsjettdisiplin. Agenda Kaupang sine rapporter viser 
at kommunen fortsatt har betydelig høyere kostnader på tjenesteproduksjonen enn 
sammenlignbare kommuner. Lovpålagte oppgaver må prioriteres framfor andre tjenester. Det 
må legges en langsiktig plan på hvordan kommunen kan nå målet om en resultatgrad bedre enn 
1,75 prosent.  
  

• Antall ansatte må reduseres i perioden. Det vil være krav til streng stillingskontroll. Bare helt 
nødvendige stillinger skal lyses ut. Dersom streng stillingskontroll ikke er nok, må sterkere 
virkemidler vurderes. 

 Stort mulighetsrom 
 
Bodø kommune vil de neste årene ha en utfordrende situasjon med store driftstilpasninger og krevende 
omstillinger. Vi må også leve med svært usikre rammebetingelser framover. Vi har imidlertid de siste 
årene vist stor evne til å håndtere kriser og utfordringer. Det har gitt oss viktig kompetanse og erfaringer 
som vil komme til nytte framover. Det har i hele 2022 vært jobbet godt med å finne faglige løsninger 
som skal gi robuste og bærekraftige løsninger. Dette arbeidet vil fortsette i neste økonomiperiode. Det 
er et tydelig mål om å levere gode og forsvarlige tjenester i planperioden, tross de omstillinger som må 
gjennomføres. 

De ansatte i Bodø kommune har de siste årene stått i krevende omstillinger som har vært utfordrende. 
Likevel må kommunedirektøren også denne gangen be de ansatte om å bidra enda mer for å omstille 
organisasjonen og tjenestene de neste årene. Det blir svært viktig at vi ledere sørger for gode og 
inkluderende prosesser i tett samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte. Bodø kommune har flinke og 
kunnskapsrike medarbeidere som har bevist at de finner gode svar på vanskelige utfordringer. Når vi lar 
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kunnskap møte de gode erfaringene fra praksisfeltet skapes det nye løsninger. Skal kommunen lykkes 
med de nødvendige omstillingene må vi som ledere lytte til de ansatte og gi nødvendig handlingsrom.  

I 2022 satte vi i gang arbeidet med regjeringens tillitsreform. Dette arbeidet vil få enda større 
oppmerksomhet neste år. Det er viktig at vi sammen; politikk, administrasjon og tillitsvalgte, løfter dette 
arbeidet. Kommunedirektøren har utfordret alle sine ledere til å engasjere seg i arbeidet med 
tillitsreformen. Skal vi lykkes med gode prosesser for omstilling må det være god tillit mellom partene. 

Bodø kommune skal fortsatt være en trygg og god arbeidsplass, der det vil være viktig å sikre seg 
kompetente medarbeidere og ledere som har en god faglig utvikling. Samtidig må vi som jobber for 
Bodø kommune se og forstå innbyggernes behov for tjenester. Selv om alle ønsker ikke kan innfris - vil 
Bodø kommune de neste årene fortsatt levere et godt og forsvarlig tjenestetilbud. 

 Kommunedirektøren 

Bodø, 3. november 2022. 

Klimabudsjett 
 
Klimagassutslippene i Bodø skal, i 2030, være redusert med 70 %, sammenlignet med 2009. Videre har 
kommunen forpliktet seg til Storbyerklæringen og ambisjonen om utslippsfrie kommunale bygg- og 
anleggsplasser innen 2025. Dette er høye mål. Bodø kommune har derfor utviklet et klimabudsjett som 
skal være et styringsverktøy for disse målene. Klimabudsjettet presenterer tiltak med tilhørende ansvar 
for gjennomføring innenfor kommunens enheter. Ansvaret inkluderer rapporteringskrav om status på 
klimatiltakene på lik linje med den økonomiske rapporteringen.   

Målet om 70 % reduksjon i utslipp er rettet mot utslippsberegningene til Miljødirektoratet, som 
inkluderer direkte utslipp innenfor kommunens geografiske grenser. For eksempel vil utslipp som følger 
av å kjøre et fossildrevet kjøretøy i Bodø tilskrives vårt klimaregnskap. Derimot vil utslipp som følger 
uttak av ressurser, produksjon og transport av materialer for å produsere kjøretøyet, inngå 
som indirekte klimagassutslipp. Disse tilskrives ikke utslippene innenfor Bodø kommunes grenser. 
Indirekte utslipp er like viktig å adressere og jobbe med å redusere som de direkte utslippene, men de er 
vanskelige å følge utviklingen av. En viktig begrensning ved klimabudsjettet er nettopp dette, at effekten 
av mange effektive tiltak ikke kan måles og føres i klimaregnskapet. Dette gjelder også noen av de mest 
kostnadseffektive klimatiltakene en kommune kan iverksette: klimavennlige anskaffelser og 
arealeffektiv samfunnsutvikling.    

Årets klimabudsjett inkluderer en referansebane for utslippsutvikling i Bodø-samfunnet. En 
referansebane er en prognose over hvordan klimagassutslippene er forventet å utvikle seg dersom 
kommunen ikke gjør ytterligere klimatiltak. Referansebanen viser blant annet statlige og regionale tiltak 
som fører til utslippskutt i Bodø kommune, samt befolkningsutvikling og store utviklingsprosjekter som 
ny lufthavn Bodø.    

Klimabudsjettet viser at dersom Bodø kommune skal nå de ambisiøse klimamålene kreves det en stor 
innsats av byens innbyggere og næringsliv, og et aktivt samarbeid mellom kommunens egne 
virksomheter og avdelinger, så vel som andre lokale, regionale og statlige myndigheter. Bodø kommune 
er blant annet avhengig av at stat- og lokale og regionale aktører legger til rette for utslippskutt 
ettersom kommunen ikke har direkte myndighet over alle de største utslippsdriverne i Bodø-
samfunnet.    
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De største utslippskildene i Bodø kommune er sjøfart, bygg- og anleggsvirksomhet og veitrafikk. Det er 
derfor størst fokus på tiltak innen disse sektorene i klimabudsjettet. Det er ventet en sterk økning i 
utslipp fra bygg- og anleggsbransjen, som følge av høy aktivitet under den 
kommende flyplassutbyggingen, og etter hvert utvikling av den nye bydelen. Det er derfor stort behov 
for tiltak innen denne sektoren framover.  

Klimastatistikk 
 
Tallgrunnlag for grafer og tabeller med sammenligning mellom kommuner er sist publiserte statistikk 
2020 fra Miljødirektoratet. 

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

 
 

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

  Bodø Fredrikstad Skien Haugesund Ålesund 
Annen mobil 
forbrenning 

19 670,5 18 360,7 16 909,2 16 830,0 17 985,2 

Avfall og avløp 13 440,7 15 031,3 19 167,6 6 999,1 10 701,8 
Energiforsyning 505,6 68 862,0 305,1 0,0 52 063,1 
Industri, olje og gass 5 431,2 44 807,3 0,0 0,0 7 299,9 
Jordbruk 12 078,8 11 958,0 18 769,9 3 761,9 14 394,2 
Luftfart 11 261,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
Oppvarming 3 050,2 6 088,6 7 054,2 6 332,1 4 465,9 
Sjøfart 62 161,2 15 995,4 834,5 46 505,2 171 289,9 
Veitrafikk 30 256,9 60 385,8 40 300,3 25 842,8 61 545,9 
Sum 157 855,9 241 489,1 103 341,8 106 271,1 339 746,0 
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Utslipp av klimagasser per år 
 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

 
 

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

  2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Annen mobil 
forbrenning 

17 577,6 36 593,9 28 049,6 23 795,9 23 068,4 25 094,6 20 164,3 19 670,5 

Avfall og avløp 14 258,9 16 497,8 16 926,6 16 321,3 15 150,4 14 751,6 8 551,2 13 440,7 
Energiforsyning 0,0 0,0 72,0 1 008,0 771,7 412,4 776,9 505,6 
Industri, olje og gass 13 902,6 7 135,4 7 519,6 5 950,5 7 153,5 8 562,7 4 520,6 5 431,2 
Jordbruk 13 208,9 13 540,8 12 578,0 12 305,5 12 068,9 11 434,9 11 739,4 12 078,8 
Luftfart 16 932,8 16 098,5 15 644,2 15 463,9 16 038,7 16 389,3 17 934,3 11 261,0 
Oppvarming 12 635,4 12 507,9 9 264,3 7 885,9 5 760,7 5 655,4 4 273,5 3 050,2 
Sjøfart 55 484,3 55 484,3 55 484,3 62 417,3 66 353,9 68 621,9 71 132,5 62 161,2 
Veitrafikk 37 572,5 37 116,8 36 269,1 34 334,9 31 685,2 32 462,3 31 841,4 30 256,9 
Sum 181 573,0 194 975,4 181 807,6 179 483,1 178 051,3 183 385,2 170 934,1 157 855,9 
 
 
Klimatiltak 
 
Alle tiltak i dette klimabudsjettet er plassert i tabeller kategorisert etter:   

• Direkte utslipp  
• Indirekte utslipp  
• Tiltak som inngår i referansebanen    

 Tabellen direkte utslipp viser en oversikt over tiltakene som vil gi en effekt på klimaregnskapet til 
Miljødirektoratet. Dette er tiltak som adresserer utslipp innenfor kommunens geografiske grenser. 
Tabellen viser både tiltak der det har vært mulig å anslå en kvantifisert utslippsreduksjon av, samt ikke-
kvantifiserbarete tiltak. Det er verdt å understreke at for noen av anslagene er usikkerheten betydelig. 
Ikke-kvantifiserbare tiltak er tiltak som antas å ha betydelig utslippsreduserende effekt, men der det 
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ikke er grunnlag for hvor usikkerheten er vurdert som for stor til å tallfeste eller måle effekten. Selv om 
utslippsreduksjonene av tiltakene ikke er tallfestet, betyr ikke det at tiltakene nødvendigvis har mindre 
påvirkning på utslippene i Bodø enn de kvantifiserte tiltakene. De ikke-kvantifiserte tiltakene er vurdert 
etter om de har høy, middels eller lav utslippsreduserende effekt.   

Tabellen indirekte utslipp viser tiltak som gir utslippsreduksjoner også utenfor kommunens grenser. 
Effekten av disse tiltakene vil ikke synliggjøres i grafen over utslippsutvikling før metodeutviklingen har 
kommet lenger, men er like viktig å jobbe med som de direkte utslippene. Tiltakene mot indirekte 
utslipp synliggjør bredden av virkemidler som blir tatt i bruk av Bodøsamfunnet.  

I tabellen referansebane finnes en oversikt over forventet utvikling i sektorer som påvirker våre direkte 
utslipp. Dette er prognoser basert på generelle samfunnstrender som vil påvirke klimagassutslippene 
den kommende tiårsperioden. Framskrivningene i referansebanen baserer seg på 
nasjonale, regionale og lokale klimatiltak og politiske vedtak, som gjennomføres uavhengig av Bodø 
kommunes klimabudsjett, men som likevel har stor innvirkning på Bodøs utslippsutvikling. “Sektor” i 
tabellene henviser til kategoriseringen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap. Under 
tabellene gis korte beskrivelser av tiltakene.  

Det er flere nye tiltak i årets klimabudsjett som foreslås finansiert i økonomiplan 2023-2026.  Alle 
tiltakene er omdisponeringer av allerede vedtatt budsjett fra økonomiplan 2022-
2025. Kommunedirektøren foreslår at klimavekting innarbeides som kriterium i alle større 
utbyggingsprosjekt fra og med 2023. Det er i økonomiplan 2023-2026 ikke foreslått egne 
investeringsmidler i klimabudsjettet, men restbevilgning til pilotprosjekt vei Sjøgata er foreslått til 
rammen for Sjøgata-prosjektet. 

Klimatiltak med i økonomiplanen 
 

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

d 2023 
Totalkostn

ad 2023-
2026 

Sektor Ikke-
kvantifise
rt effekt 

Reduksjo
n 2023 

Reduksjo
n 2024 

Reduksjo
n 2025 

Reduksjo
n 2026 

Beskrivelse av 
finansiering 

Anskaffelse av 
utslippsfri 
kommunal 
maskinpark 

0 0 Annen 
mobil 
forbrennin
g 

Ikke satt 70,0 200,0 400,0 500,0 Fra og med 2023 
innarbeides 
klimavekting som 
kriterium i alle 
større 
utbyggingsprosje
kt i Bodø 
kommune 

 
Grønn 
prosjektering i 
Moloveien 

0 0 Annen 
mobil 
forbrennin
g 

Ikke satt 0,0 100,0 150,0 0,0  

Klimamillionen 1 000 4 000 Annen 
mobil 
forbrennin
g 

Medium 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiplan 
2023-2026, 
driftsbudsjettet 

 
Pilotprosjekt vei 
Sjøgata 

0 0 Annen 
mobil 

Ikke satt 133,0 0,0 134,0 0,0 Restbevilgning 
2024 kr 
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forbrennin
g 

2.402.000 inngår 
i 
investeringsprosj
ekt Sjøgata. 

 
Utslippsfrie bygg- 
og anleggsplasser 
på oppdrag fra 
Bodø kommune 

0 0 Annen 
mobil 
forbrennin
g 

Høy 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra og med 2023 
innarbeides 
klimavekting som 
kriterium i alle 
større 
utbyggingsprosje
kt i Bodø 
kommune. Det er 
ikke satt av 
kommunale 
midler i 2023, 
ettersom 
markedsbaserte 
løsninger 
eksisterer for en 
rekke 
utslippskutt.   

 
Klimakommunikasj
on 

200 200 Miljøledel
se 

Medium 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiplan 
2023-2026, 
driftsbudsjettet 

 
Elektrifisering av 
Kjerringøyferga 

0 0 Sjøfart Ikke satt 0,0 676,0 676,0 676,0  

ESI og EPI - 
Incentivordning til 
rederier som 
minimerer sine 
utslipp 

0 0 Sjøfart Medium 0,0 0,0 0,0 0,0  

Nullutslippsteknol
ogi på ny kontrakt 
til 
vestfjordfergene 

0 0 Sjøfart Ikke satt 6 950,0 13 900,0 13 900,0 13 900,0  

Klimakutt i 
asfaltproduksjon 

0 0 Veitrafikk Ikke satt 50,0 100,0 100,0 100,0  

Utslippsfri 
varetransport i 
anskaffelser 

0 0 Veitrafikk Medium 0,0 0,0 0,0 0,0  

Sum 1 200 4 200   7 203,0 14 976,0 15 360,0 15 176,0  
 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Anskaffelse av utslippsfri kommunal maskinpark 
I 2022 har kommunen bestilt sin første utslippsfrie gravemaskin. Denne forventes levert i november 
2022. Utslippsreduksjonene må derfor flyttes med 1 år ut i tid. Forventet reduksjon i de påfølgende år 
må anses som svært usikre og påvirkes av utskiftingstakten i kommunes maskinpark. 

 
Finansiering 
Fra og med 2023 innarbeides klimavekting som kriterium i alle større utbyggingsprosjekt i Bodø 
kommune 
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Elektrifisering av Kjerringøyferga 
Nordland fylkeskommune drifter fergesambandet mellom Festvåg og Misten (Kjerringøyferga). Den 
korte overfartstiden gjør fergestrekningen ideell for elektrifisering. Dagens kontrakt løper til og med 
31.12.2023 (med mulighet for forlenging ett år). Nordland fylkeskommune vurderer å elektrifisere 
sambandet ved neste kontraktsperiode, men det er ikke gjort noe endelig politisk vedtak angående 
dette. I klimabudsjettet er det lagt til grunn at elektrifisering vil være reelt i kommende 
kontraktsperiode. 

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

 
Grønn prosjektering i Moloveien 
Moloveien skal rustes opp. Kommunen har fått statlige midler til å prosjektere Moloveien på en «grønn» 
måte, altså at potensialet for mer klimavennlige løsninger planlegges inn i prosjektet på et tidligst mulig 
stadium. Som del av prosjekteringen vil det settes opp et klimabudsjett for prosjektet.  

 
Klimakommunikasjon 
Effekten av klimabudsjettet og de overordnede strategiene i klima- og energiplanen avhenger av 
forankring hos byens innbyggere og næringsliv. Det er nå tilsatt en kommunikasjonsrådgiver som det 
neste året skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å løfte fram tiltakene fra klimabudsjettet og 
handlingsplan naturmangfold. En godt gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi kan skape mereffekt av 
de finansierte tiltakene, samtidig som den vil formidle informasjon på en måte som skaper konstruktiv 
dialog og ikke polariserte, tidkrevende debatter. Gjennom kommunikasjonsarbeidet blir det lagt vekt på 
hvordan klimaarbeidet i kommunen gjør byen til et bedre sted å bo i. Det kan skape identitet og 
stolthet, og gjøre byen mer attraktiv for potensielle tilflyttere. 

 
Finansiering 
Økonomiplan 2023-2026, driftsbudsjettet 

 
Klimakutt i asfaltproduksjon 
Opptil 40% av utslipp fra veiutbygginger kommer fra produksjon og utlegging av asfalt. Bodø kommunes 
forbruk av asfalt fører med seg utslipp i størrelsesorden 300-500 tonn CO2 per år. Sjøgata kommer i 
tillegg, med et utslipp tilsvarende ett års normalt forbruk/utslipp. 

Statens Vegvesen har utviklet en modell for prising av utslipp fra asfaltproduksjon, og oppnådd 
reduksjon på 25% i løpet av 4 år. Vi ønsker å benytte oss av samme modell, muligens med enkelte 
modifikasjoner. For å få mest mulig ut av dette vil vi samarbeide med Nordland fylkeskommune om å 
innføre samme tiltak, som vil skape synergier for oss og betydelig større totale utslippskutt.  

Ved at Bodøområdets tre største innkjøpere av asfalt (Statens Vegvesen, Nordland Fylkeskommune og 
Bodø kommune) går sammen om å stille krav kan vi videre forvente at produsenten vil jobbe mer aktivt 
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med å få ned utslippene over hele produksjonslinjen. Vi forventer derfor betydelige ringvirkninger hvor 
også SVV og NFK sine utslipp forbundet med asfaltproduksjon reduseres.  

Klimagassreduksjon: 50 tonn i 2023, 100 tonn i 2024. Etter dette må det forventes at utviklingen går 
saktere.  

Disse kuttene gjelder asfalt som kjøpes av Bodø kommune. Ved at Bodø kommune bidrar til omstilling 
hos produsent til det totale utslippskuttet fra alle innkjøpere, kan det forventes en total 
utslippsreduksjon på 10-30 ganger dette.  

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

 
Finansiering 
Økonomiplan 2023-2026, driftsbudsjettet 

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

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

Sjøgata-prosjektet vil utføres av Veinor, og med 3 stk utslippsfrie gravemaskiner. Veinor har beregnet 
effekten av dette til 267 tonn CO2 over prosjektets levetid. Det vil fortsatt være noen utslipp frå mindre 
maskiner og utstyr, men disse er minimale i forhold til utslipp frå gravemaskinene.  

Kommunen la opprinnelig til grunn at Sjøgata, utført med fossile maskiner, ville medført utslipp på 668 
tonn CO2. Dette anslaget var basert på et standardtall for utslipp per m2 anleggsplass.  

 
Finansiering 
Restbevilgning 2024 kr 2.402.000 inngår i investeringsprosjekt Sjøgata. 
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Utslippsfri varetransport i anskaffelser 
Kommunen skal i alle nye konkurranser over nasjonal terskelverdi hvor transport er en del av kontrakten 
sette bruk av utslippsfri (elektrisitet/hydrogen) kjøretøy som tildelingskriterium. Standardkrav i 
«Veiledning transportkrav og -tildelingskriterier» skal benyttes, og veiledningen skal oppdateres jevnlig. 
Vurdere dette som fremtidig enhetlige krav i kontrakter som gjør det mulig å aggregere data på 
systemnivå f.eks til klimabudsjett og klimaregnskap. 

 
Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser på oppdrag fra Bodø kommune 
Kommunen vil vekte utslippskutt i alle bygg- og anleggsprosjekter frå og med 2023.  

Gjennom Storbyerklæringen har Bodø kommune forpliktet seg til å jobbe mot en målsetting om 
utslippsfri kommunale bygg- og anleggsplasser innen 2025, og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i hele 
Bodøsamfunnet innen 2030. Tiltaket innebærer kravstilling og utforming av konkurransegrunnlag og 
omhandler bygg- og anleggsvirksomhet som skjer på oppdrag for Bodø kommune. Gjennom en trinnvis 
innføring av vekting (2023) sterkere vekting/krav (2024) og krav til nullutslipp i 2025 skal Bodø 
kommune jobbe for utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet. I tillegg skal kommunen utrede muligheter 
for å stille krav til private og statlige utbyggere gjennom reguleringsplaner. 

 
Finansiering 
Fra og med 2023 innarbeides klimavekting som kriterium i alle større utbyggingsprosjekt i Bodø 
kommune. Det er ikke satt av kommunale midler i 2023, ettersom markedsbaserte løsninger eksisterer 
for en rekke utslippskutt.   

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

d 2023 
Totalkostna

d 2023-
2026 

Sektor Ikke-
kvantifise
rt effekt 

Reduksjo
n 2023 

Reduksjo
n 2024 

Reduksjo
n 2025 

Reduksjo
n 2026 

Beskrivelse 
av 
finansiering 

Egenandel til 
søknader 
klimatiltak 

220 1 130 Annen 
mobil 
forbrennin
g 

Høy 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiplan 
2023-2026, 
driftsbudsjett
et 

 
Bevaring og 
planting av bytrær 

50 650 Annet Lav 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiplan 
2023-2026, 
driftsbudsjett
et 

 
Brøyting av 
kommunale 
sykkelveier 

0 300 Annet Lav 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiplan 
2023-2026, 
driftsbudsjett
et 

 
Energieffektiviseri
ng gjennom 
energirådgivning 

250 750 Annet Ikke satt 208,0 208,0 208,0 0,0 Økonomiplan 
2023-2026, 
driftsbudsjett
et 
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Miljøpris 50 200 Annet Lav 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiplan 

2023-2026, 
driftsbudsjett
et 

 
Næring for klima 0 0 Annet Medium 0,0 0,0 0,0 0,0  
ENØK-tiltak i 
eksisterende og ny 
kommunal 
bygningsmasse 

0 0 Bygg Høy 0,0 0,0 0,0 0,0  

Krav til 
passivhusstandard 
i ny kommunal 
bygningsmasse 

0 0 Bygg Medium 0,0 0,0 0,0 0,0  

Prosjektering for 
ombruk i 
bygg/ombruk av 
eksisterende bygg 

100 200 Bygg Høy 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiplan 
2023-2026, 
driftsbudsjett
et 

 
Gjenbruk av 
møbler/IKT 

0 0 Innkjøp Høy 0,0 0,0 0,0 0,0  

Klimavekting i 
anskaffelser 

0 0 Innkjøp Høy 0,0 0,0 0,0 0,0  

Redusere 
kommunens 
forbruk 

0 0 Innkjøp Høy 0,0 0,0 0,0 0,0  

Redusere 
matsvinn i 
anskaffelser 

0 0 Innkjøp Høy 0,0 0,0 0,0 0,0  

Miljøfyrtårn 0 0 Miljøledels
e 

Medium 0,0 0,0 0,0 0,0  

Sum 670 3 230   208,0 208,0 208,0 0,0  
 
 

Beskrivelse klimatiltak 
 
Bevaring og planting av bytrær 
Det foreslås tiltak for å bevare store, friske trær i by-/bygdesentra for å øke opptak av karbon, og som 
en del av klimatilpasningsarbeidet, overvannshåndtering m.m.. Det foreslås en tilskuddsordning for 
treplanting rettet mot kommunens innbyggere, og samarbeid med utbyggere, frivillige og næringsliv. 
Tiltaket er også forankret i urbant landbruk, KDP for grønnstruktur, handlingsplan naturmangfold og 
temaplan overvannshåndtering. 

Finansiering 
Økonomiplan 2023-2026, driftsbudsjettet 

Brøyting av kommunale sykkelveier 
I kommunedelplan for sykkel står det at prioriterte sykkeltraseer skal brøytes ned til maksimum snølag 2 
cm. De «tidligere» prioriterte gang og sykkelveiene i vinterdrift er Reinslettveien, Torvgata og 
Jernbaneveien (RV 80 og siste del av Jernbaneveien inn mot Sjøgata er Statens Vegvesen sitt ansvar), 
Gamle Riksvei, Bodøsjøveien, deler av Soløyvannsveien, Bodøveien, Sørstrupen og Hestdalen/Limyra. 

Total lengde lengde på disse er ca 21,8 km og brøyting med prioritert standard koster 2,2 mill/år mot 1,4 
med normal standard. Dette er viktig med tanke på signaleffekt og faktisk reduksjon av klimautslipp med 
overgang til sykkel. 
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Finansiering 
Økonomiplan 2023-2026, driftsbudsjettet 

Egenandel til søknader klimatiltak 
Bodø kommune skal aktivt følge med på, og søke relevante utlysninger av midler øremerket 
klimaarbeidet. For å kunne realisere ambisjonene som ligger den vedtatt Klima- og energiplanen 2019-
2031, samt i Ny by – Ny flyplassprosjektet om at første utbyggingstrinn skal bygges som et 
nullutslippsområde og være førende for videre utvikling av byen, er det behov for å utføre ytterligere 
testinger av smart grønn teknologi. Dette er viktig for å fylle kunnskaps-, kompetanse- og erfaringsgapet 
mellom dagens praksis og dit kommunen skal i fremtiden. Bodø står ovenfor et presset overføringsnett i 
årene som kommer som følge av økt elektrifisering av mange sektorer. Det vil derfor være behov for 
fleksible energiløsninger, som vi må teste ut nå for å kunne implementere resultatene i byggingen av Ny 
bydel i 2030. Eksempler på slike virkemidler er Klimasats, Enova, Statsforvalteren skjønnsmidler ) etc. 
Kommunen skal fortløpende vurdere deltagelse i FoUI samarbeid gjennom finansiering fra Norges 
forskningsråd, Horizon 2030 m.m., dersom prosjektene kan tilføre økt kompetanse og kapasitet til å 
oppfylle politiske målsetninger og lovpålagte oppgaver.  

 
Finansiering 

Økonomiplan 2023-2026, driftsbudsjettet 

 
Energieffektivisering gjennom energirådgivning 
I Norge står energiforbruket til private husholdninger for om lag 25% av vårt totale energiforbruk, 
hvorav 60% av dette går til oppvarming. For å nå klima- og energimålene for fremtiden er det derfor 
essensielt å kutte dette forbruket. Kommunen har en viktig rolle som pådriver og kunnskapsformidler av 
energieffektivisering i husholdninger og næringsliv. Bodø Kommune ønsker derfor å tilby 
energirådgivning for kommunens innbyggere og på den måten øke andelen energieffektiviseringstiltak i 
private husholdninger. 56% av kommunens boliger er bygget før 1990, og kan forventes å ha ekstra 
behov for energieffektiviseringstiltak. Eksempler på energieffektiviseringstiltak kan være etter-isolering, 
tilkobling til fjernvarmenettet, installasjon av solceller, jordvarme og/eller varmepumpe.  

I tillegg viser de siste analysene over kapasiteten i strømnettet i Bodø-regionen at det er et presset 
strømnett. Med tanke på den økte planlagte elektrifiseringen av vei, bane, maritim, industri, etc. så vil 
overføringskapasiteten bli mer presset i årene som kommer. Å redusere forbruket av strøm gjennom 
energieffektivisering i boligmassen, er vurdert til å være en billig og effektiv måte å sikre smart bruk av 
den totale effekten i markedet. 

I tillegg skal kommunen benytte verktøyet på egne boliger/utleieboliger. Dette vil effektivisere 
kommunens interne arbeid. 

Midlene benyttes til å kjøpe inn en tjeneste som tilbyr en brukervennlig digital løsning til 
privatbefolkningen og kommunen, som viser effekten av ulike energieffektiviseringstiltak, samt tilgang 
på 50 personlige digitale energirådgivningstimer i året. 

Finansiering 
Økonomiplan 2023-2026, driftsbudsjettet 
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ENØK-tiltak i eksisterende og ny kommunal bygningsmasse 
Bodø kommune jobber systematisk med ytterligere energieffektiviserende tiltak i den eksisterende 
kommunale bygningsmassen for å nå målsettingen i klima- og energiplan 2019-2031 om 25 % reduksjon 
i energiforbruket innen 2025. 

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

 
Klimavekting i anskaffelser 
Det skal jobbes med klimakriterier og vekting i anskaffelser som bidrar til å redusere klimagassutslipp 
med 10%.  

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

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

 
Miljøpris 
Bodø kommune oppretter en egen miljøpris for å anerkjenne samfunnsaktører som utmerker seg i 
arbeidet med å nå kommunens klima- og miljømål. Miljøprisen består av en innrammet kunstplakat og 
40.000 kroner. Det utarbeides vedtekter for prisen. 

 
Finansiering 
Økonomiplan 2023-2026, driftsbudsjettet 

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

 
Prosjektering for ombruk i bygg/ombruk av eksisterende bygg 
Gjenbruk av bygg blir et stadig mer aktuelt alternativ til riving og nybygg. Gjennom kommunens 
eiendomsforvaltning vil muligheter for ombruk av egne bygg i stedet for riving, bli kartlagt. Kommunen 
vil søke Enova om støtte til gjennomføring av ombruksprosjekter og søke innovasjonsmidler og 
partnerskap i FoUI for prosjektstillinger. Dette gjelder særlig to områder: 

1 Verktøy for beregning av klimaeffekt ved vedlikehold/rehabilitering av bygg (sammenliknet med riving 
og nybygg). Ivaretagelse/rehabilitering av allerede eksisterende bygg fremfor forfall, riving og nybygg er 
effektivt tiltak for å unngå de store utslippene knyttet til nybygging. Det mangler i dag verktøy for å 
beregne klimaeffekt av ulike livsløp for bygg, noe som gjør det krevende å planlegge hva som vil være 
beste klimatiltak, samt å beregne gevinst av vedlikeholdsarbeid som gjøres. 

2 Gjenbruk av byggematerialer - Det jobbes for opprettelse av marked for gjenbruk av byggematerialer i 
Bodø. Det er mye usikkerhet og langt tidsperspektiv før løsningen er tilgjengelig i relevant skala. For økt 
gjenbruk og beregning av klimaeffekt ved gjenbruk i egne prosjekter foreslås å anskaffe digital plattform 
for tilgjengeliggjøring av gjenbrukbare materialer. For økt effekt anbefales også å tilgjengeliggjøre 
arealer for mellomlagring av materialene med høy gjenbruksverdi. Løsningen kan også benyttes for 
gjenbruk av møbler. CityLoops-prosjektet vil jobbe med utarbeidelse av løsningsforslag i samråd med 
Utvikling- og eiendomsavdelingen. 

 
Finansiering 
Økonomiplan 2023-2026, driftsbudsjettet 

 
Redusere kommunens forbruk 
Kommunen bestiller hver dag mengder av varer og tjenester, med bedre planlegging og logistikk rundt 
bestilling kan vi redusere vårt forbruk, og dermed både klimafotavtrykk og kostnader. Kommunen skal 
gjennomføre kompetansehevende tiltak for bestillere for å redusere kommunens forbruk, slik som 
nettkurs og tettere oppfølging av ansatte med bestillingsmyndighet. Det skal utarbeides en veileder for 
miljøvennlig bestilling. Oppfølging av den kommende anskaffelsesstrategien på våre innkjøpsbehov er 
også et viktig tiltak for å redusere forbruk. 

 
Redusere matsvinn i anskaffelser 
Kommunen skal kartlegge og redusere matsvinn, blant annet ved å bruke sin innkjøpsmakt for å 
redusere matsvinn anskaffelser. Dette inkluderer i tillegg til å optimalisere bestillingsrutiner for mat- og 
måltidstjenester. Det skal samtidig arbeides for å utvikle et samarbeid med nåværende leverandører for 
å redusere matsvinn innenfor dagens avtaler.  
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Referansebane 
 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 
Klimatiltak Sektor Reduksjon 

2023 
Reduksjon 

2024 
Reduksjon 

2025 
Reduksjon 

2026 
Referansebane Annen mobil 

forbrenning 
-1 349,0 -1 529,0 -1 705,0 -1 876,0 

Referansebane Avfall og avløp 2 164,0 2 524,0 2 837,0 3 111,0 
Referansebane Energiforsyning -8,0 -11,0 -14,0 -16,0 
Referansebane Industri, olje og 

gass 
1 512,0 1 512,0 1 512,0 1 512,0 

Referansebane Jordbruk 786,0 1 047,0 1 309,0 1 571,0 
Referansebane Luftfart -4 451,0 -4 431,0 -4 431,0 -4 431,0 
Referansebane Oppvarming 33,0 44,0 55,0 66,0 
Referansebane Sjøfart 2 624,0 2 730,0 2 495,0 2 253,0 
Referansebane Veitrafikk 2 915,0 3 844,0 4 828,0 5 849,0 
Sum  4 226,0 5 730,0 6 886,0 8 039,0 
 
 
 

Klimagassutslipp 
 
Grafen under viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp (lys blå linje) er 
hentet fra Miljødirektoratet. Den mørkeblå linjen er referansebanen; et utslippsscenario utviklet for å 
vise hva som skjer dersom kommunen ikke iverksetter egne tiltak for utslippskutt. Den stiplede linjen 
viser estimert utslippsbane ved foreslåtte tiltak i økonomiplan 2023-2026. Den gule linjen viser 
utslippsbane kommunen må følge for å nå målet om 70% reduksjon av klimagasser innen 2030.  

Avviket mellom den gule og stiplede linjen viser at arbeidet med utslippsreduksjoner må tilta i årene 
som kommer for å nå politiske målsettinger fastsatt av bystyret. Det er verdt å merke seg tre forhold i 
den forbindelse. For det første har de generelle økonomiske betingelsene for årets økonomiplanarbeid 
gjort det nødvendig å nedprioritere tiltak som fører til kostnadsøkning. Derfor er årets klimabudsjett i 
økende grad tatt utgangspunkt i markedsbaserte løsninger, kommunens egen innkjøpsstrategi, og 
reduksjon i forbruk i egen virksomhet. For det andre er det et omfattende arbeid å utvikle 
kvantifiserbare tiltak, både i egen virksomhet og samfunnet for øvrig. For det tredje er det et 
omfattende arbeid å registrere/fange opp utslippsreduserende aktiviteter og prosesser ut over de som 
er listet i klimabudsjettet. Dette kan for eksempel skje som en del av det grønne skiftet innen maritim 
sektor (elektrifisering fiskeri/havbruk), reiseliv, eller bygg- og anleggsbransjen (AVINOR og Statens 
vegvesen eller andre store byggherrer sine ambisjoner).  Det er derfor nødvendig å anvende statistikken 
med en viss varsomhet.  

Klimagassutslipp (graf) 
 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra 
Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede 
linjen. 
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Grønn økonomi 
 
Kommunedirektøren startet i 2022 arbeidet med «oppdrag grønn økonomi» som er en plan for 
nødvendige omstillinger i økonomiplanperioden. Det er rapportert på framdrift og status i 2022. Enkelte 
tiltak videreføres i 2023, mens nye tiltak er kommet i tillegg. For budsjettåret 2023 vil det jobbes særskilt 
med følgende tiltak: 

• Ny analyse av strukturelle tiltak for å effektivisere driften. Gjennomføre nye analyser av hvor 
kommunen kan gjennomføre strukturelle omstillinger og legge frem dette for politisk 
behandling. Kommunens organisering av tjenestetilbudet må gjennomgås for å se på hvilke 
strukturelle grep som kan gjøres for å sikre en mer bærekraftig produksjon med fortsatt gode og 
forsvarlige tjenester. Dette gjelder spesielt på de store områdene innenfor oppvekst og omsorg. 

• Investeringsplan. Redusere eller utsette planlagte investeringer i bygg og anlegg som krever 
låneopptak. Det vil i forbindelse med perspektivanalysen legges frem en oversikt over fremtidige 
investeringsbehov og en langsiktig strategi for å håndtere disse.  

• Nødvendige investeringer som gjøres i perioden, må i tillegg til en solid faglig behovsvurdering, 
også kunne vise til identifiserbare gevinster i form av økt kapasitet eller mer effektiv drift. Det 
skal utvikles et gevinstregister. 

• Egenkapitalandelen må styrkes i fremtidige investeringer. 
• Prosjekt Optimal bruk av kompetanse (OBAK) er et av flere tiltak i helse- og omsorgsavdelingen 

for å sikre tilstrekkelig og ideell bruk av helsefaglig kompetanse i avdelingen. Våre medarbeidere 
og deres kompetanse er vår viktigste ressurs for gode pasientforløp, ivaretakelse av 
pasientsikkerhet og kvalitet på tjenestene. Gjennom OBAK kartlegges virksomhetens oppgaver 
og utfordringer sammen med de ansatte, og dette vil danne utgangspunkt for videre arbeid med 
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prosjektet. OBAK skal resultere i en ny oppgavedeling og organisering ved helse- og 
omsorgsavdelingen som understøtter pasientene og brukernes behov. Dette skal bidra til 
rekruttering og stabilisering av fagpersoner.    

• Barnevernsanalyse. Det gjøres en analyse i lys av oppvekstreformen og endret 
finansieringsmodell i tilknytning til tilstandsvurderingen for 2022.  

• Barne- og familieenheten. OK-avdelingen generelt og BFE spesielt vil gjennomføre en prosess 
for å analysere ressurstilgang, evt med bruk av tjenesteanalyse/-design og anbefale en endret 
organisasjonsmodell for denne. Prosessen må ta utgangspunkt i Bodø kommunes aktuelle 
styringsdokumenter, eks. Oppvekstplanen og perspektivmeldingen, men også den statlige 
oppvekstreformen med tilhørende føringer. Dette følges opp som utredning i 2023. Et mulig 
tiltak kan være etablering av SLT-team.  

• Mind-senteret – Bratten. Administrasjonen har høsten -22 vært i dialog med Nordland 
fylkeskommune om revidert finansieringsmodell for Mind-senteret. Noen av de modeller som 
har vært drøftet vil kunne bli avklart i NFKs budsjettbehandling. Følges opp internt i Bodø 
kommune i etterkant av denne avklaringen.  

• Små enheter – områdestruktur. I Barnehage og skolebehovsplanen (bystyret mai 2022) ble 
behovet for å utrede ledelsesmodellen for de særlig små enhetene innenfor skole spesielt 
påpekt. Dette følges opp som utredning i 2023.  

• Bodø Naturskole og Sjunkhatten leirskole. Utredning av et styrket økonomisk grunnlag. Politisk 
sak.  

• Samlokalisering av barnehagen på Tuv til nytt oppvekstsenter Saltstraumen utredes. 
• Utredning kulturtilbud Tusenhjemmet. Utredning av strukturen i driften av tilbudet og den 

kommunale finansieringen av denne. I lys av OKs analyser så langt, må både HO og UEs 
perspektiver innarbeides i undersøkelsen av om dette er et tiltak som kan vurderes. Ansvarlig 
for utredningen UE/HO/OK.  

• BVO og Flyktningkontoret. I Barnehage- og skolebehovsplanen (bystyret mai 2022) ble det pekt 
på et behov for å utrede organisering av BVO. Dette følges opp som utredning i 2023.  

• Fortsette arbeidet med å redusere kommunens arealbruk. Ifølge Agenda Kaupang har Bodø 
kommune langt høyere kostnader på dette området en sammenlignbare kommuner. Ledig 
kapasitet må utnyttes før det gjøres nye investeringer. Det arbeides med en plan for å 
gjennomgå og vurdere mer effektiv utnyttelse av alle kommunens egne bygg. Arbeidet med å 
redusere eksterne leieavtaler må fortsette. Det må også vurderes om bygningsmassen kan 
endres eller utvikles slik at den i større grad er tilpasset kommunes fremtidige tjenestebehov. 

• Salg av kommunal eiendom. Det jobbes godt med å klargjøre eiendommer for salg. Det er 
utfordringer knyttet til eiendomsmarkedet. Som følge av usikkerhet i markedet er det færre 
aktører som er interessert i å kjøpe eiendom. Per i dag har kommunen to store eiendommer ute 
i markedet – Herredshuset og Eventyrhaugen. Interessen for eiendommene har vært begrenset. 
Det skal utredes hvorvidt det er mulig å iverksette avbøtende tiltak for å påvirke 
salgsprosessene i positiv retning - herunder alternative oppgjørsformer.  

• Disposisjonsfond. Det må i de årlige budsjettene fremover avsettes midler til en gradvis 
oppbygging av fond, og legges en plan for hvordan målet om fondsgraden kan oppfylles. 

• Smart helse er vedtatt igangsatt som et omstillingsprogram for utvikling av fremtidens 
helsetjenester som skal sikre økonomisk bærekraft. Smart helse skal gjennomføres som et 
endringsarbeid i økonomiplanperioden for å møte den demografiske utviklingen med langt flere 
eldre, utfordringer knyttet til rekruttering, og et behov for å tilpasse driften til de økonomiske 
rammene. Smart helse som program retter seg mot innbygger, mot tjenesten og 
organisasjonen, og mot samfunnet med en rekke aktiviteter og tiltak som skal bidra til endring, 
innovasjon og økonomisk bærekraft, men også sikre gode helse- og omsorgstjenester i 
fremtiden. 

• Arbeidet med driftstilpasninger må fortsette for å sikre at nødvendige innstramninger blir 
gjennomført. Det vil bli stilt klare krav til budsjettdisiplin. Agenda Kaupang sine rapporter viser 
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at kommunen fortsatt har betydelig høyere kostnader på tjenesteproduksjonen enn 
sammenlignbare kommuner. Lovpålagte oppgaver må prioriteres fremfor andre tjenester. Det 
må legges en langsiktig plan på hvordan kommunen kan nå målet om en resultatgrad bedre enn 
1,75%. 

• Utredning Hålogatun frigis til salg. Kommunen er avhengig av å finne en løsning for Adelsteen 
Normann-maleriene og Tandberg samlingen. Som følge av markedssituasjonene jobbes det ikke 
aktivt med et salg av Hålogatun.  

• Utvidelse av områder for avgiftsparkering. Kommunedirektøren foreslår å utrede muligheten 
for nye soner for avgiftsparkering. Det kan også være aktuelt å innføre avgiftsparkering på 
kommunalt eide parkeringsareal som for eksempel i utfartsområder. Dette for å dekke 
kostnadene kommunen har med vedlikehold av slike areal. Dette vil eventuelt komme som egen 
politisk sak. 

• Gjennomgang av tjenestetilbud KF. Kommunedirektøren vil i løpet av 2023 gjennomføre 
nødvendige utredninger for å se om vi har en god nok arbeidsdeling mellom de kommunale 
foretakene og kommunens egne enheter. Dette gjelder spesielt på områdene idrett og kultur, 
samt drift av havn og teknisk avdeling.  

• Stillingskontroll. Antall ansatte må reduseres i perioden. Det vil være krav til streng 
stillingskontroll. Bare helt nødvendige stillinger skal lyses ut. Dersom streng stillingskontroll ikke 
er nok, må sterkere virkemidler vurderes. 

• Reduksjon seniordager. Ordningen med seniordager må revideres. 
• HTV – leieforhold. Kommunen er pliktig til å stille lokaler til tillitsvalgte, og det er et ønske om å 

tilrettelegge for dette i rådhuset slik at kommunen kan unngå ekstern husleie. Må sees i 
sammenheng med tiltak om effektiv bruk av kommunalt areal.  

  

Befolkningsutvikling 

 
Demografi 

 
Befolkningsprognose 
 
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
0 - åringer 575 538 542 542 547 551 555 557 558 559 559 
Barnehage (1-5 
år) 

2 634 2 638 2 651 2 671 2 705 2 739 2 717 2 734 2 751 2 768 2 781 

Grunnskole (6-
15 år) 

6 195 6 213 6 109 5 948 5 756 5 666 5 624 5 546 5 494 5 432 5 387 

Videregående 
(16-19 år) 

2 496 2 481 2 527 2 605 2 648 2 646 2 618 2 567 2 473 2 475 2 448 

Voksne (20-66 
år) 

32 973 33 101 33 088 33 047 33 084 33 014 33 021 33 049 33 123 33 065 32 963 

Eldre (67-79 år) 5 764 5 877 6 060 6 128 6 201 6 316 6 362 6 457 6 500 6 586 6 754 
Eldre (80-89 år) 1 816 1 926 2 019 2 140 2 256 2 374 2 528 2 623 2 736 2 852 2 934 
Eldre (90 år og 
eldre) 

350 374 378 407 411 431 445 471 501 527 561 

Total 52 803 53 148 53 374 53 488 53 608 53 737 53 870 54 004 54 136 54 264 54 387 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  10 
Tabellen ovenfor viser utviklingen i demografien for Bodø kommune i en 10 års periode. 2022 er faktiske 
tall per 01.01.2022. Endringen mellom årene sees i tabellen under.  

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
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Per 01.01. 
 52 
803 

 53 
148 

 53 
374 

 53 
488 

 53 
608  53 737  53 870  54 004  54 136  54 264  54 387 

Fødte       545       547       548       552       557       559       561       562       563       563 563 

Døde 
     -
366 

     -
371 

     -
375 

     -
381 

     -
386      -392      -398      -404      -410      -418 -424 

Nettoinnvandring       456       323       199       194       188       181       184       184       182       182 181 

Nettoflytting 
     -
290 

     -
273 

     -
258 

     -
245 

     -
230      -215      -213      -210      -207      -204 -201 

Endring       345       226       114       120       129       133       134       132       128       123       119 

Per 31.12 
 53 
148 

 53 
374 

 53 
488 

 53 
608 

 53 
737  53 870  54 004  54 136  54 264  54 387  54 506 

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

 0 - åringer 

 

 

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere 
1.1.2022. Dersom linjen før 2022 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen 
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2022. Kurvene etter 2022 viser en eventuell 
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover. 

Slik figuren viser har antall nyfødte/nullåringer vært fallende siden 2011. I perioden mellom 2011 og 
2021 er antall fødsler pr år redusert med om lag 100, eller ca 16 %. 
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Barnehage (1-5 år) 
 

 

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere 
1.1.2022. Dersom linjen før 2022 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen 
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2022. Kurvene etter 2022 viser en eventuell 
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover. 

Som en konsekvens av de lave fødselstallene er det samlede antall barn i barnehagealder redusert med 
nærmere 500 barn siden utgangen av 2012. Ifølge SSBs prognose er det forventet at denne negative 
utviklingen vil fortsette i de neste årene. 
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Grunnskole (6-15 år) 
  

 
 
Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere 
1.1.2022. Dersom linjen før 2022 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen 
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2022. Kurvene etter 2022 viser en eventuell 
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover. 

For aldersgruppen 6-15 år har folketallet vært stabilt de siste årene. I fra år 2024 forventes det at 
aldersgruppen vil ha en nedadgående trend. De mindre kullene som har gitt nedgang i aldersgruppen 0-
5 år de siste årene kommer nå inn i skolen, og det forventes en reduksjon på antall skolebarne på rundt 
70 elever per år fremover i hovedprognosen til SSB (til 2032).  

Om usikkerhet i anslagene: 
Befolkningsprognosen for barn i skolealder er mindre usikre enn for barnehage, da det i 
økonomiplanperioden er snakk om barnekull som allerede er fødte. Samtidig kan endringer i netto 
tilflytting gjøre utslag som ikke fanges opp av de nasjonale scenariene. 

SSB har flere alternative scenarier, de kan ikke regnes som ytterpunkter for mulig utvikling, men kan gi 
en ide om spredningen på ulike prognoser. Forhold som arbeidsinnvandring og netto innflytting vil 
kunne ha større betydning også på relativt kort sikt. 

Aldersgruppen 6-15 år 01.01.2022 01.01.2026 endring 
Hovedalternativ 6 195 5 756 -439 
"lav nasjonal vekst" 6 195 5 700 -495 
"høy nasjonal vekst" 6 195 5 839 -356 
Kilde: SSB/Framsikt    
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Eldre (67-79 år) 
 
  

 

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere 
1.1.2022. Dersom linjen før 2022 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen 
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2022. Kurvene etter 2022 viser en eventuell 
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover. 

Som illustrert i figuren over, er det en forventet økning i antall personer i aldersgruppen 67-79 år på ca. 
990 innen 2032. Denne befolkningsendringen utgjør en økning på ca 17,2 % fra 01.01.2022.  
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Eldre (80-89 år) 
 

 

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere 
1.1.2022. Dersom linjen før 2022 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen 
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2022. Kurvene etter 2022 viser en eventuell 
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover. 

Aldersgruppen 80-89 år vil som illustrert ovenfor ha en kraftig økning i årene som kommer. Det er denne 
aldersgruppen som ser størst befolkningsvekst i årene fremover, og har en estimert økning på rundt 
1118 personer innen 2032. Dette er en markant økning på cirka 62% siden 01.01.2022 og vil føre til et 
ytterligere press på sykehjem og hjemmetjenester. 
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Eldre (90 år og eldre) 
 

 

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere 
1.1.2022. Dersom linjen før 2022 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen 
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2022. Kurvene etter 2022 viser en eventuell 
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover. 

I aldersgruppen 90+ har Bodø kommune sett en liten utflatning i løpet av 2022. Her er det forventet en 
vekst i årene som kommer, dog er det knyttet noe usikkerhet til vekstens størrelse grunnet det lange 
tidsperspektivet. Per dags dato ser det ut til å utgjøre en potensiell vekst på 211 personer, eller en 
økning på 60 % fra 01.01.2022. 

Planer og samfunn 
 
Plan- og styringssystemet skal ivareta de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioriteringer, og 
kommunedirektørens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Plansystemet består av 
kommunens overordnede politisk vedtatte planer som skal sikre at politiske mål og prioriteringer blir 
gjennomført. 

Kommuneplanen m/arealdel er kommunenes viktigste verktøy for å legge til rette for ønsket 
samfunnsutvikling, arealforvaltning og tjenesteproduksjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal 
inneholde mål og strategier. Tiltak for gjennomføring utvikles i hovedsak gjennom tema- og fagplaner. 
Det er dessuten viktig at de strategiske valgene og satsingsområdene i samfunnsdelen blir synliggjort i 
økonomiplanen, slik at det fremgår hvordan prioriteringer i samfunnsdelen følges opp når en leser 
handlingsdel med økonomiplan. 
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I et rullerende kommunalt plansystem vil det løpe to «planhjul» – årshjulet og fireårshjulet. Hvert fjerde 
år tar kommunestyret stilling til om kommuneplanen skal revideres. Denne rulleringen av 
kommuneplanen kalles ofte fireårshjulet. Den kommunale planstrategien utgjør derved navet i det 
fireårige planhjulet. I tillegg løper årshjulet med årlig rullering av handlingsdel med økonomiplan, 
årsbudsjett og rapportering gjennom årsmelding/regnskap. Bodø kommune utarbeider normalt en 
perspektivanalyse i forbindelse med oppstart av budsjettarbeidet. 

Perspektivanalysen skal analysere de økonomiske rammebetingelser og påpeke konsekvenser i et 
langsiktig perspektiv. Perspektivanalysen skal belyse langsiktige konsekvenser av vedtatte planer og 
bidra til å oppnå økonomiske målsettinger, bærekraftig kommuneøkonomi og politisk handlefrihet. 

Kommunens økonomiplan skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 
prioriterte oppgaver for kommunens virksomhet. I Bodø kommune innarbeides økonomiplanen og 
årsbudsjettet i kommunedirektørens forslag. Kommunedirektørens forslag inneholder økonomiske 
rammer, mål og planlagte aktiviteter for kommende fireårsperiode. 

Kommuneplanens samfunnsdel 

En oppdatert kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i oktober 2021 (Kommuneplanens samfunnsdel 
2021 – 2033). I denne videreføres Bodø kommune sin visjon: 
  

BODØ - ATTRAKTIV HOVEDSTAD I NORD 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 skal være bodøsamfunnets felles, overordnede og helhetlige 
plan. Kommuneplanen inneholder langsiktige mål og innsatsområder for kommunesamfunnet, og for 
kommunen som organisasjon.  

Bodø har utviklet seg og vokst mye de siste årene, og dette har vært lagt merke til på nasjonalt nivå i 
mange sammenhenger. Kommunen er kåret som Norges mest attraktive by, Årets sentrum, Norges 
beste kulturkommune og Årets trafikksikkerhetskommune. Og i 2019 vant vi konkurransen om å bli 
Europeisk kulturhovedstad i 2024.  

Det virkelig store utviklingsprosjektet handler om at vi skal bygge en helt ny stor bydel midt i byen og ny 
flyplass litt lengre sør. Dette er Bodø sitt 100 års- prosjekt, og gir enorme muligheter til nyskapning, 
innovasjon og byutvikling. Prosjektet har bidratt til å sette Bodø på kartet nasjonalt og internasjonalt. 

Basert på denne visjonen har det blitt utarbeidet følgende tre hovedmål for kommunen: 

Bodø - menneske i sentrum. Folk skaper byen. Trivsel, trygghet og inkludering skal ligge til grunn. 

Bodø - smart og grønn. Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive 
bo- og levekår, innenfor rammen av klima- og miljøhensyn. 

Bodø - Motor i nord. Bodø skal være i førersete for relasjonsbygging, og nærings- og samfunnsutvikling i 
nordområdene. 
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Satsningsområder 

For å nå kommunens visjon og hovedmål, er følgende 8 satsningsområder definert:  

1. Samskaping. I Bodø skal vi legge til rette for nye kreative løsninger, økt trivsel, reell involvering og 
mening for innbyggerne. Dette er FNs bærekraftsmål nummer 17 i praksis. 

2. Livsfaser. I barne- og ungdomsårene er foresatte, barnehage og skole sentrale, mens i voksenlivet er 
trygghet for barna, bolig og arbeid viktig. Alderdommen preges av livet som er levd, de sosiale relasjoner 
som er bygget, livets opp- og nedturer og helsesituasjon. 

3. Folkehelse og mangfold. Befolkningens helse er en av de viktigste ressursene i lokalsamfunnet. God 
helse oppnår man gjennom å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens 
krav. 

4. Bærekraftig byutvikling. Satsningsområdet bærekraftig byutvikling, gir rammer for en kompakt og 
grønn arealbruk i hele kommunen. 

5. Kulturbyen Bodø. Bodø skal ta kultur- og samfunnsutviklingen i et europeisk perspektiv. Bodø 
kommune skal sammen med Nordland fylkeskommune være vertskap for Europeisk kulturhovedstad i 
2024. Et europeisk kulturhovedstads år skal løfte Bodø og landsdelen, og det skal satses langsiktig. 
Årene etter 2024 vil i så måte bli like viktig for Bodø og Nordland som selve kulturhovedstadsåret. 

6. Kompetanse og innovasjon. Hvor trenger bodøsamfunnet å styrke seg på kunnskap og kompetanse 
for å kunne realisere mulighetene i byens store utviklingsprosjekter? Hvilke konkurransefortrinn kan vi 
utnytte i enda større grad gjennom satsing på innovasjon. 

7. Vekstkraft og regional utvikling. Bodø skal gjennom samskaping mellom kompetansemiljøene og 
gjennom store utviklingsprosjekter, være regional vekstmotor, og innovasjons- og kompetansesenter i 
landsdelen. 

8. Sikkerhet og beredskap. Det skal være sikkert, trygt og godt å bo og ferdes i Bodø kommune. 

Mål 

For alle de 8 satsningsområdene har kommunen utarbeidet flere delmål. 

Delmål – Samskaping: 
1. Bodø kommune skal i alle sektorene legge til rette for økt grad av involvering og samskaping, og at 
brukere av tjenester og innbyggere generelt skal føle seg mer inkludert. 
2. Nye metoder for borgerinvolvering og brukermedvirkning skal utvikles og tas i bruk. 
3. Vi skal ha et levende og mangfoldig frivilligsamarbeid. 

Delmål – Livsfaser: 
1. Alle skal oppleve sosial tilhørighet, mestring og trivsel ut fra egne forutsetninger og på ulike 
arenaer/møteplasser. Vi skal bidra til å hindre utenforskap. 
2. Vi skal arbeide for tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og god samhandling som bærende prinsipp i 
alle tjenesteområdene. 
3. Bodø skal være en alders- og generasjonsvennlig kommune hvor byrom, boliger, samfunnsfunksjoner 
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og tjenester inviterer til fellesskap og deltakelse mellom generasjoner og på tvers av miljøer og 
interessegrupper. 
4. Vi skal ha rett tjeneste til rett tid og varighet, av riktig kompetanse. 
5. Bodø kommune skal legge til rette for heltidskultur i tjenestene. 
6. Bodø kommune skal legge til rette for et variert boligtilbud tilpasset ulike behov. 

Delmål - Folkehelse og mangfold: 
1. Det skal tilrettelegges for en sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet. 
2. Bodø kommune skal legge til rette for et forutsigbart samarbeid med frivillig sektor. 
3. Satsing på helsefremmende arbeid i barnehage og skole bidrar til god helse, trivsel, læring og gode 
holdninger for barn, elever og ansatte. 
4. Videreutvikle og synliggjøre samisk tilstedeværelse og kultur. 
5. Tilflyttere og innvandrere inkluderes slik at de blir aktive samfunnsdeltakere og kommer seg raskt i 
jobb. 
6. Gode levekår med like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion eller livssyn, 
funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. I dette ligger universell 
utforming av bygg, parker mv i Bodø- samfunnet. 
7. Bodø kommune skal være aktiv i arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet, hatefulle ytringer, 
rasisme og ekstremisme.  

Delmål - Bærekraftig byutvikling: 
1. Det skal være mulig å leve og bo godt i hele kommunen. 
2. Kommunedelplanen for ny bydel skal legge til rette for bærekraftig byutvikling for framtida i Bodø. 
Det er et mål at 20 prosent av de nye boligene realiseres som en solidarisk boligbygging med 
prisregulerte boliger. 
3. Næringsarealer skal tilrettelegges og utvikles ut fra prinsippet om rett næring på rett sted. Grunnlaget 
for næringer som bruker naturen skal ivaretas og sikres. 
4. Det skal bygges nok boliger, og boligene skal være gode og tilrettelagt ulike livsfaser og behov. Alle 
boliger skal ligge i nærheten av gode byrom og rekreasjonsområder som er attraktive, og holder høy 
standard. 
5. Det skal være fokus på fremtidsrettet infrastruktur og mobilitetsløsninger. Løsninger for fotgjengere, 
syklister og kollektivtrafikk skal prioriteres foran privatbilisme, og trygg skolevei skal prioriteres aller 
høyest. 
6. Bodø sentrum skal styrkes som senter for handel, tjenester og opplevelser. 
7. Samfunnsutviklingen vår skal gjøres innenfor rammene av målene om 70 % klimagassreduksjon, økt 
gjenbruk og gjenvinning og uten forringelse av naturmangfoldet.  

Delmål - Kulturbyen Bodø: 
1. Bodø skal styrke båndene til Europa gjennom tettere samarbeid, og sette fokus på mangfoldet i 
europeiske kulturer. 
2. Videreutvikle festivalene og kulturinstitusjonene som bidragsytere til internasjonalisering av 
kulturlivet.  
3. Alle, særlig barn og unge, skal gis anledning til å delta i og oppleve kulturelle aktiviteter, herunder økt 
tilgang til flere kultur- og idrettsanlegg. 
4. Etablere fritidskoret for aldersgruppen 6-18 år. 
5. Gjøre deltakelse i kulturlivet tilgjengelig for alle. Prioritere tilskuddsmidler til «mangfoldsgruppens» 
deltakelse i arrangementer. 
6. Alle skal ha mulighet til nære turmuligheter, og det å oppleve utsiktspunkter, strender og 
naturmangfold i et rent miljø. Verdifulle naturområder skal sikres. 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 41 av 191 

Delmål - Kompetanse og innovasjon: 
1. Videreutvikle det forpliktende samarbeid mellom Bodø kommune og Nord universitet med 
Nordlandsforskning koplet tett på. 
2. Skolene og barnehagene i Bodø skal bidra til at det skapes innovasjonskultur og 
innovasjonsferdigheter. 
3. Følge opp innovasjonsutvalgets konklusjoner om å satse innen marin-, reiseliv-, helse- og 
luftfartssektorene. Utvikle arenaer for innovasjon, utvikling og nytenkning som «Innovasjonshuset» og 
«Bærekraftslaben». 
4. Følge opp verdiskapningsstudiens anbefalinger om å søke å ta en posisjon innen grønn luftfart, 
kompetanseutvikling på bærekraftig reiseliv i nord og videreutvikle sjømat og biomarine næringer. 
5. Gjennom “Smart Bodø”-konseptet, søke tilskudd og bidra til å øke andel av forskningsmidler til Bodø 
og Nordland. 
6. Utnytte mulighetene innen “Innovative offentlige anskaffelser” ved å bygge opp en prosjektportefølje 
innen dette området. 

Delmål - Vekstkraft og regional utvikling: 
1. Vi skal gjennom «Invest in Bodø» programmet tilrettelegge for vekst i offentlige og private 
arbeidsplasser gjennom fokus på grunding, innovasjon og etablering. 
2. Videreutvikle senterfunksjonen og bykommunen som vekstmotor innad i kommunen, ovenfor 
nabokommunene og landsdelen. 
3. Legge til rette for utvikling av prosesser og system for å bygge på internasjonale ressurser i Bodø, og 
legge til rette for ytterligere tilflytting nasjonalt og internasjonalt i henhold til mål i internasjonal strategi 
og Bodø 2024. 
4. Etablere samskapingsarenaer som Bodø – Rana samarbeidet som stimulerer til innovasjon og utvikling 
av arbeidsplasser. 
5. Smart by og det grønne skifte skal være drivkraft for utviklingen av Bodøs vekst. 
6. Videreutvikle Bodø som logistikknutepunkt mht. luft, havn, vei og jernbane. 

Delmål - Sikkerhet og beredskap: 
1. Bodø skal være en trygg og robust kommune, og et nasjonalt forbilde for helhetlig systematisk, 
kunnskapsbasert sikkerhets og beredskapsarbeid. 
2.Bodø kommune skal være rustet til å håndtere uønskede hendelser og møte konsekvensene av 
klimaendringene. 
3. Gjennom samvirke og samarbeid skal kommunen planlegge og forberede beredskapstiltak som gjør 
oss best i stand til å forebygge og håndtere enhver krise som kan oppstå i Bodø. 
4. Arbeide for å sikre tilstrekkelig beredskap og arbeidsplasser/sysselsetting innen samfunnssikkerhet og 
beredskap i kommunen. 
5. Samfunnssikkerhet skal være gjennomgående fokus i alle kommunale planer og prosesser. 
6. Gjennom Samlok II skal det arbeids for å etablere en samvikearena for samfunnssikkerhet og 
beredskap, med evne til utvikling og innovasjon innen fagområdet.  

Ny By - Ny Flyplass 

Flytting av Bodø Lufthavn er prioritert av regjeringen i Nasjonal Transportplan 2022-2033. I statsbudsjett 
for 2022 har Stortinget vedtatt kostnadsramme og finansieringsplan for ny lufthavn i Bodø med fullmakt 
til å forplikte gjennomføring og finansiering av prosjektet også i senere budsjettår. I forslag til 
statsbudsjett 2023 er de første 1 007 mill. kr av det statlige bidraget til Avinor lagt inn øremerket kjøp av 
dagens lufthavn og planleggingsmidler fra 2019-2023. 
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Vedtatt finansieringsplan legger til grunn en styringsramme (P50) på 5 349 mill. 2022-kroner. Av dette 
utgjør lokalt bidrag til erverv av grunn og flytting av Bodø lufthavn 1 296 mill. kr, og Avinors 
egenfinansiering 2 249 mill. kr. Staten vil bidra med 1 804 mill. kr i tillegg til finansiering av første fase av 
ny adkomstvei og flytting av redningshelikoptertjenesten Videre er det tatt inn at staten vil finansiere 
foreløpige uavklarte utgifter til opprydding på dagens lufthavn og tilpassinger for Forsvaret på den nye 
lufthavna.  I Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble det vedtatt en endret finansieringsfordeling mellom 
stat og Avinor, der det statlige bidraget ble økt med nærmere 400 mill. kr samtidig som risiko for 
kostnadsøkning opp til P85 blir delt mellom stat og Avinor. Lokale myndigheters risiko vil være knyttet til 
blant annet markeds- og reguleringsrisiko. 

Finansieringsplanen legger til grunn at det statlige bidraget kommer først i byggeperioden, deretter 
Avinors andel. Lokal kjøpesum betales ved overtakelse av eiendommen. Bodø kommune har forskuttert 
ca. 40 mill. kr av kjøpesummen. Forhandlinger om kjøpsavtaler av eiendommene fra Avinor og 
Forsvarsbygg skal nå sluttføres. 

Kommunedelplan for Hernes med delplaner ble vedtatt av bystyret desember 2021. Planprogram og 
oppstart av områdeplan for to første områdeplanene, Hernesmyra og Ytterhernes, ble vedtatt av Plan 
og miljøutvalget oktober 2022. Arbeidet med disse områdeplanene inkl. kvalitetsprogram vil ha 
hovedfokus i prosjektet i 2023 og 2024. Inkludert i dette en bred forankringsprosess. 

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune stiftet høsten 2020 et felles eiendomsselskap for utvikling 
av Hernes. Foreløpige eierandeler er hhv 51 og 49 %, og selskapet har en foreløpig aksjekapital på 200 
000 kroner. Når avtaler om kjøp av eiendom fra Avinor og Forsvarsbygg foreligger, vil partenes arbeid 
med kapitaliseringsplan, fastsetting av endelige eierandeler og forretningsmodell få prioritet. I 
økonomiplanperioden vil det arbeides med å fremskaffe kommunens egenkapital inn i selskapet 
gjennom salg av eiendom og andre avsetninger. 

Bodø kommune har store ambisjoner når det gjelder etablering av nullutslippsområder, klima- og 
energiløsninger, og på rensing og gjenbruk av masser, materialer og bygg lokalt. Dette er viktige deler av 
prosjektet i økonomiplanperioden. Det er vedtatt et overordnet miljøprogram (OMP) for Hernes, som i 
det videre arbeidet vil bli konkretisert nærmere i Miljøprogram for Hernesmyra og Ytterhernes.  

Deltakelse i nasjonalt og internasjonalt finansierte forskningsprogrammer som FME ZEN, City Loops, 
Cirkulus, B-Water smart, Smartere transport Bodø mv understøtter ambisjonene i prosjektet. 

Området vil overtas når ny lufthavn står ferdig, noe som tidligere var beregnet til cirka 2026. Avinor har 
underveis endret sin fremdriftsplan for ny lufthavn og overtakelse av området er nå satt til høsten 2029. 
Fremdrift er viktig for Bodø kommune, da det er krevende å planlegge for at utvikling fremover i 
hovedsak skal skje i ny bydel og dette tidspunktet flytter seg. Jo lengre frem i tid overtakelse skjer, jo 
større del av kommende utvikling må tas i dagens bydeler med konsekvenser for utviklingsverdi av ny 
bydel. 

Menneskelige ressurser 
 
Bodø kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, 
utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar.  
Kommunens målsetninger er ambisiøse, og organisasjonen jobber helhetlig og sammen for å nå disse. 
Gjennom den vedtatte HR-strategien har kommunedirektøren pekt ut ledelse, kompetanse og kultur for 
nytenking som de tre mest sentrale områdene å arbeide med. 
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Satsingsområder 

Sykefravær  
Bodø kommune viderefører målsettingen om et sykefravær på 7,5% eller lavere innen utgangen av 
2023. 

Nasjonale anslag viser at det i fremtiden vil være behov for økte tjenester innenfor de store 
tjenesteområdene. Derfor blir sykefraværsutviklingen innenfor Helse og omsorg og Oppvekst og kultur 
helt avgjørende for utviklingen totalt i Bodø kommune.  

Det jobbes med å sikre et systematisk HMS-arbeid i hele organisasjonen i tråd med HMS-
mål/handlingsplan. Kommunen viderefører målrettede tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet 
ytterligere i 2023:  

• Se på tilgjengelige løsninger for en bedre nærværsoppfølging og analyse av ansattgruppen. 
• Samarbeide med NAV og bedriftshelsetjenesten for å kartlegge og analysere risikofaktorer og 

helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.  
• Gjennomføre felles HMS-opplæring for alle nye ledere og verneombud herunder medlemmer av 

SAMU/AMU/AMG.  
• Gi opplæring og veiledning i risikokartlegging og forebygging av vold og trusler.  
• Bruke bedriftshelsetjenesten målrettet i HMS-arbeidet. 
• Gi opplæring i forebygging og håndtering av konflikter.  
• Gi opplæring, råd og veiledning i sykefraværsarbeidet og vanskelige enkeltsaker.   

 

Ledelse, medarbeiderskap og kompetanse  
Kompetanse er en nøkkel til kvalitet i kommunens samlede tjenesteleveranser og for å videreutvikle 
organisasjonen. Det er et mål å fortsette arbeidet for å få på plass strategiske kompetanseplaner i 2023. 
Bodø kommune skal ut på en ny anbudsrunde og anskaffe en e-lærings / kompetanseportal for alle 
ansatte i kommunen.  

Kommunen står ovenfor større omstillingsløp i de kommende årene og der kampen for kvalifisert 
arbeidskraft vil tilspisse seg. Organisasjonen må derfor sørge for at vi har tilstrekkelig 
endringskompetanse i lederskapet og medarbeiderskapet for å møte fremtidens utfordringer. 
Kommunen må også som arbeidsgiver lykkes med å tiltrekke, beholde og videreutvikle arbeidskraft i 
forhold til kommunens mål. Resultatoppnåelse vil kreve at det utarbeides en overordnet 
rekrutteringsstrategi og som følges opp i en tett samhandling med tillitsvalgte, linjeledere, HR og 
kommunikasjon. Det jobbes videre med  prosjekter som blant annet «rett person på rett plass» og 
Jobbilag / Work Together. 

Prosjektet Jobbilag medfører at kommunene i Salten, Nordlandssykehuset HF og Nordland 
Fylkeskommune har etablert et formelt samarbeid gjennom prosjektet der hovedmål er å rekruttere 
helsefaglig kompetanse til Salten regionen. Det har over tid vært en spesiell satsing på rekruttering av 
sykepleiere for å få dekket Bodø kommunes behov på dette området. Nye tiltak, innretning på 
eksisterende virkemidler og ikke minst utvidelse av kommunens samlede tiltaksportefølje for andre 
yrkesgrupper må vurderes for at kommunen skal ha tilstrekkelig tilgang på fagkompetanse.  

Kommunens satsing på lærlinger er viktig og fortsetter i 2023.  
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Medarbeiderundersøkelsen 10- Faktor ble gjennomført i 2022. SAMU har besluttet at denne må gjøres 
kjent blant medarbeiderne i Bodø kommune. Nærmeste leder har et ansvar for å gjøre resultatet kjent i 
sin virksomhet og sørge for at det jobbes videre i AMG og i de respektive personalgruppene. 10-Faktor 
følges også opp i alle AMU. Virksomhetene via AMG rapporterer om status på oppfølgingsarbeidet til 
AMU, og det følges videre opp i SAMU første kvartal 2023. 

 Heltidskultur  
Flest mulige heltidsstillinger og høyest mulige stillingsprosenter er viktig ut ifra flere perspektiver. 
Heltidskultur er et begrep som tar opp i seg en rekke faktorer som er viktig for kvaliteten på tjenestene 
som kommunen leverer. Samtidig er høyest mulige stillingsprosenter en målsetting ut ifra 
personalpolitiske hensyn. Heltid er også viktig for å kunne rekruttere den kompetansen kommunen har 
behov for. 

Det er innenfor virksomheter med døgnkontinuerlig drift at det er størst andel ansatte med 
deltidsstilling. Bodø kommune legger til rette for at flere virksomheter og avdelinger kan forsøke nye 
arbeidstidsordninger.  

Sentrale tiltak som videreføres:  

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

Årsverk 
 
Det er lagt til grunn 3 386,6 årsverk for budsjettåret 2023. 

Årsverk 2021 2022 
Gj. 

snitt 
st. % * 

Andel 
100 % 

* 

Administrasjonavdelingen 70,4 67,9 92,8 85,9 

Nærings- og 
utviklingsavdelingen** 23,3 23,3 92,0 95,0 

Økonomi- og 
finansavdelingen 33,0 33,0 97,8 100,0 

Oppvekst - og 
kulturavdelingen 

1 
423,6 

1 
398,2 91,2 76,4 

Helse- og 
omsorgsavdelingen 

1 
460,1 

1 
479,5 81,3 53,7 

Utbygging og 
eiendomsavdelingen 171,3 167,0 91,8 85,4 

Teknisk avdeling 218,3 217,7 97,9 96,6 

Sum 3 
400,0 

3 
386,6 87,8 68,7 
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Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og andel 100 % stilling er beregnet ut fra faste stillinger. 

Tabellen over viser antall budsjetterte årsverk per avdeling i 2022 og 2023 (tatt ut engasjementstillinger 
ført på art 10320), samt gjennomsnittlig stillingsprosent og andel 100 % stillinger (tall per september 
22). **Bruken av art 10320 kan være noe  forskjellig i 2021 og 2022 - derfor endring mellom årene. 

I tabellen over er årsverk tallene for 2022 og 2023 hentet ut fra kommunens budsjettsystem Framsikt, 
gjennomsnitt stillingsstørrelse % og andel heltidsstillinger er hentet ut fra Styrhuset. Lærlinger er ikke 
inkludert i tallene for 2021 og 2022. 

Administrasjonsavdelingen, Oppvekst- og kulturavdelingen , Teknisk avdeling og Utbyggings- og 
eiendomsavdelingen er de avdelingene som har en nedgang i antall årsverk fra 2022 til 2023. De andre 
avdelingene har en vekst i antall ansatte eller samme nivå som foregående år.  

Andelen med heltidsstillinger har økt fra 61,4 % ved utgangen av 2020 til 68,7 % ved utgangen av 
september 2022. Gjennomsnittlig stillingsprosent er økt noe og ligger på 87,8 %. 

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

Sykefravær 2021 2022* Kort 
(2022) 

Lang 
(2022) 

Administrasjonavdelingen 4,11 % 6,32 % 2,04 % 4,28 % 

Nærings- og 
utviklingsavdelingen** 4,08 % 5,26 % 0,54 % 4,72 % 

Økonomi- og 
finansavdelingen 2,46 % 2,48 % 1,00 % 1,48 % 

Oppvekst - og 
kulturavdelingen 8,86 % 9,69 % 2,23 % 7,46 % 

Helse- og 
omsorgsavdelingen 

12,58 
% 

12,41 
% 2,04 % 10,37 

% 

Utbygging og 
eiendomsavdelingen 6,27 % 5,48 % 1,00 % 4,48 % 

Teknisk avdeling 6,13 % 7,11 % 1,19 % 5,92 % 

Sum 9,78 % 10,17 
% 1,30 % 6,80 % 

 

Tabellen over viser sykefravær per avdeling i 2021 og per september 2022 (*), samt inndeling av 
fraværet i korttids- og langtidssykefravær. Tallene er basert på Visma HRM. 

Det er store variasjoner i sykefraværet mellom avdelingene. Samlet sykefravær endte på 9,78 % i 2021 
mot 10,17 % pr september 2022. Tall per september i år viser økning på 0,39 %.  
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Det høyeste sykefraværet er i Helse- og omsorgsavdelingen og Oppvekst- og kulturavdelingen. 

Kommunen bruker mye tid og ressurser på å få sykefraværet ned. Det er satt fokus på tett individuell 
oppfølging av sykemeldte, og lederne gjennomgår opplæring og veiledes i denne viktige oppgaven. Så 
langt viser det seg vanskelig å nå målet i nær framtid. 

Det er, og skal være et stort fokus på kostnadene ved sykefravær. Det store fokuset på langsiktig og 
vedvarende oppfølging ser ut til å gi gode resultater, og fraværstallene har en jevn synkende tendens. 
Lavere fraværstall gir kommunen en mer stabil bemanningssituasjon, økt kvalitet på tjenestene, bedre 
trivsel og mindre slitasje på alle de som er på jobb hver dag. 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor gjennom målrettede tiltaksplaner kan også være et 
verktøy for et økt nærvær i hele organisasjonen. 

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

Sentrale inntekter 
 
Beløp i 1000 
   Økonomiplan 
 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
2023 2024 2025 2026 

Inntekts- og 
formuesskatt 

-1 841 093 -1 784 356 -1 878 638 -1 882 036 -1 878 029 -1 874 118 

Rammetilskudd -1 401 193 -1 365 523 -1 493 983 -1 497 487 -1 494 889 -1 491 502 
Eiendomsskatt -117 109 -210 196 -212 244 -208 150 -203 074 -204 574 
Andre 
generelle 
driftsinntekter 

-46 010 -7 526 -9 846 -9 846 -9 846 -9 846 

Sum sentrale 
inntekter 

-3 405 404 -3 367 601 -3 594 711 -3 597 519 -3 585 838 -3 580 040 

 

Inntekts- og formuesskatt 
 
Tall for september 2022 viser at Bodø kommune ligger på et skattenivå 95,6 % hittil i år – erfaringstall de 
siste 10 årene viser at sannsynligheten er stor for at skatteprosenten vil gå noe ned (8 av de siste 10 
årene) fra september til desember, i Statsbudsjettet er det lagt inn et anslag på at Bodø kommune vil 
landet på en skatteprosent på 95,6%, noe som gir en forventet skatteinntekt på 1 964,5 mill kr i 2022. 
 
Kommunen har tatt utgangspunkt i Statsbudsjettet 2023, og KS sin prognosemodell ved beregning av 
skatteinntektene for økonomiplanperioden 2023-2026. Kommunedirektøren har lagt til grunn en 
skatteprosent på 96,4 %, dette er i henhold til signalene gitt i Statsbudsjettet. Historiske regnskapstall 
viser at kommunen ikke har oppnådd bedre enn 96,5 %. Dette var i toppårene 2019 og 2020. I høst har 
det også kommet informasjon om at enkelte skattytere i Norge har meldt flytting til Sveits, noe som 
også kan påvirke Bodø kommunens skatteinntekter. 
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I KS modellen er det lagt inn befolkningstall i henhold til beskrivelsen gitt i kapittelet om befolkning, noe 
som gir en nedgang i skatt- og rammetilskuddet til kommunen i perioden, da veksten i Bodø kommune 
er lavere enn landsvekst. Kommunedirektøren har ikke gjort noen endringer på lokal og nasjonal 
skatteinngang for perioden 2023-2026. Derfor er skatteanslaget for 2023 satt til 1 878,6 mill. kr. 

Andre forhold som har innvirkning på det lokale skatteanslaget: 

• Skattøre er økt med 0,20 % fra 2022 til 2023 til 11,15 %. 
• Innslagspunktet for formuesskatten for kommunene er uendret fra 2022 til 2023 på kr 1 700 

000,-. 

Kommunedirektøren vil presisere at det er usikkerhet knyttet til skatteanslaget. Konjunktursituasjon, 
befolkningsvekst, arbeidsmarkedet og størrelser på skattøren er faktorer som alle har betydning for 
kommunens skatteinntekter. 

Rammetilskudd 
 
Det samlede rammetilskuddet til kommunene består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, 
distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norgetilskudd og Namdalstilskudd, skjønnstilskudd, inndelingstilskudd, 
hovedstatstilskudd og veksttilskudd. I 2023 er samlet rammetilskudd til kommunene på 160,875 mrd. kr. 

Rammetilskudd for Bodø med utgiftsutjevning, overgangsordninger, tilskudd og inntektsutjevningen 
anslås å bli 1 494,0 mill. kr i 2023. Tabellen under viser hvordan rammetilskuddet framkommer i 
perioden: 

Rammetilskudd Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

Budsjett 
2026 

Innbyggertilskudd 1376,4 1491,9 1496,9 1502,3 1499,2 

Utgiftsutjevning -162,3 -154,5 -155,8 -151,3 -151,8 

INGAR -2,5 -2,2 0 0 0 

Saker med særskilt 
fordeling 18,2 33,8 33,8 20,9 20,9 

Nord-Norge 
tilskudd 97,8 101,9 102,6 103,0 103,2 

Inndelingstilskudd 6,6 3,4 0 0 0 

RNB/tillegg -82,0 0 0 0 0 

Netto 
inntektsutjevning 26,0 19,6 20,0 20,0 20,0 

Sum 
rammetilskudd 1278,1 1494,0 1497,5 1494,9 1491,5 

Innbyggertilskudd 
Hoveddelen av rammetilskuddet fordeles gjennom innbyggertilskuddet. Innbyggertilskuddet 
fordeles med et likt beløp per innbygger. Satsen for 2023 er kr 28 076,91,-. Innbyggere per 1. juli 2022 = 
53 138. 

Utgiftsutjevning (trekk i innbyggertilskuddet) 
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov per innbygger multiplisert med antall innbyggere 1. juli året før 
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budsjettåret. Både innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen er ferdigberegnet ved fremleggelse av 
regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober måned. 

Saker særskilt fordelt 
Dette gjelder satsninger/endringer som har en egen fordelingsnøkkel. Bodø kommune har fått følgende 
midler i 2023: 
Tilskudd per grunnskole                              11,407 mill. kr 
Barnevern, ansvarsreform                           12,839 mill. kr 
Helsestasjon/skolehelsetjenesten               9,540 mill. kr 

Barnevern, ansvarsreform ligger inne med midler særskilt fordelt til og med 2024. Fra og med 
2025 fordeles kompensasjonen til kommunene etter kostnadsnøkkelen for barnevern i sin helhet. 

Distriktstilskudd Nord-Norge 
Distriktstilskudd Nord-Norge fordeles med et kronebeløp per innbygger til alle kommuner i Nord-Norge 
og Namdalen. Satsen for kommuner i Nordland for 2023 er kr 1 930,- per innbygger. 

Inndelingstilskudd 
Dette er kompensasjon for sammenslåingen med Skjerstad kommune i 2005. Tilskuddet fases ut over 5 
år, og blir borte fra år 2024. I 2023 utgjør tilskuddet 3,396 mill. kr. 

Netto inntektsutjevning 
Inntektsutjevningen tar utgangspunkt i skatteinntekter per innbygger. Innbyggertallet som benyttes i 
beregningene er innbyggere per 1. januar i budsjettåret. Dersom kommunen har en skatteinngang over 
landsgjennomsnittet, blir kommunen trukket etter gitte regler. 

Eiendomsskatt 
 
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 legger ikke opp til endring av gjeldende satser 
for eiendomsskatt i planperioden. 
Vedtatte satser som videreføres er følgende: 

• Private eiendommer: 4 promille, ingen bunnfradrag. 
• Næringseiendom: 5,2 promille 

Det ligger et potensiale i økning av eiendomsskatten på 1,8 promille for næringseiendom før makssats (7 
promille) på området er nådd. Årlig økning kan maksimalt være 1 promille, jmf. eigedomsskattelova. 
For private eiendommer er det ikke muligheter for ytterligere økning utover de nåværende 4 promille.  

Andre generelle driftsinntekter 
 
Dette gjelder rentekompensasjon Bodø kommune mottar fra Husbanken til ulike helsebygg, skolebygg, 
samt en del kirkebygg kommunen har investert i. Tallene er beregnet etter mottatte beregninger fra 
Husbanken, og vil øke noe i 2023. 

I tillegg ligger det et lite beløp på 0,15 mill. kr som kommunen mottar som konsesjonsavgift, som også 
settes av på bundet fond ved året slutt. 
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Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 
   Økonomiplan 
 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
2023 2024 2025 2026 

Renteinntekter -29 688 -47 649 -
105 815 

-
105 545 

-
102 552 

-104 759 

Utbytte og eieruttak -34 131 -51 000 -37 100 -37 100 -37 100 -37 100 
Gevinster og tap på 
finansielle omløpsmidler 

0 -1 480 -1 894 -2 131 -2 131 -2 131 

Renteutgifter 100 983 150 728 296 487 309 820 324 152 339 664 
Avdrag på lån 225 615 242 877 213 375 224 738 241 821 263 066 
Netto 
finansinntekter/finansutgifter 

262 778 293 476 365 051 389 783 424 190 458 739 

Finansutgifter i 
tjenesteområdene 

-1 201 0 0 0 0 0 

Totale finansutgifter 261 578 293 476 365 051 389 783 424 190 458 739 
Motpost avskrivninger -313 182 -236 460 -

320 078 
-

320 078 
-

320 078 
-320 078 

Motpost avskrivninger -313 182 -236 460 0 0 0 0 
 

Renteinntekter 
 
Kommunens likviditet er god, og med økende rentesats gir det mulighet for mer renteinntekter i forhold 
til økonomiplan 2022-2025. Kommunens renteinntekter er for perioden beregnet slik: 

Bodø kommunes renteinntekter 
Beskrivelse 2023 2024 2025 2026 

Renteinntekt bank -39 368 -34 696 -29 
268 

-28 
650 

Renteinntekt fordringer 
inkasso -600 -600 -600 -600 

Renteinntekt startlån -65 847 -70249 -72 
683 

-75 
509 

Sum - 105 
815 

-105 
545 

-102 
552 

-104 
759 

Tall i 1000 kr. 

Utbytte og eieruttak 
 
I perioden er det lagt inn forventet utbytte fra følgende selskaper: 

Bodø Energi                 21 mill.kr 
Salten kraftsamband    14 mill. kr 
Salten bilruter                 2 mill. kr 

Kommunedirektøren har lagt til grunn et årlig utbytte på 37 mill. kr.  Dette er en reduksjon per år på 
13,9 mill. kr fra forrige økonomiplanperiode. 

 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 50 av 191 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 
 
Kommunen har en del plasseringer i ulike pengemarkedsfond, dette er fond med lav risiko. Hvert år 
beregnes en gevinst på disse plasseringene, dette basert på utviklingen av disse fondene det aktuelle 
året. Mål er å oppnå avkastning som er 0,2%-poeng høyere enn avkastning på kommunens 
konsernkonto. 

Plasseringene er gjort i følgende fond: 
DNB likviditet 
Storebrand likviditet 
Odin likviditet 
Alfred Berg likviditet  

Renteutgifter 
 
Renteutgiftene er beregnet basert på rentesatsene oppgitt i kapittel Rammebetingelser økonomi.  
Grunnlaget for beregning er tidligereårs opptatte lån samt  foreslåtte låneopptakene som framkommer 
av investeringsbudsjettet 2023-2026 lagt til grunn. 

Bodø kommunes renteutgifter 
Beskrivelse 2023 2024 2025 2026 

Renteutgifter lån 222 
453 

231 
339 

243 
193 

255 
840 

Renteutgifter OPS 8 187 8 233 8 276 8 315 
Renteutgifter 
startlån 

65 
847 

70 
249 

72 
683 

75 
509 

Sum 296 
487 

309 
820 

324 
152 

339 
664 

Tall i 1000 kr. 

Avdrag på lån 
 
Kommunens avdrag er beregnet basert på nye låneopptak i henhold til foreslått 
investeringsbudsjett 2023-2026, samt beregning av kommunens gjeld per 31.12.2022. 

Bodø kommunes avdrag 
Beskrivelse 2023 2024 2025 2026 

Avdrag lån 206 
473 

217 
581 

234 
399 

255 
369 

Avdrag 
OPS 6 902 7 157 7 422 7 697 

Sum 213 
375 

224 
738 

241 
821 

263 
066 

Tall i 1000 kr. 

Avdragstid på nye lån er i økonomiplan 2022-2025  forlenget til 30 år. I henhold til regnskapsforskrift er 
kommunen pålagt å bokføre OPS avtale (ny brannstasjon) som et lån.  



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 51 av 191 

Motpost avskrivninger 
 
Motposten avskrivninger speiler det som føres i detaljer på artene 15900:15909 for hele kommunen. 
Avskrivninger kommer som en konsekvens av nye bygg o.l. som kommunen anskaffer/bygger i løpet av 
året. I tertialrapport 1 - 2022 ble alle avskrivninger justert opp til regnskap 2021 nivå. Dette er videreført 
inn i økonomiplanen. For kommunen som helhet skal avskrivningsutgifter og inntekter balansere på 
kommunenivå. 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 
 
Beløp i 1000 
   Økonomiplan 
 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
2023 2024 2025 2026 

Til ubundne avsetninger 80 546 19 214 4 999 16 472 4 393 4 393 
Til bundne avsetninger 239 150 150 150 150 150 
Bruk av ubundne 
avsetninger 

-55 577 -57 960 -3 200 -3 000 -2 900 -2 900 

Overføring til investering 4 192 1 500 6 200 6 200 6 200 6 200 
Netto avsetninger 29 400 -37 096 8 149 19 822 7 843 7 843 
Netto avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner 
i tjenesteområdene 

11 063 7 509 -15 751 -9 334 -7 574 -7 574 

Totale avsetninger 40 463 -29 587 -7 602 10 488 269 269 
 

Til ubundne avsetninger 
 
Denne posten viser avsetninger til kommunens disposisjonsfond. Bodø kommune har flere 
disposisjonsfond. I økonomiplanperioden er det kun budsjettert med avsetning til næringsfondet og 
selve disposisjonsfondet. For å saldere økonomiplanen 2023 - 2026 har det vært nødvendig å redusere 
avsetningene til kommunens disposisjonsfond. I 2023 settes det av i underkant av 1,5 mill. kr, og i 2024 
settes det av 13,5 mill. kr til selve disposisjonsfondet. I 2025 og 2026 settes det kun av i underkant av 1,4 
mill. kr per år. 

I tillegg til dette ligger det inne en årlig avsetning på 3,5 mill. kr til næringsfondet i 2023, og 3 mill. kr til 
næringsfondet i resten av økonomiplanperioden. 

Til bundne avsetninger 
 
Dette gjelder avsetning til bundet fond vedrørende konsesjonsavgiften kommunen mottar, beregnet til 
0,15 mill. kr 

Bruk av ubundne avsetninger 
 
Dette gjelder budsjettert bruk av næringsfondet,  

Overføring til investering 
 
Overføring til investeringer gjelder egenkapitalinnskudd til Bodø pensjonskasse. Tidligere var denne 
overføringen på 1,5 mill. kr, men kommunaldirektøren har valgt å øke denne overføring med 4,7 mill. kr 
årlig. Bodø kommune har anledning til å redusere pensjonssatsene mot at innbetaling av egenkapital 
økes tilsvarende. På denne måten sparer Bodø kommune arbeidsgiveravgift på disse midlene. 
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Statsbudsjett 

I forslaget til statsbudsjett for 2023 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på 5,2 mrd. kr.  

Realveksten i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 mrd. kr er fordelt med 1,7 mrd. kr til kommunene 
og 0,9 mrd. kr til fylkeskommunene. I kommuneproposisjonen la regjeringen til grunn en realvekst i de 
frie inntektene på 1,8-2,3 mrd. kr, fordelt med 2/3 til kommunene og 1/3 til fylkeskommunene. Veksten 
i de frie inntektene sees i sammenheng med anslått vekst i kommunesektorens demografikostnader og 
merutgifter knyttet til pensjon. I kommuneproposisjonen var det anslått en vekst i demografikostnadene 
på om lag 1,9 mrd. kr, hvorav 1,4 mrd. kr var knyttet til tjenester som blir finansiert av de frie 
inntektene, og en nullvekst i pensjonskostnadene. Basert på nye framskrivninger fra Statistisk 
Sentralbyrå (SSB), viser nye beregninger at kommunesektoren kan få merutgifter i 2023 på om lag 3,2 
mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen. Av dette er om lag 2,6 mrd. kr merutgifter som blir 
finansiert av de frie inntektene, mens 0,6 mrd. kr finansieres gjennom brukerbetalinger og øremerkede 
tilskudd. Pensjon er nå anslått å gi reduserte kostnader på 0,1 mrd. kr. Etter dette er det anslått at 
kommunesektorens handlingsrom vil øke med om lag 0,1 mrd. kr i 2023. 

Realveksten i 2023 måles i forhold til inntektsnivået for kommunene etter Stortingets behandling av 
revidert nasjonalbudsjett 2022. Anslag for skatteinntektene ble da økt med 21 mrd. kr, hvorav 14 mrd. 
kr ble håndtert som en engangsinntekt i 2022 og 7,0 mrd. kr ble videreført til 2023 (inngår i grunnlaget 
før beregning av realvekst i 2023). Samtidig var den underliggende kostnadsveksten oppjustert med 5,4 
mrd. kr (målt ved en oppjustert deflator fra 2,5 % til 3,7 %). Anslaget for skatteinntektene er ytterligere 
oppjustert med 2,4 mrd. for 2022 i forslaget til statsbudsjett. Disse inntektene videreføres ikke til 2023, 
mens en ytterligere kostnadsvekst på 7,1 mrd. kr (oppjustert deflator fra 3,7 % til 5,3 %) blir videreført. 
Samlet medfører dette at kommunesektoren før realveksten i 2023 måles, fra utviklingen gjennom 
2022, tar med seg økte inntekter på 7,0 mrd kr og økte utgifter på 12,5 mrd. kr, dvs. en netto 
kostnadsvekst på 5,5 mrd. kr. 

Prisforutsetninger 
 
Følgende priser og satser legges til grunn i økonomiplanperioden.  

  

Prisstigning 2022 2023 

Lønn, 
vektet 67 % 

3,00 
% 

4,20 
% 

Varer, 
vektet 33 % 

1,30 
% 

2,80 
% 

Deflator 2,50 
% 

3,70 
% 

 

Fra Statsbudsjettet 2023 framkommer prisstigningen som vist i tabellen over. 
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Pensjonskasser 
(arbeidsgivers 
andel) 

2022 2023 

BP 16,37% 21,76 
% 

KLP 15,62 
% 

22,12 
% 

SPK 8,93 % 8,38 
% 

 

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

  

Rentebane NB anslag 
styringsrente 

FRA 
markedet 
3 mnd 
NIBOR 

Bank 
marginpåslag 
på NIBOR 

Budsjettert 
lånerente ved 
bruk av 
markedsrenter 

2023 3,15 % 3,95 % 0,60 % 4,55 % 

2024 3,05 % 3,90 % 0,60 % 4,50 % 

2025 2,80 % 3,75 % 0,60 % 4,35 % 

2026 2,60 % 3,65 % 0,60 % 4,25 % 
 

Norges bank har i pengepolitisk rapport nr 3/2022 publisert 22. september varslet om sine prognoser i 
de kommende årene. Kommunen har hentet ut oversikten over fra Kommunalbanken datert 
13.10.2022. 

  

Investeringer i økonomiplanen 

Investeringer i økonomiplanperioden 

Investeringer er et av kommunens virkemidler for å sikre tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.  

Den foreslåtte investeringsplanen innebærer en brutto investeringskostnad på 2,13 mrd. kr (sum alle 
utgifter) over fire år, inklusive investeringer i selvkostområdene vann og avløp (VA). Dette er fordelt 
med 1,43 mrd. kr til ikke gebyrfinansierte investeringer, og 702 mill. kr til VA i perioden. I 2023 er det 
foreslått bruttoinvesteringer for 291,7 mill. kr. Av dette er 175,2 mill. kr til ikke gebyrfinansierte 
investeringer og 116,5 mill. kr til investeringer innen VA. I disse tallene er ikke kapitaliseringen av Nye 
Bodø Eiendom AS inkludert. 

https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2022/ppr-32022/
https://www.kbn.com/om-oss/nyheter/2022/Rentekommentar-og-oppdaterte-budsjettrenter/
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Bodø kommune finansierer investeringsprosjektene hovedsakelig med lånemidler på grunn av 
manglende egenkapital. Samlede låneopptak i perioden er på 1,78 mrd, som tilsvarer en 
lånefinansieringsgrad på 83,6%.  

Kommunedirektøren har jobbet for å levere et investeringsbudsjett som nærmer seg scenario 2 fra 
perspektivanalysen i perioden 2023 - 2032. Scenario 2 tilsier et låneopptak for øvrige investeringer på 
150 mill. kr og vann- og avløp på 100 mill. kr. 

Byggekostnadene har hatt en stor økning i 2022, og den budsjetterte renten for 2023 er økt med 2,15 %, 
sammenlignet med økonomiplanen 2022 - 2025. Økningen av rentekostnad for 2023 er beregnet å 
utgjøre 73,5 mill. kr. Dette kommer på toppen av tidligere budsjetterte rentekostnader, og 
kommunedirektøren har vært nødt å innarbeide denne økningen. Derfor er investeringsplanen foreslått 
redusert i perioden. I tillegg til enkeltprosjekter er rammene til kommunens løpende prosjekter 
redusert, som eks. oppgradering av bygg og veier. 

For å få saldert økonomiplanen 2023 - 2026 har kommunedirektøren sett seg nødt til å utsette noen 
investeringer som lå inne i økonomiplanen 2022 - 2025. Helsehuset er den viktigste satsningen i 
økonomiplanperioden for å håndtere det økte behovet innenfor helse og omsorg, men er skjøvet utover 
i perioden da det jobbes med finansiering av prosjektet. Investeringene i skole- og barnehagebygg er 
også skjøvet utover i perioden i påvente av en helhetlig analyse av arealbehov og behov for antall 
plasser. Fotballhall på Mørkved og flerbrukshall i Rønvik er skjøvet ut av perioden. Dette skyldes at 
prosjektene ikke er fullfinansierte, og det ikke er funnet rom til å øke rammene til prosjektene.   

Investeringsprosjektene er i ulike faser, noe som innebærer ulikt presisjonsnivå både på budsjett og 
framdriftsangivelser. Hvert investeringsprosjekt av større omfang blir politisk behandlet, og detaljer 
rundt prosjektet framkommer i egne saker om disse prosjektene. Investeringsbudsjettet er presentert i 
faste 2023-priser. 

Investeringstabell for kommunen samlet 
 

Ikke gebyrfinansierte investeringer 
 
Beløp i 1000 
 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum Sum i 

planperioden 
Investeringsprosjekter Tidligere 

bevilget 
Brutto  

prosjekt  
utgift   

2023 2024 2025 2026 2023-26  

Administrasjon         
         
IKT - plattformprosjekter 26 800 30 430 1 740 210 840 840 3 630 3 630 

Sum Administrasjon 26 800 30 430 1 740 210 840 840 3 630 3 630 
         
Oppvekst og kultur         

         
Barnehage Tverlandet 15 375 66 625 0 30 750 20 500 0 51 250 51 250 
Infrastruktur IKT Skole og 
barnehage 

16 025 17 825 1 800 0 0 0 1 800 1 800 

Kyststi 36 275 83 800 31 525 16 000 0 0 47 525 47 525 
Skolenes/barnehagenes 
uteområder 

34 050 74 310 3 600 4 130 4 130 8 150 20 010 20 010 

Tilpasninger i skolebygg 64 726 115 151 4 600 5 160 5 160 10 190 25 110 25 110 
Utredning og bygging skoler 3 025 58 285 0 2 000 27 530 25 730 55 260 55 260 
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 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum Sum i 
planperioden 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

Brutto  
prosjekt  

utgift   

2023 2024 2025 2026 2023-26  

Sum Oppvekst og kultur 169 476 415 996 41 525 58 040 57 320 44 070 200 955 200 955 
         
Helse- og omsorg         

         
Helsehuset 9 404 754 729 0 80 000 250 000 320 000 650 000 650 000 
HMS tiltak/bygg, rullerende 
handlingsplan 

35 000 55 395 0 2 580 2 580 2 580 7 740 7 740 

IKT - grunnleggende IKT 
infrastruktur 

10 250 14 080 700 210 210 210 1 330 1 330 

IKT - innovasjon helse og 
omsorg 

51 035 80 875 4 170 2 310 1 680 1 680 9 840 9 840 

IKT - pasient- og 
ansattevarsling 
institusjon/bolig 

21 650 41 670 8 890 6 950 840 840 17 520 17 520 

Krisesenteret i Salten 19 475 61 600 13 125 29 000 0 0 42 125 42 125 
Sum Helse- og omsorg 146 814 1 008 349 26 885 121 050 255 310 325 310 728 555 728 555 
         
Utbygging og eiendom         

         
Brannoppgradering 126 511 180 941 3 600 4 130 4 130 7 130 18 990 18 990 
Energieffektiviseringstiltak 33 915 82 360 3 700 4 130 4 130 6 110 18 070 18 070 
Feltutbygging/salg 5 400 29 700 2 700 2 700 2 700 2 700 10 800 10 800 
Nyetablering varmestyring og 
SD-anlegg 

28 975 56 185 1 800 2 060 2 060 3 570 9 490 9 490 

Oppgradering av el-anlegg 47 451 88 151 4 000 4 640 4 640 4 640 17 920 17 920 
Oppgradering VVS anlegg 49 051 118 746 2 700 3 090 3 090 10 190 19 070 19 070 
Rehabilitering og utvikling av 
bygg 

38 813 283 028 19 400 22 170 25 780 30 050 97 400 97 400 

Sum Utbygging og eiendom 330 116 839 111 37 900 42 920 46 530 64 390 191 740 191 740 
         
Teknisk         

         
Automatfronter 2 410 3 460 1 050 0 0 0 1 050 1 050 
Byteknikk - innkjøp maskiner 86 538 122 613 0 5 160 0 5 600 10 760 10 760 
Flytting av kommunalt gartneri 0 18 900 3 780 9 450 5 670 0 18 900 18 900 
Handlingsplan for parker og 
byrom - 
Havnepromenade/Kulturhavna 

0 8 333 8 333 0 0 0 8 333 8 333 

Oppgradering av fortau ifm. 
saneringsprosjekter 

96 213 141 608 4 600 5 160 5 160 5 160 20 080 20 080 

Oppgradering bruer 10 025 26 330 0 2 060 2 060 2 060 6 180 6 180 
Oppgradering lekeplasser 3 750 18 610 3 400 3 820 3 820 3 820 14 860 14 860 
Pilotprosjekt sjøgata vei 
(klima) 

1 625 4 035 0 2 410 0 0 2 410 2 410 

Rehabilitering/oppgradering 
av kommunale veier 

74 996 193 041 12 000 13 410 13 410 13 410 52 230 52 230 

Vei- og gatelys 50 063 100 488 4 600 5 160 5 160 10 190 25 110 25 110 
Sum Teknisk 325 620 637 418 37 763 46 630 35 280 40 240 159 913 159 913 
         
Kommunenes Fellesområde         

         
Bodø Havn KF 8 000 131 000 20 000 35 000 38 000 30 000 123 000 123 000 
Bodø kommunale 
pensjonskasse - 
egenkapitaltilskudd 

4 300 36 600 6 200 6 200 6 200 6 200 24 800 24 800 

Ny by ny flyplass 221 000 663 000 110 500 110 500 110 500 110 500 442 000 442 000 
Oppgradering av kirker 20 000 40 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 
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 Samlede 
prosjektbeløp 

Økonomiplan Sum Sum i 
planperioden 

Investeringsprosjekter Tidligere 
bevilget 

Brutto  
prosjekt  

utgift   

2023 2024 2025 2026 2023-26  

Sum Kommunenes 
Fellesområde 

253 300 870 600 141 700 156 700 159 700 151 700 609 800 609 800 

Sum 1 252 126 3 801 904 287 513 425 550 554 980 626 550 1 894 593 0 
 

Gebyrfinansierte investeringer 
 
Beløp i 1000 
 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum Sum i 

planperioden 
Investeringsprosjekter Tidligere 

bevilget 
Brutto  

prosjekt  
utgift   

2023 2024 2025 2026 2023-26  

Teknisk         
         
Bodøsjøen 2 17 700 20 700 3 000 0 0 0 3 000 3 000 
Burøya/Valen - Nyholmen - avløp 12 300 15 060 0 2 760 0 0 2 760 2 760 
Burøya/Valen - Nyholmen - vann 12 800 14 850 0 2 050 0 0 2 050 2 050 
Forsterking 
brannvannsdekning/oppgradering 

0 42 510 0 15 940 26 570 0 42 510 42 510 

Hopen vannledning og 
avløpsopprydding 

0 7 000 2 000 5 000 0 0 7 000 7 000 

Hunstad Sør og Mørkvedbukta 1 000 5 250 4 250 0 0 0 4 250 4 250 
Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv 
tunnel 

15 500 28 310 0 8 200 4 610 0 12 810 12 810 

Hålogalandsgata VA ifm. Bypakke 
2 

0 4 000 2 000 2 000 0 0 4 000 4 000 

Jensvoll avløpsopprydding 16 000 144 130 0 15 630 41 250 71 250 128 130 128 130 
Jensvoll overføring til sone 505 
Åltjønna 

13 688 21 378 7 690 0 0 0 7 690 7 690 

Langodden renseanlegg 0 4 000 2 000 2 000 0 0 4 000 4 000 
Nordstrandveien VA - sanering 
ifm. ny vei 

16 000 74 430 8 500 10 500 17 430 22 000 58 430 58 430 

Reinsletta - sanering ifm Bypakke 
Bodø 

13 000 15 050 0 2 050 0 0 2 050 2 050 

Reinsletta avløpssanering 25 000 91 630 10 630 15 500 20 500 20 000 66 630 66 630 
Sanering avløp sentrum 285 500 641 545 33 020 24 520 22 690 22 690 102 920 102 920 
Sanering vann sentrum 320 450 563 085 22 690 22 690 22 690 22 690 90 760 90 760 
Skivik - Løpsmark renseanlegg 2 000 14 300 0 0 2 300 10 000 12 300 12 300 
Urbanhydrologisk stasjon 0 2 130 0 0 2 130 0 2 130 2 130 
VA - Vann til Ny By og øvrig 
10årsperspektiv 

0 55 275 0 1 550 1 550 1 550 4 650 4 650 

Vannforsyning - Støvset og 
Skjerstad 

2 563 53 763 2 000 14 600 24 600 10 000 51 200 51 200 

Vannforsyning Seines/Gillesvåg 74 000 89 000 0 15 000 0 0 15 000 15 000 
Vannledning Godøynes - 
Skålbones 

46 400 101 660 8 250 22 530 24 480 0 55 260 55 260 

Vollsletta - reguleringsplankrav 
TA SAK 

30 000 44 350 4 350 10 000 0 0 14 350 14 350 

Vågøyvatnet dam - renovering 0 3 500 1 000 2 500 0 0 3 500 3 500 
Åltjønna overføring til sone 600 
Stokkvika 

7 125 12 255 5 130 0 0 0 5 130 5 130 

Sum Teknisk 911 026 2 069 161 116 510 195 020 210 800 180 180 702 510 702 510 
         
Sum 911 026 2 069 161 116 510 195 020 210 800 180 180 702 510 0 
 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 57 av 191 

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

Oppvekst og kultur 
 
Barnehage Tverlandet 
Grunnet en betydelig økning i kostnadene til ombygging/renovering av gamle Løding barnehage er det 
nødvendig å vurdere andre alternativer. Utbyggingskontoret jobber med å fremlegge politisk sak for å 
fremme alternativt byggeprosjekt.    

Infrastruktur IKT Skole og barnehage 
Prosjektet gjelder trådløse aksesspunkter i skoler og barnehager ut fra den kartlegging som gjøres. Det 
totale barnehagebehovet er under utredning. Alstad Barneskole og Østbyen gjenstår på skolesiden og 
tiltak angående infrastruktur må ses i sammenheng med hva som besluttes av vedlikehold/ 
investeringer på disse byggene.  

Kyststi 
Kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta kan bli en viktig attraksjon og ferdselsåre for byens befolkning 
og tilreisende. For å sikre en gjennomgående god byggekvalitet, estetikk og tilgjengelighet for alle, er 
det gjennomført et omfattende prosjekteringsarbeid av de gjenstående delstrekk. Deler av utbyggingen 
planlegges gjennomført parallelt med kommunens VA-prosjekter på strekningen. Opprinnelig byggestart 
var satt til midi 2022 med ferdigstillelse i 2024. Ny byggestart er berammet primo 2023 med 
ferdigstillelse i september – oktober 2024.  

Skolenes/barnehagenes uteområder 
Arbeidet med skolenes og barnehagenes uteområder foregår fortløpende for å lukke avvik og 
oppgradere uteområder som har behov for det. Uteområdene må tåle en til tider svært hard bruk og 
lekeapparatene utsettes for en betydelig slitasje. Det er et stort etterslep ved enkelte skoler og 
barnehager. Man har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber samordnet og systematisk med skolenes og 
barnehagenes uteområder. Det er laget en plan for skolenes og barnehagenes uterom. Det vises til PS 
151/22. Med en årlig investeringsramme på 4 mill kr vil man ikke kunne realisere de 
uteromsprosjektene hvor det er avdekket størst behov i løpet av økonomiplanperioden 2023-
2026.  Aktuelle prosjekter er: Grønnåsen skole, Saltvern skole, Jentoftsletta barnehage og Rensåsen 
barnehage.  

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

Ny barnehage- og skolebehovsplan ble lagt fram til politisk behandling våren 2022. Det er satt av midler 
til utredning av skolebygg i økonomiplanperioden. 
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Helse- og omsorg 
 
Helsehuset 
Kommunedirektøren foreslår at prosjektene helsehus og nytt HDO-bygg ses på som ett prosjekt. Dette 
betyr at investeringsbeløpene tilhørende de to opprinnelige prosjektene slås sammen. Vurderinger og 
informasjon knyttet til sammenslåingen vil komme i egen politisk sak, og bli lagt frem til bystyret.  

HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan 
Prosjektet omfatter forskjellige HMS tiltak basert på virksomhetenes årlige rullerte HMS planer, og 
behov for investeringer på bygg innenfor helse- og omsorgsavdelingen. Utredninger med forslag til tiltak 
som ikke kan løses innenfor den årlige bevilgningen vil i det videre arbeidet fremheves og fremlegges 
som egne saker. 

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

IKT - innovasjon helse og omsorg 
• Videreutvikle fagsystemene Gerica og CGM i form av nye moduler for en mer effektiv 

helsetjeneste 
• Videreutvikle kommunens velferdsteknologiske plattform for en mer effektiv helsetjeneste 
• Videreutvikle samhandlingsløsningene som benyttes på tvers av primærhelsetjenesten (inklusiv 

fastleger) og spesialisthelsetjenesten 
• Videreutvikle digital hjemmeoppfølging (DHO) gjennom nasjonale prosjekter som digital 

behandlings- og egenbehandlingsplan, spredningsprosjekter, mv 
• Utvikle framtidens pasientjournalløsninger i et samarbeid med Aidn og andre leverandører for å 

kunne gi helsetjenesten i Bodø kommune de arbeidsverktøy som er nødvendige for effektiv 
pasientbehandling, oppfølging og datadeling 

• Videreutvikle Inovacare som en felles innovasjonsarena mellom kommune, helseforetak og 
leverandørindustrien 

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

 Prioriterte virksomheter 

o Sølvsuper helse- og velferdssenter 
o Gml. Riksvei 18 
o Sentrum sykehjem 
o Vollsletta sykehjem 
o Miljøfabrikken 
o Mørkved sykehjem 
o TBSS 
o Tiurveien 
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Krisesenteret i Salten 
Etter gjennomført konkurranse på byggeprosjektet er kostnadsnivået over tidligere bevilget ramme. Det 
pågår en dialog med samarbeidskommunene og det planlegges politisk sak til bystyret desember 2022.  

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

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

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

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

Behovet for oppgradering av EL-anlegg, herunder utskifting/oppgradering av fordelere og utskifting av 
belysning, er fortsatt stort. Oppgradering av installasjoner gjøres i henhold til myndighetskrav. Det 
forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket. 
 
 Oppgradering VVS anlegg 

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

Prosjekter innenfor dette området er i tråd med vedtatte vedlikeholdsplan for perioden og omfatter 
blant annet etablering av adgangskontrollsystemer, universelle utformingstiltak, fasadeoppgraderinger, 
ombygginger og leietakertilpasninger. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket. 
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Teknisk 
 
Automatfronter 
Nye funksjoner, nye skrivere, nye muligheter («tæppe» mm) gir et økt behov de neste årene for 
oppgradering dagens automater. Bankene har pålagt alle som eier automater til å foreta denne 
oppgraderingen på grunn av økt betalingssikkerhet. 

Byteknikk - innkjøp maskiner 
Kjøp av anleggsmidler til bruk i daglig tjenestedrift 

Flytting av kommunalt gartneri 
Prosjekt iht. vedtatt bystyresak PS 22/71 

Handlingsplan for parker og byrom - Havnepromenade/Kulturhavna 
Bodø kommunes andel av tilrettelegging av Havnepromenaden/Kulturhavna, iht. handlingsplan for 
parker og byrom. Det forventes bidrag fra private til prosjektet. 

Oppgradering av fortau ifm. saneringsprosjekter 
Forbedre gatemiljøet i sentrum, bygging av fortau samtidig med sanering av vann- og avløpsledninger. I 
forbindelse med utbygging av fjernvarmeanlegg tilkommer også kostnader for Bodø kommune for 
oppgradering av fortau.  

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

Oppgradering lekeplasser 
Utbedring og oppgradering av lekeplasser i kommunen 

Pilotprosjekt sjøgata vei (klima) 
Som en del av bypakke Bodø skal Sjøgata fra rundkjøringen ved Jernbaneveien i øst til Hålogalandsgata i 
vest, samt Professor Schyttes gate fra Storgata til havnepromenaden i nord utbedres og fornyes. 
Tiltaksområdet ligger i nedre del av Bodø sentrum, og består av trafikkerte gater. 

Prosjektet omfatter fagområdene vei, VA, landskapsarbeider, fjernvarme, elektro og gatevarme. 

Sjøgata-prosjektet skal være et pilotprosjekt på veien mot utslippsfrie anleggsplasser i Bodø. Dette er 
resterende finansiering av utslippsfri anleggsplass. 

Rehabilitering/oppgradering av kommunale veier 
Ekstraordinære oppgraderingstiltak på kommunalt vegnett, jfr. Hovedplan veg. Omfatter nå også 
tidligere vedtatt prosjekt «Rehabilitering/asfaltering distriktene». 

Delprosjekt ut fra en prioritert liste over veier som behøver oppgradering, hentet fra 
veiforvaltningssystemet Rosy. Rosy lager en oversikt over lavstandardveier i kommunen. I Bodø 
kommune er det beregnet tilstand for totalt 397 km asfaltvei og 31,4 % av disse veiene har en 
restlevetid som utgikk i 2021 og betegnet som en lavstandardvei. Det betyr at disse veiene er på vei inn i 
en fase hvor kostnaden for nødvendig vedlikehold stiger kraftig med hvert år som går uten tiltak. 
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Vei- og gatelys 
Midler til utskifting av gatelys i VVA-prosjekter, utskifting/fornying av eldre gatelysmaster og 
gatelyskabler samt utgifter ved nedlegging av kabelnett fra luft til jord. Utskifting av rustne 
gatelysmaster prioriteres også høyt. 

Kommunenes Fellesområde 
 
Bodø Havn KF 
Investeringstilskudd til Bodø Havn KF gjelder: 

• Kairenovering Jernbanekaia  
• Kairenovering Dampskipskai Nord, Østbrekken og Lillebrekken  
• Kairenovering terminalkai Nord, Ro-Ro 

Bodø kommunale pensjonskasse - egenkapitaltilskudd 
Dette gjelder kommunes egenkapitalinnskudd i Bodø pensjonskasse i kommende periode. 

Felles finansiering investeringer 
Motpost hvor finansiering av investeringsbudsjettet føres. 

Ny by ny flyplass 
Det er i økonomiplanperioden budsjettert med 110,5 mill. kr årlig i salg av eiendom i forbindelse med 
prosjektet Ny by, ny flyplass. Inntektene skal brukes til å oppkapitalisere eiendomsselskapet Nye Bodø 
Eiendom AS.  

Oppgradering av kirker 
Årlig tilskudd til oppgradering av kirker i Bodø kommune. 

Startlån 
Motpost for startlån. 

Videreutlån 
Motpost for videreutlån. 

Gebyrfinansierte investeringer 
 

Teknisk 
 
Bodøsjøen 2 
Ny pumpestasjon og overføring av avløp fra blokkene i Bodøsjøen til Jensvoll renseanlegg. Det er 
utarbeidet forprosjekt for koordinert løsning med boligbygging på salgslagstomten. Prosjektet med ny 
pumpeledning koordineres med kyststi-prosjektet. 

Burøya/Valen - Nyholmen - avløp 
Rydde opp i avløpsutslipp på strekningen Burøya – Nyholmen og overføre avløpet til Kvalvikodden 
renseanlegg. Bygging videreføres til Nyholmen i 2024, i kombinasjon med bygging av kommunal 
vannforsyning til området.  

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

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

 Forsterket vannforsyning Bertnes og Mørkvedbukta. Avventer utbygging av handelspark og 
konsekvenser av dette. Prosjektering antas oppstartet i 2023. 

Hopen vannledning og avløpsopprydding 
Forbedring vannledninger og avløpsopprydding Hopen, prosjektering 2023 tas innenfor portefølje. Det 
er ikke brannvannsdekning i området så sett i sammenheng med at det etableres nye boliger i området 
så må vannledningsnettet forsterkes. Fellessystem for avløp medfører mye overvann til pumpestasjon så 
det er behov for separering av spillvann og overvann. 

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

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

Hålogalandsgata VA ifm. Bypakke 2 
I fobindelse med at overflaten i Hålogalandsgata skal fornyes som en del av Bypakke 2 så er det behov 
for sanering av VA anlegg som er fra 50/60 tallet.  

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

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

Langodden renseanlegg 
Tilstanden på eksisterende RA er kritisk i forhold til drift. Vanskelig å skaffe deler til gammelt 
prosessanlegg og det gjennomføres en del nødreparasjoner på anlegget. Det er også økt befolkning på 
Tverlandet og anlegget er underdimensjonert 

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

Reinsletta - sanering ifm Bypakke Bodø 
Prosjektering og bygging for utskifting av vann- og avløpsnett på Reinsletta i forbindelse med 
bypakkeprosjekt for oppgradering av Reinslettveien. 
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Reinsletta avløpssanering 
Prosjektering og bygging for utskifting av vann- og avløpsnett på Reinsletta i forbindelse med 
bypakkeprosjekt for oppgradering av Reinslettveien.  

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

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

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

Urbanhydrologisk stasjon 
Bygging av stasjon for måling av nedbør og avrenning i Hunstad/Mørkvedområdet. 

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

Vannforsyning - Støvset og Skjerstad 
Nytt vannverk for Støvset og Skjerstad. Besluttet politisk høsten 2022 at det skal bygges nytt vannverk. 
Prosjekteringskostnader flyttet til 2022 og 2023 og entreprisekostnader flyttet 2024 og 2025  

Vannforsyning Seines/Gillesvåg 
Ref. sak PS 17/58.  

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

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

Vågøyvatnet dam - renovering 
Renovering/forsterking av dam Vågøyvatnet etter krav fra NVE, kostnader tas innenfor portefølje. 

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

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

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Investeringer i varige 
driftsmidler 

710 526 309 594 262 323 463 870 606 080 655 030 

Tilskudd til andres 
investeringer 

11 879 13 000 25 000 40 000 43 000 35 000 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

2 840 222 500 116 700 116 700 116 700 116 700 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 198 905 6 850 4 000 7 000 0 11 050 
Sum 
investeringsutgifter 

924 150 551 944 408 023 627 570 765 780 817 780 

       
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-84 155 -54 930 -22 116 -42 954 -64 426 -76 775 

Tilskudd fra andre -170 541 -6 850 -1 150 -37 000 -31 000 -72 050 
Salg av varige 
driftsmidler 

-93 958 -221 000 -110 500 -110 500 -110 500 -110 500 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

-25 086 0 -2 850 0 0 0 

Bruk av lån -327 292 -338 921 -254 174 -428 216 -550 954 -549 555 
Sum 
investeringsinntekter 

-701 031 -621 701 -390 790 -618 670 -756 880 -808 880 

       
Videreutlån 284 981 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 
Bruk av lån til 
videreutlån 

-284 981 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

63 485 75 940 84 274 88 339 92 357 96 429 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

-88 487 -75 940 -84 274 -88 339 -92 357 -96 429 

Netto utgifter 
videreutlån 

-25 003 0 0 0 0 0 

       
Overføring fra drift -11 771 -1 500 -6 200 -6 200 -6 200 -6 200 
Avsetninger til 
bundne 
investeringsfond 

64 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne 
investeringsfond 

-14 648 0 0 0 0 0 

Avsetninger til 
ubundet 
investeringsfond 

45 366 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundet 
investeringsfond 

-217 128 -12 700 -11 033 -2 700 -2 700 -2 700 

Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 
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 Regnskap  

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

-198 116 -14 200 -17 233 -8 900 -8 900 -8 900 

       
Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

0 -83 957 0 0 0 0 

 

Forklaring til tabell 2A 

Investeringer i varige driftsmidler 

Investeringsbudsjettet for fireårsperioden er på totalt 2,13 mrd. kr. Av dette er 702 mill. kr investeringer 
innen selvkostområdet vann og avløp. Resterende 1,43 mrd. kr er til ikke-gebyrfinansierte investeringer. 

Tilskudd til andres investeringer 

Det foreslås i perioden å gi 20 mill. kr i tilskudd til oppgradering av kirker, samt 123 mill. kr til Bodø Havn 
KFs investeringer. 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 

Det er i økonomiplanperioden budsjettert med 110,5 mill. kr årlig i salg av eiendom i forbindelse med 
prosjektet Ny by, ny flyplass. Inntektene skal brukes til å oppkapitalisere eiendomsselskapet Nye Bodø 
Eiendom AS. I tillegg er det budsjettert med 6,2 mill. kr i årlige egenkapitalinnskudd til Bodø 
pensjonskasse. 

Utlån av egne midler 

Det er ikke budsjettert utlån av egne midler i fireårsperioden. 

Avdrag på lån 

Bodø kommune har mellomfinansiert flere prosjekt som er berettiget statlige spillemidler. 
Mellomfinansieringen er gjort med lånemidler. Når spillemidlene kommer inn brukes de til å betale ned 
økt låneopptak. I fireårsperioden er det budsjettert med totalt 22,05 mill. kr i ekstraordinære avdrag på 
lån. 

Kompensasjon for merverdiavgift 

Kompensasjon for merverdiavgift føres direkte i investeringsregnskapet til finansiering av investeringer. 
Det er budsjettert med 206,3 mill. kr i merverdiavgiftskompensasjon i fireårsperioden. 
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Tilskudd fra andre 

Det er etablert flere ulike støtteordninger som kommunene kan søke på til ulike investeringsformål. Det 
er tre hovedkategorier tilskudd: 

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

Tilskuddene gjelder i hovedsak helsebygg, omsorgsbygg og anlegg for idrett og friluftsliv. Felles for 
støtteordningene er at kommunen mottar tilskuddet etter at prosjektet er ferdigstilt. Det innebærer at 
prosjektene må mellomfinansieres fram til tilskudd mottas. Det er budsjettert med totalt 141,2 mill. kr i 
tilskudd fra andre i fireårsperioden.  

Salg av varige driftsmidler 

Det er i økonomiplanperioden budsjettert med 110,5 mill. kr årlig i salg av eiendom i forbindelse med 
prosjektet Ny by, ny flyplass. Inntektene skal brukes til å kapitalisere eiendomsselskapet Nye Bodø 
Eiendom AS. 

Salg av finansielle anleggsmidler 

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

Utdeling fra selskaper 

Det er ikke budsjettert med utdeling fra selskaper i fireårsperioden. 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 

Det er budsjettert med mottatte avdrag på forskutterte spillemidler 2,85 mill. kr i 2023. Bodø kommune 
har ingen andre avtaler som gjelder utlån av egne midler i perioden.  

Bruk av lån 

Budsjettert låneopptak i fireårsperioden er på 1,783 mrd. kr. I tillegg til dette tar kommunen opp 
startlån i Husbanken på inntil 800 mill. kr i planperioden. 

Videreutlån 

Videreutlån 

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

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

Avdrag på lån til videreutlån 

Dette gjelder Bodø kommunes avdrag på kommunens lån i Husbanken. Disse lånene er gitt til 
videreutlånsformål. Avdraget er satt til samme beløp som posten "mottatte avdrag på videreutlån". 

Mottatte avdrag på videreutlån 

I denne posten inngår mottatte avdrag på startlån etter hvert som lånetakerne betaler inn avdrag. 

Overført fra drift 

I fireårsperioden er det budsjettert med 6,2 mill. kr i årlige egenkapitalinnskudd til Bodø kommunale 
pensjonskasse. 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 

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

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 

Kommunedirektøren har foreslått å finansiere investeringsprosjektene Havnepromenade/Kulturhavna 
og feltutbygging ved bruk av tomteutbyggingsfondet.   

Dekning av tidligere års udekket beløp 

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

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Administrasjon 1 514 5 800 1 740 210 840 840 
Oppvekst og 
kultur 

219 383 61 113 41 525 58 040 57 320 44 070 

Helse- og 
omsorg 

11 844 28 025 26 885 121 050 255 310 325 310 

Utbygging og 
eiendom 

27 983 41 682 37 900 42 920 46 530 64 390 

Teknisk 446 826 166 898 154 273 241 650 246 080 220 420 
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 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Kommunenes 
Fellesområde 

0 6 076 0 0 0 0 

Org. oppsett 
mangler 

2 851 0 0 0 0 0 

Investeringer i 
varige 
driftsmidler  

710 402 309 594 262 323 463 870 606 080 655 030 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Bodø Havn KF 0 8 000 20 000 35 000 38 000 30 000 
MOLO GIVÆR 250 0 0 0 0 0 
Oppgradering av kirker 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
Vei Burøya 957 0 0 0 0 0 
KAI 
VESTBREKKEN/DAMPSKIPSKAI 
SØR 

4 000 0 0 0 0 0 

KAI BLIXVÆR -176 0 0 0 0 0 
INV JUSTERINGSAVTALER 
MVA UTBYGGINGSAVTALER 

1 849 0 0 0 0 0 

Tilskudd til andres 
investeringer 

11 879 13 000 25 000 40 000 43 000 35 000 

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
BKP-
egenkapitaltilskudd 

2 840 1 500 6 200 6 200 6 200 6 200 

Ny by ny flyplass 0 221 000 110 500 110 500 110 500 110 500 
Investeringer i 
aksjer og andeler i 
selskaper 

2 840 222 500 116 700 116 700 116 700 116 700 

 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Investeringer 
i varige 
driftsmidler  

0 0 0 0 0 0 

       
Sum del 1-4 725 121 545 094 404 023 620 570 765 780 806 730 
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1. Investeringer i varige driftsmidler 

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

2. Tilskudd til andres investeringer 

Tabellen viser en oversikt over budsjetterte tilskudd til andres investeringer. 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 

Tabellen viser en oversikt over budsjetterte investeringer i aksjer og andeler i selskaper. 

4. Utlån av egne midler 

Tabellen viser at det ikke er budsjettert utlån av egne midler. 

Økonomiske utviklingstrekk 

Sunn økonomi 

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

Bruk av måltallene i økonomistyringen har imidlertid ikke vært tilfredsstillende, og kommunen vil ikke 
oppnå målene i kommende økonomiplanperiode. Flere av handlingsreglene har negativ utvikling i 
økonomiplanperioden. Dette forsterker de økonomiske utfordringene kommunen står foran.  

Resultatgrad 
 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt viser hvor mye kommunen har til fondsavsetning 
(sparing), egenbidrag til finansiering av investeringer, med mer. Vedtatt nivå er 1,75 %. Det vedtatte 
nivået utgjør til sammen 334,7 mill.kr i perioden 2022 - 2025.  

Beregnet netto driftsresultat forventes å være negativ i 2023, -0,2%, positivt i 2024 (0,1%), og negativt 
(0,1%) i 2025 og 2026. Til sammen utgjør dette 13,5 mill. kr i økonomiplanperioden. En negativ 
differanse på 321,2 mill. kr fra det vedtatte nivået. Dette er betydelig mindre enn statlige anbefalinger, 
og en negativ utvikling i forhold til økonomiplanen 2022 - 2025. 
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Den oransje linja viser Bodø kommunes mål for denne handlingsregelen. 1,75 % er nivået som også er et 
anbefalt nivå fra statlig hold. 

Gjeldsgrad 
 
Gjeldsgrad viser netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter. Statens anbefaling er 75 % for hele 
låneporteføljen. Bodø har vedtatt et måltall på 85 %. 

Netto langsiktig gjeld er beregnet etter følgende metode:  

1. Status langsiktig gjeld i balansen 31.12.21  
2. + budsjettert låneopptak 2022  
3. – budsjettert avdrag (drift/investering) 2022  
4. – korrigert for utlån (anslag)  
5. – korrigert for ubrukte lånemidler (anslag),  

Dette rulleres så år for år. 

Kommunedirektøren har jobbet med målsetning om å redusere låneopptak i perioden for investeringer 
som ikke er gebyrfinansiert. På grunn av behovene innenfor Helse- og omsorgsavdelingen har man ikke 
lyktes med å redusere låneopptaket i kommende økonomiplanperiode. Dette til tross for at mange 
prosjekter er skjøvet ut av økonomiplanperioden.  

I perspektivanalysen 2023 - 2032 ble det lagt til grunn at ubrukte lånemidler skulle reduseres med 500 
mill. kr innen 2023. I forbindelse med tertial 2 - 2022 vedtok bystyret å ikke ta opp lån til investeringer i 
2022. Investeringene for 2022 finansieres midlertidig ved bruk av ubrukte lånemidler, og er anslått å 
utgjøre 300 mill. kr i 2022. I tillegg ble det vedtatt å innfri ett lån på 212,4 mill. kr, ved å bruke ubrukte 
lånemidler. Den budsjetterte gjeldsgraden for 2022 endres derfor til 121,9 %. I 2023 reduseres 
gjeldsgraden til 114,9 % i Deretter øker gjeldsgraden år for år i økonomiplanperioden. På slutten av 
perioden er gjeldsgraden hele 46,7 % høyere enn kommunens vedtatte mål på 85 %. 
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Den oransje linjen viser kommunens måltall for denne handlingsregelen på 85 %. Den statlige 
anbefalingen for dette måltallet er 75 %. 

Belastningsgrad 
 
Belastningsgrad er rente og avdrag i forhold til brutto driftsinntekter. Vedtatt mål for Bodø kommune er 
7,5 %. Det vedtatte måltallet for belastningsgrad ble vedtatt endret fra 11 % til 7,5 % i behandlingen av 
Perspektivanalysen 2023 - 2032.  

Beregnet belastningsgrad øker i perioden og passerte i 2022 vedtatte måltall. I økonomiplanperioden er 
det stor økning i belastningsgraden. Dette skyldes hovedsakelig økt rentenivå, og at kommunen har stor 
gjeld fra tidligere års investeringer. Det gjør kommunen eksponert for endringer i rentebanen. I 2019 og 
2020 ble det lagt inn betydelige avdragsutsettelser som gjorde at belastningsgraden var kunstig lav på 
6,1 % / 7,1 %.  
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Den oransje linjen viser kommunen måltall for denne handlingsregelen. Måltallet er satt på 7,5 %. 

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

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

Disposisjonsfondet slik det framgår i balansen til kommunen består av mange ulike fond. Dette er blant 
annet flyktningefondet, boligfondet, premieavviksfondet, næringsfondet og «selve» disposisjonsfondet.  

I denne økonomiplanen har kommunedirektøren funnet handlingsrom til å sette av veldig lite midler til 
disposisjonsfondet. Dette på grunn av kommunens store salderingsutfordringer spesielt de to siste 
årene. Ettersom netto driftsresultat er svært lavt, er det vanskelig for kommunen å bygge buffer på 
fond. Kommunen har dermed lite midler tilgjengelig til å håndtere uforutsette hendelser. 

  

 

  

Den oransje linjen viser kommunen måltall for denne handlingsregelen som er satt til 3 %. Måltallet vil 
ikke bli oppnådd et eneste år i planperioden. 

Fondsgraden er beregnet etter at alle fondstransaksjoner per 2. tertial er budsjettregulert. I tillegg er 
midlene på næringsfondet, som inngår i beregningen, allerede disponert gjennom tidligere vedtak. I 
realiteten er derfor fondsgraden lavere enn hva som fremkommer i grafen over. 
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Det vedtatte måltallet for fondsgraden er lavt ift. kommunens planlagte aktivitet i den kommende 
økonomiplanperioden. Kommunedirektøren vil i forbindelse med fremleggelse av perspektivanalysen i 
2023 foreslå justering av nivået for fondsgraden.  

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

  

Regnskap 
2021 

Budsjett 
2022 ØP 2023 ØP 2024 ØP 2025 ØP 2026 

90,7  87,6  89,7  88,6 86,4  84,5 
 

Handlingsreglene som nevnt over viser at kommunens økonomi forverres i økonomiplanperioden. Den 
vektede indeksen går fra et resultat i 2021 på 90,7 til å havne helt nede på 84,5 i slutten av perioden. 
Forverringen skyldes en kombinasjon av fortsatt voksende gjeld, økende belastningsgrad og en 
resultatgrad på rundt 0 % i hele perioden. 

KOSTRA og sammenligning andre kommuner 
 
KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon 
om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike 
tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstagere.  

Analysen nedenfor sammenligner behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger i ulike tjenester. 
Netto driftsutgifter er kommunens utgifter i tjenesten minus refusjoner og eventuell egenbetaling. Det 
er netto utgifter som må finansieres av kommunestyret med frie inntekter og eventuell eiendomsskatt. 
Analysen legger altså hovedvekten på kommunestyrets prioriteringsproblem. De viktigste kriteriene for 
valg av sammenligningskommuner er 

• størrelse (fanges ikke opp godt nok i utgiftsutjevningen i inntektssystemet) 
• befolkningsvekst (det er lettere å bygge på enn å legge ned) 
• kostnadsnivå (må ha noe å lære bort) 
• god tjenestekvalitet (sjekkes i Kommunebarometeret) 
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KOSTRA-data for regnskapsåret 2021 - sammenligning med andre kommuner. Kilde: Agenda Kaupang, 2022. 

Tabellen viser det teoretiske handlingsrommet på ulike tjenesteområder for Bodø kommune i forhold 
til sammenligningskommuner. Negative tall viser at Bodø kommune har et lavere kostnadsnivå enn de 
en sammenligner seg med. Positive tall viser at Bodø kommune har et høyere kostnadsnivå enn de en 
sammenligner seg med. Postive tall har oransje bakgrunn i tabellen. Dette omtales som det teoretiske 
handlingsrommet til Bodø kommune. 

Tabellen er spesifisert på driftsområdene. På de største driftsområdene er det relativt store tall og 
beregningen oppfattes som pålitelig. Alle sammenligningskommuner og kommunegruppe 11 driver mer 
effektiv drift enn Bodø kommune. Det totale teoretiske handlingsrommet (effektiviseringspotensialet) i 
forhold til gjennomsnittet i kommunegruppe 11 er beregnet til 400,4 mill. kr. 

Sandefjord kommune er den mest effektive av sammenligningskommunene. Skulle Bodø kommune ha 
gjennomført driften på samme måte som Tønsberg ville ressursbruken vært hele 562,2 mill. kr lavere 
enn i dag.  

Kommunebarometeret 
 
Bodø kommune havnet på 110. plass i 2020. 

Kommunebarometeret utgis av Kommunal Rapport og er en årlig rangering av alle kommuner på basis 
av offentlig tilgjengelig data fra offisielle kilder. For Bodø kommune viser årets kommunebarometer en 
114. plass av totalt 356 kommuner (2021 tall). Kommunebarometeret er delt opp i 12 ulike sektorer. De 
ulike sektorene vektes av Kommunal Rapport utfra en skjønnsmessig vurdering. Kommunebarometeret 
2022 gjelder rapporterte nøkkeltall for 2021. Resultatoversikten over årets Kommunebarometer vises i 
tabellen nedenfor. 
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Endringer i kommunebarometeret for Bodø kommune i årene 2019 - 2022. Kilde: Kommunal rapport, 2022. 

  

Over en fireårsperiode vil resultatene variere. Det er en positiv utvikling på flere av områdene i 
perioden, men økonomi ligger langt nede på listen.  

Saksbehandling og barnehage har god utvikling i perioden. I motsatt ende ligger barnevern, kultur og 
miljø- og ressurser. Oppsummert kommer kommunen på 114. plass.  

  

 

Bodø kommune sammenlignet med 6 andre kommuner. Kilde: Kommunebarometeret 2022. 

Av de seks sammenligningskommunene er alle foruten Fredrikstad bedre rangert enn Bodø kommune. 

Innen kommunal virksomhet er det inntektene som er den største kostnadsdriveren, da alle inntekter 
benyttes for å optimalisere tjenestetilbudet i kommunen. Kommunebarometeret viser at høye inntekter 
ikke nødvendigvis gir høyere tjenestekvalitet.  
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Investeringer forskyves, men renteutgiftene øker  

Effektiv ressursbruk handler om å sikre en god utnyttelse. Budsjett og økonomiplanen 2023–2026 
justerer tidligere investeringsplaner. Investeringer innenfor oppvekst og kultur skyves ut av 
økonomiplanperioden, for å få plass til nødvendige investeringer innen helse og omsorg for å møte 
veksten innenfor området. De økte renteutgiftene gjør det enda viktigere å prioritere investeringene i 
den kommende økonomiplanperioden. 

Oppvekstreformen 

For å ivareta dette ansvaret knyttet til oppvekstreformen øker frie inntekter for kommunene. De frie 
inntektene knyttet til oppvekstreformen er fordelt ut til oppvekst- og kulturavdelingen.  

Demografisk utvikling – flere eldre 

Befolkningsprognosene for Bodø viser en stadig dreining mot at en høyere andel av befolkningen 
befinner seg i de eldste aldersgruppene. Den økende andelen eldre betyr samtidig lavere vekst i de 
viktigste aldersgruppene med skatteytere. I sum bekrefter prognosen kommunens behov for omstilling 
for å sikre fremtidig bærekraft. De siste befolkningstallene, og prognosen for de nærmeste årene, viser 
en utflating og nedgang i antall innbyggere i aldersgruppene til og med grunnskolealder. For 
økonomiplanen betyr det at tidspunkt for enkelte investeringer kan og bør forskyves, og investeringer 
innen helse og omsorg bør prioriteres, for å sikre en mer effektiv ressursutnyttelse. 

Driftstilpasning og strukturelle endringer 

For å sikre gode velferdstjenester er sunn økonomi en hovedforutsetning. Bodø kommunens økonomi 
har holdt seg stabilt svak siden 2018 jfr. kommunebarometeret. I samme periode har kommunen klart å 
opprettholde veldig god kvalitet på tjenestene ved å bruke kortsiktige løsninger som sparepenger og 
utsette å betale avdrag på lån. Sparepengene er nå brukt opp og låneporteføljen avdras med 
minimumsavdrag. Bystyret har allerede i økonomiplan 2019-2022 vedtatt korreksjon av kommunens 
økonomi, en tilpasning av driften på 236 mill. kr i perioden. Dette er gjennom rullering av økonomiplan 
2020-2023 og økonomiplan 2021-2024 økt til 434 mill. kr. I forslaget til økonomiplan 2022-2025 ble det 
behov for en ytterligere driftstilpasning på 72 mill. kr i 2025. I dette forslaget til økonomiplan 2023 - 
2026 øker utfordringene i 2026 med ytterligere 158,4 mill. kr. 

Kommunedirektørens organisasjon har i all hovedsak løst effektiviseringskravene gjennom 
«ostehøvelprinsippet».  Kommunedirektøren erkjenner at organisasjonen ikke lenger vil være i stand til 
å realisere effektiviseringskrav på denne måten og varsler behov for strukturelle endringer spesielt 
innenfor de to største avdelingene, og reduksjon av investeringsplanen for å komme i mål. Bedre areal-
/kapasitetsutnyttelse, nok tjenestetilbud innenfor alle trappetrinn i omsorgstrappen, samt digitalisering 
og automatisering av arbeidsprosesser der hvor det er mulig vil stabilisere driftsnivået. De folkevalgte vil 
få nok handlefrihet til å fortsette sine satsinger i utvikling av byen og de kommunale tjenestene.  
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Kommunens tjenesteområder 
 

Administrasjon 
 

Sammendrag budsjett 
 
Administrasjonsavdelingen har følgende netto budsjettrammer i økonomiplanperioden: 

Rammer avdeling 

Beløp i 1000 kr 

Kontotype (T) Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
1 - Driftsutgifter 196 968 191 566 187 577 183 583 
2 - Driftsinntekter -41 255 -39 205 -39 205 -39 205 
Totalsum 155 713 152 362 148 373 144 379 

  

Dette gir følgende nettorammer fordelt på virksomhetene for økonomiplanperioden:  

Rammer avdelingens underområder 

Beløp i 1000 kr 

Org Nivå 4 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
AA FELLES 6 559 6 059 -595 -2 129 
DIGITALISERING OG IKT 57 512 57 487 57 652 57 692 
HR 30 190 30 042 30 042 30 042 
KOMMUNEADVOKAT 2 258 2 249 2 249 2 249 
KOMMUNIKASJON 19 699 19 611 19 611 19 611 
LÆRLINGER 19 045 19 457 19 457 19 457 
POLITISK SEKRETARIAT 20 451 17 458 19 958 17 458 

Totalsum 155 713 152 362 148 373 144 379 
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Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Administrasjonsavdelingen har budsjettert med totalt 68,35 årsverk til neste år. Hovedoppgaven for 
administrasjonsavdelingen er å levere stabs- og støttefunksjoner til tjenesteproduksjonen i Bodø 
kommune. Administrasjonsavdelingens viktigste funksjon er derfor å bidra til at de øvrige avdelingene 
kan levere tjenester av høy kvalitet gjennom å legge til rette for blant annet:  

• innbyggerdialog  
• stabile digitale løsninger  
• arkiv- og dokumenttjeneste  
• personaladministrasjon og rekruttering  
• lærlinger  
• organisasjonsutvikling  
• kvalitetssikring og internkontroll  
• sikkerhet og beredskap  

  

Administrasjonsavdelingen er i tillegg i førstelinjen for å ivareta oppgaver for kommunen knyttet til   

• servicetorg  
• kommunikasjon  
• kommuneadvokat  
• borgerlig vigsel  
• sekretariat for folkevalgte organer  
• gjennomføring av valg  

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 128 805 128 805 128 805 128 805 

Sum Tekniske justeringer 3 356 3 356 3 356 3 356 
Sum Vedtak forrige periode 5 291 2 840 5 340 2 840 
Sum Budsjettendring i år 5 277 5 277 5 277 5 277 
Sum Lønns- og prisvekst 1 769 1 769 1 769 1 769 

Konsekvensjusteringer 15 693 13 242 15 742 13 242 
Konsekvensjustert ramme 144 498 142 047 144 547 142 047 

Driftskonsekvens     
Endret periodisering driftskonsekvenser 
Krisesenteret 

0 -165 0 0 

Endret periodisering Tverlandet barnehage 0 0 -40 0 
Krisesenteret i Salten - IKT-kostnader 0 165 165 165 
Stordalshallen rehabilitering - IKT-kostnader 15 15 15 15 
Tverlandet barnehage - IKT-kostnader 0 0 40 40 
Sum Driftskonsekvens 15 15 180 220 

Innsparingstiltak     
D-IKT - økte inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Midlertidig nedtrekk: Lærlingtjenesten - vakant 
stilling 

-500 0 0 0 

Saldering ØP 2023 - 2026 0 0 -3 684 -5 218 
Servicetorg og dokumentasjonssenter - naturlig 
avgang 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
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 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 

Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 0 -1 000 -3 970 -3 970 
Sum Innsparingstiltak -2 500 -3 000 -9 654 -11 188 

Nye behov     
Kommunevalg - IKT-kostnader nytt bystyre 400 0 0 0 
Ny driftsavtale IKT 13 300 13 300 13 300 13 300 
Sum Nye behov 13 700 13 300 13 300 13 300 

Nye tiltak og realendringer 11 215 10 315 3 826 2 332 
Ramme 2023-2026 155 713 152 362 148 373 144 379 
 

Driftskonsekvens 
 
Endret periodisering driftskonsekvenser Krisesenteret 
På grunn av endret framdrift utsettes tilførselen av driftsmidler til avdelingen fram til prosjektet er 
ferdigstilt. 

Endret periodisering Tverlandet barnehage 
På grunn av endret framdrift utsettes tilførselen av driftsmidler til avdelingen fram til prosjektet er 
ferdigstilt. 

Krisesenteret i Salten - IKT-kostnader 
IKTs beregningsmodell er lagt til grunn for kostnader vedrørende drift og vedlikehold av IKT-utstyr.  

Stordalshallen rehabilitering - IKT-kostnader 
IKTs beregningsmodell er lagt til grunn for kostnader vedrørende drift og vedlikehold av IKT-utstyr.  

Tverlandet barnehage - IKT-kostnader 
IKTs beregningsmodell er lagt til grunn for kostnader vedrørende drift og vedlikehold av IKT-utstyr.  

Innsparingstiltak 
 
D-IKT - økte inntekter 
Som følge av ny driftsavtale og økt samarbeid med kommuner i regionen skal alle samarbeidsavtaler 
revideres med tanke på pris og innhold. Dette følger av endringer i kommuneloven om interkommunalt 
samarbeid. 

Midlertidig nedtrekk: Lærlingtjenesten - vakant stilling 
I lærlingtjenesten er det en ansatt ute i permisjon i størstedelen av 2023. Stillingen settes vakant fram til 
permisjonen er avsluttet. 

Saldering ØP 2023 - 2026 
For å få økonomiplanen 2023 - 2026 i balanse har kommunedirektøren fordelt 158,4 mill. kr til 
avdelingene som økt effektiviseringskrav i 2026. Dette er fordelt ut til avdelingene etter 
"Ranamodellen". Effektiviseringskravene har stor økning mot slutten av økonomiplanperioden. 

Servicetorg og dokumentasjonssenter - naturlig avgang 
Naturlig avgang ved servicetorg og dokumentsenteret. Stillingene dras inn og erstattes ikke. Driften av 
service- og dokumentsenteret omorganiseres og effektiviseres som en konsekvens av dette. 

Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 
Dette er avdelingens andel av uspesifisert effektiviseringskrav vedtatt i tidligere økonomiplaner.  
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Nye behov 
 
Kommunevalg - IKT-kostnader nytt bystyre 
Kjøp av IKT-utstyr til bystyret og andre politiske utvalg i etterkant av kommunevalget 2023. 

Ny driftsavtale IKT 
Den nye driftsavtalen med TietoEvry erstatter «IKT-drift inkl. driftsnær rådgivning».  

Utfordringer og strategi 
 
Avdelingen har de senere år foretatt betydelig nedtrekk i budsjettrammen i tråd med bystyrets vedtak. 
Agenda Kaupangs analyse av funksjonen administrasjon viser at Bodø kommune ligger på gjennomsnitt 
på administrative støttefunksjoner sammenlignet med tilsvarende kommuner. På enkelte områder som 
for eksempel kommunikasjon har kommunen et betydelig mindreforbruk enn sammenlignbare 
kommuner.  

Avdelingen har jobbet systematisk på alle nivå med å utvikle digitale løsninger for å effektivisere 
virksomheten. Ytterligere reduksjoner i budsjettrammen vil måtte realiseres gjennom færre ansatte og 
bety at avdelingens leveranse av fellesfunksjoner reduseres gjennom færre oppgaver.   

Samtidig innebærer endringer i samfunnet at avdelingen må ha økt fokus og ressursinnsats på nye 
oppgaver. De siste år med håndtering av pandemi og økt beredskap på grunn av krigen i Ukraina krever 
betydelige ressurser, særlig knyttet til sikkerhet og beredskap.   

Utfordringer som ikke er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan:  

• Beredskapsvakt og koordinering av beredskapstiltak  
• Informasjonssikkerhet  

 Prioriterte oppgaver i 2023:  

• Gjennomføring av valg  
• Rekruttering av lærlinger  
• Nye anbud og implementering av større driftssystemer  
• Lokaldemokratiprosjektet  
• Prosjekt Grønn Økonomi  
• Evaluere og revidere varslingsrutinen og etiske retningslinjer for Bodø kommune  
• Større beredskapsøvelser (Arctic Rhein eksempelvis)  
• Revidering av avtaler med kommuner og selskaper  

Hovedmål 
 
• Digitaliserings- og IKT-kontoret 

 
 

• Stabil drift i henhold til krav i inngåtte avtaler  
• Kommunens IKT-plattform er flyttet ut i skyen – derav bedret brukeropplevelse for 

kommunes medarbeidere 
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• DigiNordland operativ som en sterk pådriver i digitaliseringsarbeidet i 
Nordlandskommunene 

• Bidra til en holdningsendring hos kommunens medarbeidere når det gjelder 
informasjonssikkerhet 

• Bidra med god løsningsdesign i kommunens vedtatte digitaliseringsprosjekter 

• Kommunikasjon, servicetorg og arkiv 
 
Felles: 

• Sikre daglig drift i alle enheter 
• Større åpenhetskultur 

Dokumentsenteret: 

• Ta hånd om eldre papirarkiv i Dronningensgt 15 og i Speiderveien 4 
• Forbedre og utvikle arbeidsprosesser – hverdagsdigitalisering 

Servicetorget: 

• Innbyggere, næringsliv og andre besøkende skal oppleve servicetorget som støttende 
• Servicetorget skal møte innbyggere i den kanalen de har behov for; digitalt, chat, telefon, e-

post eller ved oppmøte. www.bodo.kommune.no kan gi det raskeste svaret, men for noen 
vil det være behov for å få kontakt med servicetorget eller en saksbehandler. 

Turistinformasjon: 

• Bodøs nye velkomstsenter ivaretar vertskapsrollen for Bodøregionens besøkende 
• Velkomstsenteret skal informere om Bodøregion som helhetlig reiselivsdestinasjon. 
• Velkomstesenteret skal fremstå som en ny og moderne turistinformasjon i tråd med Bodø 

kommunes visjon «Attraktiv hovedstad i Nord» 

• Strategisk HR - mål og retning 
 
 

• Nedgang i sykefraværet 
• Bidrag til at organisasjonen skaffer, utvikler og anvender menneskelige ressurser på en 

optimal måte for at virksomhetene skal nå sine mål 
• Personlig og faglig utvikling 
• Kompetansebygging og fagmiljøer 
• Effektiv organisering og prosesser 
• Gjennomføre omstillinger 
• Ta i bruk ny teknologi 
• Automatisering av administrative oppgaver for ledere og medarbeidere 

 

http://www.bodo.kommune.no/
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Måltabell 
 
         
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
Mål  2023 Mål  2024 Mål  2025 Mål  2026 Gj.sn. 

Kostra gr 
Digitaliserings- 
og IKT-kontoret 

        

Kommunikasjon, 
servicetorg og 
arkiv 

        

Strategisk HR - 
mål og retning 

        

 
 

Oppvekst og kultur 
 
Sammendrag budsjett 
 
Barn og unge har i hovedsak klart seg godt også under pandemien, men her må man være ekstra 
årvåkne overfor konsekvenser perioden har hatt for særlig utsatte barn og ungdom. Helhetlige og 
inkluderende tilbud i både hverdag og fritid vil være prioritert for å sikre livsmestring for alle - nå og i 
framtida. Tjenester og tilbud til barn og unge har vært forsøkt skjermet mer enn tiltak for voksne i 
forbindelse med budsjettarbeidet.  

Økonomiplanen legger opp til en effektivisering av oppvekst og kulturavdelingen med rundt 66 millioner 
kroner med virkning fra og med budsjettåret 2023. Det er store og omfattende tiltak som ligger i 
planen. Flere av tiltakene medfører endringer i ressursinnsats og med det behov for tilpasninger. 
Innbyggerne vil måtte være forberedt på endringer i nivået på enkelte tjenester, og i noen grad også 
hvor tjenestene kan ytes.  

Rammer avdelingen 

Beløp i 1000 kr 

Kontotype (T) Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
1 - Driftsutgifter 1 670 466 1 639 024 1 517 938 1 487 666 
2 - Driftsinntekter -343 502 -343 502 -341 342 -341 342 
Totalsum 1 326 964 1 295 522 1 176 596 1 146 324 

  

Rammer avdelingens underområder 

Beløp i 1000 kr 

Org Nivå 3 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
BARNE OG FAMILIE 115 309 104 734 104 384 104 384 
BARNEHAGE 421 424 418 224 418 224 417 424 
BARNEVERN 108 248 107 098 107 098 107 098 
FLYKTNING -34 221 -34 221 -34 221 -34 221 
GRUNNSKOLE 585 552 570 132 560 832 556 832 
KULTUR 108 745 103 320 86 310 86 160 
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Org Nivå 3 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
OK ØVRIG 21 908 26 236 -66 030 -91 352 
Totalsum 1 326 964 1 295 522 1 176 596 1 146 324 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Oppvekst- og kulturavdelingen er den nest største avdelingen i Bodø kommune, med tjenester som 
hovedsakelig er rettet mot barn og unge. Netto budsjettramme for tjenesteområdene fremkommer i 
tabellen over. Avdelingen er budsjettert med totalt 1 362 årsverk. 

Avdelingen er organisert i seks hovedområder: Grunnskole, Barnehage, Barn og familie, Kultur, Flyktning 
og Barnevern. I tillegg er avdelingsdirektøren og stabstjenesten som ytes på tvers av tjenesteområdene 
organisert som et eget område, OK felles.  

 Barnehage- og Grunnskoleområdet utgjør til sammen 47 ordinære barnehager fordelt på 15 
kommunale og 32 private. Det er også 22 grunnskoler i Bodø, hvor det på skoler med barnetrinn også er 
skolefritidsordning, SFO. Fem av skolene er organisert som oppvekstsenter noe som innebærer at 
barnehage og skoletilbudet er samlokalisert. I tillegg er Bodø Kulturskole, Bodø voksenopplæring og 
Bodø Naturskole organisert innenfor tjenesteområdet grunnskole.  

Barne- og familieenheten består av følgende tjenester; helsestasjon og skole-helsetjeneste, psykisk 
helsetjeneste, ergoterapi- og fysioterapitjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 
spesialpedagogisk fagteam og utekontakten. 

Kultur består av seksjonene Ung kultur og Idrett og friluftsliv. Det er to virksomheter tilknyttet området; 
Bratten aktivitetspark og Stormen bibliotek. Kulturområdet har også rådgivere innenfor allmenn kultur, 
musikk, bygnings- og kulturminnevern.  

Flyktningkontoret er organisert i henhold til spesialistprinsippet. Tjenesten består av avdeling for 
bosetting, avdeling for kvalifisering og driftsseksjon. Flyktningkontorets formål er å styrke nyankomne 
flyktninger sin mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  

Barneverntjenesten er organisert i henhold til spesialistprinsippet. Tjenesten er inndelt i følgende 
seksjoner:  

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

  

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 1 260 629 1 260 629 1 260 629 1 260 629 

Sum Tekniske justeringer 21 605 21 605 21 605 21 605 
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 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 

Sum Vedtak forrige periode 40 996 64 174 22 391 22 480 
Sum Budsjettendring i år 18 798 18 798 18 798 18 798 
Sum Lønns- og prisvekst 12 397 12 397 12 397 12 397 

Konsekvensjusteringer 93 797 116 975 75 192 75 281 
Konsekvensjustert ramme 1 354 426 1 377 604 1 335 821 1 335 910 

Driftskonsekvens     
Endret periodisering Tverlandet barnehage 0 0 800 0 
Tverlandet barnehage - drift tjeneste 0 0 -800 -800 
Sum Driftskonsekvens 0 0 0 -800 

Innsparingstiltak     
Avvikle naturskoledelen i Bodø Naturskole -780 -1 700 -1 700 -1 700 
Avvikle ordningen med egne 
svømmeinstruktører i Nordlandsbadet 

-450 -1 000 -1 000 -1 000 

Avvikle stillingene rådgivende pedagoger  -2 545 -5 600 -5 600 -5 600 
Bemanningsnorm 6,0 -4 000 -8 000 -8 000 -8 000 
Bemanningsreduksjon, 1 stk 
barnevernkonsulent 

-700 -700 -700 -700 

Bemanningsreduksjon, 2 stillinger stab -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 
Demografisk tilpasning - lærertetthet 0 0 -4 000 -8 000 
Driftsreduksjon miljøterapeuter (tilsvarende 2 
årsverk) 

-1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Driftstilpassing Stormen bibliotek -150 -150 -150 -150 
Driftstilpassing, Bodø Kulturskole -3 545 -7 800 -7 800 -7 800 
Driftstilpassinger, barnehage -1 820 -2 000 -2 000 -2 000 
Flytte Alberthaugen skole til kommunale lokaler 0 -300 -600 -600 
Færre institusjonsplasseringer iht 
barnevernsreform 

-3 700 -3 700 -3 700 -3 700 

IKT-utstyr, elever -250 -500 -500 -500 
Koordinert ferieavvikling, kommunale 
barnehager  

-3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Kutt av kulturstipend -60 -60 -60 -60 
Kutt av pedagogstilling (100 %) ved Stormen 
bibliotek 

-800 -800 -800 -800 

Kutt av programansvalig (100 %) ved Stormen 
bibliotek 

-750 -750 -750 -750 

Kutt av søkbar tilskuddsordning til kunst- og 
kulturformål 

-1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Kutt av tilbudet Mestring i friluft -350 -750 -750 -750 
OK-avdelingens andel "Grønn økonomi" -10 000 0 0 0 
Reduksjon administrasjonskostnader -350 -700 -700 -700 
Reduksjon i antall årsverk, ikke-lovpålagte 
tjenester * 

-6 950 -13 550 -13 550 -13 550 

Reduksjon i antall årsverk, lovpålagte 
tjenester                                

-1 425 -5 400 -5 750 -5 750 

Reduksjon i bok- og mediebudsjett -200 -200 -200 -200 
Reduksjon i drift av kommunale idrettsanlegg -200 -200 -200 -200 
Reduksjon i driftstilskudd til Bodø friluftsforum -26 -51 -51 -51 
Reduksjon i driftstilskudd til Mørkvedhallen SA -250 -500 -500 -500 
Reduksjon i driftstilskudd til Tverlandshallen AL -100 -200 -200 -200 
Reduksjon i søkbare tilskudd til lag/foreninger 
innen idrett og friluftsliv 

-200 -200 -200 -200 

Reduksjon i tilskudd til festivaler, kunst- og 
kulturinstitusjoner/organisasjoner 

0 -500 -500 -500 

Redusere kostnader til alternative 
læringsarenaer 

-450 -960 -960 -960 

Redusere personalkostnader grunnskole - ikke 
undervisningspersonell 

-3 850 -8 500 -8 500 -8 500 

Redusere personalkostnader på barnehage og 
skolekontoret  

-500 -1 000 -1 000 -1 000 
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 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 

Redusert tilskudd, inkluderingskoordinator 
(Bodø idrettsråd) 

0 -600 -600 -600 

Saldering ØP 2023 - 2026 0 0 -65 882 -95 204 
Tilbakeføring fosterhjemsplasseringer -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 0 -10 000 -13 761 -10 000 
Utfasing 2 kommunale beredskapshjem -800 -1 600 -1 600 -1 600 
Utsette Fritidskortet i påvente av statlig 
finansiering 

-9 000 -10 600 -13 450 -13 450 

Utsette skolemat -3 750 -4 000 -4 000 -4 000 
Økning i leiepris for idrettsanlegg -200 -200 -200 -200 
Sum Innsparingstiltak -66 051 -100 671 -177 814 -207 375 

Nye behov     
Ikke-realisert effektiviseringskrav 2023 20 000 0 0 0 
Statsbudsjettet 2023 18 590 18 590 18 590 18 590 
Sum Nye behov 38 590 18 590 18 590 18 590 

Nye tiltak og realendringer -27 461 -82 081 -159 224 -189 585 
Ramme 2023-2026 1 326 964 1 295 522 1 176 596 1 146 324 
 

* Tabellen viser brutto beløp 6,95 mill. i 2023. Bodø kommune er tilført 5 mill. kr i rammetilskudd knyttet 
til oppvekstreformen. Beløpet ligger på hhv. rammeområde 8 (Statsbudsjett 2023) og fellesområdet til 
oppvekst- og kulturavdelingen. 
 
Driftskonsekvens 
 
Endret periodisering Tverlandet barnehage 
På grunn av endret framdrift utsettes tilførselen av driftsmidler til avdelingen fram til prosjektet er 
ferdigstilt. 

Tverlandet barnehage - drift tjeneste 
Forventede driftsbesparelser pga. mer effektiv barnehagedrift på Tverlandet. 

Innsparingstiltak 
 
Avvikle naturskoledelen i Bodø Naturskole 
Bodø naturskole består av en leirskole- og en naturskoledel. Som et ledd i effektiviserings- prosessen 
foreslås det at man legger ned naturskoledriften. Dette er ikke et lovpålagt tilbud. Besparelse 0,78 mill. 
kr i 2023 og helårseffekt fra 2024 på 1,7 mill. kr. 

Avvikle ordningen med egne svømmeinstruktører i Nordlandsbadet 
Ordningen med egne svømmeinstruktører i Nordlandsbadet avvikles. Avvikling vil medføre at skolene 
må stille med mer personell i svømmingen og opplæring av livredning må kjøpes eksternt.  Besparelse 
0,45 mill. kr i 2023 og 1 mill. kr pr år videre utover i økonomiplanperioden. Beløpene viser netto 
innsparing på tiltaket. 

Avvikle stillingene rådgivende pedagoger  
Stillinger som rådgivende pedagoger avvikles. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste og er ikke en del av 
lærernormen. Besparelse på i overkant av 2,5 mill. kr i 2023, med en helårseffekt på 5,6 mill. kr pr år 
videre i økonomiplanperioden. 

Bemanningsnorm 6,0 
Optimalisering av bemanningen i de kommunale barnehagene innenfor minimumskravet i lovfestet 
bemanningsnorm på 6,0. Besparelse i 2023, 4 mill. kr. Fra 2024 øker denne til 8 mill. kr.   
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Bemanningsreduksjon, 1 stk barnevernkonsulent 
Bemanningsreduksjon, 1 årsverk barnevernkonsulent. Besparelse 0,7 mill. kr pr år 

Bemanningsreduksjon, 2 stillinger stab 
Bemanningsreduksjon barnevernet, 2 årsverk merkantile-/støttefunksjoner. Besparelse 1,4 mill. kr pr år  

Demografisk tilpasning - lærertetthet 
Fra og med 2025 vil det bli et fall i elevtallet. Store kull med elever vil da gå ut av ungdomsskolen og små 
kull med skolebegynnere kommer inn i skolen. For å hente innsparinger gjennom innsparte lærerårsverk 
må blant annet inntakssoner endres. Innsparingseffekt 4 mill. kr i 2025 og 8 mill. kr i 2026. 

Driftsreduksjon miljøterapeuter (tilsvarende 2 årsverk) 
Reduksjon i antall miljøterapeuter i barnevernet tilsvarende 2 årsverk. Årlig besparelse 1,3 mill. kr 

Driftstilpassing Stormen bibliotek 
Reduksjon i driften slik at bibliotekets åpningstider justeres og ses i sammenheng med bibliotekets 
øvrige turnusplan og åpningstidene sommer og høytider. Besparelse kr 150.000 pr år. 

Driftstilpassing, Bodø Kulturskole 
Omlegging av driften ved Bodø Kulturskole. Effektiviseringen oppnås blant annet gjennom å endre deler 
av opplæringstilbudet fra en én-til-én undervisning til en mer gruppebasert undervisning. Tiltaket gir en 
besparelse på i overkant av 3,5 mill. kr i 2023 og 7,8 mill. kr pr år for øvrige år i økonomiplanen. 

Driftstilpassinger, barnehage 
Tiltaket gjelder økonomisk effekt på bakgrunn av de utredninger som er bebudet i Barnehage- og 
skolebehovsplanen. Besparelse 1,8 mill. kr i 2023, økende til 2 mill. kr i de påfølgende år   

Flytte Alberthaugen skole til kommunale lokaler 
Tiltaket medfører å avslutte to leieavtaler med Nordland Fylkeskommune og flytte Alberthaugen skole 
til kommunale lokaler hvor man i dag har ledig kapasitet. Driften av mellomtrinnet opprettholdes i de 
tidligere lokalene til Linken barnehage. Besparelse 0,3 mill. kr i 2024 og 0,6 mill. kr per år i etterfølgende 
år. 

Færre institusjonsplasseringer iht barnevernsreform 
Tiltaket innebærer at man gjennom økt prioritet på innsats i form av støtte og veiledning til foreldre vil 
redusere antall institusjonsplasseringer tilsvarende 2 helårsplasser. Besparelse 3,7 mill. kr per år. 

IKT-utstyr, elever 
Nedgang i elevtallet vil medføre redusert behov for IKT-utstyr, dette i kombinasjon med en høyere 
forventet levetid før utskifting. I første omgang iPad’er som benyttes på små- og mellomtrinnet og etter 
hvert PCer på ungdomstrinnet når reduksjonen i elevtallet slår inn også der. Tiltaket gir en besparelse på 
0,25 mill. kr i 2023 og 0,5 mill. kr pr år utover. 

Koordinert ferieavvikling, kommunale barnehager  
De kommunale barnehagene har i dag åpent hele året, kun avbrutt av ambulerende feriedager og 
planleggingsdager. Tiltaket innebærer at barnehagebarn må avvikle 3 uker sammenhengende ferie i 
skolens sommerferie. En koordinert ferieavvikling i de kommunale barnehager vil gi en besparelse på 3 
mill. kr årlig. 

Kutt av kulturstipend 
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Avvikle stipendordningen til unge kunst- og kulturutøvere i alderen 13-25 år til utvikling av kultur/kunst 
innenfor alle kulturområder. Besparelse kr 60.000 pr år. 

 

Kutt av pedagogstilling (100 %) ved Stormen bibliotek 
Kutt av 100 % stilling pedagog ved Stormen bibliotek. Besparelse 0,8 mill. kr per år. 

Kutt av programansvalig (100 %) ved Stormen bibliotek 
Kutt av 100 % stilling som programansvarlig ved Stormen bibliotek. Besparelse 0,75 mill. kr per år. 

Kutt av søkbar tilskuddsordning til kunst- og kulturformål 
Ordningen med søkbar tilskudd til kunst- og kulturformål kuttes. Dette gir en besparelse på 1,2 mill. kr 
per år. 

Kutt av tilbudet Mestring i friluft 
Tiltaket Mestring i friluft (MiF) på 4.-10. klassetrinn avvikles. Tiltaket gir en besparelse på 0,35 mill. kr i 
2023 og 0,75 mill kr per år påfølgende år. 

OK-avdelingens andel "Grønn økonomi" 
OK-avdelingen har flere tiltak som er lagt til utredning i Oppdrag Grønn økonomi og flere tiltak vil 
komme til i denne listen i løpet av planperioden. Dette er tiltak i tillegg til de konkrete spesifiserte 
tiltakene pr tjeneste eller område. En del av tiltakene i Grønn økonomi for OK-avdelingen krever 
samhandling med eksterne og andre avdelinger i kommunen. 

1. OK-avdelingen vil bruke 2023 til å utrede de enkelte tiltak og fremme saker til politisk 
behandling. 

2. OK-avdelingen er allerede i positiv dialog med NFK om finansiering av MIND-senteret/Bratten. 
3. OK-avdelingen vil løse resterende beløp i 2023 ved midlertidige besparelser og streng 

vakansestyring der nye tiltak ikke gir helårseffekt. 

Reduksjon administrasjonskostnader 
Reduksjon administrasjonskostnader i barnevernet. Halvårs-effekt i 2023 tilsvarende 0,35 mill. kr 
økende til 0,7 mill. kr i årene etter dette. 

Reduksjon i antall årsverk, ikke-lovpålagte tjenester   
Reduksjon i ikke-lovpålagte tjenester i Barne- og familieenheten. Reorganisering av tjenestetilbudet i 
Utekontakten, Psykisk helsetjeneste og Skolehelsetjenesten i tråd med ny Oppvekstreform og endringer 
i velferdstjeneste-lovgivningen. I statsbudsjettet 2023 har regjeringen foreslått økt rammetilskudd til 
oppvekstreformen. Dette er beregnet å utgjøre 5 mill. kr for Bodø kommune. Tiltaket gir en netto 
besparelse på 1,95 mill. kr i 2023 og 8,55 mill. kr per år videre i økonomiplanperioden. 

Reduksjon i antall årsverk, lovpålagte tjenester                                
Reduksjon i antall årsverk i lovpålagte tjenester i Barne- og familieenheten. Reorganisering av 
tjenestetilbudet i Helsestasjon/familiesentrene, Ergoterapi- og fysioterapitjenesten, Psykisk 
helsetjeneste og PPT som konsekvens av kompetanseløftet og demografisk tilpasning. Tiltaket gir en 
besparelse på i overkant av 1,4 mill. kr i 2023, 5,4 mill. kr i 2024 og 5,75 mill. kr pr år fra 2025. 

Reduksjon i bok- og mediebudsjett 
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Reduksjon i bok- og mediebudsjett Stormen bibliotek til innkjøp av papir- og e-bøker, aviser og 
tidsskrifter. Besparelse 0,2 mill. kr per år. 

 

Reduksjon i drift av kommunale idrettsanlegg 
Reduksjon i drift av kommunale utendørs idretts- og friluftslivsanlegg, slik som kunstgressbaner, 
skiløyper, turstier, skateparker, rulleski-anlegg. Det foreslås en reduksjon på 0,2 mill. kr per år. 

Reduksjon i driftstilskudd til Bodø friluftsforum 
Reduksjon i driftstilskudd til Bodø friluftforum. Besparelse på 26.000 kr i 2023, økende til 51.000 kr i 
2024. Fra 2024 vil det årlige driftstilskuddet til Bodø friluftsforum utgjøre 25 000 kr. 

Reduksjon i driftstilskudd til Mørkvedhallen SA 
Reduksjon i driftstilskudd til Mørkvedhallen SA. Forslaget medfører at tilskuddet reduseres med 0,25 
mill. kr i 2023 og deretter 0,5 mill. kr per år. Mørkvedhallen SA har over flere år gått med overskudd, sist 
i 2021 med 1,1 mill. kr. Intensjonen bak tilskuddet fra Bodø kommune er at selskapet går i balanse. Bodø 
kommune foreslår en reduksjon i driftstilskuddet. Avtalen mellom Bodø kommune og Mørkvedhallen SA 
må reforhandles. 

Reduksjon i driftstilskudd til Tverlandshallen AL 
Tilskuddet til Tverlandshallen AL er opprettholdt på samme nivå selv om kroppsøvingsundervisningen 
for Tverlandet skole er flyttet til nyskolen. Bodø kommune foreslår en reduksjon i driftstilskuddet på 0,1 
mill. kr i 2023, og deretter reduksjon på 0,2 mill. kr per år.  

Reduksjon i søkbare tilskudd til lag/foreninger innen idrett og friluftsliv 
Reduksjon i søkbare tilskudd til lag/foreninger innen idrett og friluftsliv med 0,2 mill. kr per år. Etter 
reduksjon vil det gjenstå 350 000 kr til prosjekter som lag/foreninger planlegger for egne private anlegg, 
samt arrangementer innen idrett og friluftsliv. Tilskuddet er i hovedsak et lavterskeltilbud som betinger 
egenandel og er begrenset oppad til 50 000 kr per prosjekt. 

Reduksjon i tilskudd til festivaler, kunst- og kulturinstitusjoner/organisasjoner 
Reduksjon i tilskudd til festivaler, kunst- og kulturinstitusjoner/organisasjoner med 0,5 mill. kr pr år fra 
og med 2024. Flere av tilskuddsmottakerne er avhengig av lokal finansiering for å få regional eller 
nasjonal støtte. Ordningen er kommunens mulighet til å være pådriver mot tilskuddsmottakerne opp 
mot Bodø2024. De lokalt inngåtte avtalene går ut 2023 og Kulturkontoret vil i 2023 starte arbeidet med 
å se på fordelingen. 

Redusere kostnader til alternative læringsarenaer 
Redusere overføringer til ikke-kommunale læringsarenaer som til eksempel Me’ti gården og 4H gården. 
Besparelse 0,45 mill. kr i 2023 og 0,96 mill. kr fra og med 2024  

Redusere personalkostnader grunnskole - ikke undervisningspersonell 
Redusere personalkostnader grunnskole - ikke undervisningspersonell. Dette er personell i skolene som 
ikke er innenfor lærernormen. Det er blant annet merkantilt personell, lærere som jobber med IKT og 
det er lærere som er teamledere. Det gjøres også en vurdering i forhold til bruken av annet personale 
som hjelper til i undervisningen som assistenter, fagarbeidere, og miljøterapeuter, hvor mange av disse 
har en delstilling i skolen og en delstilling i SFO. Tiltaket forventes å gi en besparelse i 2023 på 3,85 mill. 
kr og 8,5 mill. kr per år fra og med 2024. 

Redusere personalkostnader på barnehage og skolekontoret  
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Redusere personalkostnader på barnehage og skolekontoret. Besparelse 0,5 mill. kr i 2023 og 1 mill. kr 
de påfølgende årene 

 

Redusert tilskudd, inkluderingskoordinator (Bodø idrettsråd) 
Tilskuddet på 600 000 kr knyttet til prosjektstilling som inkluderingskoordinator hos Bodø idrettsråd 
foreslås fjernet fra 2024. 

Saldering ØP 2023 - 2026 
For å få økonomiplanen 2023 - 2026 i balanse har kommunedirektøren fordelt 158,4 mill. kr til 
avdelingene som økt effektiviseringskrav i 2026. Dette er fordelt ut til avdelingene etter 
"Ranamodellen". Effektiviseringskravene har stor økning mot slutten av økonomiplanperioden. 

Tilbakeføring fosterhjemsplasseringer 
Tilbakeføring fra fosterhjemsplasseringer er et formål i den nye barnevernsloven. Det jobbes aktivt med 
de saker der dette er barnevernfaglig forsvarlig. Besparelse 1 mill. kr pr år  

Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 
Dette er avdelingens andel av uspesifisert effektiviseringskrav vedtatt i tidligere økonomiplaner.  

Utfasing 2 kommunale beredskapshjem 
Utfasing av 2 kommunale beredskapshjem vurderes som et rent ressursbesparende tiltak. Besparelsen 
utgjør 0,8 mill. kr i 2023 og 1,6 mill. kr i de neste årene 

Utsette Fritidskortet i påvente av statlig finansiering 
Fritidskortet foreslås stanset og utsatt til det foreligger statlig finansiering av ordningen. Bodø kommune 
har igangsatt fase 1 i tiltaket så langt, 4 årskull på mellomtrinnet. Ordningen utsettes. Besparelse i 2023 
er 9 mill. kr. Økende til 10,6 mill. kr i 2024 og ytterligere til kr 13,45 mill. kr i de påfølgende år. 

Utsette skolemat 
Staten har ikke prioritert midler til skolemat. Ordningen gir pr i dag kun skolemat til 10. trinn og 
ungdomstrinn i fådelte skoler. Skolematordningen foreslås stanset fra 01.01.2023 og utsettes til det 
kommer statlige midler hvor man i kombinasjon med kommunale midler kan få en bredere satsing på 
skolemat for flere trinn. Besparelse 3,75 mill. kr i 2023, økende til 4 mill. kr fra 2024. 

Økning i leiepris for idrettsanlegg 
Økning i leiepris for idrettsanlegg på 10 kr pr leietime utover ordinær prisstigning utgjør anslagsvis 200 
000 kr på årsbasis for alle anlegg, inkl. Bodø Spektrum og Mørkvedhallen. Økningen vil gjelde for 
aldersgruppen fra 13 år og oppover, inkl. voksne.  

Nye behov 
 
Ikke-realisert effektiviseringskrav 2023 
Kommunedirektøren foreslår å tilføre Oppvekst- og kultur-  og Helse- og omsorgsavdelingen midler for 
ikke-realiserte effektiviseringskrav i 2023. Dette foreslås som en engangsbevilgning for å bidra til 
omstillingsarbeidet i disse to avdelingene. 

Statsbudsjettet 2023 
Dette gjelder finansiering av tiltak i Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2023: 
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Barnevernsreformen gjelder fra 1. januar 2022 og gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. 
For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret er rammetilskuddet 
økt ytterligere i 2023. Halvparten av midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern og 
resterende halvdel beregnes særskilt etter kommunenes tidligere bruk av statlige barnevernstiltak. 
OK sin ramme er styrket med 2,3 mill. kr., mens tilsvarende beløp er satt av på kommunens 
fellesområde i påvente av ytterligere informasjon om kommunens tidligere andel av statlige 
barnevernstiltak. 

SFO - gratis plass for elever på 1. trinn - Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble det 
vedtatt å innføre 12 timers gratis SFO på første trinn fra høsten 2022. Tiltaket får helårseffekt i 2023. OK 
sin ramme er styrket med 9 mill. kr basert på en videreføring av dagens elevtall. Det er foretatt en 
avsetning på kommunens fellesområde på 5,4 mill. kr for blant annet å ta høyde for en økt etterspørsel 
etter SFO-plasser som følge av gratis-tilbudet. 

Reduksjon foreldrebetaling i barnehagen – Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen ble fra 1. 
august 2022 redusert til 3 050 kroner per måned. Regjeringen foreslår en ytterligere reduksjon i 
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. OK sin 
ramme er økt med tilsammen 6,53 mill. kr for dette tiltaket. 

Barnekoordinator - Det er fra 1. august 2022 innført en lovfestet rett til barnekoordinator. OK sin 
ramme er styrket med 0,76 mill. kr for dette tiltaket. 

Basistilskudd fastleger - Regjeringen foreslår å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai 2023. For 
bedre å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk ressurskrevende 
listeinnbyggere, foreslås det å avvikle knekkpunktet og innføre et risikojustert basistilskudd. Det 
risikojusterte basistilskuddet fra 1. mai 2023 skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for 
helsetilstand. HO sin ramme er økt med 4,38 mill. kr for dette tiltaket. 

Ekstra arbeidsgiveravgift - Regjeringen foreslår å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for 
lønnsinntekter over 750.000 kr. Dette er beregnet til 1,5 mill. kr. Beløpet er lagt på kommunens 
fellesområde inntil ytterligere informasjon blir tilgjengelig. 

  

Utfordringer og strategi 
 
Statistisk Sentralbyrås prognoser viser en tydelig tendens på at det vil bli færre barnehagebarn og 
grunnskoleelever i årene som kommer. Dette innebærer reduksjoner i de statlige overføringer til 
kommunen og vil tvinge fram strukturendringer både på skole- og barnehageområdet.  

Det er en krevende oppgave å redusere ressursbruken uten at det samtidig merkes på kvalitet og 
omfang. Hva som er «god nok» kvalitet på tjenestene vil stadig bli utfordret og må revideres og endres i 
takt med de kommunale rammebetingelsene.  

Hos barnehagene ligger det en fleksibilitet i å justere antall avdelinger og til dels størrelsen på 
avdelingene i den enkelte barnehage. På skolesiden vil svingninger i elevtallet først ha en markant effekt 
når antall klasser kan reduseres. For å opprettholde en kostnadseffektiv drift er det et mål at skolene 
organiserer elevtall tett opp mot lærernorm. 

Prognose for endringen i antall barn i aldersgruppene 1-5 år og 6-15 år har stor betydning for 
dimensjonering av tjenestene i henholdsvis barnehage og grunnskole. Lovfestede bemanningsnormer i 
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både skole og barnehage gjør at ressursbehovet i tjenestene endres proporsjonalt med svingningene i 
elev-/barnetall. Forebyggende helse (Barne- og familieenheten) og barnevernstjenesten påvirkes også til 
en viss grad av utviklingen i barnetall, men her har også levekårsfaktorer stor innvirkning på omfanget av 
tjenestene.  

Bodø kommune skal sikre at det er tilstrekkelig antall barnehage- og skoleplasser, noe som krever 
langsiktig planlegging. Skal man lykkes med å ta ned den økende overkapasiteten innenfor barnehager 
og skoler er det nødvendig at dagens struktur utfordres.  

De kommunale barnehagene ligger over det lovfestede minimumskravet til bemannings- og 
pedagognorm. Ifølge årsmeldingene per 15. desember 2021 var det i snitt 5,6 aldersjusterte plasser per 
årsverk i de kommunale barnehagene. Det er 0,2 plasser færre enn gjennomsnittet i kommunegruppen. 
Kostnadene til barnehage har økt de senere år. Hovedårsaken til dette ser ut til å være fallende 
produktivitet i de kommunale barnehager. Det gir utslag i stadig høyere satser for tilskudd til private 
barnehager.  

I Bodø kommune har barn og unge muligheter til å forme egen fritid, utvikle og medvirke til positive 
møteplasser og fritidsaktiviteter. Det betyr at idrett-, kunst- og kulturtilbudet skal være tilgjengelig i hele 
kommunen. De økonomiske rammene for kultur og idrett omfatter i hovedsak bemanning og drift av 
kultur- og idrettsarenaer, samt ulike tilskudd til kulturaktører og frivilligheten. Pandemien har fått store 
konsekvenser for kulturlivet, idretten og frivilligheten. Særlig små institusjoner og organisasjoner, samt 
kunst- og kulturarbeidere har blitt hardt rammet. Besøkstallene på kulturarrangement ligger vesentlig 
lavere nivå en det som var vanlig før pandemien. Dette resulterer i kansellerte turneer, avlyste konserter 
og kunst- og kulturarbeidere som går over til annet arbeid.  

Krigen i Ukraina har resultert i det største bosettingsarbeidet i kommunene noensinne. Bodø kommune 
fikk en oppjustert bosettingsanmodning på til sammen 350 flyktninger i 2022. Dette er 280 personer fler 
enn det opprinnelige vedtatte antall. Per oktober forventes det fra flyktningkontorets side at man vil nå 
dette måltallet innen utgangen av året. Kommunen har p.t. ikke mottatt endelige anmodningstall fra 
IMDi for 2023. Nasjonale myndigheter har imidlertid skissert ulike scenarier for tallene, og det er ikke 
usannsynlig at 30 000 flyktninger vil bli bosatt i Norge i 2023. I så fall kan Bodø påregne en anmodning 
om å bosette et sted mellom 260 og 320 flyktninger til neste år.  

Barneverns- og oppvekstreformen gir kommunen større ansvar og økte utgifter til inngripende tiltak 
som fosterhjemsplasseringer og plasseringer i institusjoner. Intensjonen med reformen er at flere av 
kommunens tjenester i større grad må satse på forebyggende- og foreldrestøttendetiltak slik at behovet 
for store og drastiske barnevernstiltak reduseres. Bodø har vært en foregangskommune innen 
oppvekstfeltet og har siden dagens oppvekstplan ble vedtatt etablert en rekke helse- og støttetjenester 
for barn og unge. Administrasjonen tilrår i forbindelse med budsjettet en endring den eksisterende 
tjenestestrukturen for å matche de endrede rammebetingelsene som følge av oppvekstreformen.  

Oppvekst og kultur består både av lovpålagte- og ikke-lovpålagte tjenester. Effektiviseringstiltakene i 
økonomiplanen er prioritert utformet slik at dekningsgrader og kvalitet innenfor de lovpålagte 
tjenestene opprettholdes i størst mulig grad. Avdelingen har forsøkt å analysere hvordan disse henger 
sammen og hvordan de påvirkes av endringer i form av reduksjoner eller avvikling. For utvidet analyse 
av de enkelte effektiviseringstiltak vises det til vedlagte ROS-analyser.   

Bodø kommune tilføres om lag 5 millioner kroner over statsbudsjettet til ulike tiltak innenfor barne- og 
familieenhetens ansvarsområder. Administrasjonen initierer før årsskiftet en prosess for å kartlegge, 
analysere og dimensjonere tjenestene på nytt. I første omgang vil det særlig bli fokus på de ikke 
lovpålagte tjenestene. Prosessen forutsettes gjennomført innen medio 2023. Prosessen gjennomføres i 
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tråd med oppvekstplanen, perspektivanalysen og tilsvarende lokale styringsdokumenter, og i lys av den 
statlige oppvekstreformen med tilhørende føringer.  

  

Strategi 

OK-avdelingens strategi i oppvekstarbeidet vektlegger mange forebyggende tiltak med tanke på å styrke 
beskyttelsesfaktorene og redusere risikofaktorene i barn og unges oppvekstmiljø.  

Tidlig innsats er et bærende prinsipp i tilnærmingen og oppbyggingen av tjenestetilbudene. Med tidlig 
innsats menes både at man setter i gang tiltak så snart man har registrert en risiko eller et behov, 
uansett alder, men også at de yngste aldersgruppene blir prioritert.  

God samhandling og tverrfaglig tilnærming rundt barn og unge som har særlig behov for 
koordinerte tjenester er nødvendig. Samlokalisering er et valgt virkemiddel for effektive tjenester, 
grunnlag for innovative løsninger, og innbyggernes opplevelse av «én-dør-inn»- tankegangen.  

Satsningsområde og mål 

OK avdelingens felles satsingsområder er forankret i Kommunedelplan for tjenestene i Oppvekst- og 
kulturavdelingen 2018-2030 og øvrig planverk. Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag 
tjenesteområdet vil prioritere i fireårsperioden for å møte utfordringene, følge opp strategiene og nå 
målene i kommuneplanen. 

1. Tidlig innsats   

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

2. Kvalitet  

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

3. Samhandling   

• Samarbeid med frivillig sektor 
• Benytte ledermøtene på alle nivå som en god arena for samhandling og prioritering av 

satsingsområder. 
• Videreutvikle gode samarbeidstiltak som sikrer et oversiktlig og velfungerende system for 

spesialpedagogisk ressurstildeling til barnehager og skoler 
• Sikre barn og unges medvirkning i saker som angår dem 
• Informasjon og kommunikasjon til barn og unge er tilpasset alder og modenhet 

https://bodo.kommune.no/getfile.php/138728-1556867657/Bunntekst/Planer%20og%20strategier/BYRAA_BK_Oppvekstplan_21x21_Skjerm.pdf
https://bodo.kommune.no/getfile.php/138728-1556867657/Bunntekst/Planer%20og%20strategier/BYRAA_BK_Oppvekstplan_21x21_Skjerm.pdf
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4. Kompetanse    

• Kompetente medarbeidere på alle tjenesteområder 
• Samarbeide med HR-kontoret om tiltak for å sikre nødvendig rekruttering av kjernekompetanse 

i avdelingen 
• IKT og læring digitalisering - et langsiktig arbeid, både pedagogisk og med utstyr og infrastruktur. 

5. Mangfold   

• Inkludering og universell utforming 
• Tilrettelegge for samhandling uavhengig av etnisitet, kjønn, alder, religion eller livssyn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet 
• Tilflyttere og innvandrere inkluderes slik at de blir aktive samfunnsdeltakere og kommer seg 

raskt i jobb. 
• Ivareta et allsidig og godt samisk tilbud i tjenestene 

  

Se også: 

Strategi for Bodøskolen 2018-2023  

Meld.St. 6 Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. 

Kvalitetsplan for barnehage 2019-2023 

Kommunedelplan for kultur 2018-2027 

  

Hovedmål 
 
• Sammen for en god oppvekst 

 
Måltabell 
 
         
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra gr 
Sammen 
for en god 
oppvekst 

Kompetanse Andel lærere med 
godkjent utdanning 

97,6 % 100,0 %     

  Lærertetthet 12,8 11,5     
  Lærertetthet i ordinær 

undervisning 
15,6 16,0     

 Kvalitet Andel barnehager 
som årlig 
gjennomfører 
foreldreundersøkelsen 

100,0 % 100,0 %     

https://bodo.kommune.no/getfile.php/131751-1541061424/Skole/skoler%20og%20skoletilh%C3%B8righet/Skolestrategi%20-%202018_2023.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?ch=1
https://bodo.kommune.no/getfile.php/1325756-1576748960/Barnehage/Barnehagene%20i%20Bod%C3%B8/Bilder/Kvalitetsplan%20for%20kommunale%20barnehager.pdf
https://bodo.kommune.no/getfile.php/133094-1544713759/180508%20Kulturplan.pdf
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Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra gr 
  Andel elever med 

vedtak om 
spesialundervisning 

9,1 % 6,5 %     

  Andel elever som 
trives på skolen, trinn 
7. Elevundersøkelsen 

4,1 5,0     

  Andel henviste saker 
til ergo-
/fysioterapitjenesten 
som igangsettes iht. 
prioriteringsnøkkel 

65,0 % 100,0 %     

  Andel individsaker i 
PP-tjenesten som 
ferdigstilles innen frist 

90,0 % 95,0 %     

  Grunnskolepoeng 45,5 44,8     
  Mestring 7. trinn 

Elevundersøkelsen 
4,0 4,2     

  Mobbing, trinn 10 
Elevundersøkelsen 

4,2 % 0,0 %     

  Mobbing, trinn 7 
Elevundersøkelsen 

9,3 % 0,0 %     

 Mangfold Overgang til arbeid og 
utdanning direkte fra 
introduksjonsprogram 
(Inkl. overgang til 
grunnskole og 
lønnstilskudd NAV) 

75,0 % 70,0 %     

 Samhandling Elevdemokrati og 
medvirkning, Trinn 7 
Elevundersøkelsen 

3,7 4,0     

 Tidlig 
innsats 

Andel 1 åringer med 
barnehageplass (med 
rett til plass og søkt 
innen frist) 

100,0 % 100,0 %     

  Andel barn med tiltak 
som ikke er plassert 
utenfor hjemmet 
sammenliknet med 
antall innbyggere 0-17 
år 

1,7 % 1,4 %     

  Andel barselbesøk 
innen 1-3 dager 
(retningslinjer) etter 
hjemkomst 

 40,0 %     

  Andel nyfødte med 
barselbesøk innen to 
uker etter hjemkomst 
- Jordmor 

67,7 % 75,0 %     

  Andel nyfødte med 
hjemmebesøk innen 
to uker etter 
hjemkomst - 
Helsesykepleier 

54,2 % 80,0 %     

  Helsefremmende 
skoler (sertifisering) 

88,0 % 100,0 %     
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Kompetanse 
 
Kompetente medarbeidere på alle tjenesteområder Samarbeide med HR-kontoret om tiltak for å sikre 
nødvendige rekruttering av kjernekompetansen i avdelingen IKT og læring digitalisering – et langsiktig, 
både pedagogisk og med utstyr og infrastruktur 

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

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

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

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

Helse- og omsorg 
 

Sammendrag budsjett 
 
Helse- og omsorgsavdelingens netto budsjettrammer i økonomiplanen fremkommer i tabellen under. 
Avdelingen er budsjettert med 1475 årsverk og har totalt 1759 ansatte. Demografi, økonomi, 
kompetanse- og rekruttering vurderes som de mest sentrale utfordringene avdelingen står ovenfor i 
tiden fremover. Den forventede veksten i den eldre delen av befolkningen vil medføre en betydelig 
økning i tjenesteforpliktelser, og kostnader i årene som kommer. Samtidig er avdelingen pålagt store 
innsparingskrav, som vil bli krevende å håndtere parallelt med veksten i tjenestebehov. For å 
imøtekomme demografiutviklingen vil de mest sentrale grepene være å utvikle og vri tjenestetilbudet til 
lavere trinn i tjenestetrappen, samt endringer i driften av sykehjem- og heldøgns omsorg. Dette fordrer 
strukturelle endringer. 
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Rammer avdelingen 

Beløp i 1000 kr 

Kontotype Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
1 - Driftsutgifter 1 691 874 1 681 228 1 698 613 1 688 310 
2 - Driftsinntekter -306 120 -306 120 -310 540 -310 540 

Totalsum 1 385 754 1 375 108 1 388 073 1 377 770 

  

Rammer avdelingens underområder 

Beløp i 1000 kr 

Org Nivå 3 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
BOLIGTJENESTEN 9 526 9 526 9 526 9 526 
HELSE 101 520 99 970 101 220 101 220 
HJEMMETJENESTEN 417 047 414 797 414 497 414 497 
HO ØVRIG 105 837 98 732 110 747 100 444 
INSTITUSJONER 392 041 394 291 394 291 394 291 
MILJØTJENESTEN 287 386 284 986 284 986 284 986 
NAV 78 537 78 196 78 196 78 196 
TILDELING -6 141 -5 391 -5 391 -5 391 

Totalsum 1 385 754 1 375 108 1 388 073 1 377 770 

  

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Helse- og omsorgsavdelingen er en av kommunens to store avdelinger, og består av tjenesteområdene: 
institusjon, hjemmetjenesten, miljøtjenesten, tildeling, helse, NAV, boligtjenesten og HO øvrig. Helse- og 
omsorgsavdelingen leverer mange tjenester og tilbud som er hjemlet i lover og forskrifter, og skal sikre 
bærekraftige helsetjenester av god kvalitet. Dette slik at innbyggerne i Bodø kommune får best mulig 
levekår, og de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres. HO kjennetegnes av økende 
oppgavemengde, tjenestenivå og kompleksitet, og avdelingen står foran en meget stor vekst i behov for 
tjenester i tiden fremover. Økningen i antall brukere/pasienter er en av kommunens største 
utfordringer, og vil fremover medføre en betydelig økning i tjenesteforpliktelser med tilhørende 
kostnader.  

Veksten skjer på samme tid som avdelingen har blitt pålagt store krav til innsparing. I løpet av 2020 og 
2021 har HO tatt ned driften med ca 140 mill.kr, noe som har vært svært krevende i en avdeling hvor 
behovet for både lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester vokser. Nedtrekk i rammer medfører at HO 
ikke er i stand til å utvide nødvendige tjenester i de lavere deler av tjenestetrappen. Økt satsning på 
disse tjenestene vil utsette behovet for andre kostbare tjenester, eksempelvis sykehjem- og/eller 
heldøgns omsorgsplasser. Omstillingen medfører nedjustert kvalitet og omfang i tjenestene, og svekket 
evne til å håndtere vekst på en faglig god måte. 

Bodø kommune får i stadig større grad økt ansvar for behandlingstilbud, både nye tilbud og overførte 
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Dette stiller krav til økt fagkompetanse hos ansatte fremover. Det 
er videre et kritisk behov for både å øke antall nye sykepleiere, men også å beholde de sykepleierne 
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avdelingen allerede har. Disse utgjør en kritisk kompetanse. Mangelen på sykepleiere gir store 
kostnadsoverskridelser, og svekket kvalitet både i sykehjem og i hjemmebaserte tjenester. I stadig større 
grad er dette nå blitt en utfordring også når det gjelder helsefagarbeidere. Rekruttering av fastleger 
oppleves som krevende, men avdelingen ser at tiltakene i legeplanen gir effekt.  

Smart helse presenterer et program med fire fokusområder for å imøtekomme det totale 
utfordringsbildet til avdelingen. Disse er; 1. Styrke innbyggere. 2. Bedre hjemme. 3. Tjeneste- og 
organisasjonsutvikling og 4. Generasjonsvennlig samfunn. Alle strategiske grep avdelingen foretar seg 
for å møte utfordringene vil kunne kategoriseres under en eller flere av fokusområdene presentert i 
Smart helse.  
  

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 1 267 725 1 267 725 1 267 725 1 267 725 

Sum Tekniske justeringer 54 231 54 231 54 231 54 231 
Sum Vedtak forrige periode 8 879 27 078 92 269 92 269 
Sum Budsjettendring i år 50 105 50 105 50 105 50 105 
Sum Lønns- og prisvekst 16 604 16 604 16 604 16 604 

Konsekvensjusteringer 129 819 148 018 213 209 213 209 
Konsekvensjustert ramme 1 397 544 1 415 743 1 480 934 1 480 934 

Driftskonsekvens     
Endret periodisering driftskonsekvenser 
Krisesenteret 

-1 250 -1 250 0 0 

IKT - pasient- og ansattevarsling 
institusjon/bolig - drift tjeneste 

1 780 3 170 3 340 3 500 

Krisesenteret i Salten - endret periodisering 
driftskostnader  

1 250 2 500 2 500 2 500 

Sum Driftskonsekvens 1 780 4 420 5 840 6 000 
Innsparingstiltak     
Avslutte sertifiseringsordning - livsglede - 
sykehjem 

-200 -200 -200 -200 

Avvikle (kommunalt driftstilskudd) Hybelstua 
(Villa Vekst) 

-500 -500 -500 -500 

Avvikle bemanningskontoret -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 
Endret finansiering fastlegeordning - 
basistilskudd 

-6 300 -6 300 -6 300 -6 300 

Helsekontoret - Avslutte støtte til Alternativ til 
Vold 

0 -2 800 -2 800 -2 800 

Innføre egenbetaling på utkjøring av 
hjelpemidler 

-200 -200 -200 -200 

Innføring egenbetaling på trygghetsalarmer -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Kjøkkenvirksomheten - Økning i brukerbetaling 
middag og økt inntekt kantiner  

-500 -500 -500 -500 

Midlertidig nedtrekk 1 stilling Tildelingskontoret -750 0 0 0 
Nedtrekk 1 hjemmehjelpstilling - 
Hjemmetjeneste Sentrum 

-600 -750 -750 -750 

Nedtrekk 1 årsverk innenfor Merkantil ressurs, 
Kvalitetskontor & ForUt 

-750 -750 -750 -750 

Nedtrekk 50% av driftsramme Villa Vekst -1 200 -2 000 -2 000 -2 000 
Nedtrekk av driftstilskudd til privat 
avtalehjemler fysioterapeuter 

-300 -600 -900 -900 

Nedtrekk fra 2 til 1 årsverk logoped -600 -750 -750 -750 
Nedtrekk grunnbemanning helg Kongens Gate 
14 - 0,6 årverk 

-150 -200 -200 -200 
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 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 

Nedtrekk grunnbemanning Sørgjerdet 
Bokollektiv - 2 årsverk 

-1 250 -1 500 -1 500 -1 500 

Nedtrekk grunnbemanning Trollmyra - 1 årsverk -600 -750 -750 -750 
Nedtrekk grunnbemmaning Furumoen 
sykehjem - 1 årsverk 

-600 -750 -750 -750 

Nedtrekk grunnbemmaning Sentrum sykehjem 
- 2 årsverk 

-1 250 -1 500 -1 500 -1 500 

Nedtrekk grunnbemmaning Stadiontunet 
sykehjem - 1 årsverk 

-600 -750 -750 -750 

Nedtrekk grunnbemmaning Vollsletta sykehjem 
- 1 årsverk 

-600 -750 -750 -750 

Nedtrekk helg Lillebølgen - 0,4 årsverk -100 -150 -150 -150 
Nedtrekk helg Ramnflogveien  0,4 årsverk  -100 -150 -150 -150 
Nedtrekk nattbemanning Ramnflogveien - 2 
årsverk 

-1 650 -2 000 -2 000 -2 000 

Omdisponering ubrukte midler 
smittevernslager 

-5 350 -5 350 -5 350 -5 350 

Oppfølgingstjenesten - Avvikle jobbspesialist 
(IPS konsulent) 

-600 -800 -800 -800 

Oppfølgingstjenesten - Dreining deler av 
tjenesten til dagtid 

-600 -850 -850 -850 

Reduksjon driftsbudsjett - Generelt i tjenesten -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Reduksjon i tilbud Sølvsuper aktivitetssenter, 18 
til 67 år (yngre med funksjonsnedsettelser) 

-800 -1 000 -1 000 -1 000 

Reduksjon ramme NAV -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
Redusere medfinansieringssats Bodø 
produksjonssenter AS (BOPRO) 

0 -1 100 -1 100 -1 100 

Redusere tilskudd til etablering og tilpasning 
bolig for personer med funksjonsnedsettelser 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Redusert utgift/tilbud brukertransport -500 -500 -500 -750 
Saldering ØP 2023 - 2026 0 0 -28 972 -39 435 
Sammenslåing av Stadion og Tiurveien 
avlastinger. NB! Forutsetter egnede lokaler 

-1 750 -3 500 -3 500 -3 500 

Strengere tjenesteforvaltning/nivå - 
tildelingskontoret, Hjemme- oppfølging- og 
Miljøtjeneste 

-3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 0 -2 935 -27 309 -27 059 
Økt listelengde kommunale fastleger -400 -400 -400 -400 
Sum Innsparingstiltak -41 000 -52 485 -106 131 -116 594 

Nye behov     
Ikke-realisert effektiviseringskrav 2023 20 000 0 0 0 
Statsbudsjettet 2023 4 380 4 380 4 380 4 380 
Virtuell helseavdeling - 10 plasser 3 050 3 050 3 050 3 050 
Sum Nye behov 27 430 7 430 7 430 7 430 

Nye tiltak og realendringer -11 790 -40 635 -92 861 -103 164 
Ramme 2023-2026 1 385 754 1 375 108 1 388 073 1 377 770 
 

Driftskonsekvens 
 
Endret periodisering driftskonsekvenser Krisesenteret 
På grunn av endret framdrift utsettes tilførselen av driftsmidler til avdelingen fram til prosjektet er 
ferdigstilt. 

IKT - pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig - drift tjeneste 
Lisenskostnader knyttet til pasientvarslingssystemer. Driftskostnadene anslås å være 20 % av årlig 
investeringskostnad. 

Krisesenteret i Salten - endret periodisering driftskostnader  
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På grunn av endret framdrift utsettes tilførselen av driftsmidler til avdelingen fram til prosjektet er 
ferdigstilt. 

 

Innsparingstiltak 
 
Avslutte sertifiseringsordning - livsglede - sykehjem 
Gå ut av Livsgledeordningen med sertifisering av Livsgledehjem, via stiftelsen Livsglede for eldre.  

Avvikle (kommunalt driftstilskudd) Hybelstua (Villa Vekst) 
Dette tiltaket medfører at kommunalt tilbud om oppfølging av hybelboere i videregående skole 
opphører. 

Avvikle bemanningskontoret 
Tiltaket vil ikke i særlig grad påvirke tjenesteomfang eller nivå. Målene med innføring av heltid er i stor 
grad nådd, og videre utrulling er ikke lengre avhengig av et bemanningskontor.  

Endret finansiering fastlegeordning - basistilskudd 
Bodø kommune har forsterket basistilskudd for fastleger som rekruttering- og stabiliseringstiltak. 
Tiltaket innebærer at 2022-nivå opprettholdes også i 2023, men at økt tilskudd gjennom statsbudsjettet 
reduserer kommunens bruk av budsjettmidler med 6,3 mill.kr.   

Helsekontoret - Avslutte støtte til Alternativ til Vold 
Det foreslås å avvikle den kommunale støtten til Alternativ til Vold. Tilbudet er ikke lovpålagt, og det er 
heller ikke alle kommuner som har et slikt tilbud. Den økonomiske effekten er beregnet til 2,8 mill. kr. 
Oppsigelsestid på avtalen er 1 år.   

Innføre egenbetaling på utkjøring av hjelpemidler 
Det innføres egenbetaling for utkjøring og henting av hjelpemidler fra det kommunale 
hjelpemiddellageret. Egenbetaling vil utgjøre 130 kr hver vei for utkjøring av små hjelpemidler, og 230 kr 
hver vei for utkjøring av store hjelpemidler. Store hjelpemidler defineres ved at det er behov for to 
hjelpere ved henting/utkjøring.  

Innføring egenbetaling på trygghetsalarmer 
Tiltaket innebærer at alle som innvilges trygghetsalarm betaler en egenandel på kr 200,- pr mnd. Pr 
oktober er det 946 alarmer. Tiltaket kan innebære at brukere takker nei til tilbud om alarm. Tiltaket kan 
også bidra til å sikre riktig bruk av alarmer, ved at alarmer som ikke er nyttige eller riktig hjelpemiddel 
leveres inn. Inntektsøkning anslått til 2 mill pr.år.  

Kjøkkenvirksomheten - Økning i brukerbetaling middag og økt inntekt kantiner  
Brutto inntektsøkning på 320 000,- kr. ved å øke prisen fra 92 til 97 kr per middag. 300 000 i økt inntekt 
kantiner (10% prisøkning). Brutto innsparing: 620 000, netto innsparing er vurdert til 500 000 (tatt 
høyde for inflasjon/prisstigning på matvarer).  

Midlertidig nedtrekk 1 stilling Tildelingskontoret 
1 årsverk saksbehandler holdes ledig ut 2023.Tiltaket kan medføre lengre saksbehandlertid.  

Nedtrekk 1 hjemmehjelpstilling - Hjemmetjeneste Sentrum 
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Hjemmehjelpene ivaretar i hovedsak rengjøring hos brukerne, Ved naturlig avgang inndras 1 årsverk 
hjemmehjelpstilling ved Hjemmetjenesten Sentrum. Virksomheten har i dag 3,7 årsverk hjemmehjelp. 
Tiltaket innebærer redusert tilbud om renhold.  

Nedtrekk 1 årsverk innenfor Merkantil ressurs, Kvalitetskontor & ForUt 
Tiltaket innebærer reduksjon i årsverk gjennom naturlig avgang.  

Nedtrekk 50% av driftsramme Villa Vekst 
Villa vekst er et lavterskel aktivitetstilbud for mennesker med psykisk uhelse. Tiltaket innebærer å 
redusere den økonomiske rammen med 50%. Dette innebærer endring av organisering og nivå på 
aktivitetstilbudet. 50 % nedtrekk er reduksjon av ca 2, 2 årsverk.   

Nedtrekk av driftstilskudd til privat avtalehjemler fysioterapeuter 
Ved oppsigelse av private avtalehjemler vurderes avslutning av hjemmel. Kompetanse og økonomiske 
konsekvenser legges til grunn for beslutning om avslutning av de enkelte avtalehjemler. 

Nedtrekk fra 2 til 1 årsverk logoped 
Logopedene gir tilbud til pasienter som pga helsemessige årsaker som hjerneslag, hodeskade, 
Parkinsons, hjernesvulst, lammelser i ansikt og svelg har behov for oppfølging av stemmebruk og 
kommunikasjon.  

Nedtrekk grunnbemanning helg Kongens Gate 14 - 0,6 årverk 
Reduksjon av bemanning på helg. Tiltaket innebærer et redusert tilbud til aktiviteter på helg.  

Nedtrekk grunnbemanning Sørgjerdet Bokollektiv - 2 årsverk 
Bemanning i Sørgjerdet Bokollektiv reduseres fra 22,51 årsverk til 20,51 årsverk.  Nedtrekket medfører 
økt risiko for at brukere må vente på hjelp og mindre tid til sosiale aktiviteter.   

Nedtrekk grunnbemanning Trollmyra - 1 årsverk 
En generell reduksjon i bemanningen fra 14,21 til 13,21 årsverk. Tiltaket innebærer at det er færre 
ansatte på jobb til å følge opp tjenestemottakernes behov og gir risiko for redusert individuell 
oppfølging.  

Nedtrekk grunnbemmaning Furumoen sykehjem - 1 årsverk 
I 2022 fikk institusjonsområdet 14 mill.kr av det uspesifiserte innsparingskravet på totalt 22 mill.kr.  
Tiltaket innebærer en ytterligere reduksjon av grunnbemanning i 2023, fordelt på følgende 
virksomheter: 

1. Sentrum sykehjem 2 årsverk 
2. Stadiontunet sykehjem 1 årsverk 
3. Vollsletta sykehjem 1 årsverk 
4. Furumoen sykehjem 1 årsverk 

  

Dette innebærer at det blir færre ansatte på jobb og at det er økt risiko for at beboerne må vente lengre 
på å få nødvendig hjelp. 

Nedtrekk grunnbemmaning Sentrum sykehjem - 2 årsverk 
I 2022 fikk institusjonsområdet 14 mill.kr av det uspesifiserte innsparingskravet på totalt 22 mill.kr.  
Tiltaket innebærer en ytterligere reduksjon av grunnbemanning i 2023, fordelt på følgende 
virksomheter: 
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1. Sentrum sykehjem 2 årsverk 
2. Stadiontunet sykehjem 1 årsverk 
3. Vollsletta sykehjem 1 årsverk 
4. Furumoen sykehjem 1 årsverk 

  

Dette innebærer at det blir færre ansatte på jobb og at det er økt risiko for at beboerne må vente lengre 
på å få nødvendig hjelp. 

Nedtrekk grunnbemmaning Stadiontunet sykehjem - 1 årsverk 
I 2022 fikk institusjonsområdet 14 mill.kr av det uspesifiserte innsparingskravet på totalt 22 mill.kr.  
Tiltaket innebærer en ytterligere reduksjon av grunnbemanning i 2023, fordelt på følgende 
virksomheter: 

1. Sentrum sykehjem 2 årsverk 
2. Stadiontunet sykehjem 1 årsverk 
3. Vollsletta sykehjem 1 årsverk 
4. Furumoen sykehjem 1 årsverk 

  

Dette innebærer at det blir færre ansatte på jobb og at det er økt risiko for at beboerne må vente lengre 
på å få nødvendig hjelp. 

Nedtrekk grunnbemmaning Vollsletta sykehjem - 1 årsverk 
I 2022 fikk institusjonsområdet 14 mill.kr av det uspesifiserte innsparingskravet på totalt 22 mill.kr.  
Tiltaket innebærer en ytterligere reduksjon av grunnbemanning i 2023, fordelt på følgende 
virksomheter: 

1. Sentrum sykehjem 2 årsverk 
2. Stadiontunet sykehjem 1 årsverk 
3. Vollsletta sykehjem 1 årsverk 
4. Furumoen sykehjem 1 årsverk 

  

Dette innebærer at det blir færre ansatte på jobb og at det er økt risiko for at beboerne må vente lengre 
på å få nødvendig hjelp. 

Nedtrekk helg Lillebølgen - 0,4 årsverk 
Reduksjon av bemanning på helg. Tiltaket innebærer et redusert tilbud til aktiviteter på helg  

Nedtrekk helg Ramnflogveien 0,4 årsverk  
Reduksjon av bemanning på helg. Tiltaket innebærer et redusert tilbud til aktiviteter på helg  

Nedtrekk nattbemanning Ramnflogveien - 2 årsverk 
I 2022 har Miljøtjenesten redusert grunnbemanning tilsvarende 4,5 mill.kr. Hvorav 3 mill.kr er andel av 
uspesifisert nedtrekk 2022. Reduksjon av nattbemanning fra 3 til 2 våkne nattevakter fordelt på de 3 
husene. Tiltaket innebærer en redusert oppfølging av tjenestemottakende beboerne på natt. 

Omdisponering ubrukte midler smittevernslager 
Avdelingen har identifisert udisponerte midler knyttet til smittevernslager. Dersom behovet for 
smittevernsutstyr skulle øke må avdelingen gjøre en ny vurdering på tiltakets varighet og størrelse. 
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Oppfølgingstjenesten - Avvikle jobbspesialist (IPS konsulent) 
Oppfølgingstjenesten tilbyr i dag brukere i tjenesten individuell jobbstøtte for å øke mestring, komme i 
jobb og bli værende i jobb. Ved avvikling av den eneste jobbspesialist-stillingen i Oppfølgingstjenesten, 
må brukerne få tilbud om oppfølging fra NAV.  

Oppfølgingstjenesten - Dreining deler av tjenesten til dagtid 
Oppfølging av brukere på kveld og helg reduseres, og overføres til dagtid der det vurderes forsvarlig.   

Reduksjon driftsbudsjett - Generelt i tjenesten 
Tiltaket vil berøre budsjettposter som eksempelvis medisinsk forbruksmateriell, kontormateriell, 
husholdningsutgifter og lignende. 

Reduksjon i tilbud Sølvsuper aktivitetssenter, 18 til 67 år (yngre med funksjonsnedsettelser) 
Det foreslås å redusere antall plasser fra 10 til 6 plasser og 1,5 årsverk nedtrekk. Det er lavere 
etterspørsel enn kapasitet i dagsentret under 67 år ved Sølvsuper pr. d.d.    

Reduksjon ramme NAV 
Avdelingen ser et potensiale for en rammereduksjon som en direkte konsekvens av et mindreforbruk på 
kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp.   

Redusere medfinansieringssats Bodø produksjonssenter AS (BOPRO) 
Tiltaket innebærer å redusere medfinansieringssatsen til varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) på Bodø 
Produksjonssenter AS (Bopro AS) til 60,7 %. Medfinansieringssatsen er nå 70,7 % av den gjeldende 
statlige faste støttesatsen. Denne skal være på minimum 25 prosent.  

Redusere tilskudd til etablering og tilpasning bolig for personer med funksjonsnedsettelser 
Tilskudd til etablering er et supplement til startlån, slik at personer som ikke kan låne tilstrekkelig til å 
kjøpe egnet bolig kan komme seg inn på boligmarkedet. Tilskudd til tilpasning gis til personer med 
funksjonsnedsettelser som har behov for å tilpasse egen bolig for å kunne bo hjemme. Tilskuddet er i 
praksis et rente- og avdragsfritt lån som innfris ved salg av bolig. Fra og med 2022 ble tilskuddsrammen 
nedjustert til 3,5 mill. i forbindelse med uspesifiserte nedtrekk i HO. Tiltaket med nedtrekk på ytterligere 
2 mill. I 2023 innebærer at den faktiske rammen er 1,5 mill. i tilskuddsmidler.   

Redusert utgift/tilbud brukertransport 
Utgifter til brukertransport omfatter transport til og fra dag – og aktivitetstilbud for alle brukergrupper. 
Transporten leveres i hovedsak fra eksterne, men noe kommunal transport. 

Saldering ØP 2023 - 2026 
For å få økonomiplanen 2023 - 2026 i balanse har kommunedirektøren fordelt 158,4 mill. kr til 
avdelingene som økt effektiviseringskrav i 2026. Dette er fordelt ut til avdelingene etter 
"Ranamodellen". Effektiviseringskravene har stor økning mot slutten av økonomiplanperioden. 

Sammenslåing av Stadion og Tiurveien avlastinger. NB! Forutsetter egnede lokaler 
Tiltaket innebærer at driften i Stadion - og Tiurveien avlastninger slås sammen. Dette vil gi styrket 
fagmiljø og en mer robust drift. Tiltaket vil samtidig redusere behovet for ansatte ved at det jobbes i en 
fysisk lokasjon fremfor to som i dag. Dette gjelder særlig natt, men også andre deler av døgnet.   

Strengere tjenesteforvaltning/nivå - tildelingskontoret, Hjemme- oppfølging- og Miljøtjeneste 
Tiltaket innebærer strengere vurdering og effektuering av kriteriene ved søknad om tjenester, samt 
løpende vurdering i tjenesteområdene for når et vedtak kan reduseres eller avsluttes i henhold til 
kriteriene. Det vil medføre økt krav om kjennskap til kommunens nivå på tjenestene, risiko for økt 
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arbeidsbelastning hos ansatte, økt pårørendebelastning, samt større grad av ensomhet hos 
hjemmeboende.  

Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 
Dette er avdelingens andel av uspesifisert effektiviseringskrav vedtatt i tidligere økonomiplaner.  

Økt listelengde kommunale fastleger 
Tiltaket innebærer at kommunale fastlegekontor som ligger under snitt på listelengde øker sine 
listelengder, med totalt inntil 500 innbyggere. Den økonomiske effekten er beregnet til 0,4 mill.kr.   

Nye behov 
 
Ikke-realisert effektiviseringskrav 2023 
Kommunedirektøren foreslår å tilføre Oppvekst- og kultur-  og Helse- og omsorgsavdelingen midler for 
ikke-realiserte effektiviseringskrav i 2023. Dette foreslås som en engangsbevilgning for å bidra til 
omstillingsarbeidet i disse to avdelingene. 

Statsbudsjettet 2023 
Dette gjelder finansiering av tiltak i Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2023: 

Barnevernsreformen gjelder fra 1. januar 2022 og gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. 
For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret er rammetilskuddet 
økt ytterligere i 2023. Halvparten av midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern og 
resterende halvdel beregnes særskilt etter kommunenes tidligere bruk av statlige barnevernstiltak. 
OK sin ramme er styrket med 2,3 mill. kr., mens tilsvarende beløp er satt av på kommunens 
fellesområde i påvente av ytterligere informasjon om kommunens tidligere andel av statlige 
barnevernstiltak. 

SFO - gratis plass for elever på 1. trinn - Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble det 
vedtatt å innføre 12 timers gratis SFO på første trinn fra høsten 2022. Tiltaket får helårseffekt i 2023. OK 
sin ramme er styrket med 9 mill. kr basert på en videreføring av dagens elevtall. Det er foretatt en 
avsetning på kommunens fellesområde på 5,4 mill. kr for blant annet å ta høyde for en økt etterspørsel 
etter SFO-plasser som følge av gratis-tilbudet. 

Reduksjon foreldrebetaling i barnehagen – Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen ble fra 1. 
august 2022 redusert til 3 050 kroner per måned. Regjeringen foreslår en ytterligere reduksjon i 
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. OK sin 
ramme er økt med tilsammen 6,53 mill. kr for dette tiltaket. 

Barnekoordinator - Det er fra 1. august 2022 innført en lovfestet rett til barnekoordinator. OK sin 
ramme er styrket med 0,76 mill. kr for dette tiltaket. 

Basistilskudd fastleger - Regjeringen foreslår å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai 2023. For 
bedre å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk ressurskrevende 
listeinnbyggere, foreslås det å avvikle knekkpunktet og innføre et risikojustert basistilskudd. Det 
risikojusterte basistilskuddet fra 1. mai 2023 skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for 
helsetilstand. HO sin ramme er økt med 4,38 mill. kr for dette tiltaket. 

Ekstra arbeidsgiveravgift - Regjeringen foreslår å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for 
lønnsinntekter over 750.000 kr. Dette er beregnet til 1,5 mill. kr. Beløpet er lagt på kommunens 
fellesområde inntil ytterligere informasjon blir tilgjengelig. 
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 Virtuell helseavdeling - 10 plasser 

Virtuell helseavdeling (VHA) er et 3-årig prosjekt (2021-23). Formålet med VHA er å unngå unødvendige 
innleggelser i korttidsplasser. VHA er et rimeligere alternativ til innleggelse på korttidsplass, og det 
foreslås gjennom dette behovet å øke kapasiteten med 10 plasser for å bedre imøtekomme veksten 
innenfor Helse- og Omsorg. 

Utfordringer og strategi 
 

Manglende balanse mellom tjenestenivå og økonomiske rammer 

Avdelingen har i dag en økonomisk situasjon hvor driftsnivået er høyere enn de økonomiske rammene. I 
stor grad skyldes dette mangel på fagpersoner - noe som medfører store kostnader til overtid og innleie 
av sykepleiere fra private utleiefirma. HO har ikke budsjettmidler til slike kostnader. Det er også etablert 
gode faglige tilbud til innbyggerne og ansatte, som ikke hurtig lar seg redusere eller avsluttes. I tillegg er 
det identifisert flere ubalanser mellom tjenestetilbudene og behovene i befolkningen. De økonomiske 
rammene tilsier at nivå og omfang på helse- og omsorgstjenester må reduseres vesentlig innenfor flere 
områder for å oppnå budsjettmessig balanse.  

Demografi 

Befolkningsprognoser fra SSB viser at Bodø kommune vil få en betydelig vekst i antall eldre i årene som 
kommer. Figuren under illustrerer forventet prosentvis vekst i ulike aldersgrupper frem mot 2040, og 
viser at veksten i de eldste aldergruppene er spesielt høy. Hvis dagens befolkningsprognoser slår inn, vil 
antallet personer over 80 år øke fra dagens nivå på 2166 personer, til 3237 personer allerede i 2030. 
Dette tilsvarer en vekst på ca 50% innen 7 år. Selv om mange eldre vil få flere friske år, vil samtidig flere 
eldre leve lengre enn før med ulike sykdommer og svekkelser.  

  

 

Figur 1: Befolkningsutvikling i ulike alderssegmenter.   
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Utfordringen for Bodø kommune ligger ikke i at kommunen får flere eldre, men heller hvordan de 
fremtidige oppgavene skal løses innenfor gjeldende økonomiske rammer, kombinert med begrenset 
tilgang på kompetanse. Utfordringene med veksten i antall eldre er særlig knyttet opp mot eldre med 
kognitive svekkelser. Figuren under viser forventet vekst i innbyggere med demens i Bodø kommune. 
Andelen innbyggere med demens vil øke markant fremover, og fra 2022 til 2030 er økningen estimert til 
rundt 35-40%. Et vesentlig høyere antall brukere skal i årene fremover ha sin behandling i kommunen, 
og det er forventet at disse vil ha et mer sammensatt sykdomsbilde. 

  

 

Figur 2: Forventet vekst i andelen personer med demens 

Demens omtales i den nasjonale Demensplan 2025 som en betydelig folkehelseutfordring. Flere vil få 
sykdommen, og ha behov for diagnostisering og oppfølging. Bodø kommunes arbeid med Demensplan 
2023-2026 viser at det allerede i dag er stor etterspørsel etter tjenester til personer med demens og 
deres pårørende. Å gi riktig og god oppfølging av personer med demens og deres pårørende vil være en 
stor utfordring innen helse- og omsorgstjenestene fremover.  
  

Økonomi  

Utfordringene knyttet til den økonomiske situasjonen er sammensatte, men handler i hovedsak om økt 
utgiftsbehov (demografikostnad), kombinert med krav til effektivisering, og høye enhetskostnader 
sammenlignet med andre kommuner.  

En dybdeanalyse utført av Agenda Kaupang høsten 2022 viser at pleie- og omsorgsområdet vil måtte 
forvente en kostnadsøkning på 37% i 2030. Dette gitt at tjenestene utføres i samme omfang som i dag, 
og er basert på SSB sine forventninger om innbyggerne i kommunen. I 2040 forventes det en vekst på 
91% mot dagens nivå. Veksten er illustrert i figuren under:  
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Figur 3: Beregnet prosentvis økning i behov for tjenester (Agenda Kaupang)   

  

Agenda Kaupang påpeker samtidig i sin rapport «Økonomianalyse Bodø kommune 2021» at Bodø 
kommune har et utgiftsnivå som totalt sett er høyere enn sammenlignbare kommuner. Kommunen 
hadde i 2021 et utgiftsnivå som var cirka 83 mill.kr høyere enn snittet i KOSTRA-gruppe 11 innenfor pleie 
og omsorg, og ca 54 mill.kr høyere enn snitt på andre helsetjenester, som omfattet blant annet legevakt, 
kommunale legekontor og rehabiliteringstjenester. Disse analysene har gjennom flere år vist at helse- og 
omsorgsavdelingen bruker mer ressurser på egne tjenester enn andre sammenlignbare kommuner. 

Det som skiller Bodø kommune fra noen av de sammenlignbare kommunene med en mer effektiv drift 
handler om flere faktorer, deriblant; mangel på store og driftseffektive bygg, mange små bygg spredt 
over store områder, høyere bemanning i sykehjem – spesielt i enheter med eldre med krevende 
demenslidelser, høyt sykefravær og mangel på sykepleiere, som igjen fører til overtidsbruk og innleie fra 
private byrå. Innleie fra vikarbyråer alene estimeres til å utgjøre mer enn 35 mill.kr i 2022. 

Kommunen får kompensert demografikostnadene fra staten. I beregningen av kompensasjonen 
benyttes gjennomsnittsatser basert på kommunesektorens samlede utgifter, og det blir dermed ikke tatt 
hensyn til Bodø kommunes eget utgiftsnivå. Dersom gjennomsnittssatser benyttes, er utgiftsbehovet til 
pleie og omsorg i kommunen antatt å øke med 288 mill.kr mot 2030, og 721 mill.kr mot 2040. Et høyere 
utgiftsnivå enn snitt gir avdelingen en vesentlig økonomisk utfordring i årene som kommer.   

Merkostnadene som følger av demografiutviklingen skjer samtidig som helse- og omsorgsavdelingen har 
blitt pålagt store innsparingskrav. Med bakgrunn i kommunens økonomiske utfordringer skal helse- og 
omsorgsavdelingen i perioden 2023-2026 redusere driften sin med 116 mill.kr. Avdelingen er pålagt et 
innsparingskrav på totalt ca 61 mill.kr i 2023, av dette er det foreslått tiltak for 41 mill. Kr. 
Innsparingskravet øker utover i perioden. Det betyr at selv om avdelingen effektuerer hele 
innsparingskravet i 2023, vil det i perioden komme ytterlig innsparingskrav som må håndteres.  

Figuren under viser utviklingen i demografikostnadene innenfor pleie og omsorg, helse, og sosial, i 
sammenheng med vedtatte innsparingskrav frem mot 2025 og 2030. 
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Figur 4: Demografikostnader sett i sammenheng med innsparingskrav   

 
Grafen viser at det totale omstillingsbehovet i perioden frem til 2025 er på 216 mill. kr og 415 mill. kr 
mot 2030. En slik omstilling krever at omfang og kvalitet på tjenestene hurtig justeres ned for å 
samsvare med tilgjengelige ressurser. 

For å lykkes med en slik omstilling er det særlig to områder som må prioriteres. For det første 
strukturelle endringer hvor større, driftseffektive bygg erstatter flere av dagens mange små bygg. For 
det andre en klar vridning av tjenestene fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Uten nødvendige 
strukturelle endringer vil drift innenfor gitte rammer kreve betydelige reduksjoner og avvikling av 
tjenester direkte ut til brukere/pasienter.  

I denne sammenheng er det sentralt å påpeke at helse- og omsorgsavdelingen er ansvarlig for mange 
lovpålagte tjenester, som gjør at handlingsrommet for innsparing er begrenset.  

Rekruttering og kompetanse  

Helse- og omsorgsavdelingen har et kritisk behov for å rekruttere, stabilisere og øke kompetansen i 
samsvar de utfordringene demografiutviklingen gir. Kommunen får et økt ansvar for pasientgrupper 
med omfattende medisinskfaglige utfordringer. Mangelen på fagkompetanse, og særlig 
sykepleiekompetanse, gir store årlige kostnadsoverskridelser på overtid og innleie av vikarer fra private 
byrå for å sikre forsvarlig tjenesteutøvelse. Virksomhetene rapporterer om økt arbeidsbelastning, og 
flere pasienter med alvorlige og sammensatte behov.  Dette stiller store krav til god 
kompetansesammensetning.  

Kommunen er avhengig av et stabilt fastlegekorps, som ivaretar veksten i antall multisyke eldre. HO 
opplever et voksende behov for nye fastlegehjemler og økt arbeidspress for øvrige fastleger. Samtidig 
gir satsningen på fastleger i legeplanen resultater gjennom at kommunen evner å rekruttere nye 
fastleger/ALIS. Avdelingen har i kortere perioder vært nødt til å benytte vikarbyrå for å dekke behovet 
for fastleger, og ser at denne tendensen er økende. Dette er både kostbart og reduserer kvaliteten på 
tjenestene.  
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Strategi  

Smart helse   

Demografiendringene vil sammen med krav til drift innenfor reduserte økonomiske rammer, kreve nye 
prioriteringer av kommunens tjenestetilbud. Bodø kommune kan ikke løse disse utfordringene på egen 
hånd, men må løse dette ved samskapning med innbyggerne, frivillige organisasjoner og andre aktører. 
Behov og nivå på tjenestene må veies opp mot en bærekraftig økonomi. For å gjennomføre det 
nødvendige endringsarbeidet anbefaler kommunedirektøren at det tas utgangspunkt i visjonen til Smart 
helse: «Innbyggere i Bodø skal i størst mulig grad mestre egen livssituasjon, og bo lengst mulig i egen 
bolig». 

Det videre arbeidet med Smart helse legger føringer for helse- og omsorgsavdelingens overordnede 
strategi, og tar utgangspunkt i et program med følgende 4 fokusområder:  

1. Styrke innbyggere  
2. Bedre hjemme     
3. Tjeneste- og organisasjonsutvikling  
4. Generasjonsvennlig samfunn 

Dreining av tjenesteprofil   

Bodø kommune har utviklet en tjenestetrapp som viser 8 ulike tjenestenivåer på helse- og 
omsorgstjenestene. Målet er at tjenestetrappen skal benyttes aktivt i arbeidet med å tildele tjenester, 
være retningsgivende for praksis på området og ikke bare være med som ett av flere hensyn når 
søknader om tjenester vurderes. Tjenestene blir tildelt ut fra hjelpebehovet som den enkelte har, og 
brukerne skal kunne bevege seg mellom nivåene på en fleksibel måte. 

Kommunens utfordringer knyttet til demografi, økonomi og rekruttering krever en økt innsats på de 
laveste trinnene. De demografiske utfordringene kommunen står overfor kan ikke alene løses med 
bygging av nye omsorgsboliger og sykehjem. Kommunen må redusere behovet for flere 
sykehjemsplasser gjennom å utvikle bygg med heldøgns omsorgsplasser, men må også øke satsingen på 
hjemmebaserte tjenester og helsefremmende/forebyggende tiltak. En dreining mot de nederste 
trinnene kan knyttes til et folkehelseperspektiv, og til et tjenesteperspektiv med prioritering av 
forebyggende, rehabiliterende og tidlig-innsats tjenester. En forsterking av satsingen på de laveste 
trinnene vil bidra til at innbyggerne kan bo og motta tjenester i eget hjem lengre.  

Vedtatte driftsrammer tilsier at forholdsmessig reduksjon av nivå på antall sykehjemsplasser må skje 
hurtig, noe som innebærer økt risiko for at kompenserende tiltak ikke er tilstrekkelig etablert i de lavere 
trinnene i tjenestetrappen. Risikoen vurderes som særlig høy knyttet til økt mengde og kompleksitet i 
tjenestene som hjemmetjeneste-området ivaretar. I og med at mange tjenestetilbud er rettighetsbasert 
og vedtaksfestede, er det også krevende å endre tjenesteprofil i samme takt som det de reduserte 
driftsrammene fordrer.   

Behovet for forutsigbar og regelmessig avlastning for pårørende med store omsorgsoppgaver er 
utfordret i dag. Tiltak kan være dagtilbud, tidsbestemte opphold eller mer fleksible muligheter for dag-
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/nattopphold enn dagens tilbud. Dette vil være avgjørende tiltak for å lykkes i dreining av 
tjenesteprofilen. 

En satsning på de lavere trinnene i omsorgstrappen er i samsvar med nasjonale anbefalinger, og 
samsvarer også med vedtatt strategi i kommunedelplanen for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene i 
Bodø kommune. Helse- og omsorgsavdelingen har selv utviklet følgende tjenestetrapp:  

  

 

Figur 5: Bodø kommunes tjenestetrapp 

 
De nederste trinnene innebærer en prioritering av helsefremmende tiltak, tidlig innsats og 
rehabilitering. Målet er å unngå eller forsinke utvikling av omfattende hjelpebehov, og bidra til kvalitet 
og mestring i hverdagen. Det er en innbyrdes sammenheng mellom tjenestene på de ulike nivåene. Ved 
manglende kapasitet i laveste nivå øker etterspørselen på høyere nivå, dersom behovene for tjenester 
vedvarer. Et konkret eksempel er antall avlastningsplasser og dagaktivitetsplasser for eldre med kognitiv 
svikt. Dersom avdelingen kan tilby et tilstrekkelig antall slike plasser, er det stor sannsynlighet for at 
pårørende vil kunne utsette tidspunktet for søknad om institusjonsplass. Det er ikke lagt inn midler til 
slike tiltak i budsjett- og økonomiplan 2023-2026.  

Økonomistyring og samarbeid med andre kommuner   

Helse- og omsorgsavdelingen har våren 2022 gjennomført et større prosjekt i samarbeid med Skien 
kommune, for å kartlegge tiltak som kan bidra til å få enhetskostnadene i pleie- og omsorgstjenestene til 
snittet for KOSTRA-gruppe 11, i tråd med analysene fra Agenda Kaupang. Samarbeidet med Skien 
kommune har vært spesielt nyttig innenfor institusjonsdriften (funksjon 253), og har gitt innsikt i mulige 
innsparingspotensialer både på ordinære langtidsplasser, men også korttidsplasser. Samtidig har 
samarbeidet pekt på enkelte områder som gjør driften i Bodø kommune mer kostbar, eksempelvis 
bogruppestørrelse på 6 rom i 3 av sykehjemmene i kommunen. Dette gir en god kvalitet og ro for 
sårbare eldre, men medfører økte kostnader gjennom høyere bemanning.  

Avdelingen er nå i et pågående arbeid hvor det ses på hvordan kostnader fordeler seg på ulike 
brukergrupper og tjenester innenfor tjenester for hjemmeboende (funksjon 254) og 
rehabiliteringstjenester, fastleger og legevakt (funksjon 241). Målet er å kunne identifisere mulige 
innsparingspotensialer innenfor disse funksjonene. Parallelt pågår det også et arbeid for å få gått mer i 
dybden på innsparingspotensialer i hele tjenesteområdet sammenlignet med Tønsberg kommune.  
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Avdelingen har kommet langt i arbeidet med økonomistyring, og økonomisk bærekraft har stort fokus 
både på ledernivå og ellers i organisasjonen. Samtidig gjenstår det mye før HO har lyktes med å utvikle 
og vri tjenestetilbudet slik at det bedre samsvarer med fremtidens voksende utfordringer og påregnelige 
økonomiske rammer.  

Kompetanse og rekruttering   

I 2021 startet helse- og omsorgsavdelingen opp innovasjonsprosjektet Optimal bruk av kompetanse. 
Resultatene av piloteringen er nye bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser for sykepleiere, 
helsefagarbeidere og ufaglærte. Videreføring av dette prosjektet vil være sentralt i arbeidet med å 
utvikle gode fagmiljøer og gode arbeidsvilkår fremover. Prosjektet vil sikre at ansatte jobber med 
oppgaver tilsvarende egen kompetanse i større grad enn før, og bidra til at Bodø kommune blir en mer 
attraktiv arbeidsgiver som evner å rekruttere og beholde fagpersoner fremover. 

For å sikre at kommunen lokalt utdanner mer helsepersonell er det behov for en økning av kapasitet til å 
ta imot flere studenter til praksisperioder, og samtidig sikre en bedre kvalitet på praksisperiodene som 
kommunen tilbyr. For å møte dette behovet deltar HO i flere samarbeidsprosjekt, blant annet Sykepleier 
i Nord, som er et femårig prosjekt ledet av Nord Universitet, i samarbeid med Nordlandssykehuset og 
flere kommuner i Salten. Avdelingen deltar også i flere andre prosjekt med mål om økt rekruttering av 
helsefaglig personell (Home to Salten/tidligere Jobb i Lag, Menn i Helse) og ivaretakelse av nyansatte 
arbeidstakere/utvikling av mentorordning (BeProF).  

Bodø kommune har de siste årene hatt stipendavtaler for sykepleier- og vernepleierstudenter og et eget 
rekrutteringstilskudd knyttet til enkelte enheter. Virksomhetene melder om lav effekt ved disse 
ordningene. Helse- og omsorgsavdelingen er i dialog med HR knyttet til behov for justering og 
evaluering av økonomiske incentiv for å rekruttere/beholde personell. Oppfølging av heltidskultur står 
fremdeles svært sentralt for å lykkes med å beholde og rekruttere kompetanse. Erfaringene til nå er at 
heltidskultur påvirker arbeidsmiljø positivt, i tillegg til både kvalitet og effektivitet i tjenestene. 
Heltidskultur bidrar til kontinuitet i kompetansesammensetningen. For de ansatte og brukere/pasienter 
innebærer dette kjente medarbeidere med riktig kompetanse også i helgene.  

Velferdsteknologi/e-Helse   

Bruk av velferdsteknologi som eksempelvis trygghetsalarmer, medisindispensere ol, har i helse- og 
omsorgsavdelingen hatt stort fokus gjennom flere år. Løsningene gir trygghet og mestring for 
innbyggeren, og en mer effektiv arbeidshverdag for ansatte. Fortsatt bruk av velferdsteknologi og større 
bruk av e-helseløsninger som digital hjemmeoppfølging, kjernejournal mv, vil være sentralt når helse- og 
omsorgsavdelingen skal vri dagens tjenestetilbud mot en mer hjemmebasert helsetjeneste. I forbindelse 
med pågående satsing på velferdsteknologi og e-Helse vil det være sentralt og også trekke fram Virtuell 
helseavdeling (VHA), som enkelt forklart er korttidsplasser i pasientens eget hjem. Pasienten vil, fra 
enten sykehuset eller korttidsplass, legges inn i «virtuell avdeling» som har det faglige ansvaret i 
samarbeid med hjemmetjenesten på ettermiddag, natt og helg. Prosjektet analyseres fortløpende med 
prospektiv innsamling av data. Resultatene hittil viser høy grad av tilfredshet hos både pasienter og 
ansatte. Konseptet er en mer kostnadseffektiv og bærekraftig tilnærming uten å kompromittere 
tjenestekvalitet eller pasientsikkerhet. 
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Driftseffektive bygg og soner   

Det foreslås at kommunen i tiden fremover prioriterer bygg som understøtter dreiningen mot en mer 
hjemmebasert omsorgsprofil. Dette innebærer også bygg som samsvarer med de vedtatte 
framskrivningene i PS 137/21 Smart Helse 2030 – Ny omsorgsprofil, retning og videre arbeid. Konkret 
betyr dette å redusere veksten i behovet for flere sykehjemsplasser gjennom å utvikle nye bygg med 
døgnomsorg.  

For å muliggjøre tjenestetilbud innenfor vedtatte rammer må betydelige strukturelle endringer til; 
Dagens sykehjem- og HDO-tjenester bør samles i noen få større bygg som kan driftes slik at en utnytter 
areal og fagkompetanse på en mer bærekraftig måte. En slik samling vil medføre at ansatte i 
hjemmetjenestene kan bruke en større del av arbeidstiden hos og med brukerne, og mindre til 
transport. Samtidig bør bygg som ikke er driftseffektive fases ut. Det er videre viktig at kommunen får 
utviklet og tilpasset boligmassen for fremtidens bo- og tjenestebehov. 

Avdelingen er i gang med utredning knyttet til hvilke nybygg som vurderes som mest hensiktsmessig for 
å håndtere veksten i den eldre delen av befolkningen. Både faglige og økonomiske vurderinger peker på 
at det bør bygges et nytt helsehus med korttidsplasser, legevakt og digitale helsetjenester. Samling av 
legevakten og digitale tjenester gjør at man også kan skalere opp antall virtuelle korttidsplasser (Virtuell 
helseavdeling) og redusere vekstbehovet for nye sengeplasser i fysiske bygg. Etablering av et nytt 
helsehus vil også gi mulighet for en kostnadseffektiv etablering av heldøgns omsorgsplasser (HDO) i 
Sølvsuper helse- og velferdssenter. 

Oppdaterte framskrivninger fra september 2022 på innbyggere over 80 år, viser at det også fra 2030 vil 
være behov for flere sykehjemsplasser og/eller heldøgns omsorgsplasser for å opprettholde en 
dekningsgrad på 18%,  jf. PS 137/21 “Smart Helse 2030 – ny omsorgsprofil, retningen videre”.    

Det er nødvendig med nybygg for å håndtere nye behov for bolig- og tjenestetilbud for brukere av 
Miljøtjenesten og Oppfølgingstjenesten fremover, jfr. PS 117/22 Boligplan 2022-2025. I planen påpekes 
det blant annet at det trengs et tilrettelagt tilbud i bokollektiv for eldre personer med 
utviklingshemming, som i dag bor i leilighet uten tilknytning til fellesarealer. Frem mot 2025 anslås et 
behov for 10-15 boenheter for denne målgruppen. For å redusere veksten i behov for sykehjemsplasser 
og HDO-plasser vil det være behov for at markedet utvikler og tilbyr boligkonsepter som bidrar til at 
eldre kan bo lengst mulig hjemme, og motta hjemmetjenester når de har behov. Bodø kommune vil 
forsterke sin dialog med innbyggere og markedsaktører for å tilrettelegge for dette.  

Boligplan 2022-2025 viser til viktighet av utvikling av bo- og nærmiljø som understøtter 
folkehelseperspektivet og den enkeltes mulighet for å mestre hverdagen, også i eldre år. Universell 
utforming og tilrettelegging for alders-, demens- og generasjons-vennlig samfunn må ivaretas i alle 
større utbyggingsprosjekter. 
  

Boligsosialt arbeid  

Helse og omsorgsavdelingen er i prosess med å organisere det boligsosiale arbeidet som et eget 
tjenesteområde. Målet er å styrke det boligsosiale arbeidet ved å knytte boligtildeling, 
tjenesteoppfølging og økonomiske virkemidler tettere sammen. Av Boligplan 2022-2025 fremgår det 
behov for flere tiltak som vil kreve administrative og økonomiske ressurser, dette gjelder særlig 
miljøtjenestens- og oppfølgingstjenestens brukere. Det er ikke lagt inn midler til slike tiltak i budsjett og 
økonomiplanen. 
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Frivillighet, forebygging, aktivisering, helsefremming og rehabilitering   

Det at eget hjem vokser frem som den største arenaen for helse- og omsorgstjenester, medfører behov 
for å øke satsning på områder som aktivisering, hverdagsrehabilitering, demensomsorg, bruk av 
velferdsteknologi, tverrfaglighet og koordinering av ulike tjenester. Det er ikke lagt inn midler til økning i 
budsjett og økonomiplanen. HO ser samtidig at dagens nivå på forebygging, aktivisering, helsefremming 
og rehabilitering ikke kun kan finansieres av kommunen fremover. Det innebærer et behov for økt 
tilrettelegging for samskapning innad i kommunen, med frivillige, ideelle organisasjoner og private 
foretak. I tillegg er det behov for å styrke helsekompetansen hos innbyggerne, for å sette fokus på aktiv 
deltakelse i egen helse. 

I økonomiplanperioden vil det samlet sett være fokus på følgende potensiale for mer 
økonomisk effektiv drift: 

• Sykehjem og heldøgns omsorgsplasser: Nedtrekk i samlet kapasitet sett i forhold til antall eldre 
over 80 (fra 25% i 2020 til 18% i 2026.)  

• Utvikling av boformer og tjenestetilbud i fellesskap fremfor individuelle boliger generelt. 
• Ytterligere reduksjon i nivå på tjenester til brukere i alder 0-66 år; dette gjelder samlet kapasitet 

og innretning/nivå på bo- og tjenestetilbudet. Fokus på kollektive tjenestetilbud. 
• Ytterligere reduksjon i pleiefaktor innen sykehjem og heldøgns omsorg. 
• Dreining av tilbud på alle tjenesteområder i retning av mer og rimeligere hjemmebaserte og 

ambulante tjenester. Økt samhandling med frivillige og ideelle organisasjoner. 
• Avvikling av ambulerende dagtilbud til hjemmeboende personer med kognitiv svikt.  
• Ingen styrking av tjenester for personer med demens, avlastningstilbud eller aktivitetstilbud til 

tross for stor vekst i behov. 
• En satsning på innovasjonskultur i avdelingen og utvikling av driftseffektive e-helse løsninger, 

inkludert digital hjemmeoppfølging/Virtuell helseavdeling. Tett samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten for å utvikle integrerte dataløsninger. 
  

Hovedmål 
 
• Kvalitet, ledelse og medarbeiderskap 

 
 

Helse-og omsorgsavdelingen vil i økonomiplanperioden forsette arbeidet med kvalitet og utvikling, 
for å sikre gode og forsvarlige tjenester, samt at brukersikkerhet er godt ivaretatt. HO ønsker også å 
ha fokus på god samhandling med og rundt pasient/bruker og pårørende.  

Viktige oppgaver:  

• Strategisk kompetanseplanlegging og rekruttering for å få rett kompetanse på rett plass. 
• Økt observasjons- og handlingskompetanse. 
• Utvikle mer helhetlige og koordinerte tjenester sammen med spesialisthelsetjenesten. 
• Styrke bruker- og pårørenderollen, gjennomføre målinger av tilfredshet.  
• Videreutvikle evne til virksomhetsstyring, ledelsesferdigheter og holdninger hos våre ledere. 
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• Styrke overordnet kvalitetsarbeid gjennom kvalitetsindikatorer, virksomhetsplan og årlig 
kvalitetsrapportering.  

• Det skal årlig legges frem politisk sak om tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet for helse og 
omsorg.  

  

Følgende indikator vil også tas inn i 2023:  

• Ubesatte stillinger m/helsefaglig utdanning. 

• Økonomistyring og bærekraftig tjenesteproduksjon 
 
 

Det er gjennomført tiltak for å forsterke den økonomiske bevisstheten i organisasjonen. Dette er et 
sentralt satsningsområde for å sikre at avdelingen kan levere forsvarlige tjenester innenfor 
kommunens økonomiske rammer. For å lykkes med å utvikle ledere som omgjør mål til handling vil 
tydelig ansvar på rapportering, budsjett og kostnadsdrivere i større grad inkludere ledere på 
avdelingsleder-nivå.  

For å kunne overholde fremtidige økonomiske rammer er det viktig at avdelingen klarer å levere rett 
tjeneste på riktig nivå og varighet. Tildelingskontoret er sentral i beslutninger knyttet til nivå og 
innhold, mens tjenestene er de som utfører vedtatt nivå.  

Videre ønsker avdelingen å fortsette samarbeidet med andre sammenlignbare kommuner, og ser på 
dette som en god mulighet til å identifisere hvilke tjenester som er spesielt kostnadsdrivende i Bodø 
kommune. 

I 2023 vil det også ses på mulighetene for å inkludere følgende indikatorer for å kontrollere 
måloppnåelse:  

• Beleggsprosent korttidsplasser 
• Beleggsprosent langtidsplasser 

• Samhandling og samskapning 
 
 

Avdelingen erkjenner at fremtidens utfordringsbilde gjør det nødvendig med endring, både internt 
og i Bodø som samfunn. Dette skal HO lykkes med gjennom å ta i bruk ny kunnskap, ny teknologi og 
nye samhandlingsmønstre.  

Samskaping er ett av satsningsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel. For HO betyr dette at 
avdelingen må arbeides med å skape engasjement og ansvar hos kommunens innbyggere i 
utviklingen av fremtidens tjenester. Fokus på egenmestring og forebyggende tiltak vil være sentralt.  

Avdelingen vil samarbeide videre med frivillig sektor for å skape bedre tilbud, gode opplevelser og 
verdige liv.  
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Viktige oppgaver:  

• Smart helse  
• Opprettholde satsning på E-helse  
• Gjennomføre prosjekt Virtuell Helseavdeling for å se på muligheten for å håndtere flere 

korttidspasienter hjemme fremfor på institusjon  
• Økt samhandling med ansatte, innbyggere, politikere og eksterne aktører  
• Økt egenmestring og livskvalitet for den enkelte gjennom tidlig innsats, forebygging og 

hverdagsrehabilitering/mestring.   
• Sammen med frivilligheten øke inkludering, tilhørighet og opplevelser av meningsfulle 

hverdager 

  

HO har i 2022 ikke fått på plass konkrete indikatorer for å kontrollere måloppnåelsen for dette 
hovedmålet, men skal i 2023 undersøke mulighetene for å ta i bruk følgende indikatorer:  

• Antall brukere i digital hjemmeoppfølging 
• Antall brukere i virtuell helseavdeling 
• Antall meldte avvik til sykehuset 
• Antall samarbeidsprosjekter med eksterne  
• Antall prosjekter/utviklingsarbeid hvor samskapningsmetodikken brukes  
• Antall samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner 

Måltabell 
 
         
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra 
gr 

Kvalitet, ledelse og 
medarbeiderskap 

God Kvalitet Andel 
brukerrettede 
årsverk i 
omsorgstjenesten 
m/ 
helsefagutdanning 
(prosent) 

78,3 % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 78,4 % 

  Antall åpne 
fastlegelister 

2 10 10 10 10 36 

  Avtalte 
legeårsverk per 10 
000 innbyggere 
(årsverk) 

12,2 11,3 11,3 11,3 11,3 11,5 

 Ledelse og 
medarbeiderskap 

Andel 
heltidsstillinger 

 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 %  

  Bruk av 
kompetanse 

4,1 4,4 4,4 4,4 4,4  

  Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse  

 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %  

  Mestringsorientert 
ledelse  

3,8 4,1 4,1 4,1 4,1  

  Sykefravær  12,3 % 9,0 % 9,0 % 9,0 % 9,0 %  
Samhandling og 
samskapning 

Samhandling og 
samskapning 
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Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra 
gr 

Økonomistyring og 
bærekraftig 
tjenesteproduksjon 

Økonomistyring og 
bærekraftig 
tjenesteproduksjon 

Andel brukere av 
hjemmetjenester 
0-66 år (prosent) 

54,1 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,5 % 

  Antall 
overliggerdøgn på 
sykehus for 
utskrivningsklare 
pasienter 

522 500 500 500 500  

  Avvik i forhold til 
budsjett  

-0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  

  Brutto 
driftsutgifter, 
institusjon, per 
plass (kr) 

1 641 667 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 653 910 

  Mottakere av 
økonomisk 
sosialhjelp 
(månedlig 
gjennomsnitt) 

383 380 380 380 380  

  Sammensetning 
mellom andel 
langtidsplasser og 
andel HDO  

70/30   60/40 60/40  

 
 

Utbygging og eiendom 
 
Sammendrag budsjett 
 
Utbygging- og eiendomsavdelingens hovedoppgave er å forvalte og utvikle kommunens areal- og 
eiendomsportefølje på en måte som bidrar til kvalitativ og effektiv tjenesteproduksjon. Avdelingen 
forvalter cirka 1700 bnr, samt en eiendomsmasse på cirka 290.000 m². 

  

Rammer avdelingen 

Beløp i 1000 kr 

Kontotype (T) Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
1 - Driftsutgifter 269 188 269 932 261 021 258 595 
2 - Driftsinntekter -109 367 -109 378 -109 378 -109 378 
Totalsum 159 821 160 554 151 643 149 217 

  

Rammer avdelingens underområder 

Beløp i 1000 kr 
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Org Nivå 3 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
ENERGI 17 845 17 782 17 782 17 782 
FDVU 78 448 78 206 78 726 78 726 
PARKERINGSHUS 2 773 2 762 2 762 2 762 
RENHOLD 53 420 53 420 53 420 53 420 
UE Øvrig 7 334 8 384 -1 047 -3 473 

Totalsum 159 821 160 554 151 643 149 217 

  

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Oppgaver 
Grunn- og eiendomsutviklingskontoret ivaretar kommunens grunneierfunksjon og interesser knyttet til 
fast eiendom. Kontoret har også ansvar for den strategiske eiendomsutviklingen, herunder 
fremtidsrettet utvikling av areal for kommunens tjenesteområder, ny bydel (NBNF) og optimal 
tilrettelegging for salg av kommunal grunn og eiendom. 

Utbyggingskontoret gjennomfør investeringsprosjekter innenfor bygg og anlegg og har som mål ; til 
enhver tid å levere de bygg og anlegg som kommunen har behov for til sin tjenesteyting til riktig kvalitet, 
riktig pris, og innenfor avtalt tid. Det er utviklet en ny prosjektmodell for alle faser i et prosjektløp som 
gradvis implementeres i kommunens nye prosjekter. Dette gjør at man får bedre beslutningsgrunnlag og 
økonomisk kontroll. 

FDVU og Renhold/Service har ansvaret for å ivareta bygningsmessige verdier og å bidra til et godt 
arbeidsmiljø for brukerne gjennom gode driftsrutiner og hensiktsmessig planlagt vedlikehold samt 
oppgraderinger. 

  

Status 
Utbygging- og eiendomsavdelingen har i 2022 levert i henhold til budsjett, sett bort fra manglende 
inntekter ved Kvartal 99 og det nye området Boligforvaltning. Avdelingen har også et lavt sykefravær.  

Bodø kommune er en by i vekst, noe som gjenspeiler virksomheten for Utbygging- og 
eiendomsavdelingen. I alle prosjekter søkes det implementert Bodø kommunes nye klimasatsning. 
Samtidig arbeider driftsorganisasjonen med å innlemme nye bygg i forvaltningsporteføljen.  

Det vil framover bli høy aktivitet innen eiendomsutvikling, både mht. arealeffektivisering og salg. Her er 
avdelingen sentral for finansieringen av kommunens andel inn i Bodø Nye Eiendommer AS som eies av 
kommunen og NFK.  

Når det gjelder eksisterende bygningsmasse har avdelingen, i tråd med Bodø kommune satsning 
innenfor klima og energieffektivisering, hatt fokus på oppgradering av ventilasjon og varmestyring slik at 
disse kan optimaliseres for å få et lavere energiforbruk og godt inneklima. 

I avdelingens kontorer pågår det kontinuerlig arbeid med å forbedre både effektivitet og kvalitet ved 
blant annet hjelp av digitalisering, automatisering og optimalisering av arbeidsprosesser. Avdelingen 
drifter kommunens bygg og gjennomfører en stor andel av kommunens investeringsbudsjett.  
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Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 160 799 160 799 160 799 160 799 

Sum Tekniske justeringer 5 129 5 129 5 129 5 129 
Sum Vedtak forrige periode -2 958 -3 725 -3 825 -3 825 
Sum Budsjettendring i år -2 142 -2 142 -2 142 -2 142 
Sum Lønns- og prisvekst 493 493 493 493 

Konsekvensjusteringer 522 -245 -345 -345 
Konsekvensjustert ramme 161 321 160 554 160 454 160 454 

Driftskonsekvens     
Endret periodisering driftskonsekvenser 
Krisesenteret 

0 -620 0 0 

Krisesenteret i Salten - FDVU-kostnader 0 620 620 620 
Sum Driftskonsekvens 0 0 620 620 

Innsparingstiltak     
Midlertidig endring ledelse UE og TA -1 500 0 0 0 
Saldering ØP 2023 - 2026 0 0 -5 823 -8 249 
Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 0 0 -3 608 -3 608 
Sum Innsparingstiltak -1 500 0 -9 431 -11 857 

Nye tiltak og realendringer -1 500 0 -8 811 -11 237 
Ramme 2023-2026 159 821 160 554 151 643 149 217 
 

Driftskonsekvens 
 
Endret periodisering driftskonsekvenser Krisesenteret 
På grunn av endret framdrift utsettes tilførselen av driftsmidler til avdelingen fram til prosjektet er 
ferdigstilt. 

Krisesenteret i Salten - FDVU-kostnader 
Kostnader tilknyttet byggdrift. Forvaltning, drift, vedlikehold, vann, avløp, renovasjon, renhold, strøm, 
forsikringer o.l. Bygget er estimert å øke med ca 500 kvm. 

Innsparingstiltak 
 
Midlertidig endring ledelse UE og TA 
Pilotprosjekt endret organisering UE/TA og synergier av prosjektet. 

Saldering ØP 2023 - 2026 
For å få økonomiplanen 2023 - 2026 i balanse har kommunedirektøren fordelt 158,4 mill. kr til 
avdelingene som økt effektiviseringskrav i 2026. Dette er fordelt ut til avdelingene etter 
"Ranamodellen". Effektiviseringskravene har stor økning mot slutten av økonomiplanperioden. 

Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 
Dette er avdelingens andel av uspesifisert effektiviseringskrav vedtatt i tidligere økonomiplaner.  
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Utfordringer og strategi 
 
Inntekter 

Avdelingen ser utfordringer ift. inntektene ved parkeringshuset Kvartal 99 og øvrige leieinntekter som er 
knyttet opp mot leietakers omsetning. Inntektene har i de siste årene vært påvirket av Covid-19 
situasjonen. 2022 har vært det første «normale» driftsåret og det ser ut som inntektene ved anlegget er 
på tur opp.  

Det foreslås å følge tidligere vedtak i PS 20/167 om videre økning av prisnivå ved anlegget og at det 
gjennomføres en evaluering av prisnivået ila. første halvår 2023. 

 Drift og investering 

Avdelingen har, sett bort fra FDVU-området, 96% av nettobudsjettet knyttet til personell. Dette gir 
begrenset fleksibilitet ift. effektivisering. Personaltunge områder i driften, eks. renhold, er allerede 
konkurransedyktig med private aktører og godt innenfor bransjegjennomsnitt (Norsk prisbok). Den 
økende reduksjonen i avdelingens rammer som resultat av effektiviseringskrav begynner nå derfor å 
direkte påvirke vedlikeholdsbudsjettet. Dette i kombinasjon med reduserte rehabiliteringsinvesteringer 
vil over tid påvirke byggenes tilstandsgrad negativt og vil resultere i kortere levetid, dårligere 
bygningsmessig drift, herunder bla. sikkerhet, inneklima og miljø. Avdelingen ser potensielle 
effektiviseringsmuligheter som involverer eiendom, men dette krever konsolidering/avhending av 
eiendom. For å tilrettelegge for de optimale løsningene er avdelingens arbeid avhengig av god 
samhandling med tjenesteområdene og klart definerte bestillinger ift. tjenestedesign.   

Ila. 2021 og 2022 har markedssituasjonen i bygg og anleggsbransjen vist seg å medføre unormalt høye 
priser som følge av at leverandører har fulle ordrebøker og generelt økende priser. Dette har resultert i 
at avdelingen har sett seg nødt til å avlyse anbudskonkurranser, og/eller porsjonere ut 
vedlikeholdsprosjekter, for å sikre optimal bruk av de begrensede rammene som foreligger. Som resultat 
har avdelingen gjort mer arbeid i egenregi. Dette betyr ansettelse av egne håndverkere, noe som gir 
lavere innkjøpskostnader og bedre kontroll på leveranser. Dette gjenspeiles i avdelingens tallbudsjetter. 

Avdelingen ser utfordringer som følge av redusert aktivitet knyttet til nye bygg og det er derfor behov 
for en vridning av kapasitet til andre områder, herunder vedlikehold og utvikling av eksisterende 
bygningsmasse.  

Hovedmål 
 
• Effektivisering, digitalisering og automatisering 
•  

Godt og utviklende arbeidsmiljø 
•  

Klima og Miljø 
•  

Standardisering ved gjennomføring av investeringsprosjekter 
•  

Strategisk eiendomsutvikling 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 119 av 191 

 
Måltabell 
 
         
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
Mål  

2023 
Mål  

2024 
Mål  

2025 
Mål  

2026 
Gj.sn. 

Kostra 
gr 

Effektivisering, 
digitalisering og 
automatisering 

Effektivisering, 
digitalisering og 
automatisering 

Gjennomsnittlig teknisk 
tilstandsgrad bygg 

1,03 1,05     

  Mulig standardisering og 
robotisering av dagens 
bygningsmasse 

80,0 % 85,0 
% 

    

Godt og utviklende 
arbeidsmiljø 

Godt og utviklende 
arbeidsmiljø 

10-faktor (score 1 til 5) 
(medarbeiderundersøkelse) 

4,4      

  Sykefravær 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00  
Klima og Miljø Klima og Miljø Antall ZEB-bygg 0      
  Energiforbruk per 

kvadratmeter (kWt/m2) 
141 139     

Standardisering ved 
gjennomføring av 
investeringsprosjekter 

Standardisering ved 
gjennomføring av 
investeringsprosjekter 

Implementert 
prosjektmodell (antall 
prosjekt) 

9      

Strategisk 
eiendomsutvikling 

Strategisk 
eiendomsutvikling 

Eiendomsutviklingsstrategi 
for NBNF 

 Ila. 
2023-
2024 

    

 
 

Næring og utvikling 
 
Sammendrag budsjett 
 
Avdelingen har grenseflate mot, og samhandler med eksterne aktører som næringslivet, 
kunnskapsmiljøene, regionale og nasjonale aktører, nabokommuner og Nordland fylkeskommune. 
Næring- og utviklingsavdelingen er budsjettert med 31,47 årsverk i 2023, hvorav 10 årsverk er 
prosjektstillinger av midlertidig ansettelser. Avdelingens nettoramme i økonomiplanperioden 
fremkommer i tabellen under:  

Rammer avdelingen 

Beløp i 1000 kr 

Kontotype (T) Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
1 - Driftsutgifter 52 920 42 634 38 504 37 762 
2 - Driftsinntekter -20 239 -10 601 -8 612 -8 612 

Totalsum 32 681 32 032 29 892 29 150 

  

Tabellen viser at eksterne inntekter tilknyttet prosjekter reduseres i økonomiplanperioden som følge av 
endringer i prosjektporteføljen. Avdelingen jobber aktivt med nye prosjekter med delvis ekstern 
finansiering. Ekstern medfinansiering krever også egenfinansiering. Det foreslås å avsette 3 mill. kr per 
år i økonomiplanperioden som kan benyttes som kommunal medfinansiering i utviklingsprosjekter. 
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Rammer avdelingens underområder 

Beløp i 1000 kr 

Org Nivå 4 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
LANDBRUK 4 571 4 571 4 571 4 571 
NU STAB 4 165 4 018 2 259 1 817 
NY BY NY FLYPLASS 6 311 6 311 6 311 6 061 
NÆRING, UTV OG 
LANDBRUK 4 306 4 001 3 520 3 520 

PLAN OG SAMFUNN 13 329 13 132 13 232 13 182 

Totalsum 32 681 32 032 29 892 29 150 

  

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Avdelingen er delt inn i fem underområder: Stab felles, plan og samfunn, næring,  ny by ny flyplass og 
landbruk.  

Avdelingen ivaretar Bodø kommunes interesser gjennom høringsinnspill og påvirkningsarbeid i nasjonale 
reform- og strukturprosesser. Dette setter store krav til kompetanse og kapasitet når det gjelder 
strategisk planlegging, prosjektledelse, kommunikasjon og samarbeid internt og eksternt. 

 Stab felles  

Leder avdelingen og bistår i planlegging av driften. Staben ivaretar også intern og ekstern 
kommunikasjon fra avdelingen. 

 Plan- og samfunn  

Her er det samlet en del funksjoner som i stor grad er sektorovergripende innad i Bodø kommune. Dette 
har skapt et godt utviklingsmiljø med høy kompetanse med fokus på samhandling og medvirkning.  

Kontoret ivaretar funksjoner innenfor, folkehelse, mangfold, klima og miljø, SLT (samordning av lokale 
rus og kriminalitetsforebyggende tiltak), samferdsel og samfunnsplan. 

 Næring 

Koordinerer kommunens næringsarbeid med utgangspunkt i næringsplanen. Kommunens innsats for 
næringsutvikling skal bidra til et nyskapende næringsliv og en konkurransedyktig økonomi som skaper 
bærekraftige, trygge og varige arbeidsplasser. 

Landbrukskontoret 

Oppgaver innenfor landbruk, skog og viltforvaltning. Konsesjoner, produksjonstilskudd, motorferdsel i 
utmark, bygging av skogsvei, samt kommunens hjorteviltforvaltning. 

Ny by - ny flyplass  

Har prosjekt- og koordineringsansvar for prosjektet Ny by ny flyplass. 
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Satsningsområder 

Hovedfokus for avdelingen fremover er å utvikle avdelingen i en retning som bidrar til at Bodø 
kommune når sine overordnende mål. Avdelingens satsningsområder fremover er: 

  

• Bidra til at Bodø kommune jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. 
• Bidra til bærekraftig utvikling av Bodøsamfunnet – med fokus på klima & miljø. 
• Bidra til at Bodø skal være en trygg by, og et nasjonalt forbilde for systematisk, helhetlig og 

kunnskapsbasert sikkerhet og beredskap. 
• Videreutvikle “SmartBodø”-konseptet, og delta i både nasjonale og internasjonale FoU 

prosjekter. 
• Bidra til vekst i nye arbeidsplasser – på vei mot 10.000 nye arbeidsplasser i 2050. 
• Bidra til økt satsning innenfor reiseliv, kultur og kreative næringer med fokus på effekt av Bodø 

2024. 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 28 196 28 196 28 196 28 196 

Sum Tekniske justeringer 1 996 1 459 1 320 1 320 
Sum Vedtak forrige periode 550 -62 -405 -705 
Sum Budsjettendring i år 673 673 673 673 
Sum Lønns- og prisvekst 75 75 75 75 

Konsekvensjusteringer 3 293 2 145 1 663 1 363 
Konsekvensjustert ramme 31 489 30 340 29 859 29 559 

Innsparingstiltak     
Reduksjon av øvrige driftsutgifter -308 -308 -308 -308 
Saldering ØP 2023 - 2026 0 0 -1 062 -1 504 
Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 0 0 -597 -597 
Sum Innsparingstiltak -308 -308 -1 967 -2 409 

Nye behov     
Stilling - eierskap 750 1 000 1 000 1 000 
Stilling - næring, forsvar og beredskap 750 1 000 1 000 1 000 
Sum Nye behov 1 500 2 000 2 000 2 000 

Nye tiltak og realendringer 1 192 1 692 33 -409 
Ramme 2023-2026 32 681 32 032 29 892 29 150 
 

Innsparingstiltak 
 
Reduksjon av øvrige driftsutgifter 
Avdelingen har løst innsparingskravet ved å redusere avdelingens driftsmidler. Dette er driftsmidler som 
ikke er knyttet til lønn eller personer. 

Saldering ØP 2023 - 2026 
For å få økonomiplanen 2023 - 2026 i balanse har kommunedirektøren fordelt 158,4 mill. kr til 
avdelingene som økt effektiviseringskrav i 2026. Dette er fordelt ut til avdelingene etter 
"Ranamodellen". Effektiviseringskravene har stor økning mot slutten av økonomiplanperioden. 
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Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 
Dette er avdelingens andel av uspesifisert effektiviseringskrav vedtatt i tidligere økonomiplaner.  

Nye behov 
 
Stilling - eierskap 
Kommunedirektøren ønsker å styrke den administrative oppfølgningen av kommunens eierskap 
gjennom opprettelse av en ny fast stilling som legges til avdelingen. Det foreslås at stillingen finansieres 
ved redusert avsetning til næringsfondet. 

Stilling - næring, forsvar og beredskap 
Kommunedirektøren ønsker å styrke kommunens målrettede arbeid knyttet til forsvar, beredskap og 
næring. Oppgaven sees i sammenheng med å utvikle sikkerhets- og beredskapsbyen Bodø, og mot 
mulighetene som åpnes ved flytting av lufthavna. Det foreslås at stillingen finansieres ved redusert 
avsetning til næringsfondet. 

Hovedmål 
 
• Næring, utvikling og landbruk 

 
 

• NBNF: Bygge kunnskap og kompetanse som sikrer at planleggingen av Ny bydel oppfyller 
NBNF-prosjektets ambisiøsemålsetninger om klima,energi og miljø.Herunder størst mulig 
grad av lokal massehåndtering og gjenbruk internt på området og videreutvikle tanker og 
konsepter om et fremtidsrettet energisystem gjennom FME ZEN. Fokus på å utvikle 
eiendomsselskapet. 

• Næring: Jobbe aktivt med å få til selskaps- og organisasjonsetableringer i Bodø regionen. I 
2023 prioriteres arbeid med revisjon av kommunens næringsplan. 

• Smart Bodø: Videreutvikle Smart Bodø som paraplyfunksjon for kommunens prosjekter 
knyttet til smart og bærekraftig byutvikling i nært samarbeid med innbyggere, næringsliv, 
akademia og øvrige offentlige aktører. Evaluere selskapet Kraft AS.  

• Luftfart, sikkerhet og beredskap: Lede prosjektet SamlokII til utbyggingsvedtak. Bidra til at «
GrønnLuftfart» etableres som et strategisk satsningsområde for Nordland. 

• City Loops: Forankre «Digital tvilling» i hele i organisasjonen og etablere et team med 
superbrukere som sørger for implementering og bruk av dette i sine prosjekter, herunder i 
byggeprosjekter, byplanlegging, massehåndtering, energisystemanalyser, infrastruktur & 
trafikk. 

• Urbant landbruk: Skape møtepunkt, utvikle og teste ulike salgskanaler for lokale 
produsenter, nye bærekraftige landbruksmetoder, samt modeller for urbant landbruki 
fremtidige kompakte byområder. 

• Landbruk og skogbruk. Fremme SMIL Bodø Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
(SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig 
jordbruksdrift. Formåletmed SMIL er å fremmenatur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 
kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. 

• NU Felles 
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• Bidra i utrulling (kunnskapsløft og integrering i planverk) av FNs bærekraftsmål inkludert 
klima & energiplan internt i kommunen, samt få opp en prosjektportefølje for regionen i 
samarbeid med næringsliv, akademia og andre offentlige aktører. 

• Utvikle styringsdokumenter inkludert eiendomsstrategi for etablering av Eiendomsselskapet 
tilknyttet NBNF, samt lede og fullføre forhandlinger rundt transaksjoner og 
transaksjonsprinsipper. Sikre endelig utbyggingsvedtak i Stortinget med lokal finansiering. 

• Redusere omfanget av planverk, effektivisering av planverk. 

• Plan og samfunn 
 
 

• Plan og samferdsel: Bidra til implementering og bruk av planmodulen i framsikt. Jobbe med 
planstrategi og forberede revisjon av samfunnsplan.  

• Utarbeide rutiner for miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner for kommunes egne bygg- og 
anleggsprosjekter. Revisjon av klima- og energiplanen inklusiv årlig rullering av 
handlingsdelen i klimabudsjettet. Det skal også utarbeides klimaregnskap. Det skal 
planlegges og utvikles piloter på grønne bygg- og anleggsplasser, planlegge og gjennomføre 
Gjenbruksuka, og utvikle satsningsområder og piloter innenfor sirkulærøkonomi. 

• Folkehelse: Videreutvikle satsningen “Det gode liv” slik at det i større grad blir et verktøy for 
samskaping og deltakelse i samfunnsutviklingen. Igangsette et prøveprosjekt med «Skolen 
som nærmiljøsenter». Fire skoler deltar i ordningen. 
Bidra til utvikling og bruk av status over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen i 
kommunal planlegging. 

• Sikre at mangfold, inkludering og likestillingsperspektivet ivaretas i kommunal planlegging, 
tjenesteproduksjon og i kommunens samarbeid med andre. Utvikle tiltak som bidrar til å 
forhindre utenforskap innen arbeidsliv, kulturliv, fritid og hverdagsliv 
gjennom tverrfaglig samarbeid internt, og i samarbeid med næringsliv og frivillig sektor. 
Sentralt i arbeidet står prosjekter som Mangfoldsledelse og Helt Med og arrangementer 
som Barnas internasjonale dag og Internasjonale uke. 

• SLT: Fortsette arbeide med å implementere SLT modellen som metode i alle avdelingene, og 
synliggjøre resultatene av arbeidet. 

Måltabell 
 
         
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
Mål  2023 Mål  2024 Mål  2025 Mål  2026 Gj.sn. 

Kostra gr 
NU Felles         
Næring, 
utvikling og 
landbruk 

        

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

Rammer avdelingen 

Beløp i 1000 kr 

Kontotype (T) Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
1 - Driftsutgifter 431 408 434 058 425 733 428 396 
2 - Driftsinntekter -326 800 -326 800 -326 800 -326 800 
Totalsum 104 608 107 258 98 933 101 596 

  

Rammer avdelingens underområder 

Beløp i 1000 kr 

Org Nivå 3 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
BYGG OG MILJØ -3 499 -3 499 -3 499 101 
BYTEKNIKK 79 609 80 759 80 759 82 359 
BYUTVIKLING 20 390 20 390 20 390 20 390 
TA ØVRIG 5 598 7 098 -1 227 -3 764 
VA 2 511 2 511 2 511 2 511 

Totalsum 104 608 107 258 98 933 101 596 

  

  

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Oppgaver og status 
Teknisk avdeling har stor tjenesteproduksjon innenfor mange viktige områder som har betydning for 
innbyggernes dagligliv: 

 
• Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering 
• Vei- og trafikkanlegg, herunder vedlikehold og ivaretaking av trygg ferdsel 
• Drift og vedlikehold av park-, idretts- og grøntanlegg 
• Arealplanlegging 
• Samferdsel 
• Byggesakstjenester og seksjonering 
• Oppmåling-/geodatatjenester 
• Bypakke Bodø 
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Videre bidrar avdelingen gjennom aktivt samarbeid med andre avdelinger til gjennomføring av 
kommunens øvrige planer. 

Avdelingens inntekter, spesielt parkeringsinntekter, har tidligere vært preget av variasjoner som følge av 
Covid-19-situasjonen. Dette ser nå ut til å normalisere seg og inntektsnivået er på forventet nivå. 

Kommunen har lenge vært inne i en sterk ekspansiv utbyggingsperiode med mange store 
byutviklingsprosjekter. Også i kommende økonomiplanperiode planlegges det for vedvarende vekst. 
Den økte veksten medfører press på flere av tjenestene. Vedlikeholdsetterslepet innenfor vei er fortsatt 
stort jmf. PS 22/148. Det er ikke funnet rom i kommende økonomiplanperiode for økt bevilgning til 
nivået beskrevet i saken. Dette betyr at vedlikeholdsetterslepet fortsetter å øke.  

Tilbakemeldinger på tjenesteleveranser fra publikum er svært gode, særlig på det grøntfaglige, 
blomster, vinterbelysning, skøytebaner og vedlikehold lysløyper. På lekeplasser og idrettsanlegg er det 
områder hvor vedlikeholdsetterslepet begynner å vises, men hvor prioriteringen er iht. til tilgjengelige 
rammer. 

Drikkevannskvaliteten i Bodø kommune er god, men stabiliteten i vannforsyningen er noe varierende 
iht. kommunebarometeret ift. andre kommuner. Dette henger sammen med utskiftingstakt av bla. rør 
og anlegg. Vannbehandlingsanlegget for hovedvannverket som leverer vann fra Heggmoen til over 90% 
av innbyggerne er et moderne og sikkert anlegg. Utfordringene ligger i forsyningsnettet som består av 
mange gamle og dårlige rørledninger. Utskiftningstakten er her, som i resten av landet, for lav. Flere av 
distriktsvannverkene krever en større oppgradering for å tilfredsstille kravene til sikker vannforsyning. 

Innenfor avløp ligger de største utfordringene på ledningsnettet med innlekking av fremmedvann og 
gamle og dårlige rørledninger. Det må påregnes store kostnader i fremtiden for å utbedre dette. Bodø 
kommune deltar i «bedreVann»-rapporteringen som er en tilstandsvurdering av kommunale vann- og 
avløpstjenester i regi av Norsk vann. Generelt sett ligger Bodø her på gjennomsnittet for 
vannforsyningen og på nedre halvdel av lista når det gjelder avløpstjenesten. Selv om en denne 
rapporten kanskje ikke gir et helt korrekt bilde av bransjen så viser den at det er et behov for videre 
oppgradering av nettet. 

Når det kommer til saksbehandlingstid viser KOSTRA at Bodø kommune har god leveranse innen teknisk 
sektor, bortsett fra området vei og trafikk der bemanningen er lav. Dette medfører restanser i 
saksbehandlingen på dette området. I alle avdelingens kontorer pågår det kontinuerlig arbeid med å 
forbedre både effektivitet og kvalitet ved blant annet hjelp av digitalisering, automatisering og 
optimalisering av arbeidsprosesser. 

 
Satsningsområder 
Avdelingen har som målsetning å legge til rette for: 

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

• Klima og miljø 
o Ved innkjøp av nye redskaper og maskiner skal elektrisk alternativ alltid vurderes 
o Tømming av sandfang styrkes  
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• Effektivisering, digitalisering og automatisering 
o Fokus på en effektiv drift ved å ytterligere profesjonalisere, digitalisere og automatisere. 

• Standardisering ved gjennomføring av investeringsprosjekter 
o Sørge for kvalitet i utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter. 

• Selvkostområder 
o Vann og avløp 

 Nye risikoanalyser og trusselbilder medfører økt fokus på sikkerhet i bransjen. 
Økende risiko både i form av økt press på vannkilde/nedbørsfelt og anlegg 
medfører skjerpede krav fra myndighetene. 

 Nye miljøkrav og krav om en bærekraftig bransje medfører store utfordringer på 
avløpssiden. Innføring av ny teknologi og smartere måter å jobbe på er saker 
som det fokuseres på. 

• Godt og utviklende arbeidsmiljø – Sterke fagmiljøer med rett kompetanse innenfor avdelingens 
tjenesteområder. Kontroll og oppfølging gjennom: 
o Sykefravær 
o Medarbeidersamtaler 
o Medarbeiderundersøkelser (10-faktor) 

 Kommunale gebyrer 
Endring i gebyrregulativ 
For selvkostområdene er finanskostnader økt betydelig grunnet rentenivået.  Rentenivået øker med ca. 
60% ift. nivå i dagens økonomiplanperiode. Dette medfører for VA-området en økning for forbrukerne 
på ca. 30%.  

Det vises til egen prisliste med detaljert forslag til priser for 2023. 

Det påpekes at det er vanskelig å budsjettere inntekter presist ut fra endringer i gebyrer da 
gebyrinntektene alltid vil være et resultat av aktiviteten blant aktører i markedet som Bodø kommune 
ikke har kontroll over.  

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 84 660 84 660 84 660 84 660 

Sum Tekniske justeringer 7 796 7 796 7 796 7 796 
Sum Vedtak forrige periode 639 789 789 1 089 
Sum Budsjettendring i år 7 876 7 876 7 876 7 876 
Sum Lønns- og prisvekst -1 042 -1 042 -1 042 -1 042 

Konsekvensjusteringer 15 269 15 419 15 419 15 719 
Konsekvensjustert ramme 99 928 100 078 100 078 100 378 

Driftskonsekvens     
Driftskostnader park Hundholmen plass/Nedre 
torg 

80 80 80 80 

Sum Driftskonsekvens 80 80 80 80 
Innsparingstiltak     
Midlertidig endring ledelse UE og TA -1 500 0 0 0 
Saldering ØP 2023 - 2026 0 0 -5 370 -7 607 
Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 0 0 -2 955 -2 955 
Sum Innsparingstiltak -1 500 0 -8 325 -10 562 

Nye behov     
Driftskonsekvenser Bypakke 2 - Sjøgata 0 1 000 1 000 2 000 
Grøntareal bypakken 1 000 1 000 1 000 1 000 
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 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 

Nytt anbud Gatelys 0 0 0 3 600 
Tømming av sandfang 2 250 2 250 2 250 2 250 
Økt anbudskostnad vintervedlikehold 2 850 2 850 2 850 2 850 
Sum Nye behov 6 100 7 100 7 100 11 700 

Nye tiltak og realendringer 4 680 7 180 -1 145 1 218 
Ramme 2023-2026 104 608 107 258 98 933 101 596 
 

Innsparingstiltak 
 
Midlertidig endring ledelse UE og TA 
Pilotprosjekt endret organisering UE/TA og synergier av prosjektet. 

Saldering ØP 2023 - 2026 
For å få økonomiplanen 2023 - 2026 i balanse har kommunedirektøren fordelt 158,4 mill. kr til 
avdelingene som økt effektiviseringskrav i 2026. Dette er fordelt ut til avdelingene etter 
"Ranamodellen". Effektiviseringskravene har stor økning mot slutten av økonomiplanperioden. 

Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 
Dette er avdelingens andel av uspesifisert effektiviseringskrav vedtatt i tidligere økonomiplaner.  

Nye behov 
 
Driftskonsekvenser Bypakke 2 - Sjøgata 
Driftskonsekvenser Bypakke 2 - Sjøgata.  Dette inkuderer vinterdrift, generelt veivedlikehold, samt 
energikostnader knyttet til kommunal andel av varme i bakken   

Grøntareal bypakken 
Driftskonsekvenser ved overtakelse av nye kommunale grøntarealer etter utbygging av ny RV80 

Nytt anbud Gatelys 
Vedlikeholdsavtale med Bodø Energi utgår i 2025. Nytt anbud forventes å øke kostnadene betydelig på 
området 

Tømming av sandfang 
Tømming av sluker og sandfang for å forebygge skade på kommunal infrastruktur  

Økt anbudskostnad vintervedlikehold 
Økt anbudskostnad for vintervedlikehold, samt økte drivstoffkostnader for Byteknikk. Omtrent 50% av 
avtaler reforhandles ila. 2022 og resultat viser markant økte kostnader fra markedet.  

Utfordringer og strategi 
 
Inntekter 

Avdelingen ser usikkerhet i inntektsnivået på parkeringsområdet. Dette kommer av bygging av ny vei i 
Sjøgata, samt endringer i Moloveien.  

Inntektsnivåene innenfor selvkostområdene byggesak, plan og oppmåling påvirkes av aktivitetsnivå i 
kommunen.   
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Drift 

Det er i forslaget satt av investeringsmidler til Kulturhavna-prosjektet , jmf. reguleringsplan for 
«Kulturhavna» og Nedre torg. Disse anses som viktige prosjekt som handler om å skape gode byrom i et 
sentrum som stadig vokser og bør prioriteres fram mot «Bodø 2024». Her er intensjonen å få til et godt 
utviklingssamarbeid med gårdeiere, næringsliv, Bodø havn og kulturbaserte aktiviteter (herunder 
kystkultur og historie). 

En lav utskiftingstakt på vann og avløp vil medføre fare for brudd i ledningsnett og forurensing. Slik 
situasjonen er i dag er det også for mye lekkasjer fra vannettet som medfører at for stor del av 
produksjonen går tapt. Den høye gjeldsgraden til kommunen fører til at investeringsnivået innenfor VA-
området påvirkes. Utskiftingstakt innenfor området blir dermed blir lavere enn faglig anbefalt.  

Det er et etterslep på vedlikehold av veier og gatelys og gir økt ressursbruk på nødreperasjoner og 
medfører økte driftskostnader. Dårlig vedlikehold medfører også klager fra publikum. Erstatningssaker 
fra publikum har økt i 2022. 

 Prisnivå i markedet 

Avdelingen ser betydelige økninger i markedspriser, både materialer og ved nye avtaleinngåelser. Dette 
støttes av SSB-tall som har vist årlig økning på opptil 22% (byggekostnadsindeks for veganlegg) ift. 2021-
priser i 2022. Hvis trenden vedvarer i 2023 betyr det i realiteten en tilsvarende reduksjon i 
sommervedlikeholdet med mindre dette kompenseres i avdelingens budsjett.  

 Gatelys 

Med bakgrunn i at Bodø kommune brukte kommunale budsjettmidler til å drifte gatelys langs 
veistrekninger som kommunen ikke er eier av eller myndighet for, ble det i sak 186/16 vedtatt at Bodø 
kommune skal overføre eierskapet av gatelys til «rette veieier».  
 
I tråd med vedtak i sak 99/22 pkt. 3 rapporterer kommunedirektøren med dette tilbake til bystyret om 
at sluttforhandlingene resulterte i at det overføres 232 gatelys til Nordland fylkeskommune av totalt 
876. Statens vegvesen har tidligere meldt at de ikke ønske å overta gatelys langs riksvei i Bodø 
kommune. Resterende gatelys demonteres i henhold til vedtak i sak 186/16. Det er i 
økonomiplanperioden ikke lagt inn driftsmidler for disse gatelysene. Driftsmidler avsatt i budsjett går i 
sin helhet til å drifte gatelys langs kommunale veier.  
  

Økonomi og finans 
 

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

Beløp i 1000 kr 

Kontotype (T) Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
1 - Driftsutgifter 38 012 37 807 36 242 35 886 
2 - Driftsinntekter -13 129 -12 786 -12 786 -12 786 

Totalsum 24 882 25 020 23 455 23 099 

  

Rammer avdelingens underområder 

Beløp i 1000 kr 

Org Nivå 4 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
INNKJØP 3 958 3 932 3 932 3 932 
KOMMUNEDIREKTØR 2 365 2 361 2 361 2 361 
REGNSKAP 11 283 11 224 11 224 11 224 
ØKONOMI 7 277 7 504 5 939 5 583 

Totalsum 24 882 25 020 23 455 23 099 

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

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Økonomi- og finansavdelingen består av Økonomikontoret, Regnskapskontoret og Innkjøpskontoret. 
Kommunedirektøren er et område for seg selv, men for å få bedre struktur på dokumentet er dette 
området tatt inn som en del av Økonomi- og finansavdelingen.  

Økonomikontoret har ansvar for økonomisk planlegging og rapportering, drifts- og øvrig analyse, 
utredninger, klimabudsjett, finans og finansforvaltning, bistand i økonomiske spørsmål mfl. 

Regnskapskontoret sørger for riktig regnskapsinformasjon, korrekt momshåndtering, riktig bruk av lover 
og forskrifter og ivaretar innfordringsfunksjon.  I tillegg leverer kontoret tjenester til 3 kommunale 
foretak, Salten Brann IKS, Salten kommunerevisjon IKS, Salten Regionråd, Bodø kommunale 
boligstiftelse, Bodø kirkelige fellesråd og noen små legater.  

Innkjøpskontoret har ansvar for anskaffelser både for Bodø kommune og 20 andre kommuner gjennom 
Felles innkjøp i Nordland. 

Avdelingen har nettobudsjett på om lag 24,8 mill. kr. Driftstilpasningskrav på 0,3 mill. kr for 2023 er løst 
ved å ta ned kontorenes driftsrammer. I løpet av 2023 vil det bli startet arbeid med å finne tiltak for å 
effektuere resterende omstillingsbeløp for 2024, 2025 og 2026. 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 22 419 22 419 22 419 22 419 

Sum Tekniske justeringer 1 300 1 300 1 300 1 300 
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 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 

Sum Vedtak forrige periode -101 -101 -101 -101 
Sum Budsjettendring i år 1 509 1 509 1 509 1 509 
Sum Lønns- og prisvekst -178 -178 -178 -178 

Konsekvensjusteringer 2 530 2 530 2 530 2 530 
Konsekvensjustert ramme 24 948 24 948 24 948 24 948 

Innsparingstiltak     
Reduksjon av øvrige driftsutgifter -316 -316 -316 -316 
Saldering ØP 2023 - 2026 0 0 -855 -1 211 
Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 0 -112 -822 -822 
Sum Innsparingstiltak -316 -428 -1 993 -2 349 

Nye behov     
Delvis endret finansiering av investeringsstilling 250 500 500 500 
Sum Nye behov 250 500 500 500 

Nye tiltak og realendringer -66 72 -1 493 -1 849 
Ramme 2023-2026 24 882 25 020 23 455 23 099 
 

Innsparingstiltak 
 
Reduksjon av øvrige driftsutgifter 
Økonomi og finansavdelingen har løst innsparingskravet gjennom reduksjon av driftsmidler. Dette ble 
løst ved å fordele utgiftene per ansatt på avdelingens ulike kontorer, samt restmidler fra tidligere års 
nedbemanning på Økonomikontoret. 

Saldering ØP 2023 - 2026 
For å få økonomiplanen 2023 - 2026 i balanse har kommunedirektøren fordelt 158,4 mill. kr til 
avdelingene som økt effektiviseringskrav i 2026. Dette er fordelt ut til avdelingene etter 
"Ranamodellen". Effektiviseringskravene har stor økning mot slutten av økonomiplanperioden. 

Uspesifisert effektiviseringskrav 2023 - 2026 
Dette er avdelingens andel av uspesifisert effektiviseringskrav vedtatt i tidligere økonomiplaner.  

Nye behov 
 
Delvis endret finansiering av investeringsstilling 
I 2022 ble det opprettet en stilling som skulle følge opp kommunens investeringsbudsjett. 
Kommunedirektøren ser nå at en del av oppgavene som tilfaller denne stillingen ikke kan belastes 
investeringsregnskapet, eks. oppfølging av ubrukte lånemidler, og ber derfor om 50 % finansiering av 
stillingen via skatt- og rammetilskuddet. 

Utfordringer og strategi 
 
Avdelingen opplever at tilgangen til riktig kompetanse begynner å bli dårligere, spesielt gjelder dette 
spisskompetanse innenfor fagfeltet.  Dette stiller krav til enda mer effektiv oppgaveløsning, høy 
kompetanse og tilpasningsdyktighet.  

Avdelingen har gjennom robotisering av arbeidsprosesser optimalisert ressursbruk, med den ulempen at 
avdelingen ikke lenger har fleksibilitet i henhold til effektivisering. Hvert nytt effektiviseringskrav 
fremover vil resultere i at oppgavene må skyves ut i tjenesteavdelingene i mangel på ledige ressurser i 
avdelingen. Avdelingen vil i kommende økonomiplan fortsette arbeide med effektivisering, 
automatisering og digitalisering for å skape muligheter for ytterligere ressursoptimalisering. 
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Det er et stort trykk på alle ansatte ved avdelingen. Dette skyldes blant annet at kommunen befinner 
seg i en omstillingsprosess hvor analyse- og økonomikompetansen er veldig etterspurt. Kommunen er 
midt i en stor omstilling som fortsetter i 2023 med behov for store strukturelle endringer. På 
innkjøpskontoret er trykket økt både som følge av innstramming i anskaffelsesregelverket, men også 
fordi markedet ute er blitt mye mer kompleks og krevende. I tillegg har organisasjonen Bodø kommune 
fått nye/flere og endrende behov.   

Vertskommunemodellen SIIN vil, gjennom saksfremlegg til bystyret i desember, anbefales oppløst og en 
Innkjøpssentral vil anbefales etablert. Denne løsningen vil kunne optimalisere samordnede 
innkjøpsaktiviterer på en annen og bedre måte sammenlignet med dagens løsning. Det er på nåværende 
tidspunkt uavklart hvor mange kommuner som vil knytte seg til sentralen, men det antas at det vil være 
flere av de opprinnelige SIIS/SIIN kommunene. 

I løpet av 2023 vil det bli jobbet videre med innføring av Framsikt-systemet. Mål for 2023 er å bedre 
økonomistyringen gjennom en optimal bruk av systemet og sterkere eierskap til budsjettrammene 
innenfor hele organisasjonen. Det forventes at systemet vil bedre/standardisere strukturer for 
planlegging, budsjettering og rapportering. Det vil gi gunstigere bruk av ressurser og bedre kvalitet på 
styringsinformasjon. Målet er å frigjøre deler av ressurser innenfor økonomikontoret og bruke frigjort 
kapasitet på omstillingsprosesser i økonomiplanperioden. 

Hovedmål 
 
• Effektivisering, digitalisering og automatisering 
•  

Godt og utviklende arbeidsmiljø 
•  

Pådriver i realisering av driftstilpasning 
•  

Strategisk innkjøpsfunksjon 

 
Måltabell 
 
         
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
Mål  2023 Mål  2024 Mål  2025 Mål  2026 Gj.sn. 

Kostra 
gr 

Effektivisering, 
digitalisering og 
automatisering 

Effektivisering, 
digitalisering og 
automatisering 

Antall 
gjennomførte 

 2 1 1 1  

  Antall utredninger  3 2 2 2  
Godt og 
utviklende 
arbeidsmiljø 

Godt og 
utviklende 
arbeidsmiljø 
 

Score 10-faktor  Bedre enn i 
2022 

Bedre enn i 
2022 

Bedre enn i 
2024 

Bedre enn i 
2024 

 

  Sykefravær 2,46 2,50 2,45 2,40 2,40  
Pådriver i 
realisering av 
driftstilpasning 

Pådriver i 
realisering av 
driftstilpasning 

Deltagelse  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %  

Strategisk 
innkjøpsfunksjon 

Strategisk 
innkjøpsfunksjon 

Finne formål og 
virkeområder for 
et strategisk 
anskaffelseskontor 

 Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført  
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Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
Mål  2023 Mål  2024 Mål  2025 Mål  2026 Gj.sn. 

Kostra 
gr 

  Ny avtale inngått  7 6 6 6  
 
 

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

Rammer avdeling 

Beløp i 1000 kr 

Kontotype (T) Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
1 - Driftsutgifter 411 671 420 642 517 424 522 507 
2 - Driftsinntekter -60 506 -60 506 -60 506 -60 506 

Totalsum 351 165 360 136 456 918 462 001 

Nettorammen fremkommeri tabellen over. Årsaken til økningen er at der for 2023 og 2024 ligger inne 
bruk av premieavviksfondet på 96,8 mill. kr i 2023, og 92,7 mill. kr i 2024. Rammen er nå ryddet helt for 
tidligere innsparingstiltak. Det betyr at disse nå er fordelt ut til de ulike avdelingene. 

Rammer avdelingens underområder 

Beløp i 1000 kr 

Org Nivå 4 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025 Øk.plan 2026 
AVSKRIVNINGER 169 884 169 884 169 884 169 884 
AVTALER 146 299 146 120 145 202 145 284 
FELLES 110 328 115 328 120 328 125 328 
FINANS 2 100 2 100 2 100 2 100 
KVOTEKRAFT -13 260 -13 260 -13 260 -13 260 
OPS -2 305 -2 305 -2 305 -2 305 
PENSJON -61 880 -57 730 34 970 34 970 
SKATT/RAMME 0 0 0 0 

Totalsum 351 165 360 136 456 918 462 001 

  

Kommunedirektøren har valgt å dele kommunes fellesområde opp i flere små områder, for å få bedre 
kontroll over utgiftene og inntektene som ligger på dette området. 

Avskrivninger. Ramma utgjør nå til sammen 169,9 mill. kr for 2023. Dette område inneholder 
kommunens avskrivninger (316,2 mill. kr), samt motposten til kommunens kapitalkostnader (-146,3 mill. 
kr). Motposten til disse kapitalkostnadene ligger på VA, Parkering K99 og boligkontoret. Motpost 
avskrivninger inngår i kapittelet Rammebetingelser økonomi, og utgjør 320,1 mill. kr. Differansen på 
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avskrivninger (320,1 - 316,2) er 3,886 mill. kr - dette beløpet ligger inn under Parkering K99 og er eneste 
avskrivning som ikke ligger på Kommunes fellesområde. Viktig - avskrivningene har ingen resultateffekt 
på kommunens netto driftsresultat. 

Avtaler, Ramma utgjør nå til sammen 146,3 mill. kr for 2023. Her inngår kontingenter, tilskudd til KF, 
tilskudd IKS og eksterne avtaler. Kontingenter. Her ligger lisenser på kommunens felles datasystemer 
som Visma, Kvalitetslosen, House of Control, Framsikt m.m. Det ligger også kontingent til KS på dette 
området, samt personalforsikringer. De postene er i hovedsak prisjustert til 2023 nivå. KF. Dette er 
tilskudd til Bodø Havn KF 0,8 mill. kr, Bodø Spektrum KF 6,05 mill. kr og Stormen Konserthus Bodø KF 
23,495 mill. kr. Tilskuddene er korrigert for nye pensjonssatser, samt deflator.  IKS. På dette området 
ligger driftstilskudd til Salten Brann IKS, Salten Helse og miljøtilsyn IKS, Salten kommunerevisjon IKS samt 
kontrollutvalgsservice. Disse er justert i henhold til budsjettforslagene fra IKS'ene. Salten Brann IKS øker 
budsjettet sitt med 3,2 mill. kr sammenlignet med opprinnelig tilskudd budsjettert for 2022. Av dette 
står prisveksten for rundt 1,9 mill. kr. Eksterne avtaler. Hovedutgiften her gjelder Bodø kirkelige 
fellesråd med 36,933 mill. kr. Dette tilskuddet er justert for ny pensjonssats og prisjustert. Det er også 
innarbeidet innsparinger på 2,541 mill. kr i 2023 og 2,751 mill. kr i 2024 i henhold til tidligere vedtak. Her 
ligger også et tilskudd til Salten regionråd på 2,17 mill. kr, justert i henhold til vedtatt budsjett mottatt 
fra regionrådet. 

Felles tiltak. Ramma utgjør nå til sammen 110,3 mill. kr for 2023. Her ligger lønnsavsetningen for 
2023. Beregnet lønnsramme i 2023 er på 4,2 %, hvor kommunedirektøren har antatt et overheng på 0,2 
%, glidning på 0,4 % og vekst på 3,6 %. Bodø kommune har en lønnsmasse eksklusive sosiale kostnader 
på om lag 1 855 mill. kr. Når en legger til sosiale kostnader, så er beregnet lønnsmasse 2 377 mill. kr. En 
antatt vekst på 3,6 % tilsvarer dermed et beløp på rundt 59,2 mill. kr (8/12 effekt), samt glidning 9,9 mill. 
kr. Dette summerer seg til 69,1 mill. kr. Kommunedirektøren har satt av midler til lønnsoppgjøret 2023, 
samt midler for å dekke usikkerhet rundt enkelte lønnsposter som de variable tilleggene. Det er også 
knyttet usikkerhet til konsekvensen av regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift for lønn over 750 
000 kr. Det er derfor avsatt 80 mill. kr til lønnsoppgjøret 2023 for å dekke usikkerheten rundt oppgjøret 
for 2023. 

Finansforvaltning. Ramma utgjør nå til sammen 2,1mill. kr for 2023. Det meste av finansforvaltningen er 
beskrevet under kapittel Rammebetingelser økonomi. Det som ligger igjen her er bankgebyrer på 0,3 
mill. kr, tilskudd til Tusenhjemmet (dekning renter og avdrag) på 1,80 mill. kr.  

Konsesjonskraft og kvotekraft. Ramma utgjør nå til sammen -13,26 mill. kr for 2023. Det er usikkerhet 
knyttet til anslagene for 2023. Forventningene til kraftpris i NO4 (strømregion Nord-Norge) har steget 
mye høsten 2022, og inntekter og kostnader for 2023 er budsjettert i hht prognoser per medio oktober 
2022. Imidlertid er budsjettet 2022 satt for høyt, som medfører en netto reduksjon i budsjett 2023 på 
7,1 mill. kr.  

OPS. Ramma utgjør nå til sammen -2,03 mill. kr for 2023. Denne posten gjelder brannstasjonsbygget. 
Ansvaret er økt  med netto 0,764 mill. kr, dette for å dekke økte renter og avdrag. Merk at disse 
kostnadene inngår i kapittelet Rammebetingelser, og framkommer derfor ikke i tabellen over. Det er 
også gitt noe mer midler til vedlikehold, da forbruket over år har lagt høyere enn budsjettert, samt 
husleie til Salten Brann IKS. I tillegg er husleieinntekter på blålyssentralen justert opp med rundt 0,2 mill. 
kr, til 6,2 mill. kr i 2023. 

Pensjon. Ramma utgjør nå til sammen -61,88 mill. kr for 2023. AFP kostnader er budsjettert med en 
økning på 2 mill. kr, til sammen 33,9 mill. kr. Dette som følge av økte AFP kostnader i følge 
regnskapet.  Det er lagt inn et forventet bruk av premieavviksfondet på 96,8 mill. kr i 2023 og 92,7 mill. 
kr i 2024.  
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Skatt/ramme. Alle poster er beskrevet i kapittel Rammebetingelser økonomi. 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 
 Økonomiplan 
 2023 2024 2025 2026 
Opprinnelig budsjett 394 450 394 450 394 450 394 450 

Sum Tekniske justeringer 10 505 10 505 9 505 9 505 
Sum Vedtak forrige periode -28 185 -33 364 -33 282 -33 199 
Sum Budsjettendring i år -34 762 -20 612 77 088 82 088 
Sum Lønns- og prisvekst 3 3 3 3 

Konsekvensjusteringer -52 439 -43 468 53 314 58 396 
Konsekvensjustert ramme 342 011 350 982 447 764 452 847 

Innsparingstiltak     
Sum Innsparingstiltak 0 0 0 0 

Nye behov     
Statsbudsjettet 2023 9 154 9 154 9 154 9 154 
Sum Nye behov 9 154 9 154 9 154 9 154 

Nye tiltak og realendringer 9 154 9 154 9 154 9 154 
Ramme 2023-2026 351 165 360 136 456 918 462 001 
 

Innsparingstiltak 
 
Saldering ØP 2023 - 2026 
For å få økonomiplanen 2023 - 2026 i balanse har kommunedirektøren fordelt 158,4 mill. kr til 
avdelingene som økt effektiviseringskrav i 2026. Dette er fordelt ut til avdelingene etter 
"Ranamodellen". Effektiviseringskravene har stor økning mot slutten av økonomiplanperioden. 

Nye behov 
 
Statsbudsjettet 2023 
Dette gjelder finansiering av tiltak i Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2023: 

Barnevernsreformen gjelder fra 1. januar 2022 og gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. 
For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret er rammetilskuddet 
økt ytterligere i 2023. Halvparten av midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern og 
resterende halvdel beregnes særskilt etter kommunenes tidligere bruk av statlige barnevernstiltak. 
OK sin ramme er styrket med 2,3 mill. kr., mens tilsvarende beløp er satt av på kommunens 
fellesområde i påvente av ytterligere informasjon om kommunens tidligere andel av statlige 
barnevernstiltak. 

SFO - gratis plass for elever på 1. trinn - Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble det 
vedtatt å innføre 12 timers gratis SFO på første trinn fra høsten 2022. Tiltaket får helårseffekt i 2023. OK 
sin ramme er styrket med 9 mill. kr basert på en videreføring av dagens elevtall. Det er foretatt en 
avsetning på kommunens fellesområde på 5,4 mill. kr for blant annet å ta høyde for en økt etterspørsel 
etter SFO-plasser som følge av gratis-tilbudet. 

Reduksjon foreldrebetaling i barnehagen – Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen ble fra 1. 
august 2022 redusert til 3 050 kroner per måned. Regjeringen foreslår en ytterligere reduksjon i 
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. OK sin 
ramme er økt med tilsammen 6,53 mill. kr for dette tiltaket. 
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Barnekoordinator - Det er fra 1. august 2022 innført en lovfestet rett til barnekoordinator. OK sin 
ramme er styrket med 0,76 mill. kr for dette tiltaket. 

Basistilskudd fastleger - Regjeringen foreslår å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai 2023. For 
bedre å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk ressurskrevende 
listeinnbyggere, foreslås det å avvikle knekkpunktet og innføre et risikojustert basistilskudd. Det 
risikojusterte basistilskuddet fra 1. mai 2023 skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for 
helsetilstand. HO sin ramme er økt med 4,38 mill. kr for dette tiltaket. 

Ekstra arbeidsgiveravgift - Regjeringen foreslår å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for 
lønnsinntekter over 750.000 kr. Dette er beregnet til 1,5 mill. kr. Beløpet er lagt på kommunens 
fellesområde inntil ytterligere informasjon blir tilgjengelig. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg – Forskriftsrapporter 
 

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap  

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan  

2023 
Øk.plan  

2024 
Øk.plan  

2025 
Øk.plan  

2026 
Rammetilskudd -1 401 193 -1 365 523 -1 493 983 -1 497 487 -1 494 889 -1 491 502 
Inntekts- og 
formuesskatt 

-1 841 093 -1 784 356 -1 878 638 -1 882 036 -1 878 029 -1 874 118 

Eiendomsskatt -176 220 -210 196 -212 244 -208 150 -203 074 -204 574 
Andre generelle 
driftsinntekter 

-46 010 -7 526 -9 846 -9 846 -9 846 -9 846 

Sum generelle 
driftsinntekter 

-3 464 516 -3 367 601 -3 594 711 -3 597 519 -3 585 838 -3 580 040 

       
Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

3 162 474 3 103 712 3 237 261 3 197 248 3 161 379 3 121 031 

       
Avskrivninger 313 182 236 460 320 079 320 079 320 079 320 079 
       
Sum netto 
driftsutgifter 

3 475 657 3 340 172 3 557 340 3 517 327 3 481 458 3 441 110 

Brutto 
driftsresultat 

11 141 -27 429 -37 371 -80 192 -104 381 -138 931 

       
Renteinntekter -30 960 -47 649 -105 815 -105 545 -102 552 -104 759 
Utbytter -34 131 -51 000 -37 100 -37 100 -37 100 -37 100 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

9 -1 480 -1 894 -2 131 -2 131 -2 131 

Renteutgifter 101 045 150 728 296 487 309 820 324 152 339 664 
Avdrag på lån 225 615 242 877 213 375 224 738 241 821 263 066 
Netto 
finansutgifter 

261 578 293 476 365 051 389 783 424 190 458 739 

       
Motpost 
avskrivninger 

-313 182 -236 460 -320 078 -320 078 -320 078 -320 078 

       
Netto 
driftsresultat  

-40 464 29 587 7 602 -10 488 -269 -269 

       
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

      

Overføring til 
investering 

11 771 1 500 6 200 6 200 6 200 6 200 

Avsetninger til 
bundne 
driftsfond 

96 401 150 1 440 1 440 1 440 1 440 

Bruk av bundne 
driftsfond 

-72 242 -19 044 -9 351 -6 159 -6 159 -6 159 
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 Regnskap  

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan  

2023 
Øk.plan  

2024 
Øk.plan  

2025 
Øk.plan  

2026 
Avsetninger til 
disposisjonsfond 

150 419 32 820 13 742 25 214 13 136 13 136 

Bruk av 
disposisjonsfond 

-145 886 -79 913 -19 633 -16 208 -14 348 -14 348 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 34 900 0 0 0 0 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

40 463 -29 587 -7 602 10 488 269 269 

       
Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

-1 0 0 0 0 0 

 

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap  

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Administrasjon 144 604 128 805 155 713 152 362 148 373 144 379 
Oppvekst og 
kultur 

1 327 920 1 260 629 1 326 964 1 295 522 1 176 596 1 146 324 

Helse- og 
omsorg 

1 332 525 1 267 725 1 385 754 1 375 108 1 388 073 1 377 770 

Utbygging og 
eiendom 

168 990 160 799 159 821 160 554 151 643 149 217 

Næring og 
utvikling 

28 945 28 196 32 681 32 032 29 892 29 150 

Teknisk 110 142 84 660 104 608 107 258 98 933 101 596 
Økonomi og 
finans 

22 250 22 419 24 882 25 020 23 455 23 099 

Kommunenes 
Fellesområde 

111 999 221 753 181 281 190 252 287 034 292 117 

Sum 
bevilgninger 
drift, netto 

3 247 376 3 174 984 3 371 705 3 338 109 3 304 000 3 263 652 

       
Herav:       
Avskrivinger 104 098 98 663 150 195 150 195 150 195 150 195 
Netto 
renteutgifter og 
-inntekter 

12 0 0 0 0 0 

Overføring til 
investering 

213 0 0 0 0 0 

Avsetninger til 
bundne 
driftsfond 

57 960 0 1 290 1 290 1 290 1 290 

Bruk av bundne 
driftsfond 

-72 242 -19 044 -9 351 -6 159 -6 159 -6 159 

Avsetninger til 
disposisjonsfond 

20 111 13 606 8 743 8 743 8 743 8 743 
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 Regnskap  

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Bruk av 
disposisjonsfond 

-25 251 -21 953 -16 433 -13 208 -11 448 -11 448 

Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

3 162 474 3 103 712 3 237 261 3 197 248 3 161 379 3 121 031 

 

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

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Investeringer i varige 
driftsmidler 

710 526 309 594 262 323 463 870 606 080 655 030 

Tilskudd til andres 
investeringer 

11 879 13 000 25 000 40 000 43 000 35 000 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

2 840 222 500 116 700 116 700 116 700 116 700 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 198 905 6 850 4 000 7 000 0 11 050 
Sum 
investeringsutgifter 

924 150 551 944 408 023 627 570 765 780 817 780 

       
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-84 155 -54 930 -22 116 -42 954 -64 426 -76 775 

Tilskudd fra andre -170 541 -6 850 -1 150 -37 000 -31 000 -72 050 
Salg av varige 
driftsmidler 

-93 958 -221 000 -110 500 -110 500 -110 500 -110 500 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

-25 086 0 -2 850 0 0 0 

Bruk av lån -327 292 -338 921 -254 174 -428 216 -550 954 -549 555 
Sum 
investeringsinntekter 

-701 031 -621 701 -390 790 -618 670 -756 880 -808 880 

       
Videreutlån 284 981 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 
Bruk av lån til 
videreutlån 

-284 981 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

63 485 75 940 84 274 88 339 92 357 96 429 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

-88 487 -75 940 -84 274 -88 339 -92 357 -96 429 

Netto utgifter 
videreutlån 

-25 003 0 0 0 0 0 

       
Overføring fra drift -11 771 -1 500 -6 200 -6 200 -6 200 -6 200 
Avsetninger til 
bundne 
investeringsfond 

64 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne 
investeringsfond 

-14 648 0 0 0 0 0 

Avsetninger til 
ubundet 
investeringsfond 

45 366 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundet 
investeringsfond 

-217 128 -12 700 -11 033 -2 700 -2 700 -2 700 
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 Regnskap  

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

-198 116 -14 200 -17 233 -8 900 -8 900 -8 900 

       
Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

0 -83 957 0 0 0 0 

 

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

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Administrasjon 1 514 5 800 1 740 210 840 840 
Oppvekst og 
kultur 

219 383 61 113 41 525 58 040 57 320 44 070 

Helse- og 
omsorg 

11 844 28 025 26 885 121 050 255 310 325 310 

Utbygging og 
eiendom 

27 983 41 682 37 900 42 920 46 530 64 390 

Teknisk 446 826 166 898 154 273 241 650 246 080 220 420 
Kommunenes 
Fellesområde 

0 6 076 0 0 0 0 

Org. oppsett 
mangler 

2 851 0 0 0 0 0 

Investeringer i 
varige 
driftsmidler  

710 402 309 594 262 323 463 870 606 080 655 030 

 

2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Bodø Havn KF 0 8 000 20 000 35 000 38 000 30 000 
MOLO GIVÆR 250 0 0 0 0 0 
Oppgradering av kirker 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
Vei Burøya 957 0 0 0 0 0 
KAI 
VESTBREKKEN/DAMPSKIPSKAI 
SØR 

4 000 0 0 0 0 0 

KAI BLIXVÆR -176 0 0 0 0 0 
INV JUSTERINGSAVTALER 
MVA UTBYGGINGSAVTALER 

1 849 0 0 0 0 0 

Tilskudd til andres 
investeringer 

11 879 13 000 25 000 40 000 43 000 35 000 

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000 
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 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
BKP-
egenkapitaltilskudd 

2 840 1 500 6 200 6 200 6 200 6 200 

Ny by ny flyplass 0 221 000 110 500 110 500 110 500 110 500 
Investeringer i 
aksjer og andeler i 
selskaper 

2 840 222 500 116 700 116 700 116 700 116 700 

 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap 

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Investeringer 
i varige 
driftsmidler  

0 0 0 0 0 0 

       
Sum del 1-4 725 121 545 094 404 023 620 570 765 780 806 730 
 

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
 
Beløp i 1000 
       
 Regnskap  

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Rammetilskudd -1 401 193 -1 365 523 -1 493 983 -1 497 487 -1 494 889 -1 491 502 
Inntekts- og 
formuesskatt 

-1 841 093 -1 784 356 -1 878 638 -1 882 036 -1 878 029 -1 874 118 

Eiendomsskatt -176 220 -210 196 -212 244 -208 150 -203 074 -204 574 
Andre 
skatteinntekter 

-239 -150 -150 -150 -150 -150 

Andre 
overføringer og 
tilskudd fra 
staten 

-146 244 -140 160 -144 692 -141 987 -141 987 -141 987 

Overføringer og 
tilskudd fra 
andre 

-626 495 -444 974 -443 088 -440 429 -440 040 -440 040 

Brukerbetalinger -146 671 -145 793 -145 443 -145 443 -147 863 -147 863 
Salgs- og 
leieinntekter 

-379 197 -389 936 -471 607 -471 368 -471 368 -471 368 

Sum 
driftsinntekter 

-4 717 352 -4 481 088 -4 789 845 -4 787 051 -4 777 400 -4 771 602 

       
Lønnsutgifter 2 293 482 2 273 366 2 360 997 2 338 932 2 338 737 2 343 987 
Sosiale utgifter 431 628 511 769 533 079 535 845 628 057 628 057 
Kjøp av varer og 
tjenester 

1 194 232 1 098 015 1 204 915 1 180 289 1 057 399 1 011 869 

Overføringer og 
tilskudd til andre 

495 972 334 049 333 404 331 713 328 748 328 680 

Avskrivninger 313 182 236 460 320 079 320 079 320 079 320 079 
Sum 
driftsutgifter 

4 728 496 4 453 659 4 752 474 4 706 859 4 673 019 4 632 672 

       
Brutto 
driftsresultat 

11 144 -27 429 -37 371 -80 192 -104 381 -138 931 
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 Regnskap  

2021 
Budsjett 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan 

2025 
Øk.plan 

2026 
Renteinntekter -30 960 -47 649 -105 815 -105 545 -102 552 -104 759 
Utbytte -34 131 -51 000 -37 100 -37 100 -37 100 -37 100 
Gevinst og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

9 -1 480 -1 894 -2 131 -2 131 -2 131 

Renteutgifter 101 045 150 728 296 487 309 820 324 152 339 664 
Avdrag på lån 225 615 242 877 213 375 224 738 241 821 263 066 
Netto 
finansutgifter 

261 578 293 476 365 051 389 783 424 190 458 739 

       
Motpost 
avskrivninger 

-313 182 -236 460 -320 078 -320 078 -320 078 -320 078 

       
Netto 
driftsresultat 

-40 461 29 587 7 602 -10 488 -269 -269 

       
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

      

Overføring til 
investering 

11 771 1 500 6 200 6 200 6 200 6 200 

Avsetninger til 
bundne 
driftsfond 

96 401 150 1 440 1 440 1 440 1 440 

Bruk av bundne 
driftsfond 

-72 242 -19 044 -9 351 -6 159 -6 159 -6 159 

Avsetninger til 
disposisjonsfond 

150 419 32 820 13 742 25 214 13 136 13 136 

Bruk av 
disposisjonsfond 

-145 886 -79 913 -19 633 -16 208 -14 348 -14 348 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk 

0 34 900 0 0 0 0 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

40 463 -29 587 -7 602 10 488 269 269 

       
Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

2 0 0 0 0 0 
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Gebyrliste 
 
Administrasjonsavdelingen 
 
Tabellen viser gebyrene i Administrasjonsavdelingen 

Skjenkebevilling 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Ambulerende 
skjenkebevilling 

kr 400,00 400,00 0,00 0,00% 
 

Gebyret reguleres 
av alkoholloven § 
6-2 i 
alkoholforskriften.  
Kommunen 
benytter satsen 
for 2023 når den 
blir kjent, som 
regel i desember 
året før. 

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

Skole 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr semester 1 999,00 2 073,00 74,00 3,70% 
 

Fag som har fullt 
skoleår 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr semester 3 104,00 3 219,00 115,00 3,70% 
 

Fag som har fullt 
skoleår 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr semester 1 458,00 1 512,00 54,00 3,70% 
 

Fag som har 
avkortet skoleår 
(30 uker 
undervisning) 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr semester 572,00 593,00 21,00 3,67% 
 

Instrumentleie 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr semester 386,00 400,00 14,00 3,63% 
 

Materialavgift 
visuelle kunstfag 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr time 356,00 369,00 13,00 3,65% 
 

Salg av tjenester til 
lag og foreninger 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr time 534,00 554,00 20,00 3,75% 
 

Salg av tjenester til 
lag og foreninger 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr time 302,00 313,00 11,00 3,64% 
 

Salg av tjenester til 
lag og foreninger, 
assistanse spill 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr time 657,00 681,00 24,00 3,65% 
 

Avgift ved 
elevopptredener 

Aktivitet 
kulturskole 

Pr time 426,00 442,00 16,00 3,76% 
 

Ved salg av 
tjenester i 
grunnskolen; 
tolærersystem 

Foreldrebetailing 
SFO  

Pr uke  0,00 750,00 750,00 0,00% 
 

Sommer-SFO sats 
pr uke trinn 1 - 
Gratis Kjernetid  
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Trendpil Merknad 

Foreldrebetaling 
SFO 

hel plass pr 
måned 

2 878,00 2 984,00 106,00 3,68% 
 

5 dagers tilbud 
trinn 2-4 

Foreldrebetaling 
SFO 

hel plass pr 
måned 

2 344,00 2 431,00 87,00 3,71% 
 

4 dagers tilbud - 
trinn 2-4 

Foreldrebetaling 
SFO 

hel plass pr 
måned 

1 806,00 1 873,00 67,00 3,71% 
 

3 dagers tilbud - 
trinn 2-4 

Foreldrebetaling 
SFO 

hel plass pr 
måned 

1 489,00 1 544,00 55,00 3,69% 
 

2 dagers tilbud - 2-
4 trinn 

Foreldrebetaling 
SFO 

hel plass pr 
måned 

992,00 1 029,00 37,00 3,73% 
 

1 dags tilbud - 
trinn 2-4 

Foreldrebetaling 
SFO 

time  pr måned 285,00 296,00 11,00 3,86% 
 

Opphold på 1 time 
pr mnd 

Foreldrebetaling 
SFO 

pr dag 337,00 349,00 12,00 3,56% 
 

Opphold på enkelt 
dag 

Foreldrebetaling 
SFO 

Hel plass pr uke 977,00 1 013,00 36,00 3,68% 
 

Sommer-SFO sats 
per uke trinn 2-4 

Foreldrebetaling 
SFO 

hel plass pr dag 197,00 204,00 7,00 3,55% 
 

Sommer-SFO sats 
per dag trinn 2-4 

Foreldrebetaling 
SFO 

Hel plass pr 
måned 

1 497,00 1 552,00 55,00 3,67% 
 

5 dagers tilbud -  
Gratis kjernetid  1. 
trinn  

Foreldrebetaling 
SFO 

hel plass pr 
måned 

938,00 973,00 35,00 3,73% 
 

4 dagers tilbud - 
Gratis kjernetid  1. 
trinn 

Foreldrebetaling 
SFO 

Hel plass pr 
måned 

361,00 374,00 13,00 3,60% 
 

3 dagers tilbud  - 
Gratis kjernetid 1. 
trinn 

Foreldrebetaling 
SFO 

Hel plass  0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

1 og 2 dagers 
tilbud - Gratis 
kjernetid er gratis 
for 1. trinn 

Opplæring 
voksne 

Pr 
undervisningstime 

0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

Elever med rett til 
opplæring i nork 
og 
samfunnskunnskap 

Opplæring 
voksne 

Pr 
undervisningstime 

0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

Kveldskurselever  

Opplæring 
voksne 

Pr 
undervisningstime 

70,00 73,00 3,00 4,29% 
 

Tilbud til elever 
med plikt til 
norskopplæring 

Opplæring 
voksne 

Pr semester 5 076,00 5 264,00 188,00 3,70% 
 

Kveldskurs 4 t/u.  

Opplæring 
voksne 

Pr semester 6 918,00 7 174,00 256,00 3,70% 
 

B2-kurs 6 t/u. 

Overnatting på 
skoler 

Pr natt 106,00 110,00 4,00 3,77% 
 

Skolen i Væran, 
Helligvær 

Overnatting på 
skoler 

Pr natt 76,00 79,00 3,00 3,95% 
 

Andre skoler 

 
Aktivitet kulturskole 
 
Instrumentalopplæring, sang, samspillgrupper, visuelle kunstfag, drama, skriveverksted. Sats elever 
under 20 år 

Aktivitet kulturskole 
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Instrumentalopplæring, sang, samspillgrupper, visuelle kunstfag, drama, skriveverksted. sats elever over 
20 år 

Aktivitet kulturskole 
 
Kulturlek. Sats elever under 20 år 

Aktivitet kulturskole 
 
Medlemmer u/18 år 

Aktivitet kulturskole 
 
medlemmer o/18 år 

Foreldrebetailing SFO  
 
750 kr pr uke for 5 dagerstilbud, 658 kr for 4 dagerstilbud og 467 kr fo r3 dagers tilbud. 1 og 2 dager pr 
uke er gratis. Elever som begynner på 1. trinn har gratis kjernetid i Sommer-SFO fra 01.08. og til skolen 
starter og neste år fra skolen slutter til 31.07. Jfr vedtektene §11Hvert barn bør ha minimum fire ukers 
ferie i løpet av året, der minimum 2-3 uker er sammenhengende ferie som hovedferie.  

Foreldrebetaling SFO 
 
På Kjerringøy skole og Skolen i Væran er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er 
tilsvarende kortere pga av skyssordning (dvs1991, 1621, 1250, 1030, 686). Misvær, Saltstraumen og 
Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert (dvs 
237, 2066, 1592, 1313, 874). Se følgende link for opplysninger om søknad, moderasjoner og vedtekter. 
https://bodo.kommune.no/skolefritidsordning-sfo/category1034.html  

Foreldrebetaling SFO 
 
Se tekst 5 dagers tilbud  

Foreldrebetaling SFO 
 
Se tekst 5 dagers tilbud  

Foreldrebetaling SFO 
 
se tekst 5 dagers tilbud  

Foreldrebetaling SFO 
 
Se tekst 5 dagers tilbud  

Foreldrebetaling SFO 
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Elever som begynner på 1. trinn har gratis kjernetid i Sommer-SFO fra 01.08. og til skolen starter og 
neste år fra skolen slutter til 31.07. Jfr vedtektene §11Hvert barn bør ha minimum fire ukers ferie i løpet 
av året, der minimum 2-3 uker er sammenhengende ferie som hovedferie.  

Foreldrebetaling SFO 
 
Unntak på grunn av kortere SFO: Pris per mnd Saltstraumen kr 1.014, Skjerstad kr 660, Misvær kr 507 og 
Kjerringøy gratis  

Foreldrebetaling SFO 
 
Unntak på grunn av kortere SFO: Pris per mnd Saltstraumen kr 516, Skjerstad kr 128, Misvær og 
Kjerringøy gratis 

Foreldrebetaling SFO 
 
Unntak på grunn av kortere SFO: Pris per mnd Saltstraumen, Skjerstad, Misvær og Kjerringøy gratis 

Opplæring voksne 
 
Flyktninger og familiegjenforente innvandrere får gratis norskopplæring. Dette tilbudet gis på dagtid 
med inntil 25 timer / uke varierende med gruppetilhørighet 

Opplæring voksne 
 
Kveldskurselever som har rett og plikt til norskopplæring men som ikke har gjennomført dette på dagtid 
kan gis gratis undervisning på kveldstid 

Opplæring voksne 
 
Det kan gis tilbud til elever med pilt til norskoplæring(ikke rettighetselever) og evt. EØS-
arbeidsinnvandrere/andre i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass 

Opplæring voksne 
 
2 kvelder i uka à 2 timer i 16 uker 

Opplæring voksne 
 
2 ettermiddager pr uke i 14 uker. Inkludert lærermateriell. 

Barnehager 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Foreldrebetaling, 
halv plass:, 17-
24 timer 

Pris pr 
måned 

1 620,00 1 660,00 40,00 2,47% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Foreldrebetaling, 
hel plass, mer 
enn 41 timer 

Pris pr 
måned 

3 050,00 3 000,00 -50,00 -1,64% 
 

Makspris 
pr år kr 33 
000 

Kostpenger, halv 
plass 

Pris pr 
måned 

225,00 240,00 15,00 6,67% 
 

 

Kostpenger, hel 
plass 

Pris pr 
måned 

295,00 320,00 25,00 8,47% 
 

 

 
Idrett 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Bankgata 
flerbrukshall/liten 
flerbrukshall 

Kroner per 
time 

62,00 62,00 0,00 0,00% 
 

Trening barn 
og unge per sal 

Bankgata 
flerbrukshall/liten 
flerbrukshall 

Kroner per 
time 

162,00 162,00 0,00 0,00% 
 

Arrangement 
og trening 
voksne per sal 

Bankgata 
flerbrukshall/liten 
flerbrukshall 

Kroner per 
mnd 

4 685,00 4 685,00 0,00 0,00% 
 

Brukere 2 etg 
halv sal 

Bestemorenga 
rulle- og 
skianlegg 

Kroner per 
time 

144,00 144,00 0,00 0,00% 
 

Trening barn 
og unge 

Bestemorenga 
rulle- og 
skianlegg 

Kroner per 
time 

483,00 483,00 0,00 0,00% 
 

Arrangement 
og trening 
voksne 

Depositum utlån 
nøkkelkort/nøkler 
til kultur- og 
idrettsbygg 

Depositum 
per utlån 

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 
 

Nøkler 

Depositum utlån 
nøkler/nøkkelkort 
til kultur og 
idrettsbygg 

Depositum 
per utlån 

500,00 500,00 0,00 0,00% 
 

Nøkkelkort 

Diverse Ingen 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

 

Gymnastikksaler 
og 12 m basseng 

Kroner per 
time 

0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

Trening barn 
og unge 

Gymnastikksaler 
og 12 m basseng 

Kroner per 
time 

242,00 242,00 0,00 0,00% 
 

Trening voksne 

Idrettshaller/25 
m basseng 

Kroner per 
time 

144,00 144,00 0,00 0,00% 
 

Trening barn 
og unge 

Idrettshaller/25 
m basseng 

Kroner per 
time 

483,00 483,00 0,00 0,00% 
 

Arrangement 
og trening 
voksne 

Kunstgress-
/fotballbaner 

Kroner per 
time 

288,00 288,00 0,00 0,00% 
 

Trening barn 
og unge 11'er 

Kunstgress-
/fotballbaner 

Kroner per 
time 

966,00 966,00 0,00 0,00% 
 

Arrangement 
og trening 
voksne 11'er 

Mørkvedlia 
friidrettsanlegg 

Kroner per 
time 

144,00 144,00 0,00 0,00% 
 

Friidrettsbanen 
trening 
barn/unge 

Mørkvedlia 
friidrettsanlegg 

Kroner per 
time 

483,00 483,00 0,00 0,00% 
 

Friidrettsbanen 
arrangement 
og trening 
voksne 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Uteareal Kroner per 
døgn per 
m2 

1,00 1,00 0,00 0,00% 
 

Leie 
parkeringsareal 
ol til 
kommersielle 
tiltak 

 
Depositum utlån nøkkelkort/nøkler til kultur- og idrettsbygg 
 
Nytt depositum 

Depositum utlån nøkler/nøkkelkort til kultur og idrettsbygg 
 
Nytt depositum 

Diverse 
 
- Kommersielle arrangement - pris etter avtale. - Fylkeskommunale og statlige skoler, og lag fra andre 
kommuner betaler voksenpris - I lagidretter skal lag påmeldt i seniorserie betale vedtatt voksenpris, 
uavhengig av gruppens forholdsmessige aldersfordeling. - Anlegg/selskap som Bodø kommune eier eller 
yter tilskudd til, skal ha samme leiepris til trening for barn/unge, som i sammenlignbare anlegg. - 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å vurdere at særskilte grupper kan følge satsene som for 
barn/ungdom, eventuelt fritas for leie. - Pris for barn/ungdom gjelder t.o.m. 19 år - Arrangement/tiltak 
som medfører ekstraordinære kostnader, utover det som anses normalt, kan belastes leietaker. Slike 
kostnader kan f.eks. være ekstra forbruk av strøm/vann, renhold, avfallshåndtering, brøyting, 
preparering etc.  

Kunstgress-/fotballbaner 
 
Leieprisen per time reduseres forholdsmessig ut fra banestørrelse. Naturgress og vinterbrøytede baner 
dobbel sats. 

Kunstgress-/fotballbaner 
 
Leieprisen per time reduseres forholdsmessig ut fra banestørrelse. Naturgress og vinterbrøytede baner 
dobbel sats. 

Bibliotek 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

425,00 425,00 0,00 0,00% 
 

Fagbøker - 
voksen - 
betaling i 
skranke 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

545,00 545,00 0,00 0,00% 
 

Fagbøker - 
voksen- 
kommunal 
faktura 

Erstatningskrav 
/ regning 7 

Kroner 
per varsel 

360,00 360,00 0,00 0,00% 
 

Skjønnlitteratur 
- voksen - 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

uker etter 
forfall 

betaling i 
skranke 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

480,00 480,00 0,00 0,00% 
 

Skjønnlitteratur 
- voksen - 
kommunal 
faktura 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

225,00 225,00 0,00 0,00% 
 

Bøker - barn - 
betaling i 
skranke 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

340,00 340,00 0,00 0,00% 
 

Bøker - barn - 
kommunal 
faktura 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

105,00 105,00 0,00 0,00% 
 

Tegneserier / 
tidsskrifter - 
betaling i 
skranke 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

160,00 160,00 0,00 0,00% 
 

Tegneserier / 
tidsskrifter - 
kommunal 
faktura 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

245,00 245,00 0,00 0,00% 
 

Video / CD - 
betaling i 
skranke 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

350,00 350,00 0,00 0,00% 
 

Video / CD - 
kommunal 
faktura 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

295,00 295,00 0,00 0,00% 
 

Lydbøker - 
betaling i 
skranke 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

405,00 405,00 0,00 0,00% 
 

Lydbøker - 
kommunal 
faktura 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

520,00 520,00 0,00 0,00% 
 

Lydbøker over 4 
enheter - 
betaling i 
skranke 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

640,00 640,00 0,00 0,00% 
 

Lydbøker over 4 
enheter - 
kommunal 
faktura 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

205,00 205,00 0,00 0,00% 
 

Tegneseriebøker 
- betaling i 
skranke 

Erstatningskrav 
/ regning 7 
uker etter 
forfall 

Kroner 
per varsel 

290,00 290,00 0,00 0,00% 
 

Tegneseriebøker 
- kommunal 
faktura 

Varselgebyr Kroner 
per varsel 

31,00 31,00 0,00 0,00% 
 

1. varsel  - 3 
uker etter forfall 
- barn 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Varselgebyr Kroner 
per varsel 

62,00 62,00 0,00 0,00% 
 

1. varsel - 3 uker 
etter forfall - 
voksen 

Varselgebyr Kroner 
per varsel 

57,00 57,00 0,00 0,00% 
 

2. varsel - 5 uker 
etter forfall - 
barn 

Varselgebyr Kroner 
per varsel 

120,00 120,00 0,00 0,00% 
 

2. varsel - 5 uker 
etter forfall - 
voksen 

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

Hjemmetjenester 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Egenandel 
praktisk 
bistand 

Kostnad 
per time 

504,00 522,00 18,00 3,57% 
 

Pris for 
tjenesten 
fra 2 - 3 G 

Egenandel 
praktisk 
bistand 

Maks per 
måned 

215,00 220,00 5,00 2,33% 
 

0 - 2 G          
0 - 212 797 

Egenandel 
praktisk 
bistand 

Maks per 
måned 

1 260,00 1 305,00 45,00 3,57% 
 

2 - 3 G          
212 798 - 
319 196 

Egenandel 
praktisk 
bistand 

Maks per 
måned 

2 016,00 2 088,00 72,00 3,57% 
 

3 - 4 G          
319 197 - 
425 595 

Egenandel 
praktisk 
bistand 

Maks per 
måned 

3 528,00 3 654,00 126,00 3,57% 
 

4 - 5 G          
425 596 - 
531 994 

Egenandel 
praktisk 
bistand 

Maks per 
måned 

4 536,00 4 698,00 162,00 3,57% 
 

5 - 6 G          
531 995 - 
638 393 

Egenandel 
praktisk 
bistand 

Maks per 
måned 

5 544,00 5 742,00 198,00 3,57% 
 

6 - 7 G          
638 394 - 
744 792 

Egenandel 
praktisk 
bistand 

Maks per 
måned 

10 584,00 10 962,00 378,00 3,57% 
 

11 - 12 G 

 
Brukertransport 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Billettpris 
for 2021 

Enhetspris 31,00 32,00 1,00 3,23% 
 

Billettpris 
per tur 

 
Trygghetsalarm 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Trendpil Merknad 

Engangspriser 
Trygghetsalarm 

Engangspris 460,00 477,00 17,00 3,70% 
 

Armreim/Snor til 
Smile/Atom 

Engangspriser 
Trygghetsalarm 

Engangspris 1 290,00 1 337,00 47,00 3,64% 
 

Etableringsgebyr 
montering røykvarsler ( 
automatisk varsling til 
responssenter) 

Engangspriser 
Trygghetsalarm 

Engangspris 610,00 633,00 23,00 3,77% 
 

Etableringsgebyr/flytting 
annen velferdsteknologi 

Etableringsgebyr 
/ flytting av 
trygghetsalarm 

Engangspris 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

Under 2 G 

Etableringsgebyr 
/ flytting av 
trygghetsalarm 

Engangspris 950,00 985,00 35,00 3,68% 
 

Over 2 G 

Månedsleie 
Trygghetsalarm 

Månedsleie 215,00 220,00 5,00 2,33% 
 

Under 2 G 

Månedsleie 
Trygghetsalarm 

Månedsleie 580,00 580,00 0,00 0,00% 
 

3 - 4 G 

Månedsleie 
Trygghetsalarm 

Månedsleie 850,00 850,00 0,00 0,00% 
 

Over 4 G 

Månedsleie 
Trygghetsalarm 

Månedsleie 29,00 30,00 1,00 3,45% 
 

Månedsleie TRYGGI 
(pårørendevarsling) 

Månedsleie 
Trygghetsalarm 

Månedsleie 10,00 11,00 1,00 10,00% 
 

Månedsleie Røykvarsler 

Månedsleie 
Trygghetsalarm 

Månedsleie 310,00 310,00 0,00 0,00% 
 

2 - 3 G 

 
Matombringing 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Matlevering Enhetspris 92,00 97,00 5,00 5,43% 
 

Pris per 
middag 

Matlevering Enhetspris 33,00 34,00 1,00 3,03% 
 

Pris per 
kveldsmåltid 

Matlevering Enhetspris 33,00 34,00 1,00 3,03% 
 

Pris per 
frokost 

Middag 
dagaktivitetssenter 

Enhetspris 92,00 97,00 5,00 5,43% 
 

 

 
Institusjon 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

Egenandel 
deltakelse på 
dagaktivitetssenter 

Per uke 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

1 dag 

Egenandel 
deltakelse på 
dagaktivitetssenter 

Per uke 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

2 dager 

Egenandel 
deltakelse på 
dagaktivitetssenter 

Per uke 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

3 dager 

Egenandel 
deltakelse på 
dagaktivitetssenter 

Per uke 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

4 dager 



Økonomiplan for 2023-2026 
 

Side 151 av 191 

Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Trendpil Merknad 

Egenandel 
deltakelse på 
dagaktivitetssenter 

Per uke 0,00 0,00 0,00 0,00% 
 

5 dager 

Fribeløp i 
dobbeltrom - 
Langtidsopphold 

Per år 44 100,00 45 400,00 1 300,00 2,95% 
 

Fribeløp i 
dobbeltrom 

Fribeløp i 
enkeltrom - 
Langtidsopphold 

Per år 9 100,00 9 400,00 300,00 3,30% 
 

Fribeløp i 
enkeltrom 

Korttidsopphold i 
Institusjon 

Per 
dag/natt 

100,00 105,00 5,00 5,00% 
 

Dag/nattopphold 

Korttidsopphold i 
Institusjon 

Per døgn 180,00 185,00 5,00 2,78% 
 

Døgnopphold i 
institusjon 

 
Fysioterapi 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Egenandel 
fysioterapi 

Kroner per 
behandling / 
undersøkelse 

185,00 185,00 0,00 0,00% 
 

Undersøkelse, 
inntil 30 min. 
første gang 

Egenandel 
Fysioterapi 

Per 
behandling 

135,00 135,00 0,00 0,00% 
 

Behandling hos 
fysioterapeut 

Egenandel 
Fysioterapi 

Per 
behandling 

42,00 42,00 0,00 0,00% 
 

Tillegg for 
behandling ut over 
20 min. per 
påbegynte 10. min 

Egenandel 
Fysioterapi 

Per 
behandling 

132,00 132,00 0,00 0,00% 
 

Behandling hos 
fysioterapeut med 
tilleggskompetanse 
i psykomotorisk 
fysioterapi 

Egenandel 
Fysioterapi 

Per 
behandling 

42,00 42,00 0,00 0,00% 
 

Tillegg for 
behandling ut over 
20 min. per 
påbegynte 10. min 

Egenandel 
Fysioterapi 

Per 
behandling 

27,00 27,00 0,00 0,00% 
 

Veiledet trening, 
minst 30 min. 

Egenandel 
Fysioterapi 

Per 
behandling 

102,00 102,00 0,00 0,00% 
 

Gruppebehandling 
i 60 min. (1 - 5 
personer) 

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

Diverse priser 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

utkjøring/henting 
av små 
hjelpemidler  

Hver vei 0,00 130,00 130,00 0,00% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Utkjøring/henting 
av store 
hjelpemidler 

Hver vei 0,00 230,00 230,00 0,00% 
 

 

 
utkjøring/henting av små hjelpemidler  
 
Betaling for at Hjelpemiddelteamet kjører ut/henter hjelpemidler i stedet for at bruker henter selv. 

Utkjøring/henting av store hjelpemidler 
 
Betaling for at Hjelpemiddelteamet kjører ut/henter hjelpemidler i stedet for at bruker henter selv. 

Utbygging og Eiendomsavdelingen 
 
Tabellen viser gebyrene i Utbygging og Eiendomsavdelingen 

Parkeringsgebyr 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Kvartal 99 - 
Dagtid 

 20,54 21,30 0,76 3,70% 
 

kroner per 
time. (08:00-
18:00) 

Kvartal 99 - 
Ettermiddag/natt 

 5,65 5,86 0,21 3,72% 
 

kroner per 
time (18:00-
08:00) 

Kvartal 99 - 
Halvårskort 

 7 625 9 150 1 525 20% 
 

For leie av 
plass må 
Apcoa 
kontaktes på: 
salg@apcoa.no 

Kvartal 99 - 
Helårskort 

 12 500 15 000 2 500 20% 
 

For leie av 
plass må 
Apcoa 
kontaktes på: 
salg@apcoa.no 

Kvartal 99 - 
Søndag 

 Gratis Gratis     

 
Kvartal 99 - Dagtid 
 
Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt 

Kvartal 99 - Ettermiddag/natt 
 
Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt 

Kvartal 99 - Halvårskort 
 
Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt 

Kvartal 99 - Helårskort 
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Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt 

Bodø kirkelige fellesråd 
 
Tabellen viser gebyrene til Bodø kirkelige fellesråd 

Avgift for feste av grav 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Feste av 
grav, 5 års 
avtaler 

stk 420 430 10 2% 
 

 

 
Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Nedsettelse 
av urne: 1. 
på tidligere 
festet grav  

stk 2 100 2 160 60 3% 
 

 

Nedsetting 
av kiste: 1. 
på tidligere 
festet grav 

stk 4 500 4 620 120 3% 
 

 

Nedsetting 
av kiste: 2. 
på ny grav 

stk 11 500 11 810 310 3% 
 

 

Nedsetting 
av urne: 2. 
på ny grav 

stk 5 800 5 960 160 3% 
 

 

 
Avgift for kremasjon og grav i minnelund 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

a) kremasjon 
egne innbyggere 

stk 0 0 0 0% 
 

 

b) kremasjon 
personer 
hjemmehørende 
i andre 
kommuner 

stk 6 900 7 090 190 3% 
 

Fraktutgifter i 
forbindelse med 
kremasjon i den 
perioden 
krematoriet er 
stengt 
viderefaktureres 
til ansvarlig for 
gravferden. 

c) etablering av 
urnegrav i 
minnelund 

stk 6 300 6 470 170 3% 
 

inkl. mva 

d) forsendelse 
av urne til 
utlandet 

      Ihht, 
fraktfaktura. 
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Teknisk avdeling 
 
Tabellen viser gebyrene i Teknisk avdeling 

Parkeringsgebyr 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Sone 1 per 
time - 
andre time 

 37 39 2 5% 
 

 

Sone 1 per 
time - 
første time 

 31 33 2 6% 
 

 

Sone 1 per 
time - 
tredje og 
påfølgende 
timer 

 47 50 3 6% 
 

 

Sone 2 - 
halvårskort 

 4 365 4 649 284 7% 
 

 

Sone 2 - 
Månedskort 

 801 853 52 6% 
 

 

Sone 2 - 
årskort 

 7 189 7 656 467 6% 
 

 

Sone 2 per 
time 

 22 23 1 5% 
 

 

 
Sone 1 per time - andre time 
 
15% tillegg ved bruk av app 

Sone 1 per time - første time 
 
15% tillegg ved bruk av app 

Sone 1 per time - tredje og påfølgende timer 
 
15% tillegg ved bruk av app 

Sone 2 - årskort 
 
Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om rabattert årskort (50%), Forhold 
som må bekreftes: • Folkeregistrert bostedsadresse • Ikke parkeringsmulighet på egen tomt • Kjøretøy 
må være registrert på person som bor på adressen 

Sone 2 per time 
 
15% tillegg ved bruk av app 

Diverse priser 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Avkjørselssøknad  3 263 3 384 121 4% 
 

Beh, gebyr 

Renovasjonsgebyr  0 0 0 0% 
 

 

Skiltplan  1 088 1 128 40 4% 
 

Beh,gebyr 

 
Kommersielle arrangementer/festivaler 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Leie av areal 
Kr/dag/felt 
(sommer) 

 217,72 225,78 8,06 3,70% 
 

 

Leie av areal 
Kr/dag/felt 
(vinter) 

 163,29 169,33 6,04 3,70% 
 

 

Leie av areal 
Kr/dag/m2 
(sentrum indre) 

 21,73 22,53 0,80 3,68% 
 

 

Leie av areal 
Kr/dag/m2 
(sentrum ytre) 

 16,35 16,95 0,60 3,67% 
 

 

Leie av areal 
Kr/mnd/felt 
(sommer) 

 869,87 902,06 32,19 3,70% 
 

 

Leie av areal 
Kr/mnd/felt 
(vinter) 

 653,17 677,34 24,17 3,70% 
 

 

Leie av areal 
Kr/mnd/m2 
(sentrum indre) 

 87,02 90,24 3,22 3,70% 
 

 

Leie av areal 
Kr/mnd/m2 
(sentrum ytre) 

 65,39 67,81 2,42 3,70% 
 

 

Leie av areal 
Kr/mnd/m2 
(sommer) - 
sentrum indre 

 41,08 42,60 1,52 3,70% 
 

 

Leie av areal 
Kr/mnd/m2 
(sommer) - 
sentrum ytre 

 30,81 31,95 1,14 3,70% 
 

 

Leie av areal 
Kr/mnd/m2 
(vinter) - sentrum 
indre 

 30,81 31,95 1,14 3,70% 
 

 

Leie av areal 
Kr/mnd/m2 
(vinter) - sentrum 
ytre 

 23,62 24,49 0,87 3,68% 
 

 

Leie av areal 
Kr/år/m2 
(sentrum indre) 

 325,56 337,61 12,05 3,70% 
 

 

Leie av areal 
m/skjenkebevilling 
kr/mnd/m2 
(sommer) – 
sentrum indre 

 95,51 99,04 3,53 3,70% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Leie av areal 
m/skjenkebevilling 
kr/mnd/m2 
(sommer) – 
sentrum ytre 

 71,89 74,55 2,66 3,70% 
 

 

Leie av areal 
m/skjenkebevilling 
kr/mnd/m2 
(vinter) – sentrum 
indre 

 71,89 74,55 2,66 3,70% 
 

 

Leie av areal 
m/skjenkebevilling 
kr/mnd/m2 
(vinter) – sentrum 
ytre 

 54,43 56,44 2,01 3,69% 
 

 

Leie av areal 
m/skjenkebevilling 
kr/år/m2 
(sentrum indre) 

 761 789 28 4% 
 

 

Leie av areal 
m/skjenkebevilling 
kr/år/m2 
(sentrum ytre) 

 570,60 591,71 21,11 3,70% 
 

 

Leie av areal per 
dag 

 2 175 2 255 80 4% 
 

Per 
søknad 

Leie av areal per 
måned 

 32 623 33 830 1 207 4% 
 

Per 
søknad 

Leie av areal per 
uke 

 8 155 8 457 302 4% 
 

Per 
søknad 

Leie av areal 
u/skjenkebevilling 
kr/mnd/m2 
(sommer) – 
sentrum indre 

 68,81 71,36 2,55 3,71% 
 

 

Leie av areal 
u/skjenkebevilling 
kr/mnd/m2 
(sommer) – 
sentrum ytre 

 50,32 52,18 1,86 3,70% 
 

 

Leie av areal 
u/skjenkebevilling 
kr/mnd/m2 
(vinter) – sentrum 
indre  

 51,35 53,25 1,90 3,70% 
 

 

Leie av areal 
u/skjenkebevilling 
kr/mnd/m2 
(vinter) – sentrum 
ytre 

 38,00 39,41 1,41 3,71% 
 

 

Leie av areal 
u/skjenkebevilling 
kr/år/m2 
(sentrum indre) 

 543,69 563,81 20,12 3,70% 
 

 

Leie av areal 
u/skjenkebevilling 
kr/år/m2 
(sentrum ytre) 

 408,2 423,3 15,1 3,7% 
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Feiing 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Bolig 1 og 2 
etasjer 

 359 359 0 0% 
 

eks, mva 

Boliger 3 
etasjer og 
over 

 495 495 0 0% 
 

eks mva 

Ekstrafeiing 
utenom rute 

 755 755 0 0% 
 

eks mva 

Forretninger 
med større 
fyringsanlegg 

 1 138 1 138 0 0% 
 

eks mva 

Industripiper 
per meter 

 116 116 0 0% 
 

eks mva 

 
M/S Helligvær 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Billettpris - 
Barn 

 16,77 17,39 0,62 3,70% 
 

 

Billettpris - 
Klippekort 
barn 

 167 173 6 4% 
 

 

Billettpris - 
Klippekort 
voksen 

 279 289 10 4% 
 

 

Billettpris - 
Voksen 

 27,95 29,00 1,05 3,76% 
 

 

 
Saksbehandling tekniske anlegg 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Arbeidstillatelse 
på vei 

Per tillatelse 1 632 1 692 60 4% 
 

 

Gategrunnleie, 
arbeid over 14 
dg 0 - 500 m2 

Leie pr, dag 
pr kvm 

2 2 0 0% 
 

 

Gategrunnleie, 
arbeid over 14 
dg over 500 m2 

Leie pr, dag 1 1 0 0% 
 

 

Gravemelding Per utstedt 
gravemelding 

4 894 5 075 181 4% 
 

 

Plangodkjenning 
anlegg 10,000 – 
50,000 m2 

 10 874 11 276 402 4% 
 

Beh, 
Gebyr 

Plangodkjenning 
anlegg 50,000 
m2 og over 

 32 622 33 829 1 207 4% 
 

Beh, 
Gebyr 

Plangodkjenning 
anlegg under 
10,000 m2 

 5 437 5 638 201 4% 
 

Beh, 
Gebyr 

 
Private planer (reguleringsplan) 
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§ 2.1.1 - Gebyr for planinitiativ 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.1.1.1 - 
Gjennomgang 
av 
planinitiativ 

Per 
planinitiativ 

0 71 898 71 898 0% 
 

 

2.1.1.2 - 
Tillegg for 
planinitiativ 
som sendes 
inn flere 
ganger 

Per 
påfølgende 
planinitiativ 

0 57 518 57 518 0% 
 

 

 
2.1.1.1 - Gjennomgang av planinitiativ 
 
Gjennomgang saksbehandler 1 + saksbehandler 2 + Fagmøte + Tilbakemelding + driftsutgifter 

2.1.1.2 - Tillegg for planinitiativ som sendes inn flere ganger 
 
Gjennomgang saksbehandler 1 + saksbehandler 2 + Tilbakemelding + driftsutgifter 

§ 2.1.2 - Enkeltgebyrer for møter 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.1.2.1 - 
Avklaringsmøte 

Per møte 0 21 569 21 569 0% 
 

 

2.1.2.2 - 
Oppstartsmøte 

Per 
planforslag 

0 86 278 86 278 0% 
 

 

 
2.1.2.1 - Avklaringsmøte 
 
Gjennomgang saksbehandler 1 + saksbehandler 2 + forberedelse møte + eventuelt fagmøte + selve 
møtet + driftsutgifter (subsidieres ca, 50 % for å unngå at folk avstår fra å ha møte)  

2.1.2.2 - Oppstartsmøte 
 
Forberedelse saksbehandler 1 og 2 + seksjonsleder + andre kommunale deltakere + referat + selve 
møtet + forum for samordning + eventuelt fagmøte + driftsutgifter 

§ 2.1.3 - Politisk behandling av planforslag 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.1.1.3 - 
Hvis 
forslagstiller 
krever 
planinitiativ 
forelagt 
Bystyret til 
behandling  

Per 
planinitiativ 

0 28 759 28 759 0% 
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2.1.1.3 - Hvis forslagstiller krever planinitiativ forelagt Bystyret til behandling  
 
Gjennomgang saksbehandler 1 + skrive saksfremlegg + gjennomgang ledere + beskjed om vedtak + 
driftsutgifter 

§ 2.2.1 - Grunngebyr for planforslag 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.2.1.1 - 
Privat 
planforslag 

Per forslag 0 215 694 215 694 0% 
 

 

 
2.2.1.1 - Privat planforslag 
 
Svare på spørsmål/være tilgjengelig + gjennomgang planleveranse + tilbakemelding + fagmøte + forum 
for samordning + Skrive saksfremlegg + gjennomgang ledere + annonse + eventuell klage + driftsutgifter 

§ 2.2.2 - Møter underveis i planprosessen 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.2.2.1 - 
Arbeidsmøte/dialogmøte 

Per møte 0 14 380 14 380 0% 
 

 

 
2.2.2.1 - Arbeidsmøte/dialogmøte 
 
Forberedelse saksbehandler 1 og 2 + selve møtet + referat/etterarbeid + driftsutgifter 

§ 2.2.3 - Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning  
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.2.3.1 - For planer 
som krever 
planprogram 

Per 
planprogram 

0 28 759 28 759 0% 
 

 

2.2.3.2 - For planer 
som krever 
konsekvensutredning  

Per 
planforslag 

0 57 518 57 518 0% 
 

 

 
2.2.3.1 - For planer som krever planprogram 
 
Gjennomgang planprogram + Tilbakemelding + driftsutgifter 

2.2.3.2 - For planer som krever konsekvensutredning  
 
Gjennomgang konsekvensutredning + tilbakemelding + driftsutgifter 

§ 2.2.4 - Forhold til overordnede planer i kommunen 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

2.2.4.1 - 
Planforslag i 
strid med 
kommuneplan 

Per 
planforslag 

0 86 278 86 278 0% 
 

 

 
2.2.4.1 - Planforslag i strid med kommuneplan 
 
Gjennomgang saksbehandler 1 og 2 + fagmøte + ekstra møter/avklaringer osv, + driftsutgifter 

§ 2.2.5 - Arealformål i planforslaget 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

2.2.5.1 - Over 4 
arealformål/hensynssoner  

Per 
planforslag 

0 35 949 35 949 0% 
 

 

 
2.2.5.1 - Over 4 arealformål/hensynssoner  
 
Komplekst planforslag = mer krevende gjennomgang og flere involverte + driftsutgifter 

§ 2.2.6 - Arealgebyr for bebyggelsens areal  
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.2.6.1 - 
Planforslag 
der 
bebyggelsens 
areal er over 
7.500 m2 
BRA 

Per 
planforslag 

0 71 898 71 898 0% 
 

 

 
2.2.6.1 - Planforslag der bebyggelsens areal er over 7.500 m2 BRA 
 
Større bygg og mer kompleksitet = mer krevende gjennomgang og flere involverte + driftsutgifter 

§ 2.3 - Utfylling og endring av plan 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.3.1.1 - Endringer 
som behandles 
som ny plan i 
samsvar med pbl 
§ 12-14 første 
ledd 

Per 
søknad 

 Fullt gebyr     

2.3.1.2 - Endringer 
i reguleringsplan. 
oppheving av eller 
utfyllinger 
innenfor 
hovedtrekkene i 
reguleringsplanen. 

Per 
søknad 

0 100 657 100 657 0% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

jf. pbl § 12-14 
andre ledd 
 
2.3.1.2 - Endringer i reguleringsplan. oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 
reguleringsplanen. jf. pbl § 12-14 andre ledd 
 
Avklaringer + Gjennomgang saksbehandler + Saksfremlegg + Gjennomgang ledere + Høring + 
Driftsutgifter 

§ 2.4 - Mangelfulle plandokumenter 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.4.1.1 - Tillegg for 
planforslag som ikke 
er levert etter SOSI-
standarden 

Per 
søknad 

0 21 569 21 569 0% 
 

 

2.4.1.2 - Tillegg for 
mangelfulle 
plandokumenter til 
førstegangsbehandling 

Per 
søknad 

0 57 518 57 518 0% 
 

 

 
2.4.1.1 - Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standarden 
 
Gjennomgang GIS + Driftsutgifter 

2.4.1.2 - Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling 
 
Gjennomgangs saksbehandler 1 og 2 + tilbakemeling + eventuelle interne møter + Driftsutgifter 

§ 2.5 - Gebyr ved avslutning av planprosess 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.5.1.1 - Hvis 
saken trekkes før 
oppstartsvarsel 
eller 
planmyndigheten 
beslutter at 
initiativet skal 
stoppes 

Per 
planinitiativ 

 Gebyr 
etter § 

2,1,1 

    

2.5.1.2 - Etter 
oppstart. men 
før innsendelse 
av forslag 

Per søknad  Gebyr 
etter §§ 
2,1,1 og 

2,1,2 

    

2.5.1.3 - 
Avslutning av sak 
etter at 
planforslaget er 
mottatt av 
kommunen 

Per 
planforslag 

 80 %     av gebyrer 
som ville 
påløpt ved 
det 
enkelte 
planforslag 

2.5.1.4 - Gebyr 
ved avslag etter 

Per 
planforslag 

 Fullt gebyr     
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

plan- og 
bygningsloven § 
12-11 
 
§ 2.6 - Gebyr for annet fakturerbart arbeid 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

2.6.1.1 - 
Gebyr for 
medgått tid 
i private 
plansaker 

Per time 0 1 438 1 438 0% 
 

 

 
Eierseksjonering 
 
Kapitlet omhandler gebyrer for seksjoneringssaker etter eierseksjonsloven. Gebyrets størrelse er det 
samme for seksjoneringsvedtak som for avslag. Ved søknad om tillatelse til å seksjonere en eiendom 
etter eierseksjonsloven skal det beregnes gebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Ved 
tilleggsareal i grunn tilkommer gebyr for oppmålingsforretning se kapittel 5. 

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskriften angir noe annet. 
Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av 
tiltakets art, kompleksitet, størrelse m.m. Dette er for eksempel mottak av søknad, innregistrering, 
journalføring, fordeling av sak og arkivering. 

§ 3.1 Grunngebyr 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

3.1.1 - 
Grunngebyr 

Per søknad 4 200 4 380 180 4% 
 

 

 
§ 3.2 Mangelfull søknad 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

3.2.1 - 
Mangelbrev, fra 
og med 2. 
mangelbrev 

Per prev.  1 200 1 250 50 4% 
 

 

Dersom søknad 
ikke følger 
kravene i 
eierseksjonsloven 
§ 11 og 
kommunen må 
sende 
mangelbrev, 
påløper et 
tilleggsgebyr. 
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§ 3.3 Oppretting av eierseksjoner, nybygg 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

3.3.1 - For 
én til fire 
seksjoner 

Per søknad  11 400 11 880 480 4% 
 

 

3.3.2 - For 
fem til åtte 
seksjoner 

Per søknad  13 800 14 380 580 4% 
 

 

3.3.3 - Fra 
ni seksjoner 

Tillegg per 
ny seksjon.  

600 630 30 5% 
 

 

 
§ 3.4 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

3.4.1 - For 
én til fire 
seksjoner 

Per søknad  16 800 17 510 710 4% 
 

 

3.4.2 - For 
fem til åtte 
seksjoner 

Per søknad 19 200 20 010 810 4% 
 

 

3.4.3 - Fra 
ni seksjoner 

Tillegg per 
ny seksjon 

1 200 1 250 50 4% 
 

 

 
§ 3.5 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

3.5.1 - For 
én til fire 
seksjoner 

Per søknad 16 800 17 510 710 4% 
 

 

3.5.2 - For 
fem til åtte 
seksjoner 

Per søknad 19 200 20 010 810 4% 
 

 

3.5.3 - Fra 
ni seksjoner 

Tillegg per 
ny seksjon 

1 200 1 250 50 4% 
 

 

 
§ 3.6 Sletting/oppheving av seksjonert sameie 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

3.6.1 - 
Saksbehandlingsgebyr 
for å slette seksjoner 
på en eiendom 

Per 
søknad 

2 400 2 500 100 4% 
 

 

 
§ 3.7 Tilleggsgebyr 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

3.7.1 - Gebyr for 
befaring 

Pris per 
befaring 

2 400 2 500 100 4% 
 

 

3.7.2 - 
Tilleggsgebyr 
for produksjon 

Pris per 
plantegning 

300 310 10 3% 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

av ny 
plantegning 
3.7.3 - 
Tilleggsgebyr 
ved 
seksjonering av 
anleggseiendom 

Pris per sak 3 600 3 750 150 4% 
 

 

 
§ 3.8 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

3.8.1 - Sak som 
avvises 

Pris per 
sak 

3 600 3 750 150 4% 
 

 

3.8.2 - Sak som 
trekkes før 
vurdering 

Pris per 
sak 

0 0 0 0% 
 

 

3.8.3 - Sak som 
trekkes etter at 
kommunen har 
satt i gang 
saksbehandling, 
men før 
endelig vedtak 

Pris per 
sak 

 80% av 
orinært 

gebyr 

    

3.8.4 - Sak som 
kommunen 
avslutter på 
grunn av 
manglende 
oppfølging fra 
søker 

Pris per 
sak 

8 400 8 750 350 4% 
 

 

3.8.5 - Sak som 
kommunen 
avslår 

Pris per 
sak 

 Fullt gebyr     

 
§ 3.8 Gebyr for annet fakturerbart arbeid 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

3.8.1 - Gebyr for 
medgått tid i 
seksjoneringssaker 

Per time. 1 200 1 250 50 4% 
 

 

 
Oppmålingsforretning 
 
  

• § 4.1 Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering 
o Gebyr blir fakturert ved fullført oppmålingsforretning, og blir beregnet etter satsene 

som gjelder ved 
rekvisisjonstidspunktet. Kommunen krever i tillegg dekket nødvendige tinglysingsgebyr 
og eventuell 
dokumentavgift. 

• § 4.2 Vinterforskrift 
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o Den generelle behandlingsfristen på 16 uker for saker etter matrikkelforskriftens § 18 
tredje ledd gjelder ikke i perioden 1. november til 30. april. 

• § 4.3 Avbrutt forretning 
o Ved avbrutt forretning skal rekvirent betale 1/3 av gebyrsatsene. 

• § 4.4 Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse 
o Oppmålingsforretninger 

§ 4.4 Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse - Oppmålingsforretninger 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

4.4.1 - 
Oppretting av 
grunneiendom, 
festegrunn og 
matrikulering av 
eksisterende 
umatrikulert 
grunn. Per ny 
matrikkelenhet. 

 24 150 25 160 1 010 4% 
 

 

4.4.2 - 
Arealoverføring 
og endring av 
festegrunn.  

 24 150 25 160 1 010 4% 
 

 

4.4.3 - Arealer 
til offentlig vei 
og jernbane 
(skal ikke 
tinglyses) 

Per ny 
matrikkelenhet 

17 250 17 970 720 4% 
 

 

4.4.4 - 
Oppretting av 
uteareal på 
eierseksjon 

Per tilleggsdel 11 500 11 980 480 4% 
 

 

4.4.5 - 
Oppretting av 
anleggseiendom 

Per 
anleggseiendom 

32 200 33 550 1 350 4% 
 

 

4.4.6 - I tillegg 
til satsene over 
kommer gebyr 
per målt eller 
merket 
grensepunkt i 
marka 

Per 
grensepunkt 

2 070 2 160 90 4% 
 

 

 
§ 4.4 Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse - Tilleggsgebyr 
oppmålingsforretninger 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

4.4.10 - 
Grensejustering som 
tillegg til annen 
sakstype. 

Per 
grensejustering 

2 300 2 400 100 4% 
 

 

4.4.11 - Endring av 
tinglyste rettigheter 

Per påbegynt 
time 

1 150 1 200 50 4% 
 

 

4.4.12 - Omregning av 
grensedata og radius. 

Per påbegynt 
time. 

1 150 1 200 50 4% 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Trendpil Merknad 

4.4.7 - Oppretting av 
matrikkelenhet uten 
fullført 
oppmålingsforretning, 
til 4.4.1. 

Per ny 
matrikkelenhet 

10 350 10 780 430 4% 
 

 

4.4.8 - Tillegg per 
ekstra tilleggsareal, til 
4.4.2. 

Per 
tilleggsareal. 

2 300 2 400 100 4% 
 

 

4.4.9 - Tillegg per 
ekstra 
avgivereiendom, til 
4.4.1, 4.4.2 og 4.4.3. 

Per 
matrikkelenhet 

2 300 2 400 100 4% 
 

 

 
§ 4.5 Oppmålingsforretninger som ikke krever tillatelse - Andre oppmålingsforretninger 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

4.5.1 - 
Grensejustering 
(to involverte 
eiendommer) 

Per 
grensejustering. 

16 100 16 780 680 4% 
 

 

4.5.2 - 
Grensepåvisning 
av grense som 
er 
koordinatfestet i 
nasjonalt 
koordinatsystem 

Per rekvisisjon. 4 600 4 790 190 4% 
 

 

4.5.3 - 
Klarlegging av 
grense for 
grunneiendom 
som ikke er 
koordinatfestet i 
nasjonalt 
koordinatsystem 

Per rekvisisjon 9 775 10 190 415 4% 
 

 

4.5.4 - I tillegg til 
satsene over 
kommer gebyr 
per målt eller 
merket 
grensepunkt i 
marka 

Per 
grensepunkt. 

2 070 2 160 90 4% 
 

 

 
§ 4.5 Oppmålingsforretninger som ikke krever tillatelse - Tilleggsgebyr 
oppmålingsforretninger 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

4.5.5 - 
Tillegg per 
ekstra 
involvert 
eiendom 

Per 
matrikkelenhet 

2 300 2 400 100 4% 
 

 

 
§ 4.6 Rabatt ved samtidig oppmåling 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Trendpil Merknad 

4.6.1 - Ved samtidig 
oppmålingsforretning 
av 2 eller flere nye 
tomter eller 
eierseksjoner som er 
rekvirert av samme 
rekvirent, gis 
reduksjoner i gebyret 
fra og med tomt 
nummer to. Rabatt 
innvilges for følgende: 
4.4.1 Oppretting av 
grunneiendom, 
festegrunn og 
matrikulering av 
eksisterende 
umatrikulert grunn. 
4.4.4 Oppretting av 
uteareal på 
eierseksjon. 4.4.7 
Oppretting av 
matrikkelenhet uten 
fullført 
oppmålingsforretning, 
til 4.4.1.  

Per 
matrikkelenhet/ 
tilleggsdel 

 0     

Rabatt beregnes av 
gebyr etter § 4.4. 

       

 
§ 4.7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

4.7.1 - Arbeid med 
referanse til 
stedfestingsavtale 
om eksisterende 
grense eller 
stedbunden 
rettighet, jf. 
matrikkelforskriften 
§ 44.  

Per time. 1 150 1 190 40 3% 
 

 

4.7.2 Gebyr for 
kabelpåvisning 

  Påløpte 
eksterne 

utgifter 

   Alle eksterne 
kostnader 
knyttet til 
nødvendig 
kabelpåvisning 
viderefaktureres 
i sin helhet  

Oppmåling - § 4.7 
Gebyr for annet 
fakturerbart arbeid 

brev 
inntil 10 
sider 

175 180 5 3% 
 

 

Oppmåling - § 4.7 
Gebyr for annet 
fakturerbart arbeid 

Brev over 
10 sider 

350 360 10 3% 
 

 

 
Delings- og byggesaker og dispensasjoner 
 
Gebyr for dispensasjonsbehandling og for bruk av kart kommer i tillegg til gebyr etter 5.1-5.21 
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Gebyr etter dette kapitlet legger til grunn at søknader er fullstendig ved første gangs innsendelse, og er 
fremmet elektronisk gjennom ByggSøk. Basisgebyr forutsetter bruk av ByggSøk. 

Unntatt er søknader om tillatelse etter pbl § 20-4 og SAK10 §§ 3-1 og 3-2 som er fullstendig ved første 
gangs innsendelse, og er fremmet enten elektronisk gjennom ByggSøk eller papirbasert. Begge 
søknadsformer likestilles uten tillegg etter §5.3 Det samme gjelder for søknader etter 5.23 og for 
søknader kun etter 5.22. 

Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra 
byggesaksbehandlingen brukes ca 10 % til tilsynsvirksomhet. 

Om bygningsmyndigheten berammer forhåndskonferanse oppkreves ikke gebyr. Ved fristoverskridelse 
etter krav i SAK10 § 7-1 a med inntil 2 uker reduseres gebyret med 50 %, ved ytterligere 
fristoverskridelse oppkreves ikke gebyr. 

  

§ 5.1 Byggesaker 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

-        
 
- 
 
Denne del av regulativet omfatter behandling av søknad om tillatelse etter pbl § 20-2 og, § 20-3 eller § 
20-4 til tiltak etter pbl § 20-1, søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett etter pbl § 22-3, 
plassering av tiltak samt annen saksbehandling etter pbl § 20-2. Se også innledning til kapittel 5. Gebyr 
beregnes separat for hvert enkelt tiltak, selv om søknaden gjelder flere tiltak samtidig. Ved 
betalingsmislighold kan kommunen utsette å sende underretning om vedtak inntil fakturerte gebyrer er 
betalt Ved felles plan- og byggesak skal 50 % av byggesaksgebyret faktureres sammen med plangebyret 
og resten ved rammetillatelsen. Om en tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke kan benyttes grunnet 
avslag fra annen myndighet etter særlov og klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten 
resultat skal behandlingsgebyr etter iberegnet tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr reduseres med 25 %. 

§ 5.2 Avslag fra annen myndighet 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.2.1 
Dersom en 
søknad 
utløser 
midlertidig 
forbud mot 
tiltak 
betales 

 5 400 5 630 230 4% 
 

 

 
§ 5.3  Forhold som øker gebyret 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

§ 5.2.1 
Papirbaserte 
søknader, 
fullstendige 
søknader 

 +15 % 0     

§ 5.2.2 
Ufullstendige 
søknader 

 +35 % 0     

§ 5.2.3 
Merarbeid 
ved søknad i 
ettertid (pris 
per time) 

 1 330 1 390 60 5% 
 

 

 
§ 5.4  Forhold som reduserer gebyret 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.4.1 
Redusert 
gebyr i 
seriesaker 

 -10 % 0     

§ 5.4.2 
Søknad i 
samsvar 
med 
regelverk. 

 -10 % 0     

 
§ 5.5  Endring av tillatelse 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.5.1 Ved 
endringer av 
tillatelse 
etter pbl § 
20-2 og 20-3 
eller 20-4 
beregnes 
tilleggsgebyr 
med 

 4 050 4 220 170 4% 
 

 

 
§ 5.6  Enebolig uten sekundærleilighet 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.6.1 0-
100 m2 

 15 120 15 760 640 4% 
 

 

§ 5.6.2 101-
150 m2 

 19 170 19 980 810 4% 
 

 

§ 5.6.3 151-
200 m2 

 25 920 27 010 1 090 4% 
 

 

§ 5.6.4 200 
m2 og over  

 32 670 34 040 1 370 4% 
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§ 5.7  Boligbygg med flere boenheter 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.7.1: 1-
roms 

Gebyr pr. 
leilighet: 

8 640 9 000 360 4% 
 

 

§ 5.7.2: 2-
roms 

Gebyr pr. 
leilighet: 

11 340 11 820 480 4% 
 

 

§ 5.7.3: 3-
roms 

Gebyr pr. 
leilighet: 

15 390 16 040 650 4% 
 

 

§ 5.7.4: 4-
roms 

Gebyr pr. 
leilighet: 

18 090 18 850 760 4% 
 

 

§ 5.7.5: 
Over 4-
roms 

Gebyr pr. 
leilighet: 

22 140 23 070 930 4% 
 

 

 
§ 5.8 Andre nybygg, tilbygg, påbygg 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.8.1: 0-10 m2  3 240 3 380 140 4% 
 

 

§ 5.8.10: 1501-
2000 m2 

 97 740 101 850 4 110 4% 
 

 

§ 5.8.11: 2001-
2500 m2 

 117 990 122 950 4 960 4% 
 

 

§ 5.8.12: 2501-
5000 m2 

 128 250 133 640 5 390 4% 
 

 

§ 5.8.13: 5001-
5500 m2 

 138 240 144 050 5 810 4% 
 

 

§ 5.8.14: 5501-
10000 m2 

 148 500 154 740 6 240 4% 
 

 

§ 5.8.15: 10001-
10500 m2 

 158 490 165 150 6 660 4% 
 

 

§ 5.8.16: 10501-
30500 m2 

 168 750 175 840 7 090 4% 
 

 

§ 5.8.17: 30501-
31000 m2 

 178 740 186 250 7 510 4% 
 

 

§ 5.8.18 I 
områder med 
bevaringsverdig 
bygningsmiljø, 
fasadevern og 
mot offentlige 
byrom i 
sentrum, og 
deler av 
Storgata, 
beregnes et 
tilleggsgebyr for 
eksteriørmessige 
tiltak. 
 

 5 940 6 190 250 4% 
 

 

§ 5.8.2: 11-30 
m2 

 5 940 6 190 250 4% 
 

 

§ 5.8.3: 31-50 
m2 

 8 640 9 000 360 4% 
 

 

§ 5.8.4: 51-100 
m2 

 14 040 14 630 590 4% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

§ 5.8.5: 101-200 
m2 

 22 140 23 070 930 4% 
 

 

§ 5.8.6: 201-400 
m2 

 31 590 32 920 1 330 4% 
 

 

§ 5.8.7: 401- 700 
m2 

 44 550 46 420 1 870 4% 
 

 

§ 5.8.8: 701-
1000 m2 

 57 240 59 640 2 400 4% 
 

 

§ 5.8.9: 1001-
1500 m2 

 77 490 80 740 3 250 4% 
 

 

 
§ 5.9 Søknadspliktige fasadeendringer 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.9.1 På 
boliger med 
inntil 3 
boenheter, 
fritidsboliger, 
garasjer, uthus 
og lignende 
tiltak mindre 
enn 100 m2
  

 2 970 3 090 120 4% 
 

 

§ 5.9.2 Større 
bygg  

 5 670 5 910 240 4% 
 

 

§ 5.9.3 Tillegg i 
områder med 
bevaringsverdig 
bygningsmiljø, 
fasadevern, og 
mot offentlige 
byrom i 
sentrum, og 
deler av 
Storgata                           

 8 370 8 720 350 4% 
 

 

 
§ 5.10 Bruksendring.  
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.10.1 Uten 
bygningsmessige 
endringer                                                                 

 5 940 6 190 250 4% 
 

 

§ 5.10.1 Uten 
bygningsmessige 
endringer                                                                 

 5 940 6 190 250 4% 
 

 

§ 5.10.1 Uten 
bygningsmessige 
endringer                                                                 

 5 940 6 190 250 4% 
 

 

§ 5.10.1 Uten 
bygningsmessige 
endringer                                                                 

 5 940 6 190 250 4% 
 

 

§ 5.10.2 
Medfører 
oppdeling av 
bruksenheter, 

  som nytt 
tiltak 

   eller som 
omfatter til-
/påbygg 
betales gebyr 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

etablering av 
nye boenhetr  

som for 
tilsvarende 
nytt tiltak 
etter satsene i 
§5.8 og/eller 
§5.9 

§ 5.10.2 
Medfører 
oppdeling av 
bruksenheter, 
etablering av 
nye boenhetr 
eller som 
omfatter til-
/påbygg betales 
gebyr som for 
tilsvarende nytt 
tiltak etter 
satsene i §5.8 
og/eller §5.9 
 

  som nytt 
tiltak 

    

§ 5.10.2 
Medfører 
oppdeling av 
bruksenheter, 
etablering av 
nye boenhetr 
eller som 
omfatter til-
/påbygg betales 
gebyr som for 
tilsvarende nytt 
tiltak etter 
satsene i §5.8 
og/eller §5.9 
 

  som nytt 
tiltak 

    

§ 5.10.2 
Medfører 
oppdeling av 
bruksenheter, 
etablering av 
nye boenhetr 
eller som 
omfatter til-
/påbygg betales 
gebyr som for 
tilsvarende nytt 
tiltak etter 
satsene i §5.8 
og/eller §5.9 
 

  som nytt 
tiltak 

    

§ 5.10.3 
Medfører 
bygningsmessige 
endringer 
innenfor en 
bruksenhet eller 
sammenføyning 
av bruksenheter 

  50 % av 
nytt tiltak, 

   Minstegebyr 
5400. Betales 
50 % av 
grunntakst for 
tilsvarende 
nytt tiltak 
dersom 
endringen er 
søknadspliktig, 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

jf pkt §5.8 
og/eller §5.9.  

 
§ 5.23 Delesaker 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

-        
§ 5.23.2  Fradeling 
av 1 byggetomt 
med grenser som er 
i samsvar med 
fastsatt plan: 

 4 320 4 500 180 4% 
 

 

§ 5.23.3 Fradeling 
av 1 byggetomt i 
regulert område, 
men hvor 
tomtedeling ikke 
fremgår av vedtatt 
plan, eller ved 
uendret bruk eller 
at denne er bebygd: 

 7 020 7 310 290 4% 
 

 

§ 5.23.4 Fradeling 
av 1 tomt i 
uregulert strøk: 

 11 070 11 530 460 4% 
 

 

§ 5.23.5 Fradeling 
av tilleggsparsell, 
grensejustering eller 
arealoverføring 
betales for hver 
eiendom som 
berøres 

 2 430 2 530 100 4% 
 

 

5.23.1 
Forhåndskonferanse 
etter pbl § 21-1 

 3 240 3 380 140 4% 
 

 

Delingssaker ut over 
en arealenhet 
faktureres 

 pr enhet 2 970 3 090 120 4% 
 

 

 
- 
 
Denne del av regulativet omfatter behandling av søknader om delingstillatelse etter pbl § 20-2 og § 20-4 
bokstav d for tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven kommer i 
tillegg etter kapittel 4 

§ 5.11 Riving 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.11.1 Mindre 
bygninger 
(garasjer, uthus 
o.l.)  

 1 620 1 690 70 4% 
 

 

§ 5.11.2 
Eneboliger, 

 8 370 8 720 350 4% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

tomannsboliger, 
rekkehus o.l 
§ 5.11.3 Andre 
bygg                                                                                                    

 11 745 12 240 495 4% 
 

 

 
§ 5.12 Skilt og reklame 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.12.1 
Gebyr 
gjelder pr 
skilt 

 3 780 3 940 160 4% 
 

 

 
§ 5.14 Terrenginngrep 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.14.1 
Vesentlig 
terrenginngrep, 
tiltaksklasse 1 

 5 940 6 190 250 4% 
 

 

§ 5.14.2 
Vesentlig 
terrenginngrep, 
tiltaksklasse 2 

 9 990 10 410 420 4% 
 

 

§ 5.14.3 
Vesentlig 
terrenginngrep, 
tiltaksklasse 3 

 14 040 14 630 590 4% 
 

 

 
§ 5.15 Bygningstekniske installasjoner- oppføring, endring, reparasjon 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.15.1 Vann- og 
avløps-, ventilasjons-
, kulde- og 
varmepumpe-, og 
brannalarmanlegg, 
heiser og lignende                                                          

 4 320 4 500 180 4% 
 

 

§ 5.15.2 Installasjon 
av enkel trappeheis 
for 
bevegelseshemmede 
i bolig                  

 2 970 3 090 120 4% 
 

 

§ 5.15.3 
Saksbehandling etter 
sikkerhetskontroll 
utført av Norsk 
heiskontroll           

 4 320 4 500 180 4% 
 

 

§ 5.15.4 
Oppgradering 
brannsikkerhet i 
bestående bygg, 
med ny 
prosjektering         

 8 370 8 720 350 4% 
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§ 5.16 Øvrige søknadspliktige tiltak  
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.16.1 Private 
vann- og 
avløpsledninger  

 4 320 4 500 180 4% 
 

 

§ 5.16.10 Kaier, 
lekeplasser og 
idrettsanlegg, 
areal over 1.000 
m2 

 8 370 8 720 350 4% 
 

 

§ 5.16.11 
Damanlegg, 
basseng, brønn, 
støttemurer, 
støyavskjerminger, 
grave- og 
      
fyllingsarbeider, 
master 

 8 370 8 720 350 4% 
 

 

§ 5.16.12 
Søknadspliktig 
våtrom inklusive 
ansvarsrett jfr 
SAK10 § 2-2  

 2 970 3 090 120 4% 
 

 

§ 5.16.13 
Midlertidige 
konstruksjoner og 
anlegg etter pbl § 
20-1 j 

 5 670 5 910 240 4% 
 

 

§ 5.16.2 
Offentlige, og 
private 
fellesanlegg, vann- 
og 
avløpsledninger, 
lengde ≤ 5 km 

 7 020 7 310 290 4% 
 

 

§ 5.16.3 
Offentlige, og 
private 
fellesanlegg, vann- 
og 
avløpsledninger, 
lengde > 5 km 

 11 070 11 530 460 4% 
 

 

§ 5.16.4 
Nedgraving av 
tanker/tanker på 
terreng 
(slamavskillere, 
oljetanker o.l.)
  

 4 320 4 500 180 4% 
 

 

§ 5.16.5 
Parkeringsplasser 
inntil 10 
personbiler 

 4 320 4 500 180 4% 
 

 

§ 5.16.6 
Parkeringsplasser 
over 10 
personbiler  

 8 370 8 720 350 4% 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

§ 5.16.7 
Landingsplass 
helikopter 

 8 370 8 720 350 4% 
 

 

§ 5.16.8 Kaier, 
lekeplasser og 
idrettsanlegg, 
areal inntil 500 m2 

 3 645 3 800 155 4% 
 

 

§ 5.16.9 Kaier, 
lekeplasser og 
idrettsanlegg, 
areal inntil 1.000 
m2  

 5 670 5 910 240 4% 
 

 

For andre tiltak 
som krever 
tillatelse beregnes 
gebyr etter 
medgått tid og 
timesats, men ikke 
mindre enn 
3000NOK. 

per time 1 150 1 200 50 4% 
 

 

 
§ 5.17 Igangsettingstillatelse 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.17.1 For hver 
søknad om 
igangsettingstillatelse 
etter gitt 
rammetillatelse 

 4 320 4 500 180 4% 
 

 

 
§ 5.18 Beliggenhetskontroll og oppdatert situasjonskart 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

§ 5.18.1 Ved 
mangel kan 
kommunen foreta 
nødvendig 
oppmålingsarbeider 
og utarbeidelse av 
oppdatert kart med 
gebyr beregnet 
etter medgått tid 
og timesats gitt i 
dette regulativ 

per time 1 150 1 200 50 4% 
 

med tillegg for 
reiseomkostninger 
og instrumentleie, 
men ikke mindre 
enn 3000NOK. 

 
§ 5.19 Midlertidig brukstillatelse. 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.19.1 
Gebyr 
midlertidig 
brukstillatelse  

 4 320 4 500 180 4% 
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§ 5.20 Ferdigattest på eldre saker 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.20.1 For 
utstedelse 
av 
ferdigattest 
for tiltak 
hvor det er 
gått mer 
enn 5 år 
etter at 
tillatelse er 
gitt, betales 
gebyr på  

 5 670 5 910 240 4% 
 

 

 
§ 5.21 Ansvarsrett 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.21.1 
Lokal 
godkjenning 
av foretak 
for 
ansvarsrett 
der foretak 
ikke har 
sentral 
godkjenning, 
og for 
selvbygger:
  

 3645      

 
§ 5.22 Dispensasjoner 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 5.22.1 Dispensasjon 
for samme forhold 
som er vurdert senest 
3 år tidligere er 
gebyrfri 

 0 0 0 0% 
 

 

§ 5.22.2 Dispensasjon 
fra en eller flere 
bestemmelser gitt i 
eller i medhold av 
plan- og 
bygningslovgivningen, 
beregnes et gebyr for 
hvert forhold 

 5 940 6 190 250 4% 
 

 

§ 5.22.3 Dispensasjon 
fra en eller flere 
bestemmelser gitt i 
eller i medhold av 
plan- og 
bygningslovgivningen, 
som krever høring av 
regionale eller 

 8 640 9 000 360 4% 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

statlige myndigheter 
beregnes et samlet 
tilleggsgebyr  
 
Kart 
 
§ 6.1 Situasjonskart 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

§ 6.1.1 Avgift 
for bruk av 
standard 
situasjonskart 
(kartpakke) 
blir fakturert i 
forbindelse 
med 
byggesaken 

 1 620 1 690 70 4% 
 

 

 
Gebyrregulativ for kommunalt VA, spredt avløp og forurensning 
 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 
gravearbeider - § 2-2. Gebyr for saksbehandling og kontroll ved søknad om godkjenning av 
tiltaksplan 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Kontrollgebyr (etter 
tiltakets samlede areal 
(flatemål)) - 10 001 
m2 og over 

kr per 
tiltaksplan 

23 900 32 863 8 963 38% 
 

 

Kontrollgebyr (etter 
tiltakets samlede areal 
(flatemål)) - 501 - 10 
000 m2 

kr per 
tiltaksplan 

12 500 17 188 4 688 38% 
 

 

Kontrollgebyr (etter 
tiltakets samlede areal 
(flatemål)) - Inntil 500 
m2 

kr per 
tiltaksplan 

5 200 7 150 1 950 38% 
 

 

Saksbehandlingsgebyr, 
enkel tiltaksplan 

kr per 
tiltaksplan 

5 200 7 150 1 950 38% 
 

 

Saksbehandlingsgebyr, 
kompleks tiltaksplan 

kr per 
tiltaksplan 

15 600 21 450 5 850 38% 
 

 

 
§ 10. Årsgebyrer 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Trendpil Merknad 

Abonnementsgebyr 
avløp 
bolig/fritidsbolig 

kr per boenhet 806 1 044 238 30% 
 

inkl. mva 

Abonnementsgebyr 
avløp 
næring/andre bygg 

kr per 
eiendom/seksjon 

806 1 044 238 30% 
 

inkl. mva 
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Gebyr Enhet Sats 
2022 

Sats 
2023 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Trendpil Merknad 

Abonnementsgebyr 
vann 
bolig/fritidsbolig 

kr per boenhet 798 1 049 251 31% 
 

inkl. mva 

Abonnementsgebyr 
vann næring/andre 
bygg 

kr per 
eiendom/seksjon 

798 1 049 251 31% 
 

inkl. mva 

Forbruksgebyr 
avløp - beregnes 
etter areal (BRA) 

kr/m2 27,80 35,98 8,18 29,42% 
 

inkl. mva 

Forbruksgebyr 
avløp - etter måler 

kr/m3 23,16 29,99 6,83 29,49% 
 

inkl. mva 

Forbruksgebyr 
Vann - beregnes 
etter areal (BRA) 

kr/m2 25,73 33,83 8,10 31,48% 
 

inkl. mva 

Forbruksgebyr 
Vann - etter måler 

kr/m3 21,44 28,19 6,75 31,48% 
 

inkl. mva 

 
Leie vannmåler 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Kombimålere kr per 
måler/år 

8 206 8 510 304 4% 
 

inkl. mva 

Opp til 
20mm 

kr per 
måler/år 

503 521 18 4% 
 

inkl. mva 

Opp til 
25mm 

kr per 
måler/år 

783 812 29 4% 
 

inkl. mva 

Opp til 
40mm 

kr per 
måler/år 

1 188 1 231 43 4% 
 

inkl. mva 

 
§ 8. Engangsgebyr for tilknytning 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Avløp kr per bygg 6 250 6 250 0 0% 
 

inkl. mva 

Vann kr per bygg 6 250 6 250 0 0% 
 

inkl. mva 

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann - § 3-2. 
Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Endringstillatelse kr per 
søknad 

5 200 7 150 1 950 38% 
 

 

Gråvannsanlegg kr per 
søknad 

2 600 3 575 975 38% 
 

 

Inntil 15 pe kr per 
søknad 

8 300 11 413 3 113 38% 
 

 

Over 15 pe kr per 
søknad 

12 500 17 188 4 688 38% 
 

 

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann - § 3-3. Årsgebyr for 
kontroll av anlegg med utslipp av sanitært avløpsvann 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Gråvannsanlegg kr per 
anlegg/år 

400 550 150 38% 
 

 

Øvrige 
anleggstyper 

kr per 
anlegg/år 

1 130 1 554 424 38% 
 

 

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 
tettbebyggelser - § 4-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Endringstillatelse kr per 
søknad 

5 200 7 150 1 950 38% 
 

 

Saksbehandlingsgebyr kr per 
søknad 

20 800 28 600 7 800 38% 
 

 

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 
tettbebyggelser - § 4-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av kommunalt avløpsvann 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Kontrollgebyr kr per 
anlegg/år 

1 760 2 420 660 38% 
 

 

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 
tettbebyggelser - § 5-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslipp/påslipp 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Saksbehandlingsgebyr kr per 
søknad 

5 200 7 150 1 950 38% 
 

 

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 
tettbebyggelser - § 5-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp eller påslipp av oljeholdig 
avløpsvann 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Kontrollgebyr kr per 
anlegg/år 

730 1 004 274 38% 
 

 

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann - § 6-
2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om påslipp 
 
Gebyr Enhet Sats 

2022 
Sats 

2023 
Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Saksbehandlingsgebyr kr per 
søknad 

5 200 7 150 1 950 38% 
 

 

 
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann - § 6-
3. Årsgebyr for kontroll av fettavskillere 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Kontrollgebyr kr per 
fettavskiller/år 

1 310 1 801 491 37% 
 

 

 
Forskrift om tvungen tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann § 5 – Tømming 
av private avløpsanlegg 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Minirenseanlegg 
(inntil 4 m3) 
tømming hvert 
år 

kr per 
anlegg/år 

1 430 2 241 811 57% 
 

 

Slamavskiller - 
tømming hvert 
2. år 

kr per 
anlegg/år 

596 934 338 57% 
 

 

Slamavskiller - 
tømming hvert 
4. år 

kr per 
anlegg/år 

298 467 169 57% 
 

 

Tett tank (inntil 
4 m3) tømming 
hvert år 

kr per 
anlegg/år 

1 788 2 802 1 014 57% 
 

 

 
Minirenseanlegg (inntil 4 m3) tømming hvert år 
 
Satsene baserer seg på tømming av tank på 4m3. Ved avvikende størrelse eller tømmefrekvens justeres 
beløpet forholdsmessig. 

Slamavskiller - tømming hvert 2. år 
 
Satsene baserer seg på tømming av tank på 4m3. Ved avvikende størrelse eller tømmefrekvens justeres 
beløpet forholdsmessig. 

Slamavskiller - tømming hvert 4. år 
 
Satsene baserer seg på tømming av tank på 4m3. Ved avvikende størrelse eller tømmefrekvens justeres 
beløpet forholdsmessig. 

Tett tank (inntil 4 m3) tømming hvert år 
 
Satsene baserer seg på tømming av tank på 4m3. Ved avvikende størrelse eller tømmefrekvens justeres 
beløpet forholdsmessig. 

Prisliste for VA-tjenester 
 

Kvalitetssikring av VA-ledninger - ordinær 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Avkloring og 
idriftsettelse 

 5 050 6 188 1 138 23% 
 

inkl. mva 
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Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 
kr 

Endring i 
% 

Trendpil Merknad 

Desinfeksjon 
med klor 

 5 500 6 125 625 11% 
 

inkl. mva 

Oppfylling 
svampkjøring 

 5 500 6 188 688 13% 
 

inkl. mva 

Trykkprøving 
PVC, GUP, SJK og 
PE 

 13 125 14 500 1 375 10% 
 

inkl. mva 

Vannavstengning 
ordinær 
bestilling 

 2 600 2 900 300 12% 
 

inkl. mva 

 
Kvalitetssikring av VA-ledninger - Ordinær 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Vannavstengning 
akutt 

 6 120 6 188 68 1% 
 

inkl. mva 

 
Kvalitetssikring av VA-ledninger - Overtid 
 
Gebyr Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i 

kr 
Endring i 

% 
Trendpil Merknad 

Avkloring og 
idriftsettelse 

 5 650 7 750 2 100 37% 
 

inkl. mva 

Desinfeksjon 
med klor 

 7 400 7 750 350 5% 
 

inkl. mva 

Oppfylling 
svampkjøring 

 7 012 7 750 738 11% 
 

inkl. mva 

Trykkprøving 
PVC, GUP, SJK og 
PE 

 14 400 15 775 1 375 10% 
 

inkl. mva 

Vannavstengning 
akutt 

 6 120 6 188 68 1% 
 

inkl. mva 

Vannavstengning 
ordinær 
bestilling 

 4 150 4 775 625 15% 
 

inkl. mva 

 
Tilskudd og avtaler 
 
Tabellen viser en oversikt over kommunens viktigste tilskudd og avtaler. 

Oversikt over faste avtaler 

 Kontor/virksomhet Beløp 2023 Formål / Leverandør 

1 AA - Tillitsvalgte 160 000 
Posthusgården - 
Utdanningsforbundet / 
POSTHUSGÅRDEN BODØ AS 
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2 AA - felles 251 909 
Torvgata 1 - Bodø 
Pensjonskasse / Torvgata 1 
ANS 

3 Politisk sekretariat 70 480 
Zahlfjøsen - Kjerringøy 
nærmiljøkontor / Zahlfjøsen 
AS 

4 Kulturkontoret             58 700  Adelsteen Normann Stiftelsen 

5 Kulturkontoret          122 600  Bodø big band 

6 Kulturkontoret          548 300  Bodø Domkirkes musikkråd 

7 Kulturkontoret             81 600  Bodø harmonimusikk 

8 Kulturkontoret          162 200  Bodø internasjonale 
orgelfestival 

9 Kulturkontoret          139 700  Bodø Jazz Open 

10 Kulturkontoret       1 133 100  Bodø kunstforening 

11 Kulturkontoret             80 500  Bodø orkesterforening 

12 Kulturkontoret          154 100  Dirigentordning korps & 
kulturskole 

13 Kulturkontoret             91 200  Filmfest Salten 

14 Kulturkontoret             50 000  Kulturpris 

15 Kulturkontoret          222 900  Se Kunst i Nord Norge 
(S.K.I.N.N) 

16 Kulturkontoret       2 061 600  Nordland musikkfestuke 

17 Kulturkontoret          354 400  Nordnorsk jazzsenter 

18 Kulturkontoret     10 506 700  Arktisk filharmoni 

19 Kulturkontoret          267 400  Salten kultursamarbeid 

20 Kulturkontoret          223 100  Sceneinstruktørordningen NFK 

21 Kulturkontoret       3 413 800  Stiftelsen Nordlandsmuseet 

22 Kulturkontoret          147 600  Stiftelsen Ragnhilds Drøm 

23 Kulturkontoret          195 400  Vocal Art 

24 Kulturkontoret          150 000  Kirkemusikalsk senter 
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25 Kulturkontoret          500 000  Kulturkollektiv Bodø 

26 Kulturkontoret             16 450  
Bad, park og idrett 
(kommunalt 
medlemsskap/fagblader) 

27 Kulturkontoret             50 000  Bodø friluftsforum - 
driftstilskudd 

28 Kulturkontoret          655 206  Bodø idrettsråd driftstilskudd 

29 Kulturkontoret          600 000  Bodø idrettsråd 
inkluderingskoordinator 

30 Kulturkontoret          150 000  Bodø skiklubb alpinor - 
driftstilskudd alpinbakken 

31 Kulturkontoret       1 435 740  

Bodø Spektrum KF - 
Nordlandshallen, Bodøhallene, 
Aspmyra Stadion for 
breddeidrett 

32 Kulturkontoret             18 600  

Bodø tennisklubb - 
ivaretakelse av de kommunale 
utendørs tennisbanene 
Østbyen 

33 Kulturkontoret             35 000  Bodømarkas venner (årlig 
tilskudd) 

34 Kulturkontoret               6 000  Bodømarkas venner 
(keiserstien) 

35 Kulturkontoret             23 300  BRAV Norway AS 
(skisporet.no) 

36 Kulturkontoret             69 199  Diverse grunneieravtaler 

37 Kulturkontoret             40 000  Driftsselskapet Misvær 
svømmehall SA 

38 Kulturkontoret             50 422  Dyntro drift (brøyting 
Mørkvedlia) 

39 Kulturkontoret          297 362  FK Bodø/Glimt - 
breddegarderober Aspmyra 

40 Kulturkontoret             40 160  HANO AS - Bookingsystem 

41 Kulturkontoret          124 400  Bodø renhold - 
friluftstoaletter. Toårsavtale 

42 Kulturkontoret             17 500  IK Junkeren, renhold 
fotballgarderober Stordalen 
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43 Kulturkontoret          291 216  Innstranda IL - IU-gruppa 

44 Kulturkontoret             80 000  Innstranda IL - Barnas 
idrettsdag 

45 Kulturkontoret             10 000  Landego velforening - 
friluftstoalett 

46 Kulturkontoret             48 932  Luxsave - lysstyringssystem 

47 Kulturkontoret             30 000  Magic North AS - Offentlig 
toalett Saltstraumen 

48 Kulturkontoret          348 130  Misvær IL - driftstilskudd 
Vestvatn alpinanlegg 

49 Kulturkontoret             25 900  Misvær IL - driftstilskudd 
skiløyper Vestvatn 

50 Kulturkontoret       1 980 000  
Mørkvedhallen SA - 
driftstilskudd to idrettshaller, 
turnhall, kunstgressbane 

51 Kulturkontoret             83 643  Mørkvedhallen SA - 
driftstilskudd utegarderober 

52 Kulturkontoret          622 200  NFK v/ Bodin bad 

53 Kulturkontoret               8 000  Oldereid grendehus (skiløype) 

54 Kulturkontoret             35 000  Saltstraumen IL - skiløype, 
kunstgressbane 

55 Kulturkontoret             25 000  Skjerstad IL - drift 
kunstgressbane, skiløype 

56 Kulturkontoret             30 000  Strandå ANS v/ Svein Rekkedal 

57 Kulturkontoret             70 000  Tverlandet IL - Hopen skiløype 

58 Kulturkontoret          692 000  Tverlandshallen AL 

59 Kulturkontoret             20 000  Tverlandsmarkas venner - 
Årlig tilskudd 

60 Kulturkontoret               5 000  Tverlandsmarkas venner - 
Brøyting Naurstadhøgda 

61 Kulturkontoret             16 500  Tverlandsmarkas venner - 
Løypekjøring Tverlandsmarka 

62 Kulturkontoret             20 000  Tverlandsmarkas venner - 
Heggmoen friluftsområde 
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63 Kulturkontoret             20 000  Valnesvatnet grunneierlag SA - 
driftstilskudd 

64 Kulturkontoret          690 950  Misvær IL - Driftstilskudd, lønn 

65 Kulturkontoret             35 000  KK Maskin - Brøyting 
Mjelleveien 

66 Kulturkontoret             15 600  Abonnement norsk 
idrettsindeks 

67 Kulturkontoret             10 000  Gunnar Brattli - Brøyting 
Ausvika Geitvågen 

68 Barnehage og skole 379 036 
Alberthaugen skole - 
Rektorboligen / Nordland 
fylkeskommune 

69 Barnehage og skole 180 000 
Alberthaugen skole - 
Verksmesterboligen  / 
Nordland fylkeskommune 

70 Barnehage og skole 1 270 568 Bjerkenga miljøbarnehage / 
Læringsverkstedet AS 

71 Kulturkontoret 69 008 
Bygningsvernprosjektet - 
Lagerlokaler Misvær / Misvær 
Eiendom AS 

72 Kulturkontoret 48 000 
Fritidssenter Misvær - 
Vaktmesterleilighet / Misvær 
Eiendom AS 

73 Kulturkontoret 2 418 818 
Gamle Svømmehallen - 
Fritidssenter / Svømmehallen 
AS 

74 Barnevern 188 311 
Nordstrandveien 41 - 
Barnevernet 2. etg. Blokk D - 
111 kvm / Heian AS 

75 Barnevern 86 977 
Nordstrandveien 41 - 
Barnevernet 2. etg. Blokk D - 
45 kvm / Heian AS 

76 Barnehage og skole 4 118 508 
Nordstrandveien 41 - Bodø 
voksenopplæring - 2292 kvm / 
Heian AS 

77 Barnehage og skole 1 925 444 
Nordstrandveien 41 - Bodø 
voksenopplæring - 961 kvm / 
Heian AS 
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78 Barn og familie 1 376 336 Nordstrandveien 41 - 
Familiesenter  / Heian AS 

79 Barnevern 2 044 700 Nordstrandveien 41 - Foyer / 
Heian AS 

80 Flyktning 57 600 

Nordstrandveien 65 - Lager 
flyktningkontoret / 
Nordstrandveien 65 A 
Eiendom AS 

81 Barn og familie 2 055 028 
Notveien 17 - Barne- og 
familieenheten / NYE 
ALSGÅRDEN AS 

82 Barnehage og skole 859 645 Parkveien barnehage / 
Parkveien 51 AS 

83 Barnehage og skole 1 081 340 Rensåsen barnehage / 
Nordlandssykehuset HF 

84 Barnehage og skole 1 005 728 
Sjøgata 15/17 - Sentrum 
familiesenter / Jakhellngården 
DA 

85 Barnehage og skole 542 466 Skjerstad Samfunnshus / 
Skjerstad samfunnshus AL 

86 Barnehage og skole 593 616 Tverlandet familiesenter / IN 
YEN AS 

87 Barnehage og skole 257 703 Østbyen skole - 
Brakkemoduler / Ramirent AS 

88 Barnehage og skole 120 000 Me'ti gården 

89 Barnehage og skole 272 393 4-H gården (50% barnehage) 

90 Barnehage og skole 272 393 4-H gården (50% skole) 

91 Barnehage og skole 200 000 4-H gården - terapiridning 

92 Barnehage og skole 3 488 700 Bodø Spektrum 

93 Barnehage og skole 643 300 Salten Karrieresenter 

94 Barnehage og skole 15 800 
Kontainer til hjelpemidler HC-
elev - Bankgata skole 
-   Svenns Transport 

95 Barnehage og skole 258 500 
Svømming på Mørkvedbadet - 
Mørkvedmarka skole 
-   Dyntro 
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96 BPA       8 838 840  Hava omsorg AS 

97 BPA          259 250  Human care AS 

98 BPA       3 825 493  Assistermeg AS 

99 BPA       4 339 845  Team Hedda 

100 BPA       1 996 225  Uloba - independent Living 
Norge SA 

101 BPA       5 002 291  JAG assistanse 

102 Helsekontoret       5 269 127  
Krisesenteret, Bodø 
kommunes andel 
interkommunalt samarbeid 

103 Helsekontoret          958 307  Driftstilskudd 
Frivillighetssentralen 

104 Helsekontoret       1 970 300  HDO, drift og forvaltning av 
nødnettutstyr 

105 Helsekontoret          549 560  DSB, Abonnementskostnader 
Nødnett 

106 Helsekontoret          746 176  Overgrepsmottaket 

107 Helsekontoret       2 953 231  Alternativ mot vold (ATV) 

108 ForUT       2 900 000  Evondos medisindispensere 

109 ForUT          800 000  Dignio AS, medisindispensere 

110 ForUT       2 800 000  Trygghetsalarm, driftsavtale 
Tellu IOT AS 

111 ForUT       2 500 000  Gerica fagsystem og 
plattform, Tieto Norway AS 

112 ForUT       8 000 000  Hepro AS - Pasientvarsling 

113 ForUT          800 000  Atea - RoomMate - digitalt 
tilsyn 

114 Kommunaldirektør          318 878  Matstasjonen Kirkens 
Bymisjon 

115 Kommunaldirektør       1 022 275  Farmasøytiske tilsyn, 
Sykehusapoteket 

116 Kommunaldirektør       9 269 867  
Medfinansiering VTA-plasser, 
lønnsrefusjon brukere, BOPRO 
AS 
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117 Kommunaldirektør          814 408  

Veilederen.no, juridisk svartj. 
infotj/kunnsk.banker, 
opplæring, Visma SmartSkill 
AS 

118 Kommunaldirektør          268 764  NHI.no - legelisens, kommunal 
tilgang 

119 Kommunaldirektør          281 608  Ressursstyring, Visma 
Enterprise AS 

120 Kommunaldirektør          100 409  
VAR Healthcare. Praktiske 
prosedyrer i PLO tjenesten, 
Cappelen Damm 

121 Tildelingskontoret          738 396  
Bratten bussen, internfakt. 
drift/lønn sjåfør (HC-bussen, 
brukertransp. til/fra Vollen) 

122 Tildelingskontoret     18 542 858  
Drift botilbud J49 og 
Prinsensgate 151, 
Frelsesarmeen 

123 Tildelingskontoret       9 907 141  Human Care Bo AS 

124 Tildelingskontoret       2 763 605  Kjøp av omsorgstjeneste, 
Salten omsorg 

125 Tildelingskontoret       4 125 326  Aurora Omsorg, BPA 

126 Tildelingskontoret       1 767 153  
Drift Møtestedet, Ny giv, Jobb 
1 og helsetjeneste, Kirkens 
Bymisjon 

127 Helsekontoret       1 075 012  Bodø legevakt / BODØ 
SPEKTRUM AS 

128 Helsekontoret       1 130 508  
Bodø legevakt - 
luftveislegevakt / BODØ 
SPEKTRUM AS 

129 Hjemmetjenesten          543 456  Bo-Godt / BO-GODT 
KJERRINGØY SA 

130 Helsekontoret       1 284 436  Havna legesenter - Moloveien 
20 / Moloveien 20 AS 

131 Hjemmetjenesten       1 290 056  

Hjelpemiddelteam - Lager 
Hjelpemiddelsentral - 
Burøyveien 12B / Burøyveien 
12 AS 
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132 Hjemmetjenesten          230 550  
Hjelpemiddelteam - Lager 
Smittevernutstyr - Burøyveien 
12A / Burøyveien 12 AS 

133 Hjemmetjenesten       1 232 504  
Hjemmetjenesten - Gidsken 
Jacobsens vei 14 / Gidsken 
Jacobsens vei 14 AS 

134 NAV       3 962 236  NAV Bodø - Sjøgata 41/43 / 
SJØGATA 41/43 AS 

135 Helsekontoret          120 000  
Rask psykisk helsehjelp - 
Gidskens Jakobsens vei 32 / 
Nordlandssykehuset HF 

136 Helsekontoret          300 000  
Vaksinasjonslokale - 
Glasshuset 2etg. / STORGATEN 
12 BODØ AS 

137 Rehabiliteringstjenesten          947 580  
Speiderveien 4 / BODØ 
KOMMUNALE 
PENSJONSKASSE 

138 Næring og Utvikling          106 470  
Zahlfjøsen - RamSalten 
våtmarkssenter / Zahlfjøsen 
AS 

139 Teknisk 44 016 Saltstraumen menighetshus / 
Bodø kirkelige fellesråd 

140 Teknisk 379 068 
Sivilforsvaret - 
Beredskapslager / BODØ 
HAVN KF 

141 Teknisk 1 621 436 Speiderveien 6-8 / HES 
EIENDOM AS 

142 Teknisk 125 460 Vann og avløp - Lagerlokaler 
Misvær / Misvær Eiendom AS 

143 Økonomi          113 715  Kommuneforlaget AS 
(bedre.kommune.no/10faktor) 

144 Innkjøp       2 240 910  Innkjøpssystem 

145 KF       6 054 000  Bodø Spektrum KF, 
driftstilskudd 

146 KF     23 495 000  Stormen Kulturhus Bodø KF, 
driftstilskudd 

147 KF          800 000  Bodø Havn KF 
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148 IKS     52 721 000  Salten Brann IKS 

149 IKS       2 993 000  Helse og miljøtilsyn Salten IKS 

150 IKS       2 965 000  Salten kommunerevisjon IKS 

151 IKS          786 000  Salten Kontrollutvalgsservice 

152 Eksterne avtaler       2 193 100  Salten regionråd 

153 Eksterne avtaler     36 933 000  Bodø kirkelige fellesråd 

154 Eksterne avtaler          160 000  Torghallen DA 

155 Driftsavtaler       5 639 000  KS kontingent (korrigert for 
OU trekk) 

156 Driftsavtaler       4 965 450  Visma, Coretrek, House of 
control, Kompas Eksl mva. 

157 Driftsavtaler       1 796 000  Cowi, Tono, Gramo, Framsikt, 
Compilo 

158 Driftsavtaler       1 750 000  Norsk pasientskade 
erstatningsfond 

159 Driftsavtaler          420 000  Salten IUA 

160 Driftsavtaler       1 371 200  Visit Bodø 

161 Driftsavtaler          184 000  Skjerstad bygningsstiftelse 

162 Driftsavtaler       6 700 000  Personalforsikringer 

163 IKS 14 502 556 Brannstasjon - Albertmyra / 
OPS GJ BBS AS 

164 IKS 36 000 Knaplund branngarasje / TORE 
JAKOBSEN 

 SUM  343 460 669   
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