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1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2019-2022  
 

Rådmannen legger med dette fram budsjett og økonomiplan for 2019-2022. 

Hovedtrend: 

1. Bodø kommune leverer gode faglige resultater; noe kommunebarometer, ulike nasjonale 
«kåringer» og faglig oppmerksomhet på mange områder viser. Store satsinger rundt blant annet 
smart by, ny bydel og ny flyplass, heltidskultur, lærlingesatsing, samfunns og byutvikling, økt 
vedlikehold og satsinger i skole og velferd er alle gitt nasjonal oppmerksomhet.  

2. Samtidig innebærer slik stor aktivitet, økte behov og store ambisjoner kombinert med reduksjon/ 
kutt i inntektene, samt statlige overføringer lavere enn forventet, betydelige utfordringer rundt 
budsjettsalderingen. Dette gjelder saldering av både investerings- og driftsbudsjett.  

3. Rådmannen legger fram et saldert budsjett for 2019, men annonserer også et sterkt behov for å 
få bedre driftstilpasning for på sikt å få nødvendig økonomisk handlefrihet. Det må derfor 
utarbeides tiltak som tilpasser drifta med minst 300 mill. kr for å skape nødvendig handlefrihet.  
Dette arbeidet med driftstilpasning er påbegynt, men vil skje videre inn i 2019.  
 

Driftsbudsjettet for 2019 er på cirka 4,5 mrd. kr, og investeringsplanen for 2019 er på 1,375 mrd. kr; 

inkl. startlån, lån til vann og avløp og godkjente låneopptak for de kommunale foretakene. For 

økonomiplanperioden er brutto investeringsplan samlet på hele 4,125 mrd. kr, og av dette utgjør 

låneopptak i perioden 2,942 mrd. kr (71,3%).  

Bystyret har i juni fastsatt økonomiske handlingsregler for den økonomiske utviklingen framover. Og 

dessverre må rådmannen konstatere at utviklingen i handlingsreglene går i feil retning. 

 Beregnet resultatgrad er negativ fordi kommunen bruker avdragsutsettelse og bruk av 
premiefondet for å saldere budsjettet.  

 Gjeldsgraden øker som følge av en ambisiøs investeringsplan og viser at de fleste kommunale 
prosjekter finansieres med lånemidler, og at frie inntekter i økende grad må brukes til å 
betjene renter og avdrag.  

 Fondsgraden forverrer seg i 2019 og blir uendret i resten av perioden fordi bruttoinntekter 
vokser i 2019, mens nivået på fondsmidler er uendret.  

 Finansieringsgraden øker i perioden fordi en økende andel av frie inntekter bindes i renter og 
avdrag, og dermed reduserer det økonomiske bidraget til direkte tjenesteproduksjon.  

Handlingsreglene er vedtatt av bystyret i juni 2018, og er retningsgivende for økonomiplanarbeidet.  
Og utviklingen er negativ og dermed urovekkende, slik at kommunen derfor fra 2019 må dreie 
aktiviteten slik at en får en gradvis forbedring av handlingsreglene de neste 10 årene.  

Kommunene har ansvar for å sikre et godt velferdstilbud; det vil si bygge og drive barnehager, skole, 
primærhelsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og barnevern. I tillegg dekker kommunesektoren 
vesentlige tilbud og tjenester for kommunene innen teknisk sektor, eiendomsforvaltning, kultur/ 
idrett, næring, planlegging/ samfunnsutvikling og en rekke forvaltningsområder. Dette arbeidet skal 
utføres av en effektiv administrasjon med fokus på god personalforvaltning og god økonomistyring. 

Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke ved de inntektsrammene 
som Stortinget fastsetter. Kommunen har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjeneste-
produksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. I statsbudsjettet 
presiseres det at dette innebærer at kommunen må foreta nødvendige prioriteringer mellom ulike 
oppgaver og utnytte ressursene effektivt. Samtidig har staten et overordnet ansvar for at det er 
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samsvar mellom de oppgaver som kommunesektoren pålegges og de ressurser som gjøres 
tilgjengelige. 

Kommuner og fylkeskommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over 
statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som 
rammetilskudd, dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten 
omtales som frie midler, ettersom kommunene og fylkeskommunene fritt kan disponere over dem så 
lenge lovpålagte oppgaver blir gjennomført på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til 
særskilte formål. Gebyrene er innbyggernes egenbetaling for spesifikke tjenester. De frie inntektene 
anslås å utgjøre vel 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter i 2019. 

Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på om lag 1,9 mrd. 
kr. Realveksten i frie inntekter anslås til om lag 2,6 mrd. kr. Frie inntekter i Bodø i 2019 utgjør 53,8 
mill. kr av samlede inntekter. Frie inntekter skal dekke pris- og lønnsvekst, statlige satsinger, nye 
tiltak vedtatt i løpet av året, og nye behov som har oppstått i drift. Pris- og lønnsvekst er for 2019 
beregnet til 68,1 mill. kr. Frie inntekter er dermed ikke tilstrekkelige for å finansiere pris- og 
lønnsvekst eller dekke nye tiltak og akutte driftsbehov i tjenesteproduksjonen i 2019. 

Økonomiplanarbeidet ble også i år formelt startet innad i rådmannens administrasjon i mai. Rammen 
for sektorene er vedtatt av bystyret; gjennom vedtak i sak PS 18/86 Perspektivmelding 2019-2029. 
Rammene er justert i ettertid basert på vedtak i behandlingen av tertialrapport 2, samt 
statsbudsjettet 2019. Med bakgrunn av foreliggende dokumentasjon; blant annet gjennom revidert 
nasjonalbudsjett og vedtaket i Perspektivmeldingen sendte rådmannen ut sitt økonomirundskriv, der 
det ble bedt om fortsatt fokus på eierskap til budsjett og økonomiplan av alle ansatte og avdelinger, 
harmonisering av prosess og sluttprodukt internt i kommunen, og fokus på mål og resultater; det vil 
si hva vi ønsker å oppå gjennom et driftsbudsjett på 4,5 mrd. kr.  

Utarbeiding og saldering av budsjett har vært svært krevende i år. De økonomiske utfordringene er 
betydelige for 2019 og årene framover; der vi har betydelige utfordringer i å tilpasse utgifter i forhold 
til inntekter. Rådmannen minner her om at kommunens inntektspotensial er begrenset ut over de 
statlige overføringene. Potensialet i eiendomsskatten er ikke utnyttet, men her har bystyret heller 
ønsket/ vedtatt å ta ned inntektene enn å øke. I tillegg er det begrensede muligheter i å øke 
kommunale avgifter. Dette kombinert med ønske fra avdelingene om økt tjenestebehov, samt 
politiske vedtak om økt tjenestetilbud uten inndekning, gjør at rådmannen i 2019 vil initiere en 
prosess for økonomitilpasning i hele organisasjonen med mål å omfordele inntekter og redusere 
utgifter. En slik prosess vil selvsagt bli forankret grundig i hele organisasjonen; det vil si i ledelse, 
blant ansatte, hos tillitsvalgte; og selvsagt vil politikerne bli orientert og invitert til politisk debatt og 
til å fatte nødvendige vedtak.  

Rådmannen understreker at budsjettet og økonomiplan er meget stramt, der rådmannen har 
utnyttet alle de mulighetene en har for å få tilgjengelige midler. Det er utarbeidet et budsjett uten 
sterke kutt i tjenestetilbudet, men dette er ikke lengre mulig fremover. For 2019 er foreslått økt 
skatteinngang ut over statsbudsjettets anbefalinger, det er beregnet moderat øking av renteutgifter, 
det er brukt avdragsutsettelse; bruk av premiefond samt at det er lagt inn en effektiviseringsgevinst i 
2019 som arbeid med økonomitilpasningen skal medføre.  
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2. Sammendrag og hovedtrekk  

2.1 Generelt 

Kommunens samlede inntekter i 2019 er 4,5 mrd. kr. Av dette utgjør 2,8 mrd. kr skatt- og 
rammetilskudd som ligger i forslaget til statsbudsjett for 2019. Disponibel inntekt er i hovedsak 
bundet i drift og tjenesteproduksjon.   

Frie inntekter i 2019 utgjør 53,8 mill. kr av samlede inntekter. Frie inntekter skal dekke pris- og 
lønnsvekst, statlige satsinger, nye tiltak vedtatt i løpet av året, og nye behov som har oppstått i drift. 
Pris- og lønnsvekst er for 2019 beregnet til 68,1 mill. kr. Frie inntekter er dermed ikke tilstrekkelige 
for å finansiere pris- og lønnsvekst eller dekke nye tiltak og akutte driftsbehov i tjenesteproduksjonen 
i 2019. 

Bystyret har i økonomiplan 2018 - 2021 vedtatt en driftstilpasning på 61 mill. kr for 2018. I 
økonomiplanen for 2019 og som følge av vedtak i løpet av 2018 er det til sammen vedtatt 
driftstilpasning på 100 mill. kr for 2019. Dette består av reduksjon i eiendomsskatt, forventet 
innsparing som følge av reduksjon i sykefravær og gevinstrealisering som følge av digitalisering. Til 
sammen for 2018 og 2018 utgjør vedtatt driftstilpasning 161 mill. kr. Rådmannen har ikke lyktes med 
å finne varige tiltak for driftstilpasningen for 2018, og det har vært krevende å finne gode tiltak i 
løpet av kort tid for å innfri krav til driftstilpasning på 100 mill. kr for 2019. 

Kommunens tjenesteproduksjon har behov for økte midler og rådmannen har vurdert det som 
nødvendig å legge inn 66 mill. kr i budsjettforslaget for å ha et forsvarlig driftsnivå.  I tillegg er 
fellesposter som AFP og renteutgifter justert til riktig nivå i henhold til dagens informasjon til 36,9 
mill. kr. Driftskonsekvenser av vedtatte investeringsprosjekter på 7,8 mill. kr er innarbeidet. Ettersom 
frie inntekter fra staten ikke er tilstrekkelige, er disse justeringene umulige å finansiere og må derfor 
legges til øvrige behov for driftstilpasning.  Samlet utgjør dermed behovet for driftstilpasning 227 
mill. kr. 

I vedlegg 1 er det foreslått tiltak for driftstilpasning på til sammen 56 mill. kr. Rådmannen har så langt 
som mulig ivaretatt politiske prioriteringer. Likevel har dette hensynet vært vanskelig å ivareta fullt 
ut fordi rådmannen vurderer det som førsteprioritet å ivareta hensynet til tjenesteproduksjonen 
fremfor nye tiltak. Delvis er prioriteringene ivaretatt, men med redusert nivå. Rådmannen finner på 
dette tidspunkt ikke rom til å prioritere andre tiltak enn de som er foreslått. 

I økonomiplanforslaget vernes det om satsingsområdene fra kommuneplanens samfunnsdel som 
prosjekt Ny by - ny flyplass, Smart City og beredskap. Det er derfor ikke foreslått reduksjon i disse. 

Det er fortsatt stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg og veier. I dette dokumentet 
videreføres fjorårets satsing på vedlikehold, blant annet gjennom bygging og rehabilitering av skoler. 
Det er også lagt inn driftskonsekvenser FDVU for alle nye prosjekter.  

Rådmannen har i tråd med politiske prioriteringer og vedtak lagt inn til sammen 850 mill. kr til 
skolebygg i økonomiplanforslaget. Her inngår bygging av nye skoler samt rehabilitering av gamle. 
Videre foreslås det investert 88 mill. kr i prosjekter for barn og unge, og 386 mill. kr i prosjekter 
relatert til helse og omsorg. I dette inngår bygging av nytt helse- og omsorgsbygg. I vei- og 
byutvikling, inkludert nytt parkeringshus, er det foreslått finansiert 380 mill. kr, mens kultur og idrett 
er tilgodesett med 103 mill. kr. Det er også foreslått bevilgning til kirke på 30 mill. kr i perioden.  

Forslaget til investeringsbudsjett og -ramme for kommende økonomiplanperiode er på netto 2,8 
mrd. kr, hvorav ikke selvfinansiert del utgjør 2,2 mrd. kr. De fleste kommunale prosjekter finansieres 
med låneopptak. I rådmannens investeringsforslag er lån beregnet til 2,942 mrd. kr for alle 
investeringer. Av dette er 1,8 mrd. kr lån som betjenes av frie inntekter. Når låneopptak for hele 
perioden er tatt opp, vil renter og avdrag øke med hele 197 mill. kr i 2022. Saldering av årets 
økonomiplan viser at kommunen ikke har råd til å gjennomføre alle foreslåtte investeringsprosjekt. 
For en del av investeringsprosjektene ligger driftskonsekvenser (ordinær drift samt FDVU kostnader) 
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utenfor denne økonomiplanperioden. Disse byggene vil det ikke være mulig å ta i bruk hvis 
kommunen ikke skaffer økonomisk handlefrihet for å finansiere driften av byggene.   

2.2 Forslag til saldering  

I tabellen under er det satt opp en oversikt over budsjettutfordringer som er løst i rådmannens 
budsjettforslag 2019. 

Budsjettutfordringer 2019 Mill. kr 

 Pris- og lønnsvekst  68 

 Vedtak fattet i løpet av 2018  14 

 Nye behov Administrasjon 7 

 Nye behov Politikk/rådmann  1 

 Nye behov Næring og utvikling 1 

 Nye behov Oppvekst og kultur  11 

 Nye behov Helse og omsorg  40 

 Nye behov Utbygging og Eiendom  1 

 Nye behov Teknisk avdeling  6 

 Kommunens fellesområde (R8)  37 

 Driftskonsekvenser investeringer  8 

 Effektiviseringskrav  161 

 Samlet behov  355 

Tabell 1. Budsjettutfordringer. Tall i mill. kr. 

Av innmeldte behov fra avdelingene har rådmannen funnet dekning for å finansiere 355,2 mill. kr av 
disse. Behov som er vurdert men som det ikke er funnet finansiering til fremgår av trykt vedlegg 2. 

Tilgjengelige midler 2019 Mill. kr 

 Skatt- og rammetilskudd  54 

 Økte renteinntekter  4 

 Tilskuddsreduksjon KF  1 

 Diverse korrigering fellesutgifter/inntekter  39 

 Avdragsutsettelse  120 

 Driftsreduksjon, foreslåtte tiltak  80 

 Eiendomsskatt ikke reduksjon 0,5 promille  19 

 Bruk av premiefond  39 

 Samlet tilgang til nye midler  355 
Tabell 2. Tilgjengelige midler 2019. Tall i mill. kr. 
 
Statsbudsjettet ga 53,8 mill. kr i nye inntekter. Dette er differanse mellom beregnet skatt- og 
rammetilskudd i forslaget til statsbudsjett (Grønt hefte) og kommunens egne beregninger av disse.  

Som følge av økt rentenivå forventes det at renteinntekter inkludert avkastning på finansielle 
plasseringer vil gi en merinntekt på 4,1 mill. kr. Kommunen har i hovedsak god likviditet, og dette 
bidrar til merinntekter.  

I planen er det foreslått en reduksjon av driftstilskuddet til kommunale foretak på 2,3% av 
driftstilskuddet. Dette utgjør 0,7 mill. kr. 

Det er foretatt korrigering av budsjettet til diverse fellesutgifter i henhold til beregnet behov. Her 
nevnes AFP, avtaler, rente på lån, overføringer til andre i henhold til avtale, til sammen 38,8 mill. kr. 
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Budsjettet er umulig å saldere uten å skyve forpliktelser foran seg. Det gjøres med avdragsutsettelse 
som er på 119,7 mill. kr. Avdragstid på disse lånene vil bli forlenget med et år. Avdragsutsettelse gir 
økte renteutgifter på sikt. I økonomiplanperioden utgjør økte rentekostnader over 10 mill. kr.  

I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over tiltak på til sammen 56 mill. kr som er foreslått effektuert for å 
imøtekomme deler av kravet til driftstilpasning. Rådmannen har i tillegg gitt sin organisasjon ordre 
om å ytterligere redusere driften med 24 mill. kr. Til sammen utgjør effektivisering 80,2 mill. kr. 

Det er ikke mulig å komme i budsjettbalanse med avdragsutsettelse, bruk av fond og driftsreduksjon.   
Rådmannen finner derfor ikke økonomisk rom for å effektuere vedtatt reduksjon av eiendomsskatt 
fra 4,4 til 3,9 promille i 2019. I 2020, 2021 og 2021 er denne reduksjon langt inn mot økt 
effektiviseringskrav.  

Kommunens premiefond i Bodø kommunale pensjonskasse bør fortrinnsvis brukes til å finansiere 
økte pensjonskostnader. For å løse årets salderingsutfordring finner imidlertid rådmannen det 
nødvendig å anvende fondsmidler i salderingskabalen. 

Etter forslaget til saldering av økonomiplanen ser handlingsregler slikt ut: 

  Målsetting B2019 B2020 B2021 B2022 

 Resultatgrad  1,75 % -1,4 % -1,0 % -0,3 % -0,3 % 

 Fondsgrad  3,0 % 3,0 % 2,9 % 3,0 % 3,1 % 

 Gjeldsgrad  85,0 % 134,7 % 141,5 % 142,8 % 144,2 % 

 Finansieringsgrad  11,0 % 5,9 % 10,2 % 11,3 % 11,5 % 

Vektet indeks 100 % 84 % 82 % 82 % 81 % 

Tabell 3. Handlingsregler og indeks for økonomiplanperioden. 
 

I forslaget til økonomiplan er det bakt inn effektivisering av drift slik som oppgitt i tabell 4. Dette 
betyr at beregnede handlingsregler viser status etter at drift er tatt ned med over 200 mill. kr. Tallene 
betyr at det ikke vil være mulig å levere samme nivå og kvalitet på tjenester i tiden som kommer uten 
større driftstilpasning.  

Beregnet resultatgrad er negativ fordi kommunen bruker avdragsutsettelse og bruk av premiefondet 
for å saldere budsjettet. Resultatgraden må være positiv for å skape fremtidig økonomisk 
handlingsrom og muligheter for å bygge reserver for uforutsette forhold. Bodø kommune bruker sine 
ledige midler og utsetter økonomiske forpliktelser for å finansiere ny drift.  

Kommunens ambisiøse investeringsplan gjenspeiler seg i gjeldsgraden. Gjeldsgraden øker og viser at 
de fleste kommunale prosjekter finansieres med lånemidler, og at frie inntekter i økende grad må 
brukes til å betjene renter og avdrag. Tidligere år har man sett en forbedring av denne 
handlingsregelen på slutten av økonomiplanperioden   fordi nye prosjekter i hovedsak er lagt inn i 
planens første år. Vi ser at dette ikke lenger er tilfelle. 

Fondsgraden forverrer seg i 2019 og blir uendret i resten av perioden fordi bruttoinntekter vokser i 
2019, mens nivået på fondsmidler er uendret.  

Finansieringsgraden øker i perioden fordi en økende andel av frie inntekter bindes i renter og avdrag, 
og dermed reduserer det økonomiske bidraget til direkte tjenesteproduksjon. Finansieringsgraden 
bedrer seg fra 2018 til 2019 fordi det utsettes betaling av avdrag for å saldere budsjettet. 

Ovennevnte tabell bærer sterkt preg av utfordringer rådmannen ser for kommunens økonomi i 
kommende planperiode. Utgiftsnivået er for høyt i forhold til inntektsgrunnlaget i kombinasjon med 
reduserte statlige overføringer. Dagens driftsnivå og satsingene kan ikke videreføres uten at dette får 
konsekvenser for kvalitet og nivå på tjenester.  Kommunen leverer mange tjenester, men nivået er 
for høyt og dekkes ikke av kommunens fremtidige inntekter.   



Rådmannens forslag 2019-2022 

 

8 
 

Behovet for tjenester øker i samfunnet, og det vil alltid være behov for nye midler. Deler av dette er 
forsøkt kompensert med bruk av velferdsteknologi, men mange av tiltakene som gjennomføres gir 
først og fremst økt kvalitet, og ikke redusert kvantitet.. Dette betyr at investeringene som foretas 
ikke nødvendigvis reduserer driftskostnadene, men i enkelte tilfeller bidrar til å øke dem i form av 
lisenser, driftsavtaler og økte IKT-kostnader. Hvis velferdsteknologi skal brukes til å dempe 
utgiftsveksten må det velges tiltak hvor gevinsten er frigjort tid hos de ansatte som overgår 
merkostnaden i form av lisenser og lignende 

Det er absolutt nødvendig å ta ned drift og definere hva som er forsvarlig tjenestenivå for å kunne 
levere gode tjenester i tiden som kommer.  Rådmannen understreker derfor at det er svært viktig at 
eventuell ny tilførsel av midler i kommende økonomiplan brukes til å stabilisere driften til gjeldende 
ramme, og ikke på nye satsingsområder eller investeringer. 

Fordeling av midler mellom kommunens avdelinger 

Figur 1. Fordeling av nye midler mellom avdelingene i økonomiplanperioden. 

 
Diagrammet ovenfor viser fordeling av nye midler mellom avdelingene i økonomiplanperioden 
(eksklusive pris- og lønnsvekst). Diagrammene viser all endring i forhold til 2018, altså endringene 
vedtatt både i økonomiplan 2018-2021 og endringene som foreslås i økonomiplanen 2019-2022.  

På nærings- og utviklingsavdelingen skyldes økningen for det meste endret fremdrift i prosjekter. 
Administrasjonsavdelingens reduserte rammer fra 2020 skyldes at driftseffektiviseringen av 
rådhuskvartalet er plassert der, selv om effektiviseringen skal effektueres i alle avdelinger. Økonomi-  
og finansavdelingen reduserer sine rammer noe ved å effektivisere noen stillinger, samt gjennom salg 
av tjenester til andre kommuner. På oppvekst- og kulturavdelingen ligger det inne satsing tilknyttet 
bemanning i skoler og barnehager. l Reduksjonen i 2020 skyldes at engangsmidler tilknyttet 
Jektefartsmuseet utgår, i tillegg til en del foreslåtte reduksjoner i tjenestenivået til OK øvrig, jamfør 
tabell 39. Helse- og omsorgsavdelingen får den klart største økningen i sine rammer i dette forslaget. 
Dette skyldes i stor grad demografiendringer med vedtaksvekst innenfor flere tjenester, men også 
bygging av omsorgsboliger og satsing på velferdsteknologi. Utbyggings- og og eiendomsavdelingen 
har driftsansvaret for nye bygg, og med den høye investeringstakten som ligger i økonomiplanen 
øker også vedlikeholds- og driftsutgiftene til avdelingen betydelig. Innenfor teknisk avdeling er det 
foreslått en del korreksjoner på inntektssiden, samt en styrking av veivedlikeholdet som gjør at 
rammene økes. 
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2.3 Forslag til videre arbeid med driftstilpasningen 

Rådmannen vurderer det slik at kommunen ikke lengre har økonomisk handlefrihet, og det er 
alvorlig. Kommunens inntektsgrunnlag er ikke tilstrekkelig til å bære tjenesteproduksjonen som er 
planlagt for kommende økonomiplanperiode. Det brukes allerede 4,5 mrd. til dette, men tiltak som 
er vedtatt i løpet av de siste år ikke kan finansieres innenfor denne rammen. Hittil har rådmannen 
klart å finne løsninger på budsjettutfordringer, men disse er nå blitt så store at dette ikke lengre er 
mulig.   

Dette forslaget til økonomiplan er således ikke mulig å saldere uten store driftsendringer. For 2019 er 
budsjettet saldert med kortsiktige tiltak, mens det for resten av perioden er det lagt inn tall som 
gjenspeiler behov for driftstilpasning, jamfør tabellen under. 

  2019 2020 2021 2022 

Behov for driftstilpasning  0,0 177,4 233,9 227,1 
Tabell 4. Driftstilpasninger. Tall i mill. kr. 

 
Behovet er ikke fordelt ut i tjenesteproduksjon da fordelingsnøkkel ikke er diskutert i rådmannens 
organisasjon.  

Rådmannen understreker at beregnet behov for driftstilpasning vil gi kommunen balanse mellom 
inntekter og utgifter, men vil ikke gi nødvendig økonomisk handlefrihet. Det må derfor utarbeides 
tiltak som tilpasser drift med minst 300 mill. kr for å skape handlefrihet i henhold til statlige 
anbefalinger som er 1,75 % av bruttodriftsinntekter.  

For å unngå at administrasjonen bruker unødvendig tid på å utarbeide tiltak som ikke vil få politisk 
gjennomslag, vil rådmannen invitere til en prosess med de folkevalgte for å se på kommunens 
driftsnivå, og deretter prioritere områder og tiltak som er i tråd med bystyrets prioriteringer med 
hensyn til driftstilpasninger. Det vil i januar/februar 2019 bli lagt frem en sak for bystyret hvor det 
potensialet for driftstilpasning av kommunens tjenesteproduksjon synliggjøres. Rådmannen ser for 
seg at dette vil bli basert på inndeling i lov- og ikke lovpålagte tjenester, samt vedtatt tjenestenivå for 
hvert område. Etter bystyrets vedtak vil organisasjonen i samråd med tillitsvalgte begynne å jobbe 
med konkrete tiltak. Oppfølging og status for gjennomføring vil bli rapportert i de ordinære årlige 
rapporteringer. 
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3. Forutsetninger og beregninger 

3.1 Befolkningsendringer 

Per 1. januar 2018 bodde det 51 558 innbyggere i Bodø kommune. Dette er en vekst på 536 
innbyggere fra året før. Folketallet i Bodø har økt med 224 personer til 51 782 per 1. juli 2018.  

Årene 2019-2022 er prognosetall utarbeidet av SSB juni 2018, nærmere bestemt MMMM prognosen 
til SSB. 

Befolkningsutvikling F 2018 P 2019 P 2020 P 2021 P 2022 
Vekst 
2018-
2022 

 0-5 år  3 526 3 519 3 533              3 531  3 540 14 

 6-15 år  6 185 6 220 6 232              6 264  6 232 47 

 16-66 år  34 944 35 225 35 436            35 575  35 774 830 

 67-79 år  5 078 5 210 5 379              5 587  5 749 671 

 80 år +  1 825 1 870 1 959              2 026  2 109 284 

 Sum  51 558 52 044 52 539            52 983  53 404 1 846 
Tabell 5. F 2018 er faktiske tall per 1.1.2018. P2019-2022 er hentet fra SSB sin MMMM prognose utarbeidet 
juni 2018. Kilde: SSB. 

Det ligger inne en forventning om en samlet vekst på 1 846 personer fra 2018 til 2022, 
gjennomsnittlig 461 personer per år i kommende økonomiplanperiode. 

 Antall Prosentvis endring 

Befolkningsendring 2018-2022 2018-2030 2018-2040 2018-2022 2018-2030 2018-2040 

 0-5 år  14 321 371 0,4 % 9,1 % 10,5 % 

 6-15 år  47 -112 358 0,8 % -1,8 % 5,8 % 

 16-66 år  830 1 933 2 421 2,4 % 5,5 % 6,9 % 

 67-79 år  671 1 575 2 900 13,2 % 31,0 % 57,1 % 

 80 år +  284 1 326 2 673 15,6 % 72,7 % 146,5 % 

 Sum  1 846 5 043 8 723 3,6 % 9,8 % 16,9 % 
Tabell 6. Befolkningssammensetning fra 2018 til 2022. 

I tabellen over fremkommer det at aldersgruppen 67-79 år og 80 år+ forventes å øke mest av alle 
befolkningsgrupper.  Forventet økning fram til 2040 for disse aldersgruppene er enorm og vil stille 
store krav til tilpasning av tjenestetilbudet. Når det gjelder aldersgruppen 0-5 og aldersgruppen 6-15 
år er det forventet en svært liten økning fram til 2022.  

3.2 Prisforutsetninger 

Den samlede pris- og kostnadsveksten (deflatoren) for 2019 er anslått til 2,8%. Deflatoren består av 
en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 
av deflatoren.  

  2018 2019 

Lønn 3,0 % 3,3 % 

Varer 1,6 % 1,9 % 

Deflator 2,6 % 2,8 % 
Tabell 7. Prisstigning og deflator 2018 og 2019.  

Følgende kostnadselementer dekkes ikke av deflatoren: 
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 Rentekostnader. 

 Pensjonskostnader er dekket i deflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom 
pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av 
deflatoren. Dette har vært tilfelle de senere år. 

 Demografikostnader 

Alle disse kostnadselementene må dekkes innenfor allerede disponible rammer, eventuelt 
finansieres av vekst i frie inntekter. 

Pensjonssatser benyttet:      

  2018 2019 

KLP 20,62 % 19,18 % 

STP 10,53 % 10,53 %  

BKP 16,30 % 16,94 % 
Tabell 8. Pensjonssatser 2018 og 2019. 

Norges Banks rentebane per oktober 2018 legges til grunn for beregning av renter i økonomiplanen. 
Rentesats består av tre hovedelementer: styringsrente Norges Bank, kredittpåslag og NIBOR-påslag. 
Styringsrenten er renten banken får på sin brukskonto i Norges Bank. Kredittpåslag er pris banken må 
betale for å få låne penger ute på markedet. NIBOR sier noe om markedets forventning om hva 
styringsrenten vil være i gjennomsnitt de neste tre måneder pluss pengemarkedspåslag. Tabellen 
under viser hvordan rentesatser for den kommende økonomiplanperioden er satt opp. Satsene 
brukes blant annet i beregningen av renteutgifter i investeringsplanen for 2019-2022.  Rentebanen er 
beheftet med usikkerhet og endringer kan medføre avvik for de reelle renteutgiftene.  

  2019 2020 2021 2022 

Styringsrente 1,04 % 1,49 % 1,92 % 1,84 % 

Kredittpåslag 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 

NIBOR-påslag 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 

Norges Bank 2,04 % 2,49 % 2,92 % 2,84 % 
Tabell 9. Rentebane økonomiplan 2019-22. 

3.3 Handlingsregler og indeks 

Ny kommunelov ble vedtatt i Stortinget 7.juni 2018. Et sentralt moment i den nye loven er å 
tydeliggjøre kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Dette 
innebærer blant annet å lovfeste krav om at alle kommuner skal bruke finansielle måltall i 
økonomistyringen. Bodø kommune har i flere år hatt økonomiske handlingsregler, som oppfyller den 
nye kommunelovens krav til finansielle måltall.  

Økonomiske handlingsregler er en enkel metodikk for å synliggjøre kommunens økonomiske 
situasjon og handlingsrom. Reglene skal være enkle å forstå og gir fokus på kjernen i kommunens 
økonomi. Handlingsregler måles i forhold til brutto driftsinntekter da kommunens drift må være 
tilpasset til kommunens inntekter.  

I Perspektivanalysen 2019-2028 ble det vedtatt nye målsettinger for handlingsreglene i 
perspektivperioden. De fire handlingsreglene omfatter: 

Handlingsregel Målsetting 

 Resultatgrad  1,75 % 

 Fondsgrad  3,0 % 

 Gjeldsgrad  85,0 % 

 Finansieringsgrad  11,0 % 
Tabell 10. Handlingsregler og målsetting. 
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Bruken av handlingsregler skal medvirke til at rammebetingelsene i budsjettprosessen er tydelig 
definert og enkle å forstå. Dette gjelder både politiske og administrative beslutningstagere. Det er 
inngått et samarbeid mellom Nord Universitet og Bodø kommune for å utvikle og styrke 
kompetansen på finansielle måltall.  

3.3.1 Resultatgrad 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Statens anbefaling på 1,75 % er vedtatt av Bodø 
bystyre. 

  Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

 Brutto driftsinntekter  -4 001 955 -3 985 826 -4 082 111 -4 096 613 -4 130 232 -4 132 460 

 Netto driftsresultat  -79 191 -6 408 54 818 42 615 11 509 11 509 

 Resultatgrad  2,0 % 0,2 % -1,3 % -1,0 % -0,3 % -0,3 % 
Tabell 11. Netto driftsresultat. Tall i 1000 kr. 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt er en av de viktigste indikatorer på kommunens 
økonomiske sunnhet og bæreevne. Den viser hvor mye kommunen har til disposisjon for eksempel til 
fondsavsetning (sparing) samt egenbidrag til finansiering av investeringer med mere.  

Oversikten viser at beregnet nettodriftsresultat forventes å være negativ i hele 
økonomiplanperioden. Dette betyr at kommunen bruker av fondsmidler for å saldere budsjett, stikk 
motsatt av statlig anbefaling og eget vedtak. Rådmannen gjør oppmerksom på at resultatgraden er 
beregnet som om driftstilpasning allerede er innfridd. I praksis betyr det at resultatet er svakere en 
tallene gir inntrykk av. 

3.3.2 Gjeldsgrad 
Gjeldsgrad viser lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter. Statens anbefaling er 75 % for hele 
låneporteføljen.  

  Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

 Langsiktig gjeld  4 123 675 4 679 088 5 498 098 5 798 010 5 897 427 5 957 168 

 Gjeldsgrad  103,0 % 117,4 % 134,7 % 141,5 % 142,8 % 144,2 % 
Tabell 12. Langsiktig gjeld og gjeldsgrad. Tall i 1000 kr. 

Hvis ikke investeringsnivået i den kommende økonomiplanperioden reduseres vil gjeldsporteføljen 
øke til 162,0 % av brutto driftsinntekter i 2022. Det er en økning i forhold til 2018 på 32,2 %. Dette er 
ikke mulig å finansiere med dagens inntekter. Selv om bystyret finner midler til å betjene rente og 
avdrag vil det ikke være midler til aktivitet i nye bygg. Det må derfor gjøres ny periodisering av 
vedtatte investeringsprosjekter og skyve noen av dem ut i tiden.  

3.3.3 Fondsgrad 
Fondsgrad viser andel av ubundne driftsfond i forhold til brutto driftsinntekter. Bodø bystyret vedtok 
dette forhold å være på 3 %. 

  Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

 Disposisjonsfond  126 897 125 910 120 055 119 232 124 265 129 297 

 Fondsgrad  3,2 % 3,2 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % 3,1 % 
Tabell 13. Fondsgrad. Tall i 1000 kr. 

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: 
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 Ha en buffer mot uforutsette hendelser. 

 Sikkerhet mot plutselige renteøkninger.  

 Handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg. 

 Egenkapital til fremtidige investeringer 

Slik det framkommer av denne økonomiplanen vil ikke kommunen klare å få satt av midler til 
disposisjonsfond, slik at kommunen kan øke sin buffer mot uforutsette hendelser. 

3.3.4 Finansieringsgrad 
Finansieringsgrad er renter og avdrag i forhold til brutto driftsinntekter. Vedtatt mål for Bodø 
kommune er 11 %. 

  Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

 Renter og avdrag  296 979 290 177 240 559 418 110 467 659 476 310 

 Finansieringsgrad  7,4 % 7,3 % 5,9 %* 10,2 % 11,3 % 11,5 % 
Tabell 14. Finansieringsgrad alle lån. Tall i 1000 kr. * Finansieringsgraden er lav i 2019 på grunn av bruk av 
avdragsutsettelse på 111 mill. kr. 

Kommunen vil bruke mer av frie midler til å betjene rente og avdrag i kommende økonomiplanen. 
Dersom det ikke er blir mulig å øke kommunens inntekter må kommunen bruke mindre inntekter på 
direkte tjenesteproduksjon. Rådmannens anbefaling er å redusere investeringsnivået og redusere 
lånekostnadene.  

3.3.5 Oppsummering handlingsregler – indeks 
Det er kombinasjonen av handlingsreglene som bestemmer hvilken tilstand kommuneøkonomien er 
i. Eksempelvis kan en kommune med en høy resultatgrad takle en økning i gjeldsgrad, mens en annen 
kommune med høy fondsgrad kan takle flere år med underskudd. I perspektivanalysen så 
introduserte rådmannen tankegangen bak en vektet indeks over handlingsreglene, der en etter beste 
evne prøver å se på totalbildet av kommunens økonomi. Tilnærmingen innebærer at en indeks på 
100 % tilsvarer en sunn kommuneøkonomi. 

  R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 

 Resultatgrad  2,0 % 0,2 % -1,4 % -1,0 % -0,3 % -0,3 % 

 Fondsgrad  3,2 % 3,2 % 3,0 % 2,9 % 3,0 % 3,1 % 

 Gjeldsgrad  103,0 % 117,4 % 134,7 % 141,5 % 142,8 % 144,2 % 

 Finansieringsgrad  7,4 % 7,3 % 5,9 % 10,2 % 11,3 % 11,5 % 

Vektet indeks 95 % 90 % 84 % 82 % 82 % 81 % 

Tabell 15. Oppsummert handlingsregler og indeks. 

Handlingsreglene over viser at kommunens økonomi forverres i økonomiplanperioden. Den vektede 
indeksen går fra et resultat på 95 %, til å havne helt nede på 80 % i slutten av perioden. Forverringen 
skyldes en kombinasjon av voksende gjeld og høyere renter, samt utfordringen med å komme i et 
positivt driftsresultat. I tillegg er det et vesentlig moment at for å oppnå resultatene i tabellen så må 
driftsreduksjonene beskrevet i kapittel 2 løses. Dersom kommunen ikke skulle klare å innfri 
effektiviseringskravene, så vil status ytterligere forverres gjennom en dårligere resultatgrad.  
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4. Tjenesteområder drift 

Driftsbudsjett       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Administrasjon 74 106 668 107 877 114 481 101 711 95 936 88 936 

Økonomi og finansavdelingen* 53 46 987 48 650 49 063 45 787 48 287 45 787 

Næring og utviklingsavdelingen 26 22 895 24 623 29 554 28 558 28 557 28 057 

Grunnskole 979 557 330 583 153 591 014 588 909 588 554 587 854 

Barnehage 281 374 446 386 864 404 692 406 542 414 392 413 992 

OK øvrig 260 214 061 239 699 243 386 225 536 223 826 225 456 

Pleie og omsorg 1 229 709 693 880 627 935 310 954 461 958 990 958 990 

HO øvrig 164 304 951 194 984 199 165 216 611 219 863 219 855 

Eiendommer 158 116 630 119 116 147 239 155 959 163 281 165 678 

Teknisk Avdeling 212 74 557 72 165 86 235 85 973 85 973 85 973 

Kommunens fellesområde 0 -2 528 216 -2 657 758 -2 800 136 -2 810 049 -2 827 661 -2 820 580 

Sum 3 437 0 0 0 0 0 -0 

Tabell 16. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. *) inkludert politisk sekretariat og 
rådmann. 

Tabellen viser avdelingenes nettorammer for kommende økonomiplanperiode. Videre detaljer er 
beskrevet i de kommende delkapitlene. I rådmannens grunnlag ligger det 3 437 årsverk til grunn. 
Samlet bruttobudsjett utgiftsside for 2019 utgjør 4,48 mrd. kr, en økning med 0,11 mrd. kr fra 2018. 

 

4.1 Administrasjonsavdelingen 

Administrasjonen       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Advokat 2 1 860 1 825 2 047 2 047 2 047 2 047 

Digitalisering og IKT 13 41 216 37 462 44 556 44 806 45 031 45 031 

HR 29 30 916 32 643 34 053 32 853 32 853 32 853 

Lærlinger* 3 7 334 11 761 13 573 14 173 14 173 14 173 

Kommunikasjon 24 22 992 21 998 21 061 20 141 20 141 20 141 

Assisterende rådmann 3 2 347 2 189 1 191 1 691 1 691 1 691 

Rådhusprosjektet 0  0 0 -2 000 -14 000 -20 000 -27 000 

Sum netto rammer 74 106 665 107 877 114 481 101 711 95 936 88 936 

Tabell 17. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. *) ansatte ved lærlingetjenesten 

Administrasjonsavdelingen har 74 årsverk fordelt på 6 kontor. I tillegg er innsparing tilknyttet 
Rådhusprosjektet lagt inn under AA sine rammer. Administrasjonsavdelingen leverer tjenester til 
samtlige ansatte i Bodø kommune og avdelingen bidrar til en kultur for «Slik gjør vi det i Bodø».  

Avdelinga har særskilt kompetanse på personaloppfølging, lærlinger, HR strategisk oppgaver, HMS og 
sykefraværsoppfølging, lønnskjøring, kommunikasjon og pressekontakt, servicetorg og arkiv, 
turistinfo, utvikling og forvaltning av kommunens IKT drift inkludert utvikling og implementering av 



Rådmannens forslag 2019-2022 

 

15 
 

digitale løsninger. Gjennom vår nye venn Tim visualiseres 
hvordan Bodø kommune skal bruke teknologi for å skape en 
bedre hverdag for kommunens innbyggere.  

Bodø kommunes satsing på velferdsteknologi er et godt eksempel 
på at samhandling mellom avdelinger gir gode synergier og 
resultater både innenfor velferdsteknologi, men også i 
implementeringen av godt personvern og IKT- sikkerhet.  

I tillegg forvalter avdelingen Bodø kommunes advokatpraksis og 
har ansvar for kommunens sikkerhets – og beredskapsarbeid. I 
løpet av 2018 har avdelingen også fått ansvar for kommunens 
kriseteam og har ansvaret for organisasjonsutviklingen fram til 
innflytting i nytt rådhus 2019.  

Resultatmålene bygger på målene i samfunnsplanen, HR-
strategien og digitaliseringsstrategien.  
 

 

4.1.1 Fokusområder 
Rådhusprosjektet 
Administrasjonsavdelinga har ansvaret for en vellykket innflytting og tilrettelegging for 
aktivitetsbaserte arbeidsplasser i Bodøs nye rådhus. Avdelingen har ansvaret for det digitale miljøet, 
beredskap og sikkerhet, et godt fungerende servicetorg og et moderne møtesenter i første etasje. 
Før innflytting har vi stort fokus på arbeidsplasskonseptet vi har valgt i rådhuset og forankring av 
dette i organisasjonen.  

Lærlinger  
Det er et viktig samfunnsoppdrag og derfor en prioritert oppgave i å øke antall lærlinger som jobber i 
Bodø kommune. Vi har i dag 93 lærlinger - målet er 100.  

Lærlingetjenesten er en viktig arena for rekruttering til kommunen. Framtidig kompetanseutfordring 
innenfor HO kan delvis løses med utdanning av lærlinger og iverksettelse av kompetanseløp for 
helsefagarbeidere i kommunen.  

Lønn 
Lønnsseksjonen er organisert i HR-kontoret og består i dag av til sammen 8 årsverk. Oppgavene 
består i lønnsutbetalinger til ansatte i Bodø kommune, Fauske kommune og 10 andre selskaper. 
Seksjonen har i løpet av de siste 5 månedene mistet 3 av de mest erfarne rådgiverne som følge av 
langvarig sykefravær og fødselspermisjon. Dette har bidratt til store leveranseproblemer og en mer-
arbeidsbelastning på de resterende ansatte som ikke kan forsvares over tid. HR-kontoret ser på 
lønnskjøring som en av kontorets primærarbeidsoppgaver som må ivaretas med en av kombinasjon 
av periodevis innleie, intern utlysning av 1 års vikariat samt intern mobilisering av ressurser fra HR-
kontoret. 

Resultatmål – Administrasjonen 

 Sykefraværet skal være lavere enn 4,5 % 

 To tiltak i tiltaksplanen i 10-faktor undesøkelsen skal følges opp 

 Digitalisering av lønnsarbeidet (robotisering) 

 99,8 % oppetid på driftsavtale ATEA 

 En interkommunal samvirkeøvelse skal gjennomføres i 2019 

 Tjenestene skal være operative fra dag èn i nytt rådhus 
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HR-strategi 
HR-strategien peker på tre hovedmål, der «Ledere som omsetter ord til handling» er hovedmål en. 
Organisasjonen etterspør i stor grad lederopplæring og kompetanseheving innenfor dette området.  
HR-kontoret skal i 2019 få på plass et eget lederprogram for nye ledere i Bodø kommune. Verktøy 
som vil bli benyttet er e-læring i kombinasjon med temasamlinger, HR-kaffe og fagkurs med aktuelle 
temaer.  

Hovedmål to: «Optimal bruk av kompetanse» og hovedmål tre: Kultur for nytenking» beskriver 
behovet for kontinuerlig læring og utvikling, fleksibilitet og vilje til å ta i bruk ny teknologi. 

Et av tiltakene vil være igangsetting av «Onboarding» konseptet som skal sikre at nytilsatte får en 
god introduksjon fra rekruttering og ansettelse, IT-tilganger, grunnleggende opplæring for å ta i bruk 
nødvendige fagsystemer. 

Digitalisering og velfungerende IKT plattform 
Kommunens tjenesteyting er avhengig av velfungerende IKT løsninger. l Stabil drift vil derfor ha 
høyest prioritet også de fire neste årene. Dette må kombineres med en forvaltning av kommunens 
IKT- plattform som gjør at brukerne får de de har behov for.  

Ulike smartsatsinger kombinert med et stadig økende behov for effektivisering medfører at 
kommunen i stadig større grad benytter digitalisering som virkemiddel. Disse satsingene bringer med 
seg nye plattformer, ny arbeidsmetodikk og økt fokus på arbeidsprosesser. IKT vil koordinere dette 
arbeidet slik at det benyttes felles prosesser og felles metodikk. De nye plattformene som anskaffes 
skal integreres inn mot kommunens sentrale plattform for å sikre effektiv utnyttelse av data på tvers 
i organisasjonen. 

Kommunikasjon 
Det viktigste i Kommunikasjon i 2019 er å få den nye hjemmesida til å virke til beste for innbyggerne i 
kommunen gjennom å presentere våre tjenester både en enkel og god måte. Samtidig skal 
kommunen presentere en ny kommunikasjons- og innbyggerstrategi som tar den nye portalen inn 
som et viktig virkemiddel for kommunikasjonen. Vi skal fortsette arbeidet med å bygge et godt 
omdømme for kommunen, ikke minst i samarbeid med HR-kontoret i forhold til rekruttering.  

Kommunal saksbehandling 
Kommunikasjon- og service setter innbyggere, næringsliv og turister i fokus ved å være tilgjengelige i 
ulike kommunikasjonskanaler. Virksomheten tilbyr informasjon, digital veiledning, innsynsløsninger 
og elektronisk kommunikasjon. Bodø kommune følger arkivloven med forskrifter og 
personvernforordningen gjennom å etablere sikre systemer for saksbehandling.  

Sikkerhet og beredskap  
Bodø kommunes høye ambisjonsnivå innen sikkerhet og beredskap skal videreføres i 2019. 
Kommunen skal med bakgrunn i revidert helhetlig ROS-analyse, «ROS Bodø 2018» 
m/oppfølgingsplan, jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder å 
gjennomføre en større samvirkeøvelse. I 2019 skal kommunen fortsatt være vertskommune og en 
pådriver for det interkommunale beredskapsprosjektet «Beredskapsforum Salten». I tillegg skal 
kommunen opprettholde fokuset på informasjonssikkerhet og implementering av GDPR i hele 
organisasjonen.  

Kommuneadvokatene 
Advokatene bistår med råd og veiledning på alle tjenesteområder, og prosederer saker hvor 
kommunen er part. I 2019 videreføres vår virksomhet som før, men det vil også bli betydelige 
endringer. Innflytting i nytt rådhus vil innebære en utfordring i forhold til å ivareta kravet om 
konfidensialitet i arbeidet. Spesielt vil dette gjelde bruk av elektronisk kommunikasjon, idet postens 
tjenester reduseres og blir dermed uhensiktsmessig for vårt behov. Med hensyn til arbeidsprosesser 
møter vi nye krav til digitalisering også utenfor kommunen. I inneværende år innfører domstolene 
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den såkalte aktørportalen for utveksling av informasjon i pågående rettssaker, og om få år vil 
hovedforhandlingen foregå ved hjelp av data og ikke papirdokumenter.  

4.1.2 Tiltak 
Rådmannen har i budsjettforslaget prioritert økning i lisenser og vedlikehold av kommunens IKT 
utstyr slik at man sikrer 99,8 % oppetid. Det skal i år foretas en gjennomgang (etter avtale) av 
kommunens lisenser, og med den økningen i antall ansatte som har funnet sted vil dette beløpe seg 
til cirka 4 mill. kr. Det er iverksatt et prosjekt for å sikre at alle eksterne kostnader tilknyttet 
ansettelser blir tatt hensyn til slik at man unngår slike hopp ved reforhandling av avtaler. 

Nr Tiltak B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Administrasjonen         

1 Driftseffektivisering Rådhuskvartalet -2 000 -14 000 -20 000 -27 000 

2 Lærlingeløftet 1 700 2 300 2 300 2 300 

3 Avslutning midlertidig husleie arkiv   -320 -320 -320 

4 Digitalisering administrative tjenester 25 50 50 50 

5 Smart Bodø plattform   225 450 450 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 -275 -11 745 -17 520 -24 520 

6 Kriseteam 690 690 690 690 

B Sum vedtak i løpet av 2018 690 690 690 690 

7 Stilling Beredskap 300 800 800 800 

8 Ressursstyring i forbindelse med heltidskultur 600 600 600 600 

9 Driftsbudsjett D-IKT 5 700 5 700 5 700 5 700 

C Sum nye driftstiltak 6 600 7 100 7 100 7 100 

10 Andel av nedtrekk reiser og kurs -687 -687 -687 -687 

11 Redusering nivå budtjeneste  -100 -600 -600 -600 

12 Reduksjon porto -300 -400 -400 -400 

13 Vakanser -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

14 Reduksjon fellesposter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

15 Digitalisering    -1 200 -1 200 -1 200 

16 Driftstilpasning -1 067 -1 067 -1 067 -1 067 

D Sum innsparinger/effektiviseringer -4 154 -5 954 -5 954 -5 954 

  Sum rammeendringer 2 861 -9 909 -15 684 -22 684 

Tabell 18. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Driftseffektivisering Rådhuskvartalet. Som en del av finansieringsmodellen for det nye 

Rådhuskvartalet ligger en driftsbesparelse som skal tas gjennom samhandlingsgevinster. Det er 

forutsatt at 10 mill. kr trekkes ned på husleieavtaler, mens resterende 17 mill. kr gjelder 

stillinger. Effektiviseringen gjelder alle kontorer som flytter inn i Rådhuset, ikke bare 

administrasjonsavdelingen. 

2. Lærlingeløftet. Fullfinansiering av lærlingeløftet, 100 lærlinger. 

3. Avslutning midlertidig husleiekontrakt arkiv. Ved innflytting i det nye Rådhuset vil behovet for 

midlertidig arkiv bortfalle.  

4. Digitalisering administrative tjenester. Investering av systemer innen e-læring og andre 

moduler innebærer noe økte lisenskostnader. Gevinsten kommer i punkt 15 

5. Smart Bodø plattform. Investering til Smart- Bodøplattform innebærer noe økte 

lisenskostnader. Gevinsten kommer i punkt 15. 
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6. Kriseteam. I 2018 ble ansvaret for krise- og beredskapsteam flyttet til 

administrasjonsavdelingen.  

7. Stilling Beredskap. Styrking av beredskap jamfør samfunnsplanens satsing.  

8. Ressursstyring i forbindelse med heltidskultur. Behovet for tjenester innen ressursstyring er 

stort, og for å kunne avhjelpe HO-satsingen er det behov for 1 ekstra stilling. 

9. Driftsbudsjett D-IKT. Økningen av antall ansatte i Bodø kommune medfører økte lisenser og økte 

kostnader til avtaler og drift av kommunens IKT-systemer. 

10. Andel av nedtrekk reiser og kurs. Avdelingens andel i vedtatt nedtrekk av reise- og kursutgifter 

11. Redusert nivå budtjeneste. Det foreslås å kutte en bil i budtjenesten og sitte igjen med en 

bilrute. Påvirker samtlige som har behov for budtjeneste.  

12. Reduksjon porto. Innføring av svar inn / svar ut, og innsats på elektronisk brevutveksling 

reduserer utgifter til porto. 

13. Vakanser. Ved vakanser vurderes det kritisk om stillinger skal stå ledig midlertidig eller 

permanent, på samme måte som at det ved sykefravær vurderes om det skal leies inn vikarer. 

14. Reduksjon fellesposter. En gjennomgang av alle fellespostene som er i HR kontorets budsjetter. 

viser at forbruket er lavere enn budsjettert. Attførings-, tillitsvalgt- og erkjentlighetsbudsjettet 

reduseres til regnskap 2018 nivå. 

15. Digitalisering. Administrasjonsavdelingen har en omfattende satsing på digitalisering, og 

realisering av gevinstene av prosjektene. 

16. Driftstilpasning. Avdelingens andel av driftstilpasninger for 2019-2022. 

  Administrasjonsavdelingen Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 107 877 107 877 107 877 107 877 

A Endringer i ØP 2018-2021 -275 -11 745 -17 520 -24 520 

  Lønns- og pensjonsendring 2017/2018 3 097 3 097 3 097 3 097 

B Vedtak i løpet av 2018 690 690 690 690 

  Øvrige endringer -1 148 -1 148 -1 148 -1 148 

  Basisbudsjett 2018 110 241 98 771 92 996 85 996 

C Nye driftstiltak 2019-2022 6 600 7 100 7 100 7 100 

D Innsparing/effektivisering -4 154 -5 954 -5 954 -5 954 

  Prisstigning 1 794 1 794 1 794 1 794 

  Driftsrammer 2019-2022 114 481 101 711 95 936 88 936 
Tabell 19. Avdelingens driftsramme 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer gjelder overflytting av strømbudsjett til utbyggings- og eiendomsavdelingen. 
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4.2 Økonomi- og finansavdelingen, politikk og rådmannen  

Økonomi og finans       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Økonomikontoret 6 4 574 5 785 5 531 5 631 5 631 5 631 

Analysekontoret 1 1 628 3 001 1 041 1 041 1 041 1 041 

Regnskapsenheten 16 9 670 10 350 10 123 10 123 10 123 10 123 

Innkjøpskontoret 5 1 022 1 939 1 552 1 652 1 652 1 652 

Kemner 16 8 231 8 216 8 228 8 228 8 228 8 228 

Sum netto rammer 44 25 125 29 290 26 474 26 674 26 674 26 674 
Tabell 20. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

 

Rådmann og politikk       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Rådmannen 1 2 018 1 031 1 989 1 989 1 989 1 989 

Politisk kontor (f100) 1 13 580 12 906 15 400 13 020 15 520 13 020 

Politisk kontor (rest) 7 6 264 5 422 5 199 4 103 4 103 4 103 

Sum netto rammer 9 21 861 19 360 22 589 19 113 21 613 19 113 
Tabell 21. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

4.2.1 Økonomikontoret 
Økonomikontoret leverer tjenester innenfor økonomisk planlegging og styring, finans, rådgiving og 
veiledning, finansiering, prosjektdeltakelser og utredninger. Kontorets hovedoppgave er å gi 
politikere et korrekt og godt beslutningsgrunnlag i saker som angår økonomi, finans og finansiering. 
Økonomikontoret består av til sammen 6 årsverk med et totalt budsjett på 5,5 mill. kr. 

 

4.2.2 Regnskap 
Regnskapsenheten leverer regnskapstjenester til Bodø kommune, kommunale foretak og øvrige 
nærstående selskap. Regnskapsenheten har 16 stillinger fordelt på to seksjoner, fakturerings- og 
regnskapsseksjonen og har et budsjett på 9,7 mill. kr. 

 

  

Resultatmål – Økonomikontoret 

 Sykefravær under 3 % 
 Digitalisere opplæring – innføre e-læring 
 Utarbeide økonomireglement for Bodø kommune 
 Støtte opp under prosess om økt handlingsrom for Bodø kommune 

Resultatmål – Regnskap 

 Sykefravær under 7 % 
 Flytte inn i nytt rådhus og ha en god prosess rundt dette 
 Fortsette arbeidet med digitalisering og automatisering 
 Få på plass interne rutinebeskrivelser 
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4.2.3 Kemner 
Kemneren innfordrer skatter og avgifter for staten, samt gjennomfører arbeidsgiverkontroll og føring 
av skatteregnskap. Egen inkassoseksjon driver innfordring av kommunale krav. Kontoret leverer også 
tjenester til andre kommuner som Røst, Bø, Beiarn, Gildeskål. Kemneren har 16 årsverk og et 
budsjett på 8,2 mill. kr. 

 

4.2.4 Analyse 
Analysekontoret har som formål å gjennomføre analyser innenfor alle driftsområder og bidra til 
modernisering og samhandling i Bodø kommune. Dette må sees i sammenheng med den digitale 
transformasjonen som vil påvirke arbeidslivet i tiden fremover. Det er utviklet et helhetlig digitalt 
styringssystem for Bodø kommune som er unikt sammenlignet med andre tilsvarende 
styringssystem. Kommende periode vil bli benyttet til å etablere styringssystemet i organisasjonen 
ytterligere. Det er mye analysekompetanse knyttet til drift og planlegging i Bodø kommune. For å 
oppnå synergier vil analysekontoret samordne en del analysereressurser på tvers av avdelingene. 
Analysekontoret tilbyr også prosjektledelse innen digitalisering/robotisering. Analysekontoret består 
av 1 årsverk. 

 

4.2.5 Innkjøp 
Innkjøpskontorets oppgaver er å gjennomføre anbudsprosesser i forbindelse med kjøp av varer og 
tjenester. Hovedoppgaven er å etablere langsiktige rammeavtaler for egen kommune og 19 andre 
kommuner som er med i innkjøpssamarbeidet «Samordna innkjøp i Nordland». Også andre typer 
anbudsprosesser utføres og løpende rådgivningstjenester for egen og andre kommuner i 
innkjøpssamarbeidet er en del av oppgaven.  

Kontoret arbeider med mål om at alle avdelinger, kommunale foretak og enheter i kommunen 
gjennomfører anskaffelser etter gjeldene regler og lover for offentlige anskaffelser (LOA). Herunder 
også tiltak mot sosial dumping, svart arbeid og klimautfordringer. 

Kontoret følger opp lojalitet rundt gjeldende avtaler for å sikre god kontraktforvaltning og forsvarlig 
og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser. Videre jobber kontoret med 
kompetanseheving rettet mot anbudspersonell og innkjøpere, rådgivning i forbindelse med 
anbudsprosesser, og gjennom dette sikre godt omdømme for Bodø kommune og samarbeidende 

Resultatmål – Kemner 

 Sykefravær under 7 % 
 Direktoratets målkrav til arbeidsgiverkontroll skal oppfylles 
 Skattedirektoratets resultatkrav på innfordring skal oppfylles 
 Inntektene økes gjennom overtakelse av skatteoppkrevertjenesten for flere kommuner 

Resultatmål – Analyse 

 Sykefravær under 1 % 
 Etablere styrhuset som Bodø kommunes helhetlige digitale styringssystem 
 Samordne analyseressurser i Bodø kommune 
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kommuner. Kontoret har 5 årsverk.

 

4.2.6 Politikk 
Politisk sekretariat består av 6,5 årsverk. 4 årsverk er direkte knyttet til sekretariatsfunksjonen for 
bystyre, formannskap og bystyrets komiteer, råd og utvalg. I tillegg håndterer kontoret oppgaver 
knyttet til gjennomføring av valg, borgerlig vigsel, arrangementer og vennskapsbyer, 
informasjonsvirksomhet og samordning av prosesser mellom administrativt og politisk nivå. 2,5 
årsverk er representert ved nærmiljølederne som har sekretariatsfunksjon for 
kommunedelsutvalgene, og som skal koordinere lokale initiativ og stedsutvikling i lokalmiljøet.  

Budsjettet for området politikk videreføres etter samme prinsipp som tidligere. Budsjettet for politisk 
aktivitet har over flere år hatt merforbruk på reiser, kurs/ opplæring og representasjon i forhold til 
budsjett. Dette er det i år tatt høyde for ved at budsjettet i større grad reflekterer et korrekt 
kostnadsbilde, noe som innebærer nedtrekk i andre budsjettposter for å tilpasse budsjettrammen.  

Rammen er økt på grunn av innmeldte behov knyttet til godtgjøring (politisk rådgiver) og opprettelse 
av kommunedelsutvalg for Væran. I tillegg har bystyret vedtatt todagersvalg i de store valgkretsene, 
noe det er tatt høyde for i budsjettet. For delvis å kompensere for de nevnte forhold er budsjettet til 
formannskapets disposisjon redusert til 200 000 kr. I tillegg er rammen for arrangementer knyttet til 
vennskapsbyer og arrangementsstøtte tatt ned til 200 000 kr.  

 

4.2.7 Rådmann 
Rådmannen er øverste administrasjonsleder og er bindeledd mellom administrasjonen og politikk. 
Kontoret består av 1 ansatt og har et budsjett på 2 mill. kr. 

4.2.8 Tiltak 
Nr Tiltak B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Økonomi- og finansavdelingen          

1 Avslutning prosjekter -2 010 -2 010 -2 010 -2 010 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 -2 010 -2 010 -2 010 -2 010 

B Sum vedtak i løpet av 2018 0 0 0 0 

C Sum nye driftstiltak 0 0 0 0 

2 Andel av nedtrekk reiser og kurs -120 -120 -120 -120 

3 Reduksjon av 1 årsverk på regnskapsenheten -600 -600 -600 -600 

Resultatmål – Innkjøp 

 Sykefravær under 3 % 
 Strukturere og dokumentere økonomisk resultat på 10 % av gjennomførte anbud i 

forhold til tidligere avtaleperiode 
 Minst 35 % av innkjøpet skal genereres gjennom bruk av EHF standard ordre basert på 

EHF vare/tjenestekatalog 
 Salg av tjeneste på 0,25 mill. kr til øvrige kommuner i SIN (utover medlemsavgift) 

Resultatmål – Politikk 

 Sykefravær under 3 %  
 Full digitalisering av godtgjøring og reiseutgifter  
 Full integrasjon av ny innsynsløsning 
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4 Holde stillinger vakante -200       

5 Helårseffekt reduksjon stilling kemner -281 -281 -281 -281 

6 Salg av tjenester innkjøp og kemner -869 -869 -869 -869 

7 Driftstilpasning -266 -266 -266 -266 

D Sum innsparinger/effektiviseringer -2 336 -2 136 -2 136 -2 136 

  Sum rammeendringer -4 346 -4 146 -4 146 -4 146 

Tabell 22. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Avslutning prosjekter. Analysekontoret har hatt ansvaret for en del store prosesser tilknyttet 

heltidskultur. Når heltidskulturprosjektet går over i normal tjeneste, er analysekontorets 

involvering mindre.  

2. Andel av nedtrekk reiser og kurs. Avdelingens andel i vedtatt nedtrekk av reise- og kursutgifter. 

3. Reduksjon av 1 årsverk på regnskapsenheten. Det foreslås å trekke inn en vakant 

konsulentstilling på regnskap.  

4. Holde stillinger vakante. Ved vakanser vurderes det kritisk om disse skal stå ledig midlertidig 

eller permanent, på samme måte som at det ved sykefravær vurderes om det skal leies inn 

vikarer. 

5. Helårseffekt reduksjon stilling kemner. Kemneren reduserte med en stilling i budsjett 2018, 

helårseffekt oppnås i 2019. 

6. Salg av tjenester innkjøp og kemner. Bodø kommunes innkjøpskontor og kemner tilbyr tjenester 

til andre kommuner. Samarbeid med andre kommuner gir stordriftsfordeler og profesjonalisert 

tjeneste til alle deltagerne.  

7. Driftstilpasning. Avdelingens andel av driftstilpasninger for 2019-2022. 

 

Nr Tiltak B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Rådmann og politikk         

1 Valg 1 440 0 0 0 

2 Midlertidige lokaler Moloveien 16 -1 383 -1 654 -1 654 -1 654 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 57 -1 654 -1 654 -1 654 

3 Politisk rådgiver 960 960 960 960 

4 Husleie Moloveien 16 675       

5 Kommunedelsutvalg Væran 50 110 110 110 

B Sum vedtak i løpet av 2018 1 685 1 070 1 070 1 070 

6 2-dagers valg 1 000 0 2 500 0 

C Sum nye driftstiltak 1 000 0 2 500 0 

7 Andel av nedtrekk reiser og kurs -185 -185 -185 -185 

8 Redusert arrangementsbudsjett -550 -550 -550 -550 

9 Vakanser - driftseffektivisering -150 -300 -300 -300 

10 Driftstilpasning -227 -227 -227 -227 

D Sum innsparinger/effektiviseringer -1 112 -1 262 -1 262 -1 262 

  Sum rammeendringer 1 630 -1 846 654 -1 846 

Tabell 23. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Valg. Det er kommunevalg i 2019 og stortingsvalg 2021.  

2. Midlertidige lokaler Moloveien 16. Husleieavtalen i Moloveien 16 avsluttes når det flyttes inn i 

det nye rådhuset. 
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3. Politisk rådgiver. I henhold til godtgjøringsreglementet er det ansatt en politisk rådgiver. 

4. Husleie Moloveien 16. På grunn av senere innflytting i nytt rådhus enn budsjettert, vil det 

påløpe ekstra husleiekostnad i 2018. 

5. Kommunedelsutvalg Væran. Bystyret har vedtatt oppretting kommunedelsutvalg i Væran. 

6. 2-dagers valg. Bystyret har vedtatt at det skal være 2-dagers valg. Dette medfører ekstra 

utgifter. 

7. Andel av nedtrekk reiser og kurs. Avdelingens andel i vedtatt nedtrekk av reise- og kursutgifter. 

8. Redusert arrangementsbudsjett. Det foreslås å justere arrangementsbudsjettet ned til 0,6 mill. 

kr, hvorav 0,2 mill. kr er knyttet til vennskapsbyer og arrangementsstøtte og resterende 0,4 mill. 

kr er knyttet til kulturformål. 

9. Vakanser – driftseffektivisering. Ved vakanser vurderes det kritisk om disse skal stå ledig 

midlertidig eller permanent, på samme måte som at det ved sykefravær vurderes om det skal 

leies inn vikarer. 

10. Driftstilpasning. Avdelingens andel i bestemte driftstilpasninger for 2019-2022. 

 

  Økonomi og finans Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 29 290 29 290 29 290 29 290 

A Endringer i ØP 2018-2021 -2 010 -2 010 -2 010 -2 010 

  Lønns- og pensjonsendring 2017/2018 1 762 1 762 1 762 1 762 

B Vedtak i løpet av 2018 0 0 0 0 

  Øvrige endringer -91 -91 -91 -91 

  Basisbudsjett 2018 28 950 28 950 28 950 28 950 

C Nye driftstiltak 2019-2022 0 0 0 0 

D Innsparing/effektivisering -2 336 -2 136 -2 136 -2 136 

  Prisstigning -141 -141 -141 -141 

  Driftsrammer 2019-2022 26 474 26 674 26 674 26 674 
Tabell 24. Avdelingens driftsramme 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer gjelder flytting av strømbudsjettet til Utbyggings- og eiendomsavdelingen som 
vedtatt i tertialrapport 2 - 2018. 

  Rådmann og politikk Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 19 360 19 360 19 360 19 360 

A Endringer i ØP 2018-2021 57 -1 654 -1 654 -1 654 

  Lønns- og pensjonsendring 2017/2018 545 545 545 545 

B Vedtak i løpet av 2018 1 685 1 070 1 070 1 070 

  Øvrige endringer 915 915 915 915 

  Basisbudsjett 2018 22 562 20 236 20 236 20 236 

C Nye driftstiltak 2019-2022 1 000 0 2 500 0 

D Innsparing/effektivisering -1 112 -1 262 -1 262 -1 262 

  Prisstigning 139 139 139 139 

  Driftsrammer 2019-2022 22 589 19 113 21 613 19 113 
Tabell 25. Avdelingens driftsramme 2019-2022. Tall i 1000 kr. 
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Øvrige endringer gjelder endringer vedtatt i tertialrapport 1 og 2 - 2018: Flytting av 
effektiviseringskrav til rammeområde 8, samt flytting av strømbudsjett til Utbyggings- og 
eiendomsavdelingen.  

4.3 Nærings- og utviklingsavdelingen 

Tabell 26. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Nærings- og utviklingsavdelingen (NU) har stor bredde i funksjoner, arbeidsoppgaver og kompetanse. 
Avdelingen er på flere områder Bodø kommunes strategiske fagmiljø og legger mye innsats i god 
koordinering, involvering og samhandling med kommunens tjenesteområder og fagmiljøer.  

NU er delt i to seksjoner og har totalt 26 årsverk, inkludert engasjementer tilknyttet større 
utviklingsprosjekter som gjennomføres på vegne av Bodø kommune og Bodøsamfunnet. Avdelingen 
har grenseflate mot, og samhandler med eksterne aktører som næringslivet, kunnskapsmiljøene, 
regionale og nasjonale aktører, nabokommuner og Nordland fylkeskommune.  

NU 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. 

For 2019 foretar avdelingen en del økonomiske tilpasninger som følge av redusert ramme. Rammen 
gir dog fortsatt mulighet til å opprettholde kommunens satsninger på Smart Bodø, ByLab, Grunding, 
NBNF, sikkerhet og beredskap samt følge opp arbeid med innovasjon. I tillegg vil avdelingen holde 
oppe «trykket» innenfor mangfoldsområdet og det boligsosiale arbeidet.  

 

4.3.1 Plan og samfunnsseksjonen 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2018. Samfunnsplanen er Bodø kommunes nye 
overordnede styringsdokument som gir retning for andre planer og aktivitet. I løpet av 2019 vil Bodø 
kommune starte arbeidet med ny planstrategi. I planstrategien skal bystyret ta stilling til det samlede 
planbehov i kommende fireårsperiode.  

Et planmessig nybråttsarbeid ble startet opp i 2018 i forhold til å lage en bylogistikkplan. Dette 
kommer i kjølvannet av kommunens involvering i det nasjonale forskningsprosjektet om 
bylogistikkplaner – NORSULP. Gjennom dette arbeidet skal kommunen sammen med bransjen sikre 
at vi får en god gjennomføring av godsflyten i Bodø sentrum i årene som kommer.  

Den sjette utgaven av trafikksikkerhetsplanen behandles i 2019. Trafikksikkerhetsarbeidet 
videreføres i tråd med føringer i ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet samt ny Nasjonal 
Transportplan. Bodø kommune jobber med resertifisering som Trafikksikker kommune. 

Nærings- og utvikling       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Stab felles 2 4 789 4 552 4 433 4 504 4 501 4 505 

Plan og samfunn 9 7 945 9 030 7 504 7 531 7 531 7 531 

Næring og etablering 9 4 912 7 568 7 747 7 734 7 736 7 736 

Utvikling og prosjekter 6 5 249 3 473 9 870 8 790 8 790 8 285 

Sum netto rammer 26 22 895 24 623 29 554 28 558 28 557 28 057 

Resultatmål – Nærings- og utviklingsavdelingen 

 Avdelingen tilstreber et sykefravær lavere enn 4 % og tilrettelegger for fortsatt godt 
arbeidsmiljø. 
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Bystyret vedtok i 2018 handlingsplan for trivsel og gode levekår. En egen tiltaksdel med hovedfokus 
på å utjevne de sosiale helseforskjellene i befolkningen rulleres årlig i perioden. Et årshjul for «Det 
gode liv i Bodø» planlegges lansert i 2019 

Kommunens satsning på boliger og bomiljø følger vedtatt boligplan for 2018 – 2021. Planen er en 
overordnet strategiplan for kommunens boligpolitiske og boligsosiale aktivitet. Om lag halvparten av 
de 62 tiltakene i handlingsdelen er igangsatt eller gjennomført. 

For å styrke kommunens arbeid med det boligsosiale er det etablert et «Boligforum». I løpet av 2019 
skal forumet utarbeide prinsippdokument for plassering og etablering av kommunale boliger som 
sikrer spredning og mangfold i kommunen.  

Mangfoldsarbeidet vil rette seg mot inkluderings- og integreringstiltak som sikrer deltakelse for alle 
innbyggerne i arbeids- og samfunnslivet. Et godt inkluderingsarbeid vil kreve tett samarbeid med 
offentlige etater, frivillige og flerkulturelle organisasjoner, private aktører m.m. Gjennom 
pilotkommunesatsingen i samarbeid med NFK, skal det jobbes med rekruttering av arbeidskraft 
gjennom arbeidsinnvandring, og økt kvalifisering av innvandrere som er bosatt i kommunen. 
Arbeidet med internasjonal uke, barnas internasjonale dag og frivillighetsdag i samarbeid med 
frivillighetssentralen og andre arrangementer skal videreutvikles. Tilskuddsmidler fra IMDI og Bodø 
skal bidra til et mer mangfoldig Bodø.  

Klima- og miljøarbeid har stor spennvidde og omhandler strategisk planarbeid, miljøregnskap, 
forvaltningsplaner for verneområder, prosjekter samt bidrag inn i andres planer, prosjekter og i 
miljøteamet. Ny by – ny flyplass har et omfattende miljøfokus. Håndtering av forurensede masser er 
et arbeidskrevende arbeidsfelt som krever kompetanse bør være kommunalt styrt. Implementering 
av handlingsplan for vannrammedirektivet er iverksatt. Prosjektet omfatter alle Salten-kommunene 
og var planlagt sluttført i mai 2019. Arbeidet planlegges videreført gjennom ekstern finansiering. 
Arbeidet med sertifisering av offentlige og private miljøfyrtårnvirksomheter videreføres.  

 

4.3.2 Næring, utvikling og innovasjonsseksjonen 
Næring, utvikling og innovasjonsseksjonen har ansvaret for prosjektene Ny By - Ny Flyplass, Smart 
Bodø, Sikkerhets & Beredskapshovedstaden, Luftfartssatsingen «Flybyen», Bodø i Vinden, og DA 
pilaren Motor i Nord. I tillegg inngår all næringsrettet virksomhet, samt landbruk- skogbruk – havbruk 
- og viltforvalting 

Seksjonen jobber for å legge til rette for offentlige og private arbeidsplasser, grundersatsning og å 
øke innovasjonskraften i regionen vil fortsette. I 2019 vil et samarbeidsprosjekt innen «Akkvisisjon» 
gjennomføres sammen med BRUS, BNF, NHO og Nord universitet. Akkvisisjon er arbeid tilknyttet 
bedriftsetableringer med mål om å tiltrekke seg organisasjoner og bedriftsetableringer utenfra til 
Bodøregionen. Grundersatsingen til Bodø kommune vil fortsette gjennom samarbeidsprosjektet 
«Gnist grunderuke» og det nylig etablerte næringsfondet vil aktiveres og gjøre sine første tildelinger. 
Etter «Innovasjonsutvalgets konklusjoner» ble fremlagt har det vært arbeidet med en rekke initiativ 
sammen med private næringslivsaktører. Dette arbeidet vil forsterkes med særlig fokus rettet mot 
områdene: Marin, Opplevelser, Helse og Luftfart hvor Bodø anses å ha et konkurransefortrinn samt 

Resultatmål – Plan- og samfunnsseksjonen 

 Revidere kommunens planstrategi 

 Rullere klima- og energiplan  

 Utarbeide miljøregnskap. 

 Oppfølgning av kommunens boligplan. 

 Styrke arbeidet med mangfold og integrering til arbeidslivet. 

 Etablere kommunikasjonsstrategi for medvirkning. 
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betydelig potensiale. Formålet er å stimulere til vekst, tilflytting og skape varige kunnskapsbaserte 
arbeidsplasser. 

Utover tradisjonell landbruk -, skogbruk -, havbruk - og viltforvaltning vil stedsutviklingsprosjektet 
«Kulturveien 2» i den sørligste kommunedelen videreføres mot endelig politisk beslutning. 
Prosjektet etableres med nødvendige prosjektstyringsstrukturer og jobber ut et konkret innhold med 
kostnadsplan for å utvikle fylkesvei 812 (fra Tuv/Saltstraumen til E6 i Saltdal) til en sterk og tydelig 
merkevare. 

 

4.3.3 Prosjekter 
Prosjekt «Ny by - ny flyplass» er nå i fase 2 etter godkjenning av prosjektet juni 2017 med 
finansiering tidlig i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Fase 2 er definert å omfatte aktiviteter 
knyttet til å frembringe informasjon – og faktagrunnlag for endelig stortingsbeslutning om bygging av 
ny lufthavn høsten 2019. Bodø kommune vil fortsette å jobbe tett sammen med de to øvrige 
aktørene Avinor og Forsvarsbygg knyttet til følgende hovedoppgaver: 

- Fremskaffe totale kostnader for flytting og bygging av ny lufthavn, samt få på plass 
fullfinansiering. Herunder å få på plass en økonomisk gjennomføringsmodell for lokalt bidrag.  

- Utarbeide plan – og prosjektgrunnlag ny flyplass som resulterer i vedtak om områdeplan i 
2019, oppstart og gjennomføring av Avinors forprosjekt i 2019 og gjennomføring av 
planarbeid for adkomstløsning (Statens vegvesen) 

- Få på plass plangrunnlag ny bydel (starte arbeidet med utarbeidelsen av en ny 
kommunedelplan, KDP i 2018 med sikte på vedtak juni 2022) 

- Fastsette juridiske og økonomiske rammebetingelser for miljøoppryddingen 

Resultatmål – Næring, utvikling- og innovasjonsseksjonen 

 Ny by - ny Flyplass. Framskaffe endelig beslutningsgrunnlag for Stortinget om 

bygging av ny flyplass og frigjøring av arealer til ny bydel innen høsten 2019 (våren 

2020). Få på plass grunnlag for etablering av næringsutviklingsprogram for 

arbeidsplasser og verdiskapning. 

 Smart Bodø. Videreutvikle «Bylab’en» i Stormen bibliotek som arena for innbygger 

involvering og samskaping. Øke antallet prosjekter som er direkte synlige for 

innbyggere på kort sikt.  

 Sikkerhets og Beredskapshovedstaden. Fullføre mulighetsstudien Albertmyra II og ta 

prosjektet over i neste fase 

 Luftfartssatsingen prosjekt Flybyen. Få på plass utstyr for håndtering av store fly, 

nye internasjonale direkteruter og etablering av flyfrakt av sjømat fra Bodø  

 Bodø i Vinden. Gjennomføre en større kampanje og minst et kompetansehevende 

tiltak tilsvarende #smartpånett, samt selge inn 15 partnerskap med kontrakt på to år. 

 Motor i Nord. Implementere prosjekt innen «Akkvisisjon» samt føre fram minimum 3 

søknader som godkjennes innen pilaren. 

 Tilrettelegge for konkrete prosjekter knyttet til «Innovasjonsutvalgets» 

konklusjoner innen sektorene. Marin, Opplevelser, Helse og Luftfart 

 Videreutvikle stedsutviklingsprosjektet «Kulturveien 2 (fylkesvei 812)»  

med mål om å skape en tydelig og sterk merkevare i kommunens sørligste område 
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- Supplere kommunens nåværende strategiske næringsplan med en forsknings-, utviklings- og 
innovasjonsstrategi knyttet til bydelområdet, og eventuelt en egen næringsstrategi. 

 

I løpet av perioden må også en rekke viktige premisser for prosjektet avklares. Herunder taksering av 
eiendommene og forberedelse av hjemmelsoverføring. Flystasjonen vil være en operativ 
kampflybase ut 2021, og det blir viktig å planlegge tilgang til arealet i perioden frem til da slik at 
fremdriften i byggeprosjektet opprettholdes. 

Smart Bodø programmet hadde sitt endelig gjennombrudd i 2018 ved å vinne en rekke 
prosjektutlysninger. For 2019 økes bevilgningen med 0,6 mill.kr. Fokus vil være på å implementere 
første moduler i «Smartere Transport» sammen med partnerne NFK, Avinor og Telenor. I tillegg vil 
innovasjonspartnerskapet med Innovasjon Norge på «Smart IoT arkitekturløsning» fortsette. 
Bylab’en vil i 2019 videreutvikles hvor målet er at denne også skal tas i bruk av organisasjoner og 
selskap utenfor Bodø kommune i medvirkningsprosesser med byens innbyggere. I tillegg vil det bli 
implementert en rekke mindre men forhåpentligvis synlige prosjekter for innbyggere tilknyttet 
sensorteknologi. 

Nye smarte Bodø er gjennom strategisk samfunnsplan definert som overbyggingen for mye av 
kommunens utviklingsarbeid på tvers av avdelinger. En viktig oppgave i så måte er å koordinere og 
koble opp ulike initiativ med eksterne ressursmiljøer og leverandører. I dette arbeidet ligger det også 
deltakelse i en del sentrale nettverk som for eksempel «KS storbynettverk for smarte byer». Disse 
bidrar til å få på plass samarbeidsprosjekt mellom norske og nordiske byer samt kunnskapsmiljøer 
over hele Norge. 

I prosjektet «Bodø – Norges sikkerhets og beredskapshovedstad» vil mulighetsstudien for 
Albertmyra II fullføres og prosjektet tas inn i neste fase. Prosjektet videreføres frem til 2021 og 
finansieres gjennom tilskudd fra Nordland fylkeskommune og en styrkning av budsjettet til NU-
avdelingen med 1 mill. kr fordelt over to år. Målsettingen er å legge et grunnlag for å etablere et 
større senter for regional sikkerhet og beredskap i nært samarbeid med flere beredskapsetater. 
Luftfartssatsingen prosjekt Flybyen» jobber videre i samarbeid med Avinor om å få på plass utstyr for 
håndtering av større fly ved Bodø lufthavn. Tiltaket har sin bakgrunn i forbindelse med Bodø som 
nødlufthavn, men vil også kunne legge til rette for kommersielle muligheter som flyfrakt av sjømat. 
Prosjektet støtter også opp og jobber aktivt med internasjonal ruteutvikling for regionen. 

«Bodø i Vinden» går inn i sitt ellevte driftsår i 2019 og oppfattes som mer aktuelt enn noensinne. 
Med flere store by-utviklingsprosjekter på gang, er det viktig at vi sørger for å fortsette å holde oss 
aktuelle utenfor egen region. Den svake befolkningsveksten viser også at vi fortsatt må jobbe for å 
rekruttere arbeidskraft til regionen, og særlig ung arbeidskraft. De fleste partnerskapskontrakter 
utløper i 2018, og ambisjonen for 2019 er å resignere minimum 15 bedrifter i partnerskapet. Dette vil 
gi det økonomiske grunnlaget som må til for å gjøre et godt arbeid og utforme kampanjer med 
nasjonal kraft. Bodø i vinden skal drive utadrettet kommunikasjonsarbeid hvor vi forteller de gode 
historiene om å bo, leve og jobbe i regionen. Dette gjør vi gjennom innholdsmarkedsføring og 
kampanjearbeid. I tillegg skal vi drive kompetansehevende arbeid om kommunikasjon og 
markedsføring ut mot partnerbedrifter og lokalt næringsliv. 

Motor i Nord er en av tre pilarer i fylkeskommunens nye DA-program 2018-2020 rettet mot å øke 
sysselsettingen i regionen. Pilaren «Motor i Nord» skal skape arbeidsplasser og aktivitet både lokalt 
og regionalt, samt verdier nasjonalt og globalt. I 2019 vil et prosjekt implementeres innen 
«Akkvisisjonsarbeid», det vil si aktivt målrettet arbeid for å få organisasjoner og virksomheter til å 
etablere seg i Bodø regionen med dertil varige kunnskapsbaserte arbeidsplasser. I tillegg forventes 
det å kunne føre fram et antall prosjektsøknader med målsetting om utvikling av lokalt offentlig og 
privat næringsliv. 

Sentrumsutviklingsprosjektet 
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Sentrumsutviklingsprosjektet ble avsluttet i 2018. Prosjektet gikk over tre år med støtte fra Nordland 
fylkeskommune og næringslivet. Bodø fikk i 2018 prisen for årets sentrum. Kommunen har sammen 
med Bodø gårdeierforening etablert Bodø sentrumsforum AS. Selskapet skal styrke samhandling og 
utvikle attraktivitet og handel i Bodø sentrum. Bodø kommunes andel på 0,4 mill. kr. til selskapets 
drift finansieres i 2019 gjennom bruk av næringsfond. Finansiering utover i planperioden vurderes på 
nytt i 2019. 

4.3.4 Tiltak 
Nr Tiltak B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Næring og utvikling         

1 Endring i prosjekter i perioden 3 640 2 778 2 777 2 777 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 3 640 2 778 2 777 2 777 

B Sum vedtak i løpet av 2018 0 0 0 0 

2 Korrigert feil på budsjett til sikkerhet 820 820 820 820 

3 Nytt prosjekt Sikkerhet og beredskap 0 500 500 0 

4 Smart Bodø 0,5 stilling m.m. 600 870 870 870 

C Sum nye driftstiltak 1 420 2 190 2 190 1 690 

5 1 årsverk -700 -700 -700 -700 

6 Andel av nedtrekk reiser og kurs -287 -287 -287 -287 

7 Driftstilpasning -245 -245 -245 -245 

D Sum innsparinger/effektiviseringer -1 232 -1 232 -1 232 -1 232 

  Sum rammeendringer 3 828 3 736 3 735 3 235 

Tabell 27. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Endring i prosjekter i perioden. Dette er tiltak fra tidligere økonomiplaner som er videreført. 
Hovedsakelig består endret framdrift i prosjekter på utviklingsseksjonen. Inkludert i tallene ligger 
et nedtrekk på 1 mill. kr vedrørende rullering av planer som trekkes inn i 2019. 

2. Feil budsjett ansvar 1550. Det ble i fjorårets økonomiplan lagt inn en redusert utgift i budsjettet, 
mens inntekten ikke ble justert tilsvarende. Dette medførte at prosjektets kommunale bidrag ble 
borte, noe som ikke var i henhold til tilsagnsbrevet fra statlige myndigheter. Dette er nå 
korrigert, slik at følgefeilen i kommende årene også er blitt rett. 

3. Sikkerhet og beredskap – nytt prosjekt i årene 2020 og 2021. Luftfartssatsingen prosjekt 
Flybyen» jobber i samarbeid med Avinor videre om å få på plass utstyr for håndtering av større 
fly ved Bodø lufthavn. Tiltaket har sin bakgrunn i forbindelse med Bodø som nødlufthavn, men 
vil også kunne legge til rette for kommersielle muligheter som flyfrakt av sjømat.  

4. Smart Bodø. Satsningen i Bylab’en vil i 2019 videreutvikles hvor målet er at denne også skal tas i 
bruk av organisasjoner og selskap utenfor Bodø kommune i medvirkningsprosesser med byens 
innbyggere. Avdelingen styrkes i 2020 med varig finansiering av koordineringsfunksjonen. 

5. 1 årsverk. NUA har kuttet 1 stilling på sektoren plan og samfunn for å komme i mål med 
avdelingens innsparingskrav. 

6. Andel av nedtrekk reiser og kurs. NUA sin andel var beregnet til 0,287 mill. kr. Avdelingen har 
kuttet ulike poster for å komme i mål med dette kravet. Noe reising må påregnes på grunn av 
arbeidsoppgavenes karakter. 

7. Driftstilpasning. NUA sin andel var beregnet til 0,245 mill. kr. Avdelingen har kuttet utgifter til 
kjøp av konsulenttjenester og kontorutgifter/kontormateriell.   
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  Næring og utviklingsavdelingen Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018         24 623          24 623          24 623          24 623  

A Endringer i ØP 2018-2021           3 640            2 778            2 777            2 777  

  Lønns- og pensjonsendring 2018           1 059            1 059            1 059            1 059  

B Vedtak i løpet av 2018              -                -                -                -   

  Øvrige endringer              -             -904            -904            -904  

  Basisbudsjett 2018         29 322          27 555          27 554          27 554  

C Nye driftstiltak 2019-2022           1 420            2 190            2 190            1 690  

D Innsparing/effektivisering          -1 232           -1 232           -1 232           -1 232  

  Prisstigning             45              45              45              45  

  Driftsrammer 2019-2022         29 554          28 558          28 557          28 057  
Tabell 28. Avdelingens driftsrammer 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer er tilbakeføring av et tidligere tiltak som skulle vært inndratt et tidligere år. Disse 
midlene var ikke disponert.  

4.4 Oppvekst- og kulturavdelingen 

OK avdelingen       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Grunnskole 979 557 330 583 153 591 014 588 909 588 554 587 854 

Barnehage 281 374 446 386 864 404 692 406 542 414 392 413 992 

OK øvrig               

-Felles admin. 3 3 957 2 870 -5 167 -5 139 -5 139 -5 139 

-BFE 97 70 366 76 375 80 414 79 069 77 219 77 219 

-Kultur 56 82 369 92 235 96 525 82 680 82 820 84 450 

-Flyktning 30 -49 006 -27 150 -29 617 -29 115 -29 115 -29 115 

-Barnevern 74 106 375 95 370 101 231 98 041 98 041 98 041 

Sum netto rammer 1 520 1 145 837 1 209 716 1 239 091 1 220 986 1 226 771 1 227 301 

Tabell 29. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Oppvekst- og Kulturavdelingen (OK) er den største avdelingen i Bodø kommune og består av 
tjenesteområdene Grunnskole, Barnehage og samlebetegnelsen OK Øvrig.  

Avdelingens netto budsjettramme for 2019 er på over 1,24 mrd kr og er budsjettert med 1 520 
årsverk i 2019. 

Utover de effektiviseringstiltak som er foreslått har OK avdelingen en ufordelt driftstilpasnings på 9,7 
mill. kr som per i dag er plassert på fellesområdet.  

Tentativ fordeling av driftstilpasning er gjort etter områdenes netto budsjettramme, der grunnskole 
sin andel av driftstilpasningene er 5,6 mill. kr, barnehage er 1,5 mill. kr og OK øvrig 2,6 mill. kr. 

4.4.1 Grunnskole 
 

Grunnskole       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Grunnskole 979 557 330 583 153 591 014 588 909 588 554 587 854 

Sum netto rammer 979 557 330 583 153 591 014 588 909 588 554 587 854 
Tabell 30. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 
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Grunnskole består av grunnskolene i Bodø hvor det på skoler med barnetrinn også er 
skolefritidsordning. På 4 av skolene er det også barnehager. Dessuten er også Bodø Kulturskole, Bodø 
voksenopplæring, Bodø Naturskole og grunnskolekontoret en del av område grunnskole. 

 

4.4.1.1 Pedagogisk utviklingsarbeid/kompetanseheving 
Bodø kommune har i de senere årene arbeidet systematisk med å videreutvikle skolene i retning av 
lærende organisasjoner. Arbeidet med å utvikle gode kollektive prosesser i Bodø-skolen har involvert 
og ansvarliggjort kommunens ledere og skolenes ledergrupper. Grunnskolekontoret har etablert 
arenaer for utviklingsarbeid der vi implementerer og modellerere prinsipper for lærende møter og 
lærende nettverk. Arbeidet med å utvikle skolene i Bodø skjer gjennom samarbeid i profesjonelle 
læringsfellesskap innad på den enkelte skole og i lærende nettverk på tvers skoler. Ansatte jobber 
sammen for å utvikle sin undervisningspraksis med mål om å legge til rette for utvikling av bedre 
læring for elevene. 

Fornying av kunnskapsløftet - læreplanfornyelse 
Formålet med å fornye Kunnskapsløftet er å gjøre barn og unge bedre i stand til å møte og finne 
løsninger på dagens og fremtidens utfordringer.  

Elever skal utvikle relevant kompetanse og gode verdier og holdninger som har betydning for den 
enkelte, i et samfunn preget av større kompleksitet, stort mangfold og rask endring.  

Basert på blant annet stortingsmeldingene 21 og 28, Barnekonvensjonen og ny overordnet del av 
læreplanen, er det arbeidet frem ny skolestrategi for Bodøskolen 2018 -2023 som viser en felles 
retning for bodøskolen.  

Bodøskolen – retning/mål: 

1) Et godt samarbeid hjem skole 
Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å 
styrke elevenes læring og utvikling. 

2) Et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø 
Trygge læringsmiljø utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i 
samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldrene og elevene har sammen ansvar for 
å fremme helse, trivsel, læring og for å forebygge mobbing og krenkelser. Mangfold er en 
ressurs i arbeidet med å utvikle et tolerant, inkluderende og inspirerende læringsmiljø. Dette 
er et krevende og komplekst arbeid. Skolene arbeider kontinuerlig med å opprettholde et 
trygt og godt læringsmiljø. Flere av skolene deltar i ei satsning med barnehagene om et 
inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

Resultatmål – Grunnskole 

 Elevenes trivsel. Skal øke jamfør elevundersøkelsen. Målt til 4,4 skoleåret 2017/18 

 Andelen av elever som melder om mobbing. Skal reduseres jamfør elevundersøkelsen. I 
2017/18 var tallet 7,8% en reduksjon fra 9,8% i 2016/17 

 Elevenes grunnskolepoeng. Over 42 poeng. (43,3 for skoleåret 2017/18 jamfør 
Skoleporten)  

 Sykefravær grunnskole. Under 6,5 %. (7,1% i 2017) 

 Spesialundervisning. Andelen elever med vedtak, kapittel 5.1, skal være under 8%. (9,1 i 
2017 jamfør KOSTRA SSB)  

 Lærertetthet. Under 11 elever per pedagog i grunnskolen samlet. (antall elever per 
årsverk til undervisning 11,3 skoleåret 2017/18 jamfør skoleporten)  
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3) Elever med god faglig kompetanse 
God faglig kompetanse og gode grunnleggende ferdigheter er viktig for: 
- Mestring av egne liv 
- Elevenes gjennomføring av videre utdanning 
- Et aktivt yrkesliv og deltagelse i demokratiske prosesser og i samfunnet for øvrig 

Satsninger: 

- IKT og læring digitalisering - et langsiktig arbeid, både pedagogisk og med utstyr og 
infrastruktur. 
Innfasing av ny læringsplattform og innføring av Office365, som vil føre til bedre 
arbeidsmåter.  
Systemutvikling og implementering av nasjonal IKT-plan på skolene. 
Koding i SFO og som valgfag på ungdomstrinnet.  
Kommunesamarbeid programmering; - utvikling av ny nasjonal lærerplan. 
Profesjonsfaglig digital kompetanse(PFDK): Henger sammen med systematisk arbeid 
innen IKT: å utvikle lærerprofesjonen. 

- Realfagkommuneprosjektet, barn fra 11 barnehager og elever fra 4 skoler på småtrinnet 
får et tidlig innblikk i realfag. 

- Prosjekt «1+1», smågruppeundervisning i matematikk på 1. – 4. trinn. Dette er et 
forskningsprosjekt i samarbeid med NIFU, hvor 12 skoler deltar. 

- Kartlegging og vurdering. Skolene jobber systematisk med resultatene av tilgjengelige 
analyseverktøy, herunder nasjonale prøver, kartleggingsprøver, læringsstøttende prøver, 
elevundersøkelse, ståstedsanalyse og andre brukerundersøkelser. Dette for stadig å 
forbedre og justere læring og undervisning for å tilpasse hver enkelt elevs 
læringspotensiale. 
 

4) Profesjonelt samarbeid til elevens beste 
Tverrfaglig samarbeid på tvers av yrkesgrupper er sentralt for at alle elevene skal trives, lære 
og utvikle seg faglig, sosialt og emosjonelt. Dette gjelder samarbeid mellom yrkesgrupper 
internt, og med instanser/yrkesgrupper utenfor skolen ved behov. 

5) En lærende skole med profesjonelle ansatte 
Skolen har et profesjonsfaglig fellesskap der de ansatte reflekterer over egne holdninger og 
skolens verdier. Målet er å vurdere og videreutvikle egen og skolens praksis til beste for 
elevens læring og utvikling. 

Skolene og de ansatte jobber systematisk og kontinuerlig med kollektiv og individuell 
utvikling, og har identifisert skolebaserte mål (kollektive og individuelle) på grunnlag av 
kommunale og nasjonale føringer.  

Skolene skal være lærende organisasjoner, der man i det profesjonelle møter og nettverk 
følger metoder som er lærende. 

Skolelederne har en veldig viktig posisjon i skolen og i samfunnet forøvrig. Dette gjenspeiler 
seg i kommunens satsning på leder og organisasjonsutvikling Lederne møtes jevnlig i rektor – 
og ledermøter og i ledernettverk for avklaringer, refleksjon, erfaringsdeling, kompetanse- og 
kunnskapsheving  

Skolene jobber kontinuerlig med å utvikle og opprettholde beredskap for uønskede 
hendelser og situasjoner. 

 Læringsledelse  
I Bodøskolen er de ansatte profesjonelle yrkesutøvere som hver dag tilstreber at undervisningen 
blir praktisk, variert, relevant og utfordrende slik at elevene opplever motivasjon og mestring for 
bedre læring, og trivsel gjennom en trygg, autoritativ klasseledelse. Øving på læringsledelse 
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gjennom prinsippene; Gode relasjoner, god struktur og tydelige rammer, klare forventninger 
samt en kultur og fellesskap som støtter læring. 

 Samarbeidspartnere for bedre læring. 
o Utdanningsdirektoratet, Nord universitet. 
o Nasjonale senter: IKT, kunst & kultur, matematikk, lesing, skriving, naturfag, mat-helse & 

fysisk aktivitet, flerkulturell opplæring, fremmedspråk, nynorsk.  
o First Scandinavia. 
o Bruk av gårdsbruk: 4-H, Vågenes forskningsgård, «Medtigården» på Ljønes. 
o Den kulturelle skolesekken. 
o Ungt entreprenørskap. 
o Senter for internasjonalisering, SiU. 
o Norsk Luftfartsmuseum 
o Bodø Spektrum/Nordlandsbadet: Skolesvømming. Prosjektet «svøm bedre» er et 

prøveprosjekt ut skoleåret 2018/19. Grunnskolekontoret er ikke tilført midler til å dekke 
dette. Dersom prosjektet skal forlenges eller inn som varig tiltak må det tilføres midler.  

 Kompetanseheving 
o Videreutdanning av lærere gjennom statlige ordning, for Bodø omfatter skoleåret 

2018/19 53 lærere (67 i 2017/18) som tar 30-60 studiepoeng fordelt på flere fagområder. 
Staten finansierer 60 % av vikarkostnadene, kommunen 15 % og læreren selv 25 %, med 
unntak av matematikk og naturfag hvor Staten også tar kommunens 15 %. Lærerne kan 
istedenfor vikarordning velge stipend på kr 100 000 per skoleår fra staten. 
Grunnskolekontoret dekker reiser og semesteravgift og skolene bøker. På grunn av 
innsparinger på reise/kursbudsjettet er antallet studenter redusert, samt at studier som 
medfører reiseutgifter blir nedprioritert.  

o Rektor/lederutdanning: I tillegg er det 3 ledere som skoleåret 2018/19 (10 i skoleåret 
2017/18) gjennomfører rektor/lederutdanning i regi av Nord universitet.  

o Masterprogram: Flere lærere tar videreutdanning innen ulike fagområder – 
mastergradsnivå. 

o "Salten kan" - desentralisert kompetansemodell. 
o  Ph.d. -stipendiat Ansatt på grunnskolekontoret som er i et doktorgradsarbeid, der tema 

har relevans til skoleutvikling i Bodø-skolen. 

4.4.1.3 Drift 
Antall pedagogiske årsverk er på 605 årsverk, av dette er 12 årsverk pedagogiske rådgivere. De fleste 
skolene er styrket. Det er i 2018 budsjettert med alle årsverk som er finansiert gjennom eksterne 
refusjoner og overføringer for skoleåret 2017/18. Så reguleres det på høsten 2018 for endringene 
som måtte komme på inntekts- og utgiftssiden for høsten 2018. Dette gir et bedre bilde på 
aktivitetsnivået i skolen i form av stillinger.  

Skoleår Elevtall  Ped. årsverk 
Elev per 

ped. 
Endr. 

årsverk 

2013/14 5941 539 11,1   

2014/15 5973 528 11,3 -11 

2015/16  6029 540 11,2 12 

2016/17  6038 571 10,6 31 

2017/18  6068 578 10,5 7 

2018/19 6091 605 10,1 25 

2019/20 6103-32 usikkert     

Totalt økte lærerårsverk 2013-20         
Tabell 31. Sammenheng pedagogiske årsverk og elevtall kommunale skoler fra GSI og faktiske tall. 
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Tallet for pedagogiske årsverk for skoleåret 2019/20 usikkert. Usikkerheten skyldes behov for 
driftstilpasning i kommende økonomiplanperioden som må hentes inn gjennom reduksjon i stillinger 
i ressurstildelingen for neste skoleår.   

En reduksjon i stillinger med minst mulig konsekvenser i forhold til oppsigelser må gjøres ved 
inngangen til nytt skoleår. Det vil derfor være begrenset hva som kan spares inn av penger på 
stillinger på vårhalvåret. Det er usikkert hvilke konsekvenser det får for det øremerkede tilskuddet til 
voksentetthet, hvis Bodø kommune nå må gjøre endringer i voksentettheten som medfører at 
normen for voksentetthet ikke dekkes inn. Tabellen over viser at det kommunale elevtallet i 
prognosen for 2019/20 vil kunne reduseres som følge av at NTGU tar inn et nytt kull på opptil 32 8.-
klassinger.  

Reduksjon av skolens ramme jamfør punkt D i tiltakstabellen vil gi personellmessige konsekvenser. 
Det tilsvarer 13,5 årsverk pedagoger i grunnskole, innsatsteam, naturskole og kulturskole og 2,3 
andre årsverk på Naturskolen. Det er kun 4 av de 13,5 pedagogårsverkene som vil påvirke 
pedagogtettheten i grunnskolen.  

Bodø kommune har fortsatt en bedre voksentetthet enn sammenlignbare kommuner. Dette viser 
tallene i Skoleporten. Når det gjelder skolepoeng har Bodø kommune har i flere år scoret best av 
sammenligningskommunene, dette fortsetter. Kommuner som har en lav voksentetthet i klassene og 
en høy andel spesialundervisning scorer allikevel ikke så langt under nivået til Bodø på skolepoeng. 
Dette kan tyde på at det er flere faktorer enn de som er direkte målbare gjennom KOSTRA og 
Skoleporten som gir utslag i gode skolepoeng. 

Fra skoleåret 2018/19 og de påfølgende skoleårene fram til 2027 ligger antallet skolestartere mellom 
690 og 620 elever. Unntaket er de som begynner på skolen i 2023 hvor elevtallet er nede i 551. Fra 
2028 og fram til 2040 er det forventet at årskullene vil stige til opp mot 660.  

Figur 3 viser økning på mellom 350-1300 elever fram mot 2040 avhengig av vekstalternativene. SSB-
prognosene viser med andre ord svært forskjellig utvikling. Så langt er det MMMM-prognosen som 
har stemt best. MMMM viser et fall i totalt elevtall som ikke vil komme opp på dagens nivå før i 
2034. Dette kommer av at de kommende årsklassene ikke er like sterke som de som er inne i skolen 
per i dag. HHMH-prognosen slår inn ved høy nasjonal vekst. Skolebehovsplan 2018-21 har disse ulike 
utviklingsscenarioene for øye i tillegg til utfordringene med å ha rett skolekapasitet på rett sted i tråd 
med hvilke skoleinntaksområder som skal bebygges med nye boliger. Sannsynligvis vil utfordringene 
dermed ligge i å ha rett kapasitet på rett sted og ikke å håndtere en elevtallsvekst i de nærmeste 
årene.  
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Figur 2. Antall skolestartere (inkludert St. Eystein skole) 2018-40 (SSB-MMMM). 
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Antallet på SFO er stabilt, også andelsmessig er antall i årskull 1-4 på skolen sammenlignet med antall 
som går på SFO, er stabilt.  

Bodø voksenopplæring har nå færre elever som kommer til Norge på år-1 tilskudd. Dette er det 
høyeste tilskuddet. Samtidig har de som har vært her noen år rettigheter når det gjelder antall timer 
undervisning. Statstilskuddet til de som har vært her noen år er lavere enn år-1-elever. BVO får 
derfor en inntektssvikt selv om ikke antallet elever er vesentlig redusert i 2019. Inntektssvikten må 
dekkes av flyktningefondet.  

 

4.4.1.4 Tiltak 

Nr Tiltak B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Grunnskole         

1 Lønnavsetning/tiltak  8 500 12 336 12 336 12 336 

2 Søskenmoderasjon  1 900 1 900 1 900 1 900 

3 Redusert pris SFO  1 750 3 500 3 500 3 500 

4 Drift av modulbygg BVO -500 -500 -500 -500 

5 Leieutgifter Kulturskolen 1 000 0 -1 000 -1 000 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 12 650 17 236 16 236 16 236 

6 Husleie BVO istedenfor modulbygg 1 730 1 730 1 730 1 730 

B  Sum vedtak i løpet av 2018 1 730 1 730 1 730 1 730 

7 Driftskonsekvenser Aspåsen skole 0 500 0 0 

8 Driftskonsekvenser Mørkvedbukta 0 0 600 0 

9 Driftskonsekvenser Tverlandet skole 900 0 0 0 

10 Driftskonsekvenser Misvær skole renhold 0 0 -100 -200 

11 PS 18/85 Skolesvømming 645 1 290 1 935 1 935 

12 
Flere moduler i visma - 
Digitalisering/redusere tidstyver 50 100 100 100 

13 
Arrangementsansvar og deltakelse, First Lego 
League  Salten- alle skoler 400 400 400 400 

C Sum nye driftstiltak 1 995 2 290 2 935 2 235 
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Figur 3. Elevtall i Bodøskolene (inkludert St. Eystein skole) 2019-2040 (SSB-MMMM og MMMH). 



Rådmannens forslag 2019-2022 

 

35 
 

14 Nedleggelse av Bodø Naturskole -1 545 -3 400 -3 400 -3 400 

15 Flymuseet  -40 -84 -84 -84 

16 Endringer Skjerstad og Misvær -295 -650 -650 -650 

17 Endringer Saltstraumen -591 -1 300 -1 300 -1 300 

18 Nedleggelse av Innsatsteamet -1 091 -2 400 -2 400 -2 400 

19 Samle alle elevene i Væran på Helligvær -295 -650 -650 -650 

20 Sammenslåing Skjerstad og Misvær -200 -400 -400 -400 

21 Redusere stillinger på Kulturskolen -341 -750 -750 -750 

22 Søskenmoderasjon SFO  -4 182 -4 182 -4 182 -4 182 

23 Redusert foreldrebetaling i SFO -1 750 -3 500 -3 500 -3 500 

24 Andel av nedtrekk reiser og kurs -856 -856 -856 -856 

D Sum innsparinger/effektiviseringer -11 186 -18 172 -18 172 -18 172 

  Sum endringer  5 189 3 084 2 729 2 029 

Tabell 32. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Stillinger og driftsmidler i skolen. Er brukt til økte stillinger, se punkt 1 

i. I PS 17/43: Fra høsten 2018 ble det tilsatt 12 årsverk rådgivende pedagog i alle skoler som 

skal ha rollen å hjelpe lærere og skoleledere å følge opp elever som faller inn under 

bekymringsgrensen på kartleggingsprøver og som har andre store utfordringer i 

skolesituasjonen. Elever på 1.-4. trinn skal prioriteres i arbeidet. Her blir det en våreffekt på 

budsjett 2019. 

ii. Det er brukt midler til 17,6 årsverk i forbindelse med ressursmøtene med skolene. Etter 

dette er det brukt 5,26 årsverk på ulike elevbehov som er dukket opp.  

2. Søskenmoderasjon. Iverksatt fra høsten 2018. Dette er foreslått avsluttet, ref punkt 22  

3. Redusert pris SFO. Skulle eller planen tre i kraft fra høsten 2019. Dette foreslås tatt ut, ref punkt 

23. 

4. Drift av modulbygg BVO. Er nå drift av utvidete lokaler i Nordstrandveien 41, flytteutgifter og 

inventarbehov som det ble budsjettert ned i 2018 trenges ikke i 2019. 

5. Leieutgifter Kulturskolen. Spares inn gjennom at de har fått plass i kommunale lokaler. 

Leieavtale er inngått for lokaler til visuell kunst og det er også behov for å leie møte og 

fremføringslokaler. Utover dette kan midler omdisponeres til undervisning av Bodøelever i andre 

kommuner som er underbudsjettert.  

6. Husleie BVO istedenfor Modulbygg. I henhold til PS 18/18; I økonomiplan 2019-22 legges det 

inn rammer til husleie og fellesutgifter på budsjettet til Bodø voksenopplæring. I 2019 blir 

husleie og fellesutgifter på 1.760.359. 

7. Driftskonsekvenser Aspåsen skole. Flytteutgifter tilbake til Aspåsen skole igjen.  

8. Driftskonsekvenser Mørkvedbukta. Flytteutgifter fra Støver skole og løst inventar.  

9. Driftskonsekvenser Tverlandet skole. Flytteutgifter fra Løding og gamle Tverlandet skole og løst 

inventar.  

10. Driftskonsekvenser Misvær skole renhold. Etablering av oppvekstsenter på Misvær 

11. PS 18/85 Skolesvømming. Jamfør vedtak: Bodø bystyre vurderer nivå på godtgjørelse for 

skolesvømming i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan 2019-2022. Her foreslås det å 

økte godtgjørelsen etter Bodø Spektrum KF sitt forslag. 

12. Flere moduler i visma - Digitalisering/redusere tidstyver. PS 16/128: Skolene bes ta i bruk 

fagsystemer som effektiviserer skolepersonalets arbeid. 
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13. Arrangementsansvar og deltakelse, First Lego League Salten- alle skoler. Som et ledd i å 

fremme interesse og kunnskap om realfag er det ønskelig med opptrapping av deltakelse 30 lag 

fra Bodø kommune som koster cirka kr 180 000 og kostnader til prosjektledelse i forbindelse 

med styring av arrangementet     

14. Nedleggelse av Bodø Naturskole. All leirskole og naturskolevirksomhet opphører fra august 

2019. Skolene må legge opp til ubemannet leirskole eller hvis ingen lovfesting av leirskole, må 

det være et tilbud i tråd med læreplanen. Reduksjon på 5,3 årsverk.  

15. Avtale Norsk Luftfartsmuseum. Denne avtalen gir alle elever i Bodø kommune fri adgang til 

flymuseet. Avtaleprisen gir en pris per barn på kr 30 innenfor en ramme på 3125 barn. Uten 

avtale fra august 2019 må det betales kr 90 per barn + 175 for medfølgende lærer.  

16. Endringer Skjerstad / Misvær. Overføring av ungdomstrinnet til Skjerstad og etablering av 

oppvekstsenter på Misvær fra august 2019. Det vil bli lengre skyss for ungdomsskoleelevene på 

Misvær. Det vil bli et bedre faglig miljø på ungdomstrinnet. Reduksjon på 1 årsverk 

17. Endringer Saltstraumen. Overføring av ungdomstrinnet til Tverlandet og etablering av 

oppvekstsenter på Saltstraumen fra august 2019. Det vil bli lengre skyss for 

ungdomsskoleelevene på Saltstraumen. Det vil bli et bedre faglig miljø på ungdomstrinnet. 

Reduksjon på 2 årsverk 

18. Nedleggelse av innsatsteamet. De oppgaver som innsatsteamet utfører må i større grad utføres 

gjennom en bedre organisering på skolene fra august 2019. Dette har skolene fått tilført 

gjennom pedagogisk rådgiver og gjennom en styrking av barne- og familieetaten både på 

psykologisk og på helsesøstersiden. Reduksjon 3 årsverk 

19. Samle alle elevene i Væran på Helligvær. Dette innebærer at elevene på Landego i likhet slik 

som nå elevene på Givær må dra til Helligvær på skole fra august 2019. Alternativet er fritt 

skolevalg på en av sentrumsskolene. Utfordringene er å få til båtruter som fungerer og gode 

ordninger når været gjør at endringer må gjøres. Reduksjon 1 årsverk. 

20. Sammenslåing av Misvær og Skjerstad til Skolen i Skjerstad. To skolesteder opprettholdes, men 

samles under en administrasjon fra august 2019. Hvis tiltak gjennomføres vil det kunne være 

barnehagefaglig og skolefaglig kompetanse som kan serve begge stedene, samtidig som man 

reduserer tidstyvkostnader med at to ledere må dra på møter i byen og rapportere. Reduksjon 

0,5 årsverk.  

21. Redusere stillinger i kulturskolen. Deler av stillingene i Kulturskolen er knyttet til inntjening 

gjennom elevpenger. En reduksjon i 3 stillinger gir en innsparing på tilsvarende 1,5 stillinger. 

Noen elever vil dermed ikke få et tilbud i kulturskolen fra høsten 2019. 

22. Søskenmoderasjon SFO. Denne ordningen ble iverksatt fra høsten 2018. Dette betyr at den 

opphører fra 01.01.2019. Det vil fortsatt finnes en ordning redusert betaling for familie med lav 

inntekt.  

23. Redusert pris SFO. Skulle etter planen iverksettes fra august 2019. Dette betyr at det iverksettes 

ikke redusert pris i SFO.  

24. Andel av nedtrekk reiser og kurs. Dersom vi ser bort fra skoleskyssen, annen elevskyss inkludert 

Børre Buss, så reiser ikke grunnskole for det beløpet som det her skal spares inn på grunnskole. 

Det må derfor spares inn på videreutdanning og annen kompetanseheving i tillegg til at en del 

elevaktiviteter som medfører skyss må utgå. 

 

  Grunnskole Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 
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 Tabell 33. Tekniske korrigeringer 2018. Tall i 1000 kr 

Øvrige endringer består av flytting av renholdsmidler til nye lokaler BVO og lokaler til innsatsteamet 
til UE-avdelingen. I tillegg flyttes strømbudsjett til UE.  

4.4.2 Barnehage 
Barnehage       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Barnehage, felles 5 10 174 11 226 19 639 22 489 30 339 29 939 

Spesial ped. tilbud 19 23 336 24 357 24 088 23 088 23 088 23 088 

Kommunale BHG 257 115 130 120 445 122 166 122 166 122 166 122 166 

Tilskudd, private BHG 0 225 806 230 836 238 799 238 799 238 799 238 799 

Sum netto rammer 281 374 446 386 864 404 692 406 542 414 392 413 992 

Tabell 34. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. * Antall årsverk er ikke korrigert 

for endringer i bemanningsnormen siden effekten av denne ikke er avklart. 

Barnehagesektoren består av 18 ordinære kommunale barnehager og 4 barnehager i oppvekstsenter 

som er organisert under grunnskolekontorets budsjetter. Det er 33 ikke-kommunale barnehager.  

 

4.4.2.1 Pedagogisk bemanning og kompetanse 
Barnehagesektoren satser på kvalitet og utvikling. I 2018 har det vært satset på økt kompetanse 
innenfor digitalisering, fokus på helsefremmende barnehager, inkluderende barnehagemiljø, 
forebygging av mobbing, psykisk helse, realfag og implementering og kursing i ny rammeplan for 
barnehager som trådte i kraft 01.08.17.  

Det satses på økt pedagogtetthet, og barnehagekontoret jobber fremdeles mot et mål om 50 % 
pedagogdekning i alle barnehagene. Ved å øke antallet pedagoger i barnehagene øker man også 
kvalitet.  

Det satses på forebygging og tidlig innsats som vil bidra til å styrke barnas miljø og forebygge 
mobbing. Mobbing er et tema også i barnehagen, og ved å systematisere fokus på samhandling, 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 583 153 583 153 583 153 583 153 

A Endringer i ØP 2018-2021 12 650 17 236 16 236 16 236 

 Lønns- og pensjonsendring 17 093 17 093 17 093 17 093 

B Vedtak i løpet av 2018 1 730 1 730 1 730 1 730 

 Øvrige endringer -12 952 -12 952 -12 952 -12 952 

 Basisbudsjett 2018 601 674 606 260 605 260 605 260 

C Nye driftstiltak 2019-2022 1 995 2 290 2 935 2 235 

D Innsparing/effektivisering -11 186 -18 172 -18 172 -18 172 

 Prisstigning -1 469 -1 469 -1 469 -1 469 

 Driftsrammer 2019-2022 591 014 588 909 588 554 587 854 

Resultatmål – Barnehage 

 Økonomi: Alle barnehager har resultat innenfor 2 % av bruttobudsjettet  

 Sykefravær. Det samlede sykefraværet overstiger ikke 9 %.  

 Barnehageplasser. Sektoren balanserer etterspørsel og kapasitet i alle bydeler.  
Målet er en kapasitet i den enkelte bydel er innenfor 20 % av etterspørsel.  
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sosial kompetanse og vennskap i barnehagealder, samt kompetanseheving på regelverk, vil dette 
være viktige bidrag i forebyggingsarbeidet av mobbing.  

Sammen med grunnskolekontoret er det jobbet med overgang fra barnehage til skole. Styrere og 
rektor har i samarbeid utarbeidet overgangsrutiner som fremmer samarbeid og gjør overgangen 
lettere for de minste barna.  

Satsningsområder for 2019 er:  

1. Kompetanseheving blant assistenter, fagarbeidere og pedagogiske ledere; videreføring av 

implementering av ny rammeplan med refleksjoner over egen praksis og holdninger.  

2. Helsefremmende barnehager.  

3. Inkluderende barnehagemiljø, med fokus på psykososialt miljø og forebygging av mobbing.  

4. Realfagsatsingen Hvordan spre kunnskapen til hele barnehagesektoren.  

5. Digital kompetanse. Økt kompetanse blant personalet og integrering av IKT i læringsarbeidet 

med barna.  

4.4.2.2 Kapasitet og etterspørsel 
Barnehagesektoren har fokus på å balansere tilbud og etterspørsel i hver enkelt bydel slik at man skal 
kunne gi foreldre tilbud om barnehageplass i sitt nærmiljø og i nærhet av skolen barna skal begynne 
på. Barnehagene i Bodø har en samlet ledig kapasitet. Mens det i enkelte bydeler er få eller ingen 
ledige plasser har andre uutnyttet kapasitet, hvorav Rønvik og Bodøsjøen er de bydelsområdene med 
størst ledig kapasitet per i dag.  

Etterspørselen etter barnehageplasser styres i all hovedsak av antall fødte i året før og det antall barn 
som går over i skole på høsten.  

I henhold til den oppdaterte befolkningsprognosen (MMMM) fra SSB forventes det kun en økning på 
14 personer for aldersgruppen 0-5 år i perioden fra 2018 til 2022. Dette er en betydelig nedjustering i 
forhold til tidligere prognoser. Forutsettes det at den årlige netto tilflyttingen vil holde seg stabil i 
perioden må antallet nyfødte øke betraktelig i forhold dagens nivå for at denne prognosen skal slå til.  

 
Figur 4. Kapasitet og etterspørsel etter lovens krav - barnehageplasser i økonomiplanperioden. 

I fjor ble det ifølge tall fra SSB kun født 509 barn i Bodø, noe som er det laveste tallet på flere tiår. Til 
sammenligning var tilsvarende tall for 2015 og 2016 henholdsvis 586 og 570. Per utgangen av 
september ligger også årets fødselstall an til å bli like lavt. Den betydelige nedgangen i antall nyfødte 
og størrelsen på årskullene som går over i skole tilsier at behovet for barnehageplasser vil bli 
betydelig redusert i de kommende årene. 
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I PS 18/154 ble det vedtatt en del tiltak for å innføre rett til barnehageplass fra fylte ett år. En slik rett 
innebærer at det må være ledig kapasitet til enhver tid og at praksis med rullerende opptak utvides. 
Med de nye prognosene av behovet, samt den allerede godkjente økningen av antallet plasser i en 
del private barnehager, så er det usikkert hvor store tiltak som må iverksettes for å imøtekomme en 
innføring av rett til barnehageplass fra fylte ett år. Det foreslås dermed at man kommer tilbake til 
finansiering av tiltak for å imøtekomme vedtaket i PS 18/154 i første tertial 2019. 

Basert på beregningene som er gjort for 2019 er det budsjettert med totalt 2 800 barnehageplasser i 
Bodø. Antallet plasser er beregnet som et gjennomsnitt for året ut fra forutsetningen om at det 
normalt vil være behov for flere plasser i løpet av første halvår enn det er på høsten. Til 
sammenligning var det per 15. februar i år registrert totalt 2 868 plasser mot 2 763 plasser per 15. 
september. Dette tilsvarer et gjennomsnitt for 2018 på 2 816 plasser.  

Av det budsjetterte antall barnehageplasser utgjør 1 120 (40 %) helårsplasser i de kommunale 
barnehagene (inkludert oppvekstsentrene) og 1 680 (60 %) i de private.  

4.4.2.3 Drift 
Lovfestet pedagognorm som trådde i kraft 1.8.2018 er innfridd. Normen krever minst 1 pedagog per 
14 barn over tre år og minst 1 pedagog per 7 barn under 3 år. Tilpassingen til ny bemanningsnorm 
1.8.2018 (med overgangsordning til 1.8.2019) vil være den største satsingen for sektoren i den 
kommende perioden. De kommunale barnehagene skal etter planen innfri ny bemanningsnorm fra 
2018 med ferdigstillelse innen 1.8.2019. De private barnehagene vil få tilført midler gjennom 
tilskuddsordningen med virkning fra og med 2021 for å øke sin bemanning i henhold til dagens 
regelverk.  

I tråd med PS 17/87 ble det i august 2018 åpnet en ny samisk avdeling i Jentoftsletta barnehage.  

Tilskuddssatsen til private barnehager er beregnet for 2019, og den stiger med cirka 4,9 % nominelt i 
forhold til satsen for 2018. Komplett oversikt over årets tilskuddssatser ligger i vedlegg 5.  

4.4.2.4 Tiltak 
Som diskutert i kapitlet om kapasitet og etterspørsel etter barnehageplasser, så foreslås det at 
finansiering av tiltakene tilknyttet PS 18/154 Rett til barnehageplass fra fylte ett år gjøres i tertial 
2019.  

Tabellen nedenfor redegjør for tiltak i den kommende økonomiplanperioden. 

Nr Tiltak B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Barnehage         

1 Økning bemanningsnorm 6,3 3 000 3 000 3 000 3 000 

2 Driftsfordeler Løding og Sentrum bhg 0 -750 -1 500 -1 500 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 3 000 2 250 1 500 1 500 

3 Pedagogbemanning 4 000 4 000 4 000 4 000 

B Sum vedtak i løpet av 2018 4 000 4 000 4 000 4 000 

4 Ny lovpålagt bemanningsnorm 6,0 2 500 5 850 14 600 14 600 

5 Korrigering driftsfordeler ØP 2018-2021 0 750 1 500 1 500 

6 Driftsfordeler Løding og Sentrum bhg NY 0 -500 -1 400 -1 800 

C Sum nye driftstiltak 2 500 6 100 14 700 14 300 

7 Andel av nedtrekk reiser og kurs -238 -238 -238 -238 

8 Kutt i fagteamet -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 

D Sum innsparinger/effektiviseringer -1 238 -2 238 -2 238 -2 238 

  Sum rammeendringer 8 262 10 112 17 962 17 562 

Tabell 35. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 
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1. Økning bemanningsnorm 6,3. Fra økonomiplan 2018-2021  

2. Driftsfordeler Løding og Sentrum barnehage. Fra økonomiplan 2018-2021 

3. Styrket pedagogisk bemanning. Økning av lønnsbudsjettet i de kommunale barnehagene for å 

tilpasse seg den nye lovfestede pedagognormen som er vedtatt av stortinget. 

4. Ny lovpålagt bemanningsnorm 6,0. Stortinget har vedtatt en nasjonal bemanningsnorm på 6,0 

for alle ordinære barnehager. Innføring av normkravet er vedtatt med en overgangsperiode fram 

til oppstart av nytt barnehageår i august 2019. I denne økonomiplanen foreslås det å øke 

tilskuddsrammen til barnehagene for å finansiere de økte lønnsutgiftene og de konsekvenser 

dette har for tilskuddet til de private barnehagene.  

5. Korrigering driftsfordeler Løding og Sentrum bhg. Korrigering av beregnet driftsbesparelse 

6. Driftsfordeler Løding og Sentrum barnehage. Ny beregning av innsparing i forbindelse med 

etablering/utvidelse av barnehagene. 

7. Andel av nedtrekk reiser og kurs. Barnehagenes andel av vedtatt nedtrekk i reise- og 

kursutgifter.  

8. Redusert driftsbudsjett, spesialpedagogikk/fagteam. Effektiviseringstiltak. Tilpasning av 

budsjettrammen i tråd med de senere års nedgang i barnetallet.  

 

  Barnehage Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 386 864  386 864  386 864  386 864  

A Endringer i ØP 2018-2021 3 000  2 250  1 500  1 500  

  Lønns- og pensjonsendring 2017/2018 4 787  4 787  4 787  4 787  

B Vedtak i løpet av 2018 4 000  4 000  4 000  4 000  

  Øvrige endringer -1 502  -1 502  -1 502  -1 502  

  Basisbudsjett 2018 397 149  396 399  395 649  395 649  

C Nye driftstiltak 2019-2022 2 500  6 100  14 700  14 300  

D Innsparing/effektivisering -1 238  -2 238  -2 238  -2 238  

  Prisstigning 6 280  6 280  6 280  6 280  

  Driftsrammer 2019-2022 404 692  406 542  414 392  413 992  
Tabell 36. Avdelingens driftsrammer 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer gjelder flytting av strømbudsjettet til Utbyggings- og eiendomsavdelingen som 
vedtatt i tertialrapport 2 - 2018. 
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4.4.3 OK øvrig 
OK øvrig       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Felles adm (FA)1 3 3 957 2 870 -5 167 -5 139 -5 139 -5 139 

BFE felles (BFE) 20 12 488 16 382 19 543 18 848 16 998 16 998 

PPT (PPT) 25 17 921 18 570 19 052 19 052 19 052 19 052 

Helsesøster (HS) 53 37 128 39 012 41 169 41 169 41 169 41 169 

Familiesenter (FS) 0 2 830 2 410 650 0 0 0 

Kultur (KU) 56 82 369 92 235 96 525 82 680 82 820 84 450 

Flyktning (FL)2 30 -49 006 -27 150 -29 617 -29 115 -29 115 -29 115 

Barnevern (BV) 74 106 375 95 370 101 231 98 041 98 041 98 041 

Sum netto rammer 260 214 061 239 699 243 386 225 536 223 826 225 456 
Tabell 37. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

1: I tabellen over har budsjettallene til FA negativt fortegn. Dette skyldes at OK avdelingens samlede 
andel driftstilpasninger ikke er fordelt ut på avdelingene, men i sin helhet er lagt på fellesområdet.  

2: Budsjettallene til FL har negativt fortegn da dette området utgjør en netto inntekt for Bodø 
kommune, hvor en stor andel overføres til ulike tjenesteområder som inngår i tjeneste tilbudet i 
tilknytning til flyktninger.  

OK Øvrig er en samlebetegnelse som inkluderer Barne- og familieenheten (BFE), 
Barnevernstjenesten, Kultur (KU) og Flyktningkontoret (FL). I tillegg omfatter OK Øvrig også Felles 
administrasjonen (FA) bestående av kommunaldirektøren og hans stab (2 årsverk). 

Barne- og familieenheten er en flerfaglig enhet bestående av Helsesøster- og jordmortjenesten, 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Psykisk helsetjeneste for barn og unge, Ergoterapi- og 
fysioterapitjenesten samt Individuell plan (IP) koordinatorer. BFE er budsjettert med totalt 98,5 
årsverk i 2019.  

Kulturområdet omfatter av Stormen bibliotek, idrett- og friluftsliv, kultur-/fritidssentrene, Bratten 
aktivitetspark, samt et fellesområde hvor tilskudd og kulturarbeidere budsjetteres. Kultur er 
budsjettert med i overkant av 56 årsverk i 2019.  

Flyktningkontoret håndterer bosetting av flyktninger og disponeringen av integreringstilskuddet til 
målgruppen. Det er budsjettert med 30 årsverk i 2019, hvorav 12,5 årsverk er tilknyttet avdeling for 
enslige mindreårige flyktninger. Som et ledd i tilpasningen til det reduserte antallet enslige 
mindreårige er 3 årsverk holdt vakante. Tjenesten jobber også for å gjennomføre ytterligere tiltak på 
bemanningssiden.  

Barneverntjenesten er skilt ut som eget område i løpet av 2018. Tidligere var tjenesten organisert 

under Barne- og familieenheten. Tjenesten er budsjettert med totalt 68,6 årsverk i 2019. Av disse er 

5 årsverk tilknyttet til Bo- og nærmiljø.  

4.4.3.1 Barne- og familieenheten 
Barne- og familieenheten er en flerfaglig enhet, hvor følgende tjenester er organisert:  

- Helsesøster- og jordmortjenesten  

- Pedagogisk psykologisk tjeneste 

- Psykisk helsetjeneste 

- Ergoterapi- og fysioterapitjenesten  

- Pedagoger i «Åpen barnehage» på familiesentrene*  

- Individuell plan-koordinatorer 

*I denne økonomiplanen foreslås det å legge ned dette tilbudet. 
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Enheten er kommunedekkende, og tjenestene er delvis sentralisert/samlokalisert i Notveien 17, 
Alsgården og delvis desentralisert på helsestasjonene og skolene. Enheten har siste året hatt ansvar 
for å lede prosessen med utarbeidelse av ny Oppvekstplan som ble vedtatt i bystyret 13. september i 
år. 

Helsesøster- og jordmortjenesten (53 årsverk). I tillegg til de budsjetterte årsverk er i overkant av 7 
årsverk finansiert gjennom øremerkede tilskudd fra helsedirektoratet. Samlet er tjenesten styrket 
med 9,2 årsverk de siste to årene. Styrkingen av jordmortjenesten med 2 årsverk har gitt tjenesten 
mulighet til å oppfylle de nasjonale retningslinjene om barselbesøk innen 1-3 dager etter hjemkomst 
fra sykehus. Helsestasjon for ungdom er gjennom interne omdisponeringer av ressurser styrket med 
jordmor og psykisk helserådgiver hver annen uke. I tillegg er det tilsatt 6 nye årsverk psykisk 
helserådgivere i skolehelsetjenesten, 5 med ungdomsskole som arbeidssted og 1 i den videregående 
skolen. 

Migrasjonshelsetjenesten er i løpet av året redusert med 1,3 årsverk grunnet nedleggelse av 
asylmottaket samt en betydelig reduksjon i antall bosatte flyktninger. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT (25 årsverk) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans 
i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesial-
undervisning i barnehage og grunnskole. I tillegg bidrar tjenesten med kompetanseheving og 
organisasjonsutvikling i barnehage og skole gjennom tverrfaglig team, kursing, prosjekter og andre 
tiltak.  

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehager, skoler og andre 
samarbeidspartnere.  

PPT skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov får best mulig vilkår for læring og 
utvikling.  

Tjenesten i Bodø kommune er organisert som en desentralisert enhet. PPT-skole har i hovedsak sine 
kontorer på de ulike skolene, mens PPT-0-6 år og leder for tjenesten er lokalisert på Alsgård. 
Tjenesten har stort fokus på å fungere som en enhetlig tjeneste. 

Psykisk helsetjeneste (6 årsverk) arbeider med helsefremmende, forebyggende og behandlende 
oppgaver i tilknytning til barn og unges psykisk helse.  

Tjenesten inkluderer psykologtjeneste, foreldreveileder for småbarnsalder og psykisk helserådgiver i 
ungdomsskole. Tjenesten koordinerer det kommunale foreldreveiledningstilbudet. I 2018 har 
utvikling av nye gruppetilbud samt medansvar for implementeringen av psykisk helserådgivere i alle 
ungdomsskoler vært en prioritert oppgave. 

Tjenesten bistår også med veiledning til barnevernet, helsesøster- og jordmortjenesten samt 
«Tirsdagstreffet» og forum for barn som pårørende. 

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten (12,5 årsverk) har de senere år hatt en vedvarende høy 
etterspørsel etter sine tjenester. Det etterspørres kartlegging/vurdering, behandling og 
tilrettelegging for barn og ungdom med usikker eller klar diagnose. Tjenesten fokuserer på å sikre at 
barn og ungdom gis den nødvendige helsehjelp som skal til for at de skal kunne mestre egne 
utfordringer og kan delta i hverdagsaktiviteter ut fra sine ønsker og forutsetninger. I 2018 er 
fysioterapitjenesten styrket med en heltidsstilling som er finansiert via midler fra Helsedirektoratet. 
Det styrkede tjenestetilbudet er øremerket forebyggende og helsefremmende arbeid innenfor 
skolehelsetjenesten.  

I tillegg bidrar tjenesten med både ergo- og fysioterapiressurs i tverrfaglig team 0-6 år ved 
familiesentrene. Tjenesten deltar i et nasjonalt velferdsteknologprogram ledet av Helsedirektoratet. 
Gjennom deltagelsen i programmet har man fått innvilget midler som finansierer 100 % ergoterapeut 
i 14 måneder samt midler til kompetanseheving på området.  
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Tjenesten har i perioder av året vært underbemannet på grunn av utfordringer med å rekruttere 
ergo- og fysioterapeuter til vikariater.  

Individuell plan (IP) koordinatorene (2 årsverk) koordinerer og har ansvar for å utarbeide individuell 

plan til barn og unge med behov for sammensatte og koordinerte tjenester (I henhold til forskrift om 

habilitering og rehabilitering).  

 

 

 

 
 

Resultatmål – Helsesøster- og jordmortjenesten 

 Overgangssamtaler mellom helsestasjon og barneskole i alle skoler 

 Overgangssamtaler fra migrasjonshelsetjenesten til alle helsestasjoner og skoler ved 

overføring. 

 Barselbesøk av jordmor til alle nyfødte 

 Tilbud om helsesamtaler til alle 8 klassinger 

Resultatmål - Pedagogisk psykologisk tjeneste  

 Oppstart av tilmeldte individsaker. Senest innen 8 uker, uavhengig av geografisk 

område. 

 Delta i systemrettet arbeid. Alle medarbeidere deltar minimum 2 ganger per mnd., 

herunder deltakelse i tverrfaglig team. 

 Sykefravær. Det samlede sykefraværet overstiger ikke 8 %. 

Resultatmål - Psykisk helsetjeneste 

 Prioritere gruppetilbud til målgruppen. Gjennomføre 6 lærings- og mestringskurs 2 

ganger pr år  

 Bidra i gjennomføring av program for psykisk helse i videregående skole, 2 ganger pr 

år 

 Systematisk veiledning av andre fagtjenester på psykisk helsearbeid, herunder 
fastleger, barnevern og jordmor- og helsesøstertjenesten  
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4.4.3.2 Kultur 
Bodø kommune har gjennom en årrekke bygd opp kultur-, idretts og fritidstilbudet gjennom 
betydelige investeringer i anlegg og tilrettelagte aktiviteter. I Bodøs vedtatte Kommunedelplan for 
kultur 2018 – 2027 er det meislet ut følgende 10 programområder som primære satsingsområder: 
Kultur i fremtidens Bodø, Europeisk kulturhovedstad 2024, en kulturby for barn og unge, arena og 
møteplasser, arrangørbyen Bodø, kulturelle og kreative næringer, kulturarv Bodø, mangfoldig og 
inkluderende by, frivillighet og økt profesjonalisering av Bodøs kulturliv.  

Byens ambisiøse kultursatsing bidrar til økt attraksjonskraft, økt bolyst, et inkluderende kulturliv og 
kulturell profesjonsutvikling. Ambisjonen om å bli Europeisk kulturhovedstad speiler kulturens 
voksende rolle i den moderne samfunnsutviklingen i Bodø og Nordland. 

Europeisk kulturhovedstad Bodø 2024 Søknaden om å bli pre-kvalifisert neste runde avklares i 
slutten av 2018. Dersom Bodø går videre, skal det den endelige søknaden sendes EU-kommisjonen 
innen august 2019. EU-kommisjonen vedtar i slutten av 2019, hvilken by som får status som 
Europeisk kulturhovedstad i 2024. I dette forslaget til økonomiplan er det lagt inn midler i henhold til 
foreløpige beregninger.  

Ung kultur (10,9 årsverk) utgjør viktige medvirkningsarenaer og møteplasser for, av og med ungdom i 
alderen 10-25 år, med hovedfokus på aldersgruppen 13-19 år. Seksjonen har ansvar for 5 
fritidssentre for ungdom, i tillegg til Basis kafé (møteplass for unge med nedsatt funksjonsevne), BUR, 
FRUKT, UKM lokalmønstringen, øvings- og produksjonslokaler og kommunikasjon. Satsing og fokus på 
en kontinuerlig utvikling av et variert, relevant og attraktivt tilbud er avgjørende for ungdommers 
deltagelse og engasjement. Seksjonen jobber særlig for å utvikle og forbedre tilbud innen musikk, 
teater og kunst, noe som innebærer både arena- og kompetanseutvikling.  

Biblioteket (22,6 årsverk) har i sitt fjerde driftsår fortsatt veldig godt besøkt og har et høyt 
aktivitetsnivå. Videreutvikling av bibliotekets boksamling og en enda sterkere formidling av bøker og 
andre medier er kjernen i bibliotekets arbeid. Gjennom vår egen pedagog og bibliotekets øvrige 
ansatte formidles både bøker og kunst til barn og unge i biblioteket. Biblioteket har et markant nivå 
av egenproduksjoner, med blant annet egenskrevet og –produsert barneteater i samarbeid med 
Musikkfestuka, samt et meget stabilt tilbud av høy kvalitet gitt av eksterne samarbeidspartnere.  

Etablering av en ByLab i Stormen bibliotek har gitt økt kommunal aktivitet i biblioteket, noe som i 
stor grad har bidratt til at kommunen tydeligere er tilstede i møte med sitt publikum. Stormen 
samiske senter ble åpnet av sametingspresidenten i august 2018, og med tilsettingen av en egen 
samisk rådgiver har biblioteket og kommunen tatt en enda tydelig rolle i det samiske Bodø. 
Filmsatsingen for barn og unge går nå inn i sitt siste eksternt finansierte prosjektår, så en videre 
satsing på at ungdom kan skape film i Bodø er avhengig av en plass på kommunens budsjetter fra 
2020. Bodø Rhythm Group bidrar stort med sin kompetanse i biblioteket og Bodø som by, og den 

Resultatmål - Ergoterapi- og fysioterapitjenesten 

 Henviste saker tas i henhold til prioriteringsnøkkel. Ingen avvik. 

 Sikre barns medvirkning. Bruk av kartleggingsverktøy som får fram barnestemmen. 
Utarbeide retningslinjer. 

 Utarbeide og implementere arbeidsmodell for formidling av velferdsteknologiske 
løsninger. Prosjekt finansiert av Helsedirektoratet, ferdigstilles høsten 2019.  

 Utarbeide strukturert opplegg for forebyggende og helsefremmende fysioterapi i 
skolehelsetjenesten. 
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visuelle kunsten har langt bedre kår enn gjennom de politiske prioriteringer dette feltet har hatt. 
Unge Stormen har sørget for at biblioteket nå har et sterkt og markant fritidstilbud til byens ungdom.  

Seksjon for idrett og friluftsliv (6 årsverk) forvalter kommunens idretts- og friluftslivsanlegg. 
Anleggene forvaltes og driftes i samarbeid med flere andre kommunale enheter og 
private/lag/foreninger. Seksjonen legger årlig fram omlag 30 saker til politisk behandling. Plan for 
idrett og friluftsliv 2019 – 2022 ble ferdigstilt høsten 2018. Flere investeringsprosjekter pågår. Bl.a.: 
Kyststi Bodøsjøen – Mørkvedbukta er under planlegging. Tre utendørs treningsparker planlegges 
etablert i 2019. Arbeidet med å etablere Bestemorenga rulleskiløype er påbegynt og ferdigstilles 
høsten 2019. Mørkvedlia klatrehall ferdigstilles vinteren 2019.  

STImuli-prosjektet er videreført og flere tiltak er gjennomført. Flere private/lag og foreninger, samt 
kommunens driftsavdeling melder om store behov for rehabilitering og generelt vedlikehold av 
kommunens anlegg og områder. Man har over flere år investert i en rekke nye og påkostede 
idrettsanlegg og rekreasjonsområder uten at man samtidig har bevilget midler for å ivareta disse. I 
denne økonomiplanen er det foreslått en økning i drifts- og vedlikeholdsbudsjettet for å oppjustere 
Idrettsavtalen mellom Idretts- og friluftseksjonen og Teknisk avdeling til et nivå som er tilpasset de 
eksisterende anlegg og områder.  

Bygningsvern (3,2 årsverk) har tre fast ansatte handverkere, og prosjektleder i deltid. De senere år 
har en stor andel av prosjektene geografisk vært lokalisert i andre kommuner. I en periode hvor Bodø 
kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon er det valgt å nedprioritere tiltak av denne art. 
Dette innebærer at bygningsvernprosjektet foreslås avviklet.  

Bratten aktivitetspark (13,7 årsverk) er et moderne «crossover-anlegg» for barn og unge i stadig 
utvikling, hele anlegget er universelt utformet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 
via prosjektmidler finansiert «Åpen møteplass Bratten» for aldersgruppen 10-13 år, der inkludering 
av barn med andre behov møtes for tilrettelagt lek og aktiviteter. Det legges opp til at prosjektet 
etableres som et fast tiltak fra 2019. Bratten aktivitetspark samarbeider med en rekke frivillige 
organisasjoner noe som bidrar til et spennende mangfold av aktiviteter. Dette samarbeidet muliggjør 
en ny treningspark som kommer opp i 2019. 

Bratten aktivitetspark har et bredt spekter av tjenester som retter seg mot denne målgruppen, blant 
annet har MIND-senteret over 1000 elever fra videregående skoler som gjennomfører «MIND-
prosessen». Over 35.000 barn og unge transporteres til forskjellige arrangement i Bodø, her kan 
nevnes: den kulturelle skolesekken (DKS), svømmekjøring, leirskole mm. Mange av tilbudene er 
rettet mot barn og unge som trenger det lille ekstra, og som kanskje ikke finner sin plass i de store 
organiserte idrettene. Tilrettelagt undervisning har cirka 45 elever som har et praktisk og pedagogisk 
tilbud i løpet av uka.  

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) er et offentlig eid aksjeselskap. Organisasjonen skiller 
seg ut fra landets øvrige profesjonelle orkesterorganisasjoner ved at NOSO tilhører en hel landsdel. 
Aksjonærene er Tromsø og Bodø kommune, som hver eier 50 % mens Nordland, Troms og Finnmark 
fylke er tilskuddsparter gjennom den nordnorske kulturavtalen.  

NOSO mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet (70 %), Bodø kommune (10 %), Tromsø 
kommune (10 %), Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune (10 
% likt fordelt på de tre fylkene).  

Økonomiske justeringer (økning) av Kulturdepartementets tilskudd til NOSO utløser tilsvarende 
økning i Bodø kommunes forpliktelse i henhold til den prosentvise fordelingen av driftstilskudd. Den 
økonomiske forpliktelsen til Bodø kommune er betydelig (cirka 9 mill. kr i 2019). Tilbudet er ikke 
lovpålagt og det foreslås at finansieringsmodellen endres slik at tilbudet fullfinansieres av staten. 
Subsidiært foreslås det å redusere eller legge ned tilbudet fra og med 2020. 

Følgende endringer foreslås i faste tilskuddsordninger (Tall i 1000 kr): 
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Faste tilskudd - Kultur           

Tilskudd  Endring 2019 2020 2021 2022 

Adelsteen Normann Stiftelsen Kutt i tilskudd 100 % av 54 000 -54 -54 -54 -54 

Kulturpris Utgår -50 -50 -50 -50 

kulturstipend Utgår -60 -60 -60 -60 

Bodø orkesterforening 20 % reduksjon av kr 73 900 -15 -15 -15 -15 

Bodø harmonimusikk 20 % reduksjon av kr 75 000 -15 -15 -15 -15 

Filmfest Salten  20 % reduksjon av kr 83 750,-  -17 -17 -17 -17 

Bodø big band 20 % reduksjon av kr 112 600 -23 -23 -23 -23 

Bodø Jazz Open  20 % reduksjon av kr 128 300 -28 -28 -28 -28 

Kirkemusikalsk senter  20 % reduksjon av kr 128 300,-  -28 -28 -28 -28 

Stiftelsen Ragnhilds Drøm Reduseres fra kr 135 300 -85 -85 -85 -85 

Bodø internasj. orgelfestival 30 % reduksjon av kr 149 000 -45 -45 -45 -45 

Vocal Art 20 % reduksjon av kr 179 600 -36 -36 -36 -36 

Sceneinstruktørordning NFK 20 % reduksjon av kr 192 900  0 -39 -39 -39 

Mediegården - husleie SKINN Omgjøres - reduseres fra kr 204 777 0 -105 -105 -105 

Salten kultursamarbeid Utgår etter 2019 0 -231 -231 -231 

Nordnorsk jazzsenter 20 % ned av kr 306 300 -61 -61 -61 -61 

NMFU 30 % reduksjon av kr 1 894 000 -567 -567 -567 -567 

Bodø Domkirkes musikkråd 20 % reduksjon av kr 503 700 -101 -101 -101 -101 

  Sum reduksjoner i faste tilskudd -1 183 -1 558 -1 558 -1 558 

      

Faste tilskudd - Idrett/friluft           

Tilskudd  Endring 2019 2020 2021 2022 

Bodø friluftsforum Reduseres. Opprinnelig beløp kr 75 000 -35 -35 -35 -35 

Bodø idrettsråd Reduseres. Opprinnelig beløp kr 600 000 -350 -350 -350 -350 

Oldereid grendehus. Drift lysløype. Tilskuddet kuttes 100 % -8 -8 -8 -8 

Svømmehallen AL Misvær Reduseres. Opprinnelig beløp kr 40 000 -10 -10 -10 -10 

Innstr. IL/Barnas idrettsdag Reduseres. Opprinnelig beløp kr 80 000 -30 -30 -30 -30 

  Sum reduksjoner i faste tilskudd -433 -433 -433 -433 

Tabell 38. Reduksjoner i faste tilskudd. Tall i 1000 kr. 

 

 

 

Resultatmål – Kultur felles 

 Sykefravær. Kulturområdet skal ha et samlet sykefravær under 7 %. 

 Handlingsplanene for vedtatte Kommunedelplan for kultur og Strategisk 

handlingsplan for visuell kunst rulleres. 

 Hovedsøknad om å bli Europeisk kulturhovedstad sendt EU- kommisjonen innen 

august 2019. EU- vedtar i slutten av 2019 hvilken by som får status i 2024. 
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4.4.3.3 Flyktningkontoret 
Flyktningkontoret har ansvar for å koordinere kommunens bosetting og kvalifisering av nyankomne 
flyktninger - etter avtale med staten. Programdeltakere gjennomfører toårig introduksjonsprogram 
som skal bestå av opplæring i norsk, samfunnskunnskap og forberedelse for arbeidsliv. Program kan 
utvides til tre år i spesiell tilfeller. Flyktningkontoret drifter også bo- og omsorgstjenester for 23 
enslige mindreårige flyktninger i alderen 16 til 19 år.  

Forslag til statsbudsjett budsjetterer med videreføring ordning med integreringsmottak. 
Flyktningkontoret og andre involverte tjenester planlegger derfor med videreføring av ordningen i 
Bodø. 

Foreløpige beregninger viser at det blir cirka 4 000 bosettinger i 2019. Det forventes derfor at Bodø 
anmodes om færre i 2019 enn de 90 kommunen har vedtak på i år. Beregninger i denne 
økonomiplanen er basert på vedtak om 60 bosettinger pluss 22 familiegjenforeninger, av disse ingen 
enslige mindreårige flyktninger. I denne økonomiplan er det budsjettert med videreføring av 
integreringsmottak. 

Resultatmål – Ung kultur 

 Gjennomføre cirka. 15 store og 300 små arrangement for, av og med ungdom. 

 Øke besøket på fritidssentrene med 15%. 

 Opprette teatertilbud for ungdom på Hunstad kultursenter som 4-årig satsing med 

start i 2019. 

 Starte opp ungdomstilbud i Svømmehallen høsten 2019. 

Resultatmål – Bibliotek 

 Stabilisere besøkstall på over 430.000 per år (øker med 10.000, siden 430.000 var 

tallet for i fjor) 

 Antall utlån. Opprettholde over 220 000 utlån i 2019. 

Resultatmål – Idrett og friluftsliv 

 Ferdigstille sti- og løypeplan.  

 Revidere temakartet over kartlagte og verdsatte friluftslivsområder.  

 Gjennomføre fem universelt utformede tiltak innen idrett og friluftsliv.  

 Gjennomgå alle faste avtaler innen idrett og friluftsliv. 

Resultatmål – Bratten aktivitetspark 

 Åpen møteplass Bratten etableres som fast tiltak 

 Etablere ny treningspark i 2019 
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Redusert bosetting medfører også reduserte inntekter i form av tilskudd fra staten. Et bosettingstall 
på 60 innebærer en samlet inntektsreduksjon for 2019 på cirka 16 mill. kr. Hvis bosettingstallet 
fortsatt er tilsvarende lave i 2020 forventes ytterligere reduksjon i inntekter. I tillegg til redusert 
inntekt ivaretas cirka 1,4 mill. kr av kommunens budsjettutfordringer i flyktningkontorets budsjett. 
Budsjettet med totale driftsutfordringer på cirka 17,4 mill. kr er i 2019 balansert gjennom reduksjon i 
variable kostnader og redusert aktivitet: 

- Reduksjon i variable kostnader grunnet færre deltakere – introduksjonsstønad, ventestønad og 

etablering (tilsvarende sosialhjelp), tolk, redusert tomhusleie. 

- På området ordinær bosetting og integreringsmottak planlegges det å løse oppgavene uten 

ressurser ut over kontorets grunnbemanning og budsjetterte midler til tiltak, tolk m.m.  

- På området enslig mindreårig reduseres lønnskostnader og andre driftskostnader betydelig 

gjennom reduksjon i antall stillinger (vakante stillinger dekkes ikke opp) og omorganisering fra 

heldøgns turnus til annen drift.  

- Andre driftstilpasninger for cirka 2,1 mill. kr.  

 
 

 

4.4.3.4 Barnevernet 
Barneverntjenesten har de siste årene hatt relativt store overskridelser av sin tildelte ramme ved 
regnskapsavslutningene. Det har derfor vært brukt svært mye tid og ressurser for å finne, og 
analysere pengestrømmen og sammenligne denne med klientstrømmen. Dette har vært en 
krevende, men nødvendig prosess som har resultert i at man har etablert systemer og rutiner som 
sikrer en bedre oversikt og kontroll enn tidligere.  

Bodø har over flere år hatt store avvik innen barneverntjenesten, hvor hovedproblemet har vært et 
høyt antall fristbrudd i undersøkelsessakene. Dette er nå brakt under kontroll, men det er fremdeles 
krevende å unngå nye fristbrudd. Tjenesten har over flere år også slitt med et meget høyt sykefravær 
(18 %). Gjennom økt fokus og målrettet innsats har lyktes i å redusere dette og er i dag nede på 9 %. 
Videre innsats og fokus på etablere tiltak for å holde fraværsprosenten nede er også et prioritert 
satsningsområdet for 2019.  

I tråd med det nye regelverket har tjenesten fått på plass en ny heldøgnbemannet barnevernvakt. På 
bakgrunn av henvendelser fra enkelte av Bodøs nabokommuner er det startet en prosess for å 
avklare egen kapasitet mot behovet til de eventuelle kommunene som ønsker å være en del av dette 
samarbeidet. Dette vil bli i så fall bli fremlagt i egen politisk sak om dette blir aktuelt. 

Vertskommuneansvaret for drift av barnevernet i Steigen er igangsatt, samt at driften av tjenesten 
på vegne av Røst og Værøy går bra. Tiltaksnivået og ressursbruk for Røst og Værøy er høyere nå enn i 
2016, dette håndteres gjennom egne prosesser overfor disse kommunene slik avtalene foreligger. 

Barnevernet har i lang tid slitt med å holde kostnadene innenfor tildelte budsjettramme. I 2018 var 
budsjettet til tjenesten basert på et aktivitetsnivå som andre sammenlignbare kommuner. I 
forbindelse med budsjettprosessen er det foretatt en gjennomgang av hvordan Bodø kommunes 
bruk av midler avviker i fra andre kommuner. Konklusjonen er at barnevernet i Bodø bruker jevnt 
over større andel av budsjettet til lønn og har flere ansatte ut i fra antall meldinger og tiltaksnivå.  

Resultatmål – Flyktningkontoret 

 Sykefravær. Tjenestens samlede sykefravær skal ikke overstige 6 %. 

 Bosetning. Antall bosatte i henhold til vedtak i bystyret. 

 Introduksjonsordningen. 55 % avsluttes til arbeid eller utdanning. 
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Budsjettet knyttet til tiltak utenfor hjemmet (Fosterhjems- og institusjonsplasseringer) lavere enn 
hva som er det faktiske behovet per i dag. Det vil være nødvendig å ha fokus på tidsbruken i 
tjenesten og på det viset redusere andel lønnsutgifter kontra tiltaksutgifter. I dette budsjettforslaget 
foreslås det å øke tiltaksrammen med 5 mill. kr slik at budsjettet stemmer med det faktiske 
tiltaksnivået.  

 

 

4.4.3.5 Tiltak 
Det foreslås en del justeringer i virksomhetenes rammer. Det er gjort vedtak i løpet av året som er 
lagt inn tabellen, samt at det er gjort nødvendige justeringer hvor forbruket har vært høyere enn 
budsjett (konsekvensjusteringer). OK avdelingen har som alle andre avdelinger i kommunen hatt krav 
om å gjøre en del effektiviseringer. Man har fokusert på å skjerme kjernevirksomheten til avdelingen 
og derfor er hovedvekten av effektiviseringstiltakene gjennomført på de ikke-lovpålagte 
tjenesteområdene 

Tabellen nedenfor redegjør for tiltak i den kommende økonomiplanperioden. 

Nr Tiltak B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  OK øvrig         

1 Vedtatt i tidligere økonomiplaner 6 099 -10 460 -12 310 -12 310 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 6 099 -10 460 -12 310 -12 310 

2 Driftskonsekvenser "Svømmehallen"  810 3 264 3 264 3 264 

3 Vestvatn, lønnstilskudd daglig leder PS 128/18  150 150 0 0 

B Sum vedtak i løpet av 2018 960 3 414 3 264 3 264 

4 Europeisk kulturhovedstad 450 9 000 9 000 11 000 

5 Økte drifts-/tiltaksmidler - tiltak utenfor hjemmet 5 000 5 000 5 000 5 000 

6 Driftsmidler. BFE felles - Underfinansiert 250 250 250 250 

7 Lønn og driftsmidler, psykisk helserådgivere 650 650 650 650 

8 SLT - koordinator  750 750 750 750 

9 Retningslinjer kunst i offentlige rom 50 0 0 0 

10 Økte drivstoffkostnader og bomavgifter 100 100 100 100 

11 Tilskudd til NOSO. Bodøs andel av økt tilskudd  250 250 250 250 

12 Idrettsavtalen med Teknisk 1 500 1 500 1 500 1 500 

13 Driftskonsekvenser Bestemorenga skiløype 0 0 200 200 

14 Driftskonsekvenser Kyststi 0 0 0 150 

15 Driftskonsekvenser Treningsparker 0 0 0 100 

C Sum nye driftstiltak 9 000 17 500 17 700 19 950 

16 Andel av nedtrekk reiser og kurs -778 -778 -778 -778 

17 Reduksjon bokinnkjøp biblioteket -200 -200 -200 -200 

18 Kutt i egenproduksjonsmidler biblioteket -100 -100 -100 -100 

19 Arrangement i kommunal regi -500 -500 -500 -500 

20 Reduksjon i frie tilskudd, Kultur  -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Resultatmål – Barnevernet 

 Frister. Overholde 3 måneders undersøkelsesfrist i 95 % av sakene 

 Økonomi. Tjenesten driftes innenfor tildelte budsjettramme 

 Nøkkeltall. Oppfyller kravene til saksbehandling 

 Sykefravær. Tjenestens samlede sykefravær skal ikke overstige 9 %. 
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21 Reduksjon i faste tilskudd, Kultur -1 183 -1 558 -1 558 -1 558 

22 Tilskudd/driftsmidler BUR -100 -100 -100 -100 

23 Tusenhjemmet 0 0 0 -621 

24 Tilskudd NOSO 0 -8 823 -8 823 -8 823 

25 Basecamp -40 -40 -40 -40 

26 Reduksjon i drifts-/aktivitetsmidler -50 -50 -50 -50 

27 Avvikling bygningsvernprosjekt -50 -450 -450 -450 

28 Drift idrettsanlegg -100 -100 -100 -100 

29 Reduksjon i frie tilskudd, idrett/friluft -220 -220 -220 -220 

30 Reduksjon i faste tilskudd, idrett/friluft -433 -433 -433 -433 

31 Ikke videreføre avtaler/abonnement -33 -133 -133 -133 

32 Økte inntekter utleie haller og idrettsanlegg -770 -770 -770 -770 

33 Andre driftstiltak idrett/friluft -190 -190 -100 -100 

34 Avvikle familiesentermodellen -650 -1 300 -1 300 -1 300 

35 Legge ned "Tirsdagstreffet"  -45 -90 -90 -90 

36 Reduksjon driftsmidler -734 -734 -734 -734 

37 Reduksjon husleietilskudd -308 -308 -308 -308 

38 Reduksjon innkjøp inventar -54 -54 -54 -54 

39 Reduksjon tomgangs husleie -400 -400 -400 -400 

40 Nedleggelse av Utekontakten -1 850 -3 700 -3 700 -3 700 

41 Driftstilpasning -9 673 -9 673 -9 673 -9 673 

D Sum innsparinger/effektiviseringer -19 761 -32 004 -31 914 -32 535 

  Sum rammeendringer -3 702 -21 550 -23 260 -21 631 

Tabell 39. Tiltak i perioden. Tall i 1000 kr. 

1. Vedtatt i tidligere økonomiplaner.  

2. Vestvatn, lønnstilskudd daglig leder. Idrett- og friluft. 2-årig prøveordning, vedtatt PS 128/2018  

3. Driftsmidler "Svømmehallen". Ung kultur. Vedtatt i PS 156/2018 

4. Europeisk kulturhovedstad. Kultur felles. I henhold til midlertidige beregninger og 

underlagsdokument send til kulturdepartementet sommeren 2018 er Bodø kommunes andel av 

gjennomføringen av Europeisk kulturhovedstad i henhold til forslag i tabellen over.  

5. Økte drifts-/tiltaksmidler - tiltak utenfor hjemmet. Barnevernet. En vesentlig del av 

barnevernets merforbruk de siste årene skyldes økte tiltakskostnader i forbindelse med 

fosterhjems- og institusjonsplasseringer. Av den samlede budsjettrammen til tjenesten utgjør 

disse kostnadene om lag 50 %. Det foreslås å øke budsjettrammen for å tilpasse seg til dagens 

tiltaksnivå.  

6. Driftsmidler. BFE felles. Tjenesten mangler driftsbudsjett. 

7. Lønn og driftsmidler, psykisk helserådgivere. Jordmor- og helsesøstertjenesten. Manglende 

finansiering av iverksatt tiltak  

8. SLT – koordinator. BFE felles. Finansiering av lønns- og driftsmidler for å iverksette tiltaket.  

9. Retningslinjer kunst i offentlige rom. Kultur felles. Honorar, innleie av ekstern kompetanse til 

utvikling av retningslinjer i tråd med anbefaling fra statens fagorgan for kunst i offentlige rom, 

KORO. 

10. Økte drivstoffkostnader og bomavgifter. Bratten Aktivitetssenter. Driften av busstilbudet (Børre 

og Amanda buss) på Bratten er blitt vesentlig dyrere som en følge av økte priser på drivstoff og 

innføringen av nye bomavgifter de senere årene.  
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11. Tilskudd til NOSO. Bodøs andel av økt tilskudd. Vedtatt økning i statstilskuddet til drift av NOSO 

for 2019 utløser automatisk en økning i Bodøs økonomiske forpliktelse i henhold til gjeldende 

avtale.  

12. Idrettsavtalen med Teknisk. Idrett og friluft. Dagens avtaleramme er ikke tilstrekkelig for å 

ivareta det økte antall idrettsanlegg og rekreasjonsområder som er etablert over flere år. 

Økningen i budsjettet til drift- og vedlikehold er nødvendig for å ivareta kvalitet og funksjon på 

de eksisterende anlegg og områder.  

13. Driftskonsekvenser Bestemorenga rulleskiløype. Idrett- og friluft. Kostnader til løpende 

vedlikehold og drift av investeringsprosjekt.  

14. Driftskonsekvenser Kyststi. Idrett og friluft. Kostnader til løpende vedlikehold og drift av 

investeringsprosjekt.  

15. Driftskonsekvenser Treningsparker. Idrett og friluft. Kostnader til løpende vedlikehold og drift 

av investeringsprosjekt. 

16. Andel av nedtrekk reiser og kurs. OK avdelingens andel av vedtatt nedtrekk i reise- og 

kursutgifter  

17. Reduksjon bokinnkjøp biblioteket. Reduksjon av dagens budsjettramme til innkjøp av bøker 

med cirka 17 %. 

18. Kutt i egenproduksjonsmidler biblioteket. Dagens ordning med at leieinntekter fra Tur kafé 

overføres til egenproduksjon i regi av biblioteket avvikles.  

19. Arrangement i kommunal regi. Kultur felles. Potten til arrangementer foreslås kuttet. Budsjetter 

er blant annet brukt til elvelangs, kulturnatta og nyttårsfeiring. Disse arrangementene må søkes 

finansiert på annen måte. 

20. Reduksjon i frie tilskudd, Kultur. Frie, søkbare tilskudd reduseres fra 2,2 mill. kr  

21. Reduksjon i faste tilskudd, Kultur. Se egen tabell 

22. Tilskudd/driftsmidler BUR. Ung kultur. Reduksjon i Bodø Ungdomsråds budsjettramme fra kr 

300 000.  

23. Tusenhjemmet. Den totale innsatsen tilknyttet Tusenhjemmet fra Bodø kommunes side er på 

nærmere 5 mill. kr, hvorav en stor andel går til betjening av kapitalkostnader. Det sees på om 

det er mulig å flytte tilbudet i løpet av økonomiplanperioden.  

24. Tilskudd NOSO. Kultur felles. Dagens avtale reforhandles med formål å øke statens andel.  

25. Basecamp. Kultur felles. Innsparte lønnsutgifter mv. ved at ingen deltar fra Bodø kommune i 

forbindelse med avviklingen av årets Basecamp.  

26. Reduksjon i drifts-/aktivitetsmidler. Ung kultur. Generell reduksjon i midler som i dag benyttes 

til fellesaktiviteter. 

27. Avvikling bygningsvernprosjekt. Kultur felles. Prosjektet videreføres ikke. Avvikles med virkning 

fra og med juli 2019. Helårseffekt fra 2020  

28. Drift idrettsanlegg. Idrett og friluft. Kutt i overføring av driftstilskudd til Innstranda IL til 

snøproduksjon. Redusert drift isbaner. Islegging av 5 baner i stedet for 10.  

29. Reduksjon i frie tilskudd, idrett/friluft. Frie, søkbare tilskudd til lag og foreninger reduseres med 

1/3 fra kr 750 000 

30. Reduksjon i faste tilskudd, idrett/friluft. Se egen tabell. 

31. Ikke videreføre avtaler/abonnement. Idrett og friluft. Markedsavtalen I.K. Grand videreføres 

ikke etter utløpet i 2019 og oppsigelse av abonnementet på skisporet.no  

32. Økte inntekter utleie haller og idrettsanlegg. Idrett- og friluft. Innføring av leie på gymsaler og 

økte leiepriser på større idrettsanlegg og vinterbrøytede kunstgressbaner 

33. Andre driftstiltak idrett/friluft. Kutt i toppidrettssatsing, Bodø idrettsråd – Olympiatoppen. 

Overføring av driftsansvaret for Stordalshallen og Bankgata flerbrukshall til Spektrum. Forventet 

driftsbesparelse i form av stordriftsfordeler. 
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34. Avvikle familiesentermodellen. Barne- og familieenheten. Nedleggelse av åpne barnehager 

35. Driftsbesparelse "Tirsdagstreffet". Barne- og familieenheten. Vakant 10 % stilling besettes ikke 

36. Reduksjon driftsmidler. Flyktningkontoret. Generelt nedtrekk i drift  

37. Reduksjon husleietilskudd. Flyktningkontoret. Kutt i budsjett som dekkes av barnevernet 

38. Reduksjon innkjøp inventar. Flyktningkontoret. Kutt i budsjett som dekkes av barnevernet 

39. Reduksjon tomgangs husleie. Flyktningkontoret. Hyppigere turnover på ledige leiligheter  

40. Nedleggelse av Utekontakten. Barnevernet.  

41. Driftstilpasning. OK avdelingens andel av bestemte driftstilpasninger for 2019-2022. 

 

  OK øvrig Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 239 699  239 699  239 699  239 699  

A Endringer i ØP 2018-2021 6 099  -10 460  -12 310  -12 310  

  Lønns- og pensjonsendring 2017/2018 5 386  5 386  5 386  5 386  

B Vedtak i løpet av 2018 960  3 414  3 264  3 264  

  Øvrige endringer 362  361  361  361  

  Basisbudsjett 2018 252 505  238 400  236 400  236 400  

C Nye driftstiltak 2019-2022 9 000  17 500  17 700  19 950  

D Innsparing/effektivisering -19 761  -32 004  -31 914  -32 535  

  Prisstigning 1 641  1 641  1 641  1 641  

  Driftsrammer 2019-2022 243 385  225 536  223 826  225 455  
Tabell 40. Avdelingens driftsrammer 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer gjelder en overføring av midler til strøm og renhold til UE, samt en teknisk 
korrigering tilknyttet budsjettet til BRG fra rammeområde 8 til biblioteket.  

 

4.5 Helse- og omsorgsavdelingen 

Helse- og omsorgsavdelingen (HO-avdelingen) tilbyr et mangfold av tjenester som i hovedsak er 

hjemlet i lover og forskrifter. Avdelingen består av 1350 årsverk og har et nettobudsjett på om lag 1,1 

mrd. kr. Tjenestene er i hovedsak vedtaksbetinget og tildeles ut fra en individuell vurdering med mål 

om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig.  

I forslaget til investeringer i perioden 2019-2022 fremheves arbeidet med å tilrettelegge for 8 nye 

sykehjemsplasser på Hovdejordet sykehjem, og mulighetsstudien knyttet til Helsehus som skal 

foreligge i mars 2019.  

I forslaget til driftsbudsjett foreslår rådmannen å styrke avdelingens budsjett med til sammen 38,7 

mill. kr. Denne styrkingen er nødvendig for å dekke opp driftsbehov som er oppstått i løpet av 2018 

eller kompenserer for manglende inntekter. 

Av rådmannens forslag fremgår det at helse- og omsorgsavdelingen står ovenfor store faglige og 

økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden. Forebyggende aktivitet og samarbeid med frivillig 

sektor er et satsingsområde for avdelingen. Rådmannens forslag innebærer imidlertid en reduksjon 

av avdelingens innsats i det stillinger til seniorhelse og frivillighetskoordinatorer foreslås avviklet. 

Dette foreslås grunnet de økonomiske utfordringer.  

Kommunedelplan for Helse-, omsorgs og sosialtjenestene 2018-2030 
Bystyret vedtok kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene i PS 90/2018 der det ble 
vedtatt ny visjon og målsettinger for tjenestene. Nyvinninger innen behandling, tjenester og 
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teknologi gir rom for nye løsninger. Utforming av tjenester skal skje i samarbeid med bruker og 
pårørende.  

Målsetting og resultatmål 
Visjon for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene er ATTRAKTIV HOVEDSTAD I NORD. Bodø kommune 
skal være en inkluderende og generasjonsvennlig kommune hvor den enkelte kan skape en verdig og 
meningsfylt hverdag. 

Mål 1. Den enkelte har en verdig hverdag gjennom helse livsløpet. 
Mål 2. Gjennom medvirkning mottar innbyggeren rett tjeneste til rett tid og varighet. 
Mål 3. Samskaping og innovasjon optimaliserer tjenestene. 
 

 

Heltidskultur 
Hovedhensikten med heltidskulturen er å sikre at alle brukere av det kommunale tjenestetilbudet 
skal få like gode tjenester alle dager i uka hele året. Frem til 31.12.2018 er innføring av heltidskultur i 
avdelingen organisert som et prosjekt. For å vurdere ulike løsninger har virksomhetene Sølvsuper 
helse- og velferdssenter, Hjemmetjenesten Sentrum og Miljøtjenesten med botilbudet i Vollsletta 10 
vært piloter. Fra desember 2017 til desember 2018 har gjennomsnittlig stillingsstørrelse endret seg 
fra 67,7% til 78,5%. Resultatene er oppnådd ved at den enkelte medarbeider motiveres til å arbeide 
flere helgetimer gjennom et ekstra heltidskulturtillegg. Pilotene er tilført 10% ressursbemanning og 
det er gjennomført omfattende lokale prosesser for å komme frem til de beste lokale løsningene.  

I rådmannens budsjettforslag foreslås det å videreføre ordningen med tre «piloter» for å legge 
grunnlaget for en mer robust driftssituasjon med mindre forbruk av vikarer, før tiltaket med økt 
ressursbemanning utvides. Heltidskulturtillegget videreføres, men det må sees i sammenheng med 
ny tariffrevisjon når det gjelder lørdag og søndagstillegg som iverksettes fra 2019. Utvikling av 
heltidskultur vil fra januar 2019 være en del av ordinær drift. 

Smart Helse 
Helse- og omsorgssektoren har i løpet av de siste 3-4 år tatt i bruk en rekke innovative 
velferdsteknologiske løsninger. Velferdsteknologiske løsninger effektiviserer hele helse- og 
omsorgstjenesten, og gir gevinster i form av spart tid, unngåtte kostnader og bedre kvalitet. 

Selv om dagens velferdsteknologiske løsninger ses på som en suksess, så er det innenfor både 
primær- og spesialisthelsetjenesten enighet om at nye innovative helseløsninger må på plass. Dette 
for å sikre en økonomisk bærekraftig helsetjeneste i de kommende 10-30 år.  

Satsingen på disse nye innovative helseløsningene er i Bodø kommune samlet under Smart Helse, og 
er initiert med utgangspunkt i Innovasjonsutvalgets rapport (PS 64/2018) der helse er tatt fram som 
en av fire pilarer i Bodø 2050 – Ambisjoner for framtiden.  

Tjenester med god kvalitet 
Bodø kommune skal sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter 
kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov. 
Kommunen skal ha et system av prosedyrer som skal sikre den enkelte bruker får tjenester til rett tid 
og i henhold til individuell plan. I likhet med resten av kommunen har avdelingen slik det fremgikk av 

Resultatmål – Helse- og omsorgsavdelingen 

 Sykefravær. Avdelingens sykefraværsmål er 9 %. 

 

 Kvalitet. Avdelingen ønsker økt fokus på bruk av avviksmeldinger for å kunne drive 

målrettet og systematisk arbeid med å øke kvaliteten på tjenestene.  
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forvaltningsrevisjonen av helse- og omsorg behov for å styrke arbeidet med internkontrollen i 
avdelingen (PS136/2017).  

Rekruttering og kompetansebehov 
Bodø kommune har over flere år hatt en utfordring med å rekruttere sykepleiere og vernepleiere til 
helse- og omsorgstjenestene. Rådmannen vurderer fortløpende ulike tiltak for å beholde sykepleiere 
som har jobbet lenge i Bodø kommune. På lengre sikt må det arbeides på flere plan og med ulike 
tiltak for å sikre nødvendig kompetanse til helse- og omsorgstjenestene i kommunen.  

Kommunal betaling for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusavhengighet (TSB) 
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklarepasienter har fra 2017 også omfattet 
pasientgruppene i psykisk helsevern og TSB. Betalingsplikten trer i kraft fra 1.1.2019. I statsbudsjettet 
for 2019 fremkommer størrelsen på beløpet som skal overføres til kommunene i forbindelse med 
innføringen av ordningen. For Bodø kommune innebærer dette en overføring på 1,641 mill. kr og 
dette er lagt inn i budsjettforslaget. 

Demografisk utvikling 
Innenfor helsetjenestene vil det bli en økning i antall eldre, og særlig de over 80 år. Disse vil ha flere 
og stadig mer krevende og sammensatte diagnoser som krever en større grad av medisinsk 
oppfølging og pleie enn tidligere. I tillegg vil samhandlingsreformen medføre at stadig nye 
pasientgrupper vil bli overført fra Nordlandssykehuset til Bodø kommune. Disse gruppene vil ha 
andre og mer kompliserte diagnoser enn før, noe som betyr et større behov for medisinskfaglig 
oppfølging enn tidligere. I tillegg forventes en økning av brukere innenfor psykisk helse og rus, og da 
særlig unge. Det forventes videre en økning innenfor diagnosene kroniske lidelser, lungelidelser, kreft 
og demens, noe som medfører behov for styrket tjenestetilbud til personer med disse lidelsene og 
deres pårørende. 

 
Figur 5: SSB's befolkningsframskrivning for Bodø. 

Figuren ovenfor viser befolkningsframskriving fra SSB for Bodø i aldersgruppen 80-89 og 90+ de 
kommende årene. Den blå og oransje linjen må sees i lys av y-aksen til venstre som viser utviklingen i 
antall personer i den gitte aldersgruppen. Her ser man eksempelvis at det er forventet en økning i 
begge aldersgruppene ut perioden. Den grå linjen viser prosentvis økningen for aldersgruppen 80+ 
fra det foregående året. Denne forteller oss hvor i perioden økningen er forventet å være størst. Av 
grafen ser man at årene 2019 – 2028 er perioden hvor veksten er forventet å være størst.  
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Figur6: Akkumulert behov for nye plasser for 80+. 

Figuren ovenfor viser en akkumulert prognose av behovet for nye plasser med heldøgns omsorg for 
de over 80 år for å imøtekomme befolkningsveksten med dagens situasjon. Med bakgrunn i 
befolkningsvekst og dagens etterspørsel har Bodø kommune ifølge prognosen behov for 22 nye 
plasser med heldøgns omsorgs i 2021 og 84 nye i 2026 for de over 80 år. 

 

4.5.1 HO-øvrig 
Netto driftsramme for HO-øvrig vil i 2019 være på 197 mill. kr og sysselsetter 164 årsverk. Ved 

utgangen av økonomiplanperioden vil nettobudsjettet være 208 mill. kr, gitt dagens nivå på lønn, pris 

og pensjon. 

HO øvrig       Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

HO Stab 6 18 106 30 963 23 179 38 309 40 311 40 303 

Kjøkkendriften 20 16 919 16 783 17 192 16 191 16 191 16 191 

Boligkontoret 13 3 103 1 186 1 530 1 530 1 530 1 530 

Tildelingskontoret 23 118 091 -6 219 450 2 517 2 517 2 517 

NAV Bodø 33 80 768 80 831 78 332 78 332 78 332 78 332 

Helsekontoret 69 67 963 71 441 78 483 79 733 80 983 80 983 

Sum netto rammer 164 304 951 194 984 199 165 216 611 219 863 219 855 
Tabell 41: Økonomiplanforslag HO-øvrig 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

4.5.1.1 Fellesområde HO-øvrig  
Under fellesområdet HO-øvrig inngår Kommunaldirektørens stab, Kjøkkendriften, Boligkontoret, 
Tildelingskontoret, NAV Bodø og Helsekontoret. 

Bodø kommune inngikk 01.07.2002 en avtale med Aetat Nordland (NAV Nordland) om 
medfinansiering av arbeidsmarkedstiltaket «Varig tilrettelagt Arbeid» (VTA) på Bodø 
Produksjonssenter as (Bopro). I avtalen fremgår det at medfinansieringssatsen skal være på minst 
25% av den til enhver tid gjeldende faste støttesats. Medfinansieringssatsen i avtalen ble fastsatt til 
80% av den til enhver tid gjeldende statlige sats. Det foreslås at avtalen reforhandles. Avtalen har en 
oppsigelsestid på 12 måneder.  
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Bodø kommune inngikk i 2016 avtale med Kirkens bymisjon om drift av omsorgs- og botilbud for 
rusavhengige i Junkerveien 49 (BRUA). Avtale er inngått for perioden 1.7.2016 - 31.12.2018, med 
opsjon på 1+1 års forlengelse. I 2018 har avtalen en verdi på 10 mill. kr. Nye kommunale botiltak har 
medført redusert bruk av plassene på BRUA. Kirkens bymisjon har i 2018 initiert et prosjekt med sikte 
på å tilby et rusfritt, interkommunalt etterverns tilbud for personer som skrives ut fra 
institusjonsbehandling, eller løslates fra fengsel. Opplegg for kjøp og salg av plasser er ikke endelig 
avklart, men det ventes at endringer i avtaleforutsetninger og oppdragets innhold vil gi rom for å 
reforhandle avtalen. 

4.5.1.2 Tildelingskontoret 
Tildelingskontoret er kommunens forvaltningsorgan for behandling av vedtakspliktige helse- og 
omsorgssøknader. Kontoret fatter vedtak om kommunale tjenester for cirka 1 mrd. kr per år. Antall 
vedtak har økt med cirka 400 søknader siste 2 år. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tiden er 45 
dager.  
Henvendelsene via elektroniske meldinger øker betydelig, og stiller økte krav om hurtig 
administrering av disse. Samhandlingen med Nordlandssykehuset vedrørende innlagte pasienter og 
utskrivelsesprosessen er raske prosesser som krever mye av saksbehandlerne for riktige vurderinger 
videre i pasientforløpet. Tildelingskontoret har behov for en utvidelse av saksbehandlerkapasitet.  
 
Kommunens kreftomsorg er omorganisert i henhold til RS 21/2018. En kreftsykepleier er etablert i 

Tildelingskontoret som koordinerende kreftsykepleier, og en ambulerende kreftsykepleier organisert 

i hjemmetjenesten har ansvar for nettverk for kreftsykepleiere i kommunen. Søknader og vedtak om 

kreftsykepleie er økende, noe som fremkommer av grafen nedenfor.  

 

 

Figur 7: Utvikling brukere innen kreftsykepleie 

Søknader om trygghetsalarmer har økt fra 150 i 2017 til 225 i 2018. Det er et økende antall som har 
vedtak om kun trygghetsalarm uten øvrige tjenester. Grafen nedenfor viser utvikling i antallet 
brukere med trygghetsalarm. 
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Figur 8: Utvikling brukere med trygghetsalarmer 

Det er noe nedgang i søknader om omsorgslønn både i forhold til antall søknader og antall innvilgede 
timer totalt fra januar tom september 2017 til samme periode i 2018.  

Antall søknader om dagsenter er stabilt, men Bodø kommune har ikke tilstrekkelige antall plasser. 
Spesielt gjelder dette personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for dagsenter for 
ivaretakelse av aktivitet sammen med andre, og avlastning for pårørende. Yngre med demens dekkes 
per i dag av tilrettelagte plasser ved Tverlandet dagsenter. Her er transportkostnadene betydelig da 
brukerne til dette tilbudet bor fra Løpsmark til Tverlandet. Fremtidig behov og muligheter er under 
kartlegging. 

Tildelingskontoret er klar for å øke implementering av velferdsteknologiske hjelpemidler som 
erstatter eller supplerer ordinær hjemmetjeneste for økt egenmestring i stedet for personbistand 
eller økt kvalitet gjennom for eksempel fallalarm og digitale tilsyn via roommate. 

Behovet for etablering av døgnbemannede bokollektiv og bofellesskap vurderes som presserende. 
Etablering av bokollektiv og bofellesskap på kort sikt i størrelsesorden 10 plasser i allerede 
eksisterende boligmasse er under planlegging på bakgrunn av kompliserte pasient/brukerforløp som 
kommunen må håndtere. Med bakgrunn i manglende tilgang på langtidsplasser for spesielt demente 
skal avdelingen nå utrede etablering av et bokollektiv for yngre demente i Tiurveien (Mørkved 
Bosenter). Det er i tillegg behov for å utrede ytterligere bofellesskap spesielt for personer med 
demens, og personer med psykisk lidelse med adferds utfordringer. Dette vil kunne frigjøre plasser i 
sykehjem for personer som ikke har behov for medisinsk oppfølging i tillegg til pleie og omsorg. 
Bystyret er i RS 23/2018 orientert om boligbehovet til mennesker med funksjonsnedsettelser. 
Botilbud må videre utredes i samarbeid med tjenestemottakere og pårørende.  
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4.5.1.3 Boligkontoret 
Boligkontoret skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg en egnet bolig ved bruk 

av de boligsosiale virkemidlene utleiebolig, startlån og tilskudd til etablering og tilpassing.  

Virksomheten har ansvar for all drift og vedlikehold av kommunens boligmasse. Det er en utfordring 

å drifte boligmassen etter et verdibevarende prinsipp, men ved husleiereguleringer og nøye 

prioriteringer av vedlikeholdstiltak er vedlikeholdsetterslepet redusert betraktelig i løpet av de siste 

årene. Det er et mål å unngå at boliger blir stående tomme på grunn av manglende 

vedlikeholdsmidler. 

Det er etablert rutiner som sikrer at de aller mest vanskeligstilte får vedtak om kommunal disponert 

bolig. For å sikre sirkulasjon i boligmassen er det innført rutiner for varsling av botid slik at man 

unngår tidsubestemte leiekontrakter. Dette har medført økt ressursbruk, og gjør det nødvendig å 

prioritere oppgaver innenfor boligutleie nøye. 

Forvaltning av Husbankens økonomiske virkemidler startlån og tilskudd gjøres i tråd med nasjonale 

føringer og retningslinjer. Det er et mål å satse mer på overgang fra leie til eie for de som har 

mulighet til dette. 

 

4.5.1.4 Nav Bodø 
NAV Bodø skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet for 
flest mulig. Antall brukere er stabilt på et lavere nivå enn for foregående perioder, og forbruk på 
sosialhjelp er på budsjett per oktober 2018. 

Flere av brukerne tilmeldt NAV har en kompleksitet og større utfordringer med seg som gjør at NAV 
må ha tett oppfølging med hyppige brukermøter. NAV Bodø har derfor en rekke tiltak for at flest 
mulig brukere skal komme i arbeid/ aktivitet; Kvalifiseringsprogrammet fortsetter som et sentralt og 
virkningsfullt tilbud for langtids sosialhjelpsbrukere. Prosjekt «Helhetlig oppfølging av 
lavinntektsfamilier» med 2 familiekoordinatorer fortsetter ut 2019. NAV Bodø har tilsatt 2 rådgivere 

Resultatmål – Tildelingskontoret 

 Kontoret skal ha et sykefravær på under 6 %.  

 Beleggsprosent på korttidsplasser bedre enn 85 %. 

 Saksbehandlingstid: 

o Helsehjelp - under 14 dager. 

o Korttidsplass - under 14 dager. 

o Langtidsplass - under 30 dager. 

 Godkjenning til langtidsplass – Avvik på 2 måneders garanti under 5 %. 

Resultatmål – Boligkontoret 

 Virksomheten skal ha et sykefravær på under 6 %. 

 Tilby boliger i tråd med vedtak 

 Utføre verdibevarende vedlikehold på boligmassen 

 Tilby lånefinansiering til vanskeligstilte på boligmarkedet 

 Øke antall meldte avviksmeldinger  
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for forsterket ungdomsinnsats. «Ungdomsinnsatsen» er en nasjonal statlig satsing som vil forsterke 
kontorets utdanningsrettede og miljørettede oppfølging overfor unge brukere tilmeldt NAV Bodø. 
IPS-satsingen (jobbstøtte til unge brukere som del av behandling i psykiatrien) forsterkes med 
ytterligere 2 statlige stillinger i NAV Bodø. I samarbeid med fylkeskommunens utdanningsavdeling er 
det igangsatt «Prosjekt fullført» hvor kontoret har valgt ut 15 ungdommer tilmeldt NAV. 
Aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsbrukere gjennom tett samhandling med Bratten Aktivitetspark 
fortsetter. Erfaringen tas inn idet aktivitetsplikten er utvidet til å gjelde for alle sosialhjelpsbrukere.  

NAV Bodø organiserer seg nå i større grad i egne team for ytterligere «treffe» bruker med 
tjenestetilbudet. Kontoret har et eget tverrfaglig ungdomsteam for tett oppfølging av brukere under 
25 år, og et markedsteam som kan arbeidsmarkedet i Bodø. Kontoret har også 6 jobbspesialister i 
Jobbspesialistteam, som utelukkende følger brukere ut til ordinær jobb. 

 

4.5.1.6 Helsekontoret 
Både lokalt og nasjonalt er det blitt svært krevende å rekruttere fastleger. Helsekontoret planlegger i 
2019 å bli en del av et felles Nordnorsk prosjekt «ALIS NORD», som dreier seg om å rekruttere nye 
fastleger. I plan for legetjenesten vedtatt i desember 2017 er det avsatt 3,2 mill. kr i lokale midler for 
å rekruttere nye fastleger. Helsekontoret har benyttet deler av disse midlene til å ansette en 
kommunal fastlege som startet opp våren 2018. Øvrige midler vil i 2019 bli disponert i tett samarbeid 
med tillitsvalgte for fastlegekorpset for å sikre nødvendig rekruttering og arbeidsvilkår.  

Det er i september 2018 ansatt en ny kommuneoverlege med særlig ansvar for å bidra til utvikling av 
e-helse og helseinnovasjon. Dette vil vesentlig styrke Bodø kommunes evne til å delta i e-
helseprosjekter og ta i bruk helseinnovasjoner fremover.  

Spesialisthelsetjenesten overfører stadig mer kompliserte oppgaver til kommunen og forventer at 
avdelingen tilbyr mer spesialiserte medisinske tjenester i samsvar med dette. Helsekontoret 
registrerer også at en god del spesialistoppgaver overføres ensidig fra spesialisthelsetjenesten side, 
uten at kommunens helsetjenester blir tilstrekkelig involvert i henhold til avtaleverk. Begge 
utviklingstrekk har gjort arbeidssituasjonen mer krevende for fastleger og leger i kommunal tjeneste. 
Det siste året har kommunen særlig merket at behandlingsbehovet for pasientene som 
Nordlandssykehuset HF skriver ut til kommunens korttidsplasser er i stadig endring. Kommunen blir 
pålagt ansvar for flere pasienter som tidligere ville fått behandling og oppfølgning på sykehuset. For å 
sikre at kommunen gir et forsvarlig tilbud til disse pasientene er det nødvendig å styrke den 
medisinskfaglige kompetansen med minst ett årsverk.  

Helsekontoret ser også at det er behov for å stabilisere og øke den sykepleiefaglige kompetansen i 
samsvar med økt kompleksitet i pasientbehandlingen. Sykepleierkompetansen er en kritisk 
fagkompetanse som ikke kan erstattes av andre faggrupper når det kommer til de dårlige pasientene 
med omfattende medisinskfaglige utfordringer.  

Den demografiske utviklingen viser at stadig flere blir eldre. Mange av disse har god helse, men 
stadig flere har også multidiagnoser og kroniske sykdommer som følger dem over mange år. I tillegg 

Resultatmål – NAV Bodø 

 Gjennom tett og god oppfølging skal bruker gis tilbud hvor arbeid/ aktivitet og 

egenmestring er et overordnet mål.  

 Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp – under 430.  
 Antall unge under 25 år på økonomisk sosialhjelp – under 90.  

 Antall i midlertidig bolig (utenom Bolig Nu) – i gjennomsnitt ned mot 1.  

 Området skal ha et sykefravær på under 6,3 %.  
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ser avdelingen en økning av psykiske problemer og lidelser i befolkningen. For å sikre nødvendig 
medisinskfaglig kapasitet og kompetanse i kommunen fremover er det behov for ett årsverk som 
medisinskfaglig ansvarlig for våre langtidsplasser, med særlig fokus på kvalitetsutvikling, demens og 
geriatri. Kommuneoverlege med ansvar for psykiatri har stått udekket over flere år, til tross for et 
stadig behov for kommunal kompetanse overfor en økende pasientgruppe. 

Det kreves stadig mer kompetanse blant fastlegene, og i de kommunale legeoppgavene i 
kommunens sykehjem mv. Det er nødvendig å satse ytterligere på fagutvikling, avvikshåndtering og 
økende grad av samhandling internt og eksternt. Videre er det nødvendig å starte opp et overordnet 
arbeid innen systematisk kvalitetsutvikling hvor brukerne og pasientene involveres.   

Ved Legevakten har man det siste året hatt en stor faglig utvikling med blant annet nytt nødnett, nytt 
system for Triage (prioritering av pasienter) og nytt journalsystem. Denne faglige styrkingen av 
legevakten har resultert i et bedre helsefaglig tilbud til befolkningen. Legevakten har fremdeles store 
utgifter til vikar innleie, og vil også i 2019 ha utfordringer knyttet til høy helgebelastning for 
sykepleierne.  

Den kommunale helsetjenesten i Bodø fengsel har i 2018 fått en vesentlig mer krevende tjeneste. Per 
april 2018 hadde fengselet 39 innsatte på 56 plasser. I medio juni var det 58 innsatte på 56 
celleplasser. Det er behov for en ytterligere styrkning av sykepleierårsverk for å håndtere denne 
veksten.  

Krisesenteret i Salten melder om økt etterspørsel etter de tjenester som tilbys. Med nøktern drift er 
dette håndterbart innenfor de rammer som er gitt. Arbeidet med etablering av et nytt bygg for 
Krisesenteret i Salten kommer i gang ved utgangen av 2018.  

 
 

4.5.1.7 Tiltak  

Nr Tiltak B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 

  HO-øvrig         

1 Samlepost fra tidligere ØP 1 168 1 722 1 992 1 992 

2 Krisesenter i Salten 0 1 250 2 500 2 500 

3 IKT innovasjon 1 500 1 500 1 500 1 500 

4 Heltidskultur 9 600 9 600 9 600 9 600 

5 Fastlege 2 225 2 225 2 225 2 225 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 14 493 16 297 17 817 17 817 

6 Økte kostnader sosial stønad 2 000 2 000 2 000 2 000 

B Sum vedtak i løpet av 2018 2 000 2 000 2 000 2 000 

7 Nye og endrede brukere Tildeling 8 097 10 164 10 164 10 164 

8 Økte kostnader Nødnett 1 100 1 100 1 100 1 100 

9 Statsbudsjettet: Økt innslagspunkt 2 800 2 800 2 800 2 800 

Resultatmål – Helsekontoret 

 Kontoret skal ha et sykefravær på under 6%. 
 Gi innbyggere mulighet til å velge mellom minimum 10 fastleger. 

 Rask responstid på telefonhenvendelser. Mål om at 80% av telefonhenvendelser 

svares innen 2 minutter på legevakten og legekontor. 

 Øke antallet avviksmeldinger. 
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10 Økte lønnskostnader legevakt 1 295 1 295 1 295 1 295 

11 Velferdsteknologi 2 678 7 255 8 717 8 709 

12 IKT grunnleggende infrastruktur     270 270 

13 Statsbudsjettet: Utskrivningsklare pasienter 1 641 1 641 1 641 1 641 

14 Økte kostnader Frelsesarmeen 1 000 1 000 1 000 1 000 

15 Nye og endrede brukere miljøtj. - refusjon -6 078 -6 078 -6 078 -6 078 

C Sum nye driftstiltak 12 533 19 177 20 909 20 901 

16 Andel innsparing kurs og reiser -988 -988 -988 -988 

17 Nedtrekk "allerede effektuert" -9 517 -9 517 -9 517 -9 517 

18 Utsatt videre implementering Heltidskultur -10 000 0 0 0 

19 Redusert tilskudd BOPRO 0 -1 000 -1 000 -1 000 

20 Reduksjon kjøp av eksterne tjenester -700 -700 -700 -700 

21 Tilpasning økonomisk sosialhjelp -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

22 Kirkens bymisjon  - reforhandling avtale -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

23 Driftstilpasning -10 620 -10 620 -10 620 -10 620 

D Sum innsparing/effektiviseringer -33 825 -24 825 -24 825 -24 825 

  Sum rammeendringer -4 799 12 649 15 901 15 893 

Tabell 42: Tiltak HO-øvrig i perioden. Tall i 1000 kr. 

1-5. Sum ØP2018-2021. Endringer vedtatt i økonomiplan 2018-2021. 

6. Økte kostnader sosial stønad. Økte kostnader som en konsekvens av Bystyrets vedtak om å 
holde barnetrygden utenfor beregningene til sosialhjelp.  

7. Nye og endrede brukere Tildeling. To bokollektiv med 2 og 6 brukere. 
8. Økte kostnader Nødnett. Økte kostnader hos legevakten tilknyttet Nødnett. 
9. Statsbudsjettet: Økt innslagspunkt. Det er gjennom statsbudsjettet varslet at innslagspunktet 

for ressurskrevende brukere øker 50 000,- utover pris- og lønnsvekst. Med utgangspunktet i 
refusjonskravet for 2017 innebærer dette 2,8 mill. kr i tapte refusjoner. 

10. Økte lønnskostnader legevakt.  
11. Velferdsteknologi. Driftskonsekvenser investeringer. 
12. IKT grunnleggende infrastruktur. Driftskonsekvenser investeringer. 
13. Statsbudsjettet: Utskrivningsklare pasienter. Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen 

psykisk helse og rus.  
14. Økte kostnader Frelsesarmeen. Endrede brukerrelaterte forhold hos Frelsesarmeen medfører 

økte overføring fra kommunens side. 
15. Nye og endrede brukere miljøtj. – refusjon. Refusjonskrav nye ressurskrevende brukere. 
16. Andel innsparing kurs/reise. Effektiviseringskrav politisk vedtatt i bystyrets behandling av 

ØP2018-2021. 
17. Nedtrekk «allerede effektuert». Avdelingens driftstilpasning i 2018 som nå er effektuert. 
18. Utsatt videre implementering heltidskultur. Det foreslås å videreføre ordningen med tre 

«piloter» for å legge grunnlaget for en mer robust driftssituasjon med mindre forbruk av vikarer, 
før tiltaket med økt ressursbemanning utvides. 

19. Redusert tilskudd BOPRO. Oppsigelse av avtale. Reforhandling av medfinansieringssats.  
20. Reduksjon kjøp av eksterne tjenester. Reduksjon kjøp av tjenester hos ekstern tilbyder av 

tjenester. 
21. Tilpasning økonomisk sosialhjelp. Nav fortsetter med gode resultater som gir rom for 

driftstilpasninger. 
22. Kirkens Bymisjon, driftsavtale «Brua»/Fri. Reforhandling av avtale. 
23. Driftstilpasning 2019. Avdelingens størrelse av kommunens driftstilpasning for 2019. Plan for 

effektuering av driftstilpasningen foreligger ikke per nå. 
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  HO øvrig Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 194 984 194 984 194 984 194 984 

A Endringer i ØP 2018-2021 14 493 16 297 17 817 17 817 

  Lønns- og pensjonsendring 3 775 3 775 3 775 3 775 

B Vedtak i løpet av 2018 2 000 2 000 2 000 2 000 

  Øvrige endringer 103 103 103 103 

  Basisbudsjett 2018 215 355 217 159 218 679 218 679 

C Nye driftstiltak 2019-2022 12 533 19 176 20 908 20 900 

D Innsparing/effektivisering -33 825 -24 825 -24 825 -24 825 

  Prisstigning 5 101 5 101 5 101 5 101 

  Driftsrammer 2019-2022 199 164 216 611 219 863 219 855 
Tabell 43: Avdelingens driftsramme i økonomiplanperioden. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer gjenspeiler i all hovedsak overføring av strøm- og renholdsbudsjett til utviklings- og 
eiendomsavdelingen, samt en del interne overføringer mellom HO-øvrig og pleie og omsorg. 

4.5.2 Pleie og omsorg 
Netto driftsramme for pleie og omsorg vil i 2019 være på 935 mill. kr og sysselsetter 1229 årsverk. Til 

sammenligning var nettoregnskapet for 2017 og nettobudsjettet for 2018 henholdsvis 812 og 881 

mill. kr. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil nettobudsjettet være 958 mill. kr gitt dagens nivå 

på lønn, pris og pensjon. 

Pleie og omsorg       Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Institusjoner 456 290 884 295 837 305 759 318 757 318 757 318 757 

Hjemmetjenesten 463 230 738 362 249 380 725 382 422 382 497 382 497 

Miljøtjenesten 310 188 070 222 542 248 825 253 282 257 736 257 736 

Sum netto rammer 1 229 709 693 880 627 935 310 954 461 958 990 958 990 
Tabell 44: Økonomiplanforslag Pleie og omsorg 2019-2022. Netto driftsramme. Tall i 1000 kr. 

4.5.2.1 Institusjonsområdet  
Institusjonsområdet har som målsetting å levere fleksible tjenester som kjennetegnes av god kvalitet, 
omsorg og respekt, basert på kompetanse og etisk refleksjon. Institusjonsområdet har 336 
institusjonsplasser fordelt på 261 langtidsplasser, 69 korttidsplasser, 6 kommunale akutte døgn 
plasser innenfor somatikk, og 1 kommunal akutt døgn plass innenfor psykiatri (KAD). Innenfor 
institusjonsområdet ligger også Kjøkkenvirksomheten, og deler av dag/ aktivitetstilbud til 
hjemmeboende eldre med til sammen 42 plasser. Bokollektivene i Gamle riksvei 18 er også 
organisert innenfor tjenesteområdet.  

Institusjonsområdet leverer tjenester til de innbyggerne som har behov for korttidsplass for 
avlastning, rehabilitering eller observasjon og vurdering av helsetilstand. Langtidsplasser tildeles de 
som har omfattende behov for hjelp, slik at helsetjenestene ikke lengre kan leveres i hjemmet. 

En betydelig forverring av de enkelte søkeres helsesituasjon har medført blokkeringer for bruk av 
korttidsplassene. En konsekvens av dette er en økning av overliggerdøgn i Nordlandssykehuset fra 62 
døgn i 2017 til 158 døgn tom september 2018. 

Det er også behov for å stabilisere og øke den sykepleiefaglige kompetansen. 
Sykepleierkompetansen er en kritisk fagkompetanse som ikke kan erstattes av andre faggrupper når 
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det kommer til de dårlige pasientene med omfattende medisinskfaglige utfordringer. I rådmannens 
forslag ligger det inne midler til økte sykepleierstillinger ved Mørkved sykehjem og Stadiontunet 
sykehjem på hhv 30% og 150%. Dette ses også i sammenheng med heltidskultur. Behov for mer 
kompetanse og etablering av mer robuste fagmiljø gjenspeiles også i resultatmål om å øke andel 
høgskoleutdannet personell med 10 % per år i økonomiplanperioden. Dette søkes løst med 
omgjøring av stillinger ved ledighet forutsatt at det kan finansieres.  

Implementering av velferdsteknologi innenfor institusjonsområdet har i hovedsak dreid seg om å ta i 
bruk e-rom og bruke nettbrett i løpende dokumentasjon gjennom arbeidsdagen. Implementeringen 
tar noe lengre tid enn planlagt grunnet tekniske utfordringer. I tillegg testes sporingsteknologi og 
ulike alarmsystemer. Behov for utskifting av pasientvarslingssystem på institusjonene er beskrevet i 
investeringsbudsjettet. Det vil ved realisering gjøre tjeneste området bedre rustet til å ta i bruk nye 
velferdsteknologiske løsninger på institusjonene. Institusjonsområdet deltar også i prosjekt i regi av 
Nasjonalt velferds teknologiprogram medisinsk avstandsoppfølging 

Utbygging av Hovdejordet sykehjem med 8 plasser ligger inne i investeringsbudsjettet med drift fra 
2020. Det planlegges nå en enhet for personer med demens og utfordrende adferd med behov for 
skjerming. Dette er den eneste veksten i institusjonsplasser, som så langt ligger inne i planperioden. 
Mulighetsstudien for nytt Helsehus som foreligger våren 2019 forventes å gi en pekepinn på hvor det 
kan bli et mulighetsrom for nye plasser i eksisterende institusjoner under forutsetning av at 
Helsehuset realiseres. 

 

 

  Antall plasser 2019 Antall plasser 2020 Antall plasser 2021 Antall plasser 2022 

Institusjon Lang Kort Ø-hj Sum Lang Kort Ø-hj Sum Lang Kort Ø-hj Sum Lang Kort Ø-hj Sum 

Mørkved  50     50 50     50 50     50 50     50 

Stadiontunet  56     56 56     56 56     56 56     56 

Sentrum  54 6   60 54 6   60 54 6   60 54 6   60 

Vollsletta  24     24 24     24 24     24 24     24 

Hovdejordet  36     36 44     44 44     44 44     44 

Furumoen  20     20 20     20 20     20 20     20 

Rehabilitering   16   16   16   16   16   16   16   16 

Sølvsuper 21 47 6 74 21 47 6 74 21 47 6 74 21 47 6 74 

Sum antall plasser 261 69 6 336 269 69 6 344 269 69 6 344 269 69 6 344 

 Tabell 45: Antall institusjonsplasser i Bodø kommune 2019-2022. 

4.5.2.2 Hjemmetjenesten  
Hjemmetjenesteområdet gir i hovedsak ulike tjenester til hjemmeboende over 18 år. 
Tjenestetilbudene er mange og ytes fra seks virksomheter; Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og 
rus (kommunedekkende), Rehabiliteringstjenesten (kommunedekkende), Skjerstad/Furumoen (både 
hjemmetjeneste og sykehjem), og Hjemmetjenesten Nord, Øst og Sentrum. De sistnevnte 
hjemmetjenestene reguleres av aktivitetsbasert finansieringsmodell (ABF).  

Resultatmål – Institusjon 

 Det samlede sykefraværet skal ikke overstige 9 %. 

 Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse gjennom Heltidskultur. 

 To nye sykehjem skal bli Livsgledesertifisert og tre skal resertifiseres. 

 Forbedre tjenestetilbudet gjennom økt bruk av avviksmeldinger. 

 Øke andel høgskoleutdannet personell med 10 % per år i økonomiplanperioden. 
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Hjemmetjenestens mål er gi omsorgs- helsefremmende tjenester basert på faglig kvalitet, og etisk 
refleksjon på en god og effektiv måte. 

Tjenestene gis i hovedsak som vedtaksbetingede helse- og omsorgstjenester i hjemmet, men noen er 
unntatt. Eksempler på sistnevnte er lavterskeltilbud (VillaVekst/ Hybelstua/ Tverlandet/ Skjerstad/ 
Housing First), og rehabiliterende/forebyggende helsetjenester.  

Arbeidet med fokus på tidlig innsats, egenmestring og gode, trygge tjenester, sammen med riktig 
bruk av kompetanse og smarte måter å jobbe på forsetter i 2019. Hverdagsmestring, «hva er viktig 
for deg», og velferdsteknologi er viktige elementer for å bremse vedtaksvekst og samtidig gi gode 
tjenester til brukere med store, sammensatte behov.  

Seniorhelse er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for alle alderspensjonister i Bodø 
kommune. Tjenestene tilbyr helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til alle 80- åringer 
(cirka 300). Tema i besøkene er kommunale tjenester sikkerhet i hjemmet, den enkeltes 
funksjonsnivå og behov for hjelpemidler, boforhold, ernæring, fysisk aktivitet, praktisk bistand, 
læring og mestring, og sosialt nettverk (egen veileder; Helsedirektoratet 2016). I tillegg gis 
støttesamtaler til seniorer i forhold til psykisk helse eller er i en vanskelig livssituasjon. Tjenestene 
tilbys i en tidsavgrenset periode.  

Sommer Sammen er et aktivitetstilbud for personer (alle aldre) med nedsatt funksjonsevne som 
arrangeres i juni/juli, rett etter skolestart og 4 uker fremover. De siste årene har tilbudet hatt cirka 80 
deltagere innom i løpet av de 4 ukene.  

Prognose for ABF viser aktivitetsavvik i størrelsesorden 3 mill. kr per oktober 2018. Dette er første 
gang siden implementering av ABF. Årsaksforklaringen er økte behov i befolkningen, 
oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten og avvik på sykehjems garantien.  

 
Figur 9: Aktivitetsutvikling innen ABF området. 

Som oppfølging av tilsyn fra Fylkesmannen er det iverksatt arbeid med å vurdere nye 
arbeidsmodeller for å sikre rett tjeneste til rett tid og av rett varighet. Tjenesten har benyttet seg av 
tilskuddsordninger fra Staten. «Housing First» er etablert som prosjekt. Nye arbeidsformer og tiltak 
som satsingen på «Recovery» (PS 119/2016), erfaringskonsulent, samhandling med sykehus, og 
«Kom i jobb» er finansiert gjennom sentrale tilskudd samt en kommunal egenandel. 

Den største utfordringen for området er mangel på sykepleie – og helsefaglig kompetanse og høyt 
sykefravær. Flere alvorlig syke bor lengre hjemme og mangel på kompetanse oppleves som kritisk.  
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Samarbeid med frivillig sektor er et nasjonalt satsingsområde for omsorgsfeltet. Nye 
samarbeidsformer med frivillige og organisasjoner må utvikles. Per i dag er det venteliste på 
dagplass, og en av utfordringene som pekes på i demensplan 2020 er manglende tilbud om aktivitet 
og for lite avlastning og støtte til pårørende. Det er behov for å opprette en egen enhet for «Dag og 
aktivitet». Enheten skal drifte og utvikle dagtilbud, og koordinere samhandling med frivillige 
organisasjoner slik at hjemmeboende brukerne med helsesvikt har en meningsfull hverdag. Den 
eneste bydel som ikke tilbyr noe aktivitetstilbud for eldre er Kjerringøy.  

 
 

4.5.2.3 Miljøtjenesten 
Miljøtjenestens målgruppe er personer med medfødte eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som 
har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Virksomheten yter alle pleie- og omsorgstjenester 
til målgruppen, herunder institusjonsplasser, helsetjenester i hjemmet og i bemannede boliger, 
praktisk bistand, BPA, avlastning i institusjon, privatavlastning, støttekontakt, samt aktivitetstilbud 
ved aktivitetssenter eller i eget hjem.  

I inneværende år og 2019 skal Miljøtjenesten etablere botilbud, herunder barnebolig, til ytterligere 3 
ressurskrevende brukere. I tillegg har flere av tjenestemottakere endringer i helsetilstand, blant 
annet på grunn av høy alder, og hjelpebehovet er derfor økt.  

Av rådmannens forslag til investeringsbudsjett foreslås nytt aktivitetssenter og avlastningsinstitusjon 
i Miljøtjenesten. Samlokalisering av disse tjenestene er vurdert som hensiktsmessig og 
ressursbesparende. Enhetene som skal inn i det nye bygget er nå organisatorisk sammenslått som et 
forarbeid til samlokalisering i nytt bygg.  

Innen BPA området ser vi en gradvis vedtaksvekst, trolig som følge av rettighetsfesting i 2015. 

I Avlasterdom 2 slår Høyesterett fast at avlastere skal ansettes som arbeidstakere og ikke som 
oppdragstaker slik tidligere. Det samme gjelder støttekontakter dersom denne også er avlaster. 
Dette medfører en økt utgift knyttet til sosiale kostnader, arbeidsgiveravgift og feriepenger. I tillegg 
må det tilsettes leder for å ivareta arbeidsgiveransvar for disse nye arbeidstakerne. På grunn av 
allerede store avdelinger og stort lederspenn, er det behov for å tilføre området økt lederressurs for 
å ivareta denne nye oppgaven.  

I 2016 ble det gjennomført landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til 
personer med utviklingshemming. I rapporten stilles det forventinger til kommuner som ikke hadde 
tilsyn om å bruke erfaringene fra tilsynet som utgangspunkt for å sikre at egen praksis er i tråd med 
myndighetskravene. Dette er et stort arbeid som Miljøtjenesten ikke har ressurser til å følge opp i 
dag. I tillegg er det behov for oppfølging av allerede pågående arbeid som blant annet 
utviklingsarbeid i Kongens gate 14 i forhold til bruk riktig bruk av kompetanse. Kvalitetsrådgiver vil 
være en viktig ressurs også inn i dette arbeidet.  

Innen velferdsteknologi er Miljøtjenesten snart ferdig med utrulling av ny tiltaksplan og innføring av 
Lifecare Mobil Pleie (LMP) der dette er vurdert hensiktsmessig. Dette vil gi en viktig 
kvalitetsforbedring i tjenesten.  

Resultatmål – Hjemmetjenesten 

 Området skal ha et sykefravær under 9 %. 

 Utføre tjenester i tråd med tildelte vedtak. 

 Forbedre tjenestetilbudet gjennom økt bruk av avviksmeldinger.  

 Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
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4.5.2.4 Tiltak 

Nr Tiltak B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 

  Pleie og omsorg         

1 Arbeidstøy 250 250 250 250 

2 Housing First i Bodø 3 000 3 000 3 000 3 000 

3 Driftskonsekvens Hovdejordet/Vollsletta 0 12 000 12 000 12 000 

4 Velferdsteknologi 1 047 2 168 2 168 2 168 

5 Opptrapping oppfølgingstjenesten  407 407 407 407 

6 Økning ergo- og fysioterapi 500 2 000 2 000 2 000 

7 Stadiontunet - Økt sykepleierstilling 635 635 635 635 

8 Tilbygg i Ramnflogveien 50 50 50 50 

9 Sonebase i privat boligmasse 0 75 150 150 

10 Legeressurs på Sølvsuper 400 400 400 400 

11 12 omsorgsboliger 4 000 8 000 8 000 8 000 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 10 289 28 985 29 060 29 060 

B Sum vedtak i løpet av 2018 0 0 0 0 

12 For høyt inntektskrav pasientbetalinger 1 700 1 700 1 700 1 700 

13 Vedtaksvekst ABF 3 000 3 000 3 000 3 000 

14 Nye og endrede brukere hjemmetj. 3 142 3 142 3 142 3 142 

15 Økte kostnader beredskap KAD 350 350 350 350 

16 Økte kostnader transport dagplass 700 700 700 700 

17 Nye og endrede brukere miljøtj. 14 078 14 078 14 078 14 078 

18 
Vedtaksvekst BPA, Avlastning og 
Støttekontakt 6 000 6 000 6 000 6 000 

19 Kompleksitet og omløpshastighet Institusjon 1 500 1 500 1 500 1 500 

20 Justering omsorgsboliger -4 000 -3 543 911 911 

C Sum nye driftstiltak 26 470 26 927 31 381 31 381 

21 Seniorhelse - to stillinger -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

22 Frivillighetskoordinatorer - to stillinger -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

23 Tilskudd "Sommer sammen" -213 -213 -213 -213 

D Sum innsparing/effektiviseringer -3 013 -3 013 -3 013 -3 013 

  Sum rammeendringer 33 746 52 899 57 428 57 428 

Tabell 46: Tiltak Pleie og omsorg i perioden 2018-2021. Netto driftsramme. Tall i 1000 kr. 

1-11. Sum ØP 2018-2021. Endringer i vedtatt økonomiplan 2018-2021. 

12. For høyt inntektskrav. For høyt inntektskrav tilknyttet pasient- og brukerbetalinger. Sistnevnte 
feilaktig justert i bystyrets behandling av ØP2018-2021. 

Resultatmål – Miljøtjenesten 

 Området skal ha et sykefravær på under 9 %.  

 Øke antall meldte avviksmeldinger  

 Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse  

 Tjenester i samsvar med Miljøtjenestens målsetning 
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13. Vedtaksvekst ABF. Vedtaksvekst innenfor den tradisjonelle hjemmetjenesten som er finansiert 
gjennom aktivitetsbasert finansiering (ABF) medfører et aktivitetsavvik for avdelingen. 

14. Nye og endrede brukere hjemmetjenesten. Nye og endrede brukersituasjoner i 
hjemmetjenesten medfører økt behov for ressursbemanning.  

15. Økte kostnader beredskap KAD. Økte beredskapskostnader tilknyttet KAD. 
16. Økte kostnader transport dagplass. Økte kostnader transport dagplasser. 
17. Nye og endrede brukere i Miljøtjenesten. Flere nye ressurskrevende brukere som har krav på 

tjenester, samt noen brukere med forverring av helsetilstand som også medfører høyere 
ressursbemanning. 

18. Vedtaksvekst BPA, Avlastning og støttekontakt. Vedtaksvekst innen BPA, avlastning og 
støttekontakt.  

19. Kompleksitet og omløpshastighet institusjon. Økt kompleksitet hos brukere på institusjoner 
medfører høyere kostnadsnivå på medisinsk forbruksmateriell, samt økt ressursbemanning hos 
enkelte av sykehjemmene. 

20. Justering omsorgsboliger. Justering av driftskonsekvenser 12 omsorgsboliger. Blant annet 
forsinket oppstart. 

21. Reduksjon seniorhelse. Reduksjon 2 årsverk tilknyttet seniorhelse. 
22. Reduksjon frivillighetskoordinatorer. Reduksjon 2,5 årsverk frivillighetskoordinatorer. 
23. Avvikle tilskudd «sommer sammen». Avvikling av tilskuddet. 

  Pleie og omsorg Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 880 627 880 627 880 627 880 627 

A Endringer i ØP 2018-2021 10 289 28 985 29 060 29 060 

  Lønns- og pensjonsendring 20 077 20 077 20 077 20 077 

B Vedtak i løpet av 2018 0 0 0 0 

  Øvrige endringer -7 925 -7 925 -7 925 -7 925 

  Basisbudsjett 2018 903 068 921 764 921 839 921 839 

C Nye driftstiltak 2019-2022 26 470 26 927 31 381 31 381 

D Innsparing/effektivisering -3 013 -3 013 -3 013 -3 013 

  Prisstigning 8 783 8 783 8 783 8 783 

  Driftsrammer 2019-2022 935 308 954 461 958 990 958 990 
Tabell 47: Avdelingens driftsramme i økonomiplanperioden. Tall i 1000 kr. 

Øvrige endringer gjenspeiler i all hovedsak overføring av strøm- og renholdsbudsjett til utvikling og 
eiendomsavdelingen, samt en del interne overføringer mellom HO-øvrig og pleie og omsorg.  

4.6 Utbyggings- og eiendomsavdelingen 

Utbygging og 
eiendom 

      Rådmannens forslag til økonomiplan 
2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Administrasjon 5 3 910 6 012 4 450 4 450 4 450 4 450 

Renhold 86 42 045 46 468 51 367 53 466 55 443 56 528 

FDVU 54 73 450 66 384 73 398 80 019 85 364 86 676 

Utbyggingsavdelingen 10 771 766 0 0 0 0 

Grunn og Utvikling 4 -3 546 -513 122 122 122 122 

Energi 0 0 0 17 902 17 902 17 902 17 902 

Sum netto rammer 158 116 630 119 116 147 239 155 959 163 281 165 678 
Tabell 48. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 
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Avdelingen er profesjonell byggherre, eier og forvalter med helhetlig og langsiktig ansvar for 
kommunens eiendommer som totalt er i overkant av 225.000 m². Et viktig mål for avdelingen er å 
levere til avtalt kostnad, tid og kvalitet, samt redusere dagens vedlikeholdsetterslep. For å lykkes 
med dette skal avdelingen ha en profesjonell organisasjon som besitter rett og tilstrekkelig 
kompetanse innenfor eiendomsfaget.  

Avdelingens budsjett er satt med følgende overordnede mål som bakgrunn:  

 

4.6.1 Renhold 
Kontoret har ansvar for renhold i kommunale bygg. Kommunale boliger er ikke en del av 
renholdsporteføljen. Bodø kommune er i stadig utvikling og det tilkommer gradvis nye arealer som 
resulterer i at aktiviteten ved kontoret er økende.  

Det jobbes kontinuerlig med effektivisering gjennom å se på arbeidsflyt og ressursbruk, samt 
tjenestenivå.  

I 2019 gjennomføres en rammeoverføring til kontoret på 1.138.200,- fra Helse og Omsorg (646.800,-) 
og OK (491.400,-). Dette gjøres for å unngå administrasjon relatert til internfakturering av faste 
renholdsoppdrag.  

4.6.2 FDVU 
FDVU-kontoret er delt i tre seksjoner; Forvaltning og utvikling, Byggdrift og Teknisk drift. 

4.6.2.1 Forvaltning og utvikling 
Seksjonen ivaretar i all hovedsak planlagt vedlikehold/oppgradering av Bodø Kommunes 
bygningsmasse angående 

 Periodisk vedlikehold 

 Arealutnyttelse 

 Rutiner, metoder, systemer 

 Tilstandsanalyser, rapportering, prognoser 

 Utredning, anbud 

 Tilsyn, fremdrift, kontroll, rapportering 

 Løpende kundedialog 

 Drift av tekniske anlegg 
 
Kostnadskomponenter i bygg er i hovedsak periodisk vedlikehold, energi, renhold, forsikringer, 
sikkerhet og drift. Samlet anbefalt avsetning for byggvedlikehold og utvikling er 423 NOK m²/år 
(Byggforskserien 700.303). KPI-justert (SSB) til 2019-tall vil dette bety omtrent 436 NOK m²/år. I Bodø 

Resultatmål – Utbygging og Eiendom 

 Ytterligere profesjonalisere og digitalisere drift av kommunens bygg  

 Økonomisk balanse i budsjett med effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser  

 Fokus på lavt sykefravær med mål på 6% for 2019 

 Gjennomføre tiltak innen energieffektivisering og universell utforming 

 Sørge for kvalitet i utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter og en god 
overgang fra ferdigstilte bygg til daglig operativ drift 

 Ytterligere profesjonalisere og effektivisere grunneierfunksjonen, samt utvikle flere 
tomtearealer til bolig og næringsformål.  

 Utvikle og tilpasse kommunens eiendomsmasse, med hensyn til arealeffektivitet  
og maksimal bruksutnyttelse 
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Kommune er det fra 2018 avsatt budsjettmidler til akutt og periodisk vedlikehold i henhold til 
byggforskserien for alle nye bygg som innføres i porteføljen. Dette betyr at alle nye bygg så som 
eksempelvis Tverlandet Skole og Rådhuset får korrekte avsetninger for akutt og periodisk 
vedlikehold. 

For øvrig bygningsmasse i Bodø kommune er det som kjent et etterslep i vedlikehold. Det er 
gjennomført tilstandsvurderinger av alle bygg med tilhørende vedlikeholdsplanlegging. Prioritert 
vedlikeholdsbehov er beskrevet i avdelingens «Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2018-2021» som 
ligger tilgjengelig på borgerportalen.  

Fokus i 2019 vil være å få gjennomført vedlikehold i henhold til nye tilstandsgrader men også 
kommende konsekvensgrader på byggene. I 2019-2020 vil seksjonen få inn data på bruk av lokaler 
ved hjelp av adgangskontrollsystemer, slik at vedlikehold og drift kan prioriteres i forhold til faktisk 
bruk, samt type bruk. 

4.6.2.2 Byggdrift 
Seksjonen har ansvar for driftssenteret/operasjonssentral og det utøvende vedlikeholdet av 
kommunale bygg. For å oppnå videre effektivisering arbeides med ytterligere profesjonalisering og 
digitalisering av driften for å imøtekomme kompetansekrav og kompleksitet som nye og framtidige 
bygg representerer. Samtidig skal seksjonen tilfredsstille brukerkrav som er i stadig utvikling.  

Budsjett for renovasjonskostnadene for samtlige bygg i kommunen ligger i dag hos Byggdrift mens 
daglig kildesortering skjer hos virksomhetslederne. Dette er kostnader som er brukerstyrt, og som 
har økt med i overkant 2 mill. kr siden 2016. Det er avdelingens anbefaling at ansvar for brukeratferd 
og budsjett kobles sammen, slik at renovasjonskostnader reduseres til et tilfredsstillende nivå. Det 
bes derfor om fullmakt til å starte prosess for å flytte budsjettansvaret, med tilhørende ramme, til de 
respektive virksomhetene slik at insentivet for effektivisering styrkes. 

4.6.2.3 Teknisk drift  
Teknisk drift skal i 2019 ha fokus på å få de siste tekniske anleggene (ventilasjon og varmestyring) 
integrert i det sentrale driftssystemet (SD). For å oppnå kommunens ambisjoner for reduksjon av CO2 
og energireduksjon (kWh) har kontoret hatt sterkt fokus på å øke kompetansen, noe som også må ha 
fokus i 2019.  

Det er besluttet at seksjonen i 2019 tar over hovedansvaret for oppfølging av energiforbruket i 
kommunale bygg og anlegg. Dette medfører en rammeøkning på området Energi på 23.420.570,- 
som tidligere var fordelt på kommunens øvrige avdelinger. Utbyggings– og eiendomsavdelingen har 
tidligere vært ansvarlig for effektiviseringstiltak innen energi, med tilhørende nedtrekk, og det er 
naturlig at øvrig budsjett også samles hos avdelingen. 

4.6.3 Utbyggingskontoret 
Kontoret er selvfinansiert gjennom internfakturering til kommunens investeringsprosjekter. 
Kontorets prosjektlederkapasitet er til enhver tid solgt ut til løpende prosjekter.  

Kontoret har bygd opp kompetanse og ressurser til å gjennomføre kommunens investeringsprogram. 
Kompetansen er nå bred og god. Kapasiteten er bundet opp i løpende prosjekter og det er ikke ledig 
kapasitet. Det er en økende etterspørsel etter prosjektlederressurser og prosjekter på venteliste. Det 
er dermed liten fleksibilitet til å håndtere svingninger mellom oppgaver og kapasitet uten økning av 
sårbarhet og reduksjon av gjennomføringskraft. For å ha mulighet til å møte den økende 
etterspørselen må kontoret i større grad kjøpe ressurser eksternt for å ta toppene. Detter er 
hensyntatt gjennom en økning i budsjettet.  

4.6.4 Grunn og utviklingskontoret 
Kontoret har inntekter på i overkant av 4 mill. kr fra tomte- og byggutleie, som i prinsipp finansierer 
ressursene ved kontoret og delfinansierer avdelingens øvrige driftsutgifter. Arbeidet i kontoret er 
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saksbehandleroppgaver knyttet til utleie og salg av kommunal grunn. Kontoret har en stillingsressurs 
innen eiendomsutvikling, i hovedsak knyttet til reguleringsarbeid, tomte- og eiendomssalg.  

Inntektene fra tomteutleie er i 2019 redusert grunnet bortfall av leieinntekter, som følge av salg og 
makebytter gjennomført i 2018. Reduksjonen beløper seg til cirka 650.000,- og er lagt inn i budsjett i 
2019. 

Kontoret har fra 2019 forpliktet seg til å lede utvikling av ny eiendomsstrategi og eiendomsutvikling i 
Ny by-prosjektet, noe som vil gi behov for økte ressurser. Arbeidet er planlagt delvis finansiert med 
prosjektmidler overført fra NU, delvis ved rekruttering av mer eiendomsutviklerkompetanse. Det er 
en målsetning at avdelingens totale antall stillingshjemler ikke skal økes, og at rekruttering av ny 
kompetanse vil skje gjennom naturlig avgang i avdelingen.  

4.6.5 Tiltak 
Nr Tiltak B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Utbygging og Eiendom         

1 ENØK-besparelse (netto) fra kommunens fellesområde -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 

2 Driftskonsekvenser investeringer 2 624 18 174 21 998 21 998 

A Sum Økonomiplan 2017-2020 -576 14 974 18 798 18 798 

3 Renhold kommunale barnehager PS 38/2018 653 653 653 653 

B Sum vedtak i løpet av 2018 653 653 653 653 

4 Driftskonsekvenser investeringer 6 250 -469 3 027 5 425 

5 Ny rammeavtale forsikringer -1 360 -1 360 -1 360 -1 360 

6 Inntektsreduksjon 650 650 650 650 

7 Plastsortering 410 410 410 410 

C Sum nye driftstiltak 5 950 -769 2 727 5 125 

8 Andel av nedtrekk reiser og kurs -184 -184 -184 -184 

9 Effektiviseringstiltak -2 200 -4 200 -4 200 -4 200 

10 Driftstilpasning -1 175 -1 175 -1 175 -1 175 

D Sum innsparing/effektiviseringer -3 559 -5 559 -5 559 -5 559 

  Sum rammeendringer 2 468 9 299 16 619 19 017 

Tabell 49. Tiltak i perioden 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

 
1. ENØK (netto). I budsjettvedtaket fra desember 2016 ble det vedtatt en ENØK effektivisering. Det 

er nettobeløpet som er overført. 
2. Driftskonsekvenser knyttet til investeringsprosjekter. Se punkt 4. 
3. Renhold kommunale barnehager. Overtatt renholdet i de kommunale barnehagene. Tidligere 

utført av ekstern leverandør. 
4. Driftskonsekvenser knyttet til investeringsprosjekter. Driftskonsekvenser (FDV) knyttet til 

ferdigstilte investeringsprosjekter. Kostnader er basert på byggenes størrelse (kvm) og 
kostnadsstandarder innenfor vedlikehold, byggdrift og renhold, samt de driftsavtaler som følger 
tekniske anlegg.  
Største driverne i 2019 er: 

 Tverlandet skole  Nye Bodø Rådhus 

 Alstad Ungdomsskole  Parkering Kvartal 99 

5. Ny rammeavtale forsikringer. Ny avtale forhandlet i 2018 som resulterer i redusert 
forsikringskostnad. 

6. Inntektsreduksjon. Resultat av bortfall av leieinntekter ved salg/makebytter av tomter og 
eiendom. 

7. Plastsortering. Estimerte kostnader av vedtak om plastsortering i kommunens bygg. 
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8. Andel av nedtrekk reiser og kurs. Avdelingens andel i vedtatt nedtrekk av reise- og kursutgifter. 
9. Effektiviseringstiltak. Effektiviseringstiltak som planlegges gjennomført i økonomiplanperioden.  

 Lavere renholdsfrekvens (1M)  Innføring av sonedrift (1,5M) 

 Kontoreffektiviseringer (0,7M)  Samhandlingsgevinst Rådhuset (0,4M) 

 Andre driftstilpasninger (0,6M)  

10. Driftstilpasning. Avdelingens andel i bestemte driftstilpasninger for 2019-2022. 
 
  Utbygging og eiendom Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt ØP 2018-2021 118 745 118 745 118 745 118 745 

A Endringer i ØP 2018-2021 -576 14 974 18 798 18 798 

  Lønns- og pensjonsendring 3 045 3 044 3 044 3 044 

B Vedtak i løpet av 2018 653 653 653 653 

  Øvrige endringer 22 930 24 820 24 822 24 821 

  Basisbudsjett 2019 144 797 162 236 166 062 166 061 

C Nye driftstiltak 2019-2022 5 950 -769 2 727 5 125 

D Innsparing/effektivisering -3 559 -5 559 -5 559 -5 559 

  Prisstigning 51 51 51 51 

  Driftsrammer 2018-2021 147 239 155 959 163 281 165 678 

Tabell 50. Avdelingens driftsramme 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

Posten «øvrige endringer» er i stor grad knyttet til tidligere nevnte endringer relatert overføring av 
energirammer og renhold fra andre avdelinger i kommunen, der energi er den største driveren med i 
overkant av 23 mill. kr. 

 

4.7 Teknisk avdeling  

Teknisk avdeling       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Felles administrasjon 8 4 872 5 759 8 216 8 216 8 216 8 216 

Byggesak 12 -2 452 -3 123 -2 883 -2 883 -2 883 -2 883 

Byplan 15 8 635 11 564 11 849 11 849 11 849 11 849 

Geodata 21 10 401 8 561 11 150 11 150 11 150 11 150 

Plan og utbygging 13 0 0 0 0 0 0 

Forvaltning 27 -15 859 -13 756 -4 917 -4 917 -4 917 -4 917 

Drift og produksjon 78 68 959 63 160 62 820 62 558 62 558 62 558 

Vann og avløp 39 0 0 0 0 0 0 

Sum netto rammer 212 74 557 72 165 86 235 85 973 85 973 85 973 
Tabell 51. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Bodø er en by i vekst og Teknisk Avdeling har stor tjenesteproduksjon innenfor mange viktige 
områder som har betydning for innbyggernes dagligliv: 

• Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering 
• Vei- og trafikkanlegg 
• Park- og grøntanlegg 
• Byplanlegging 
• Byggesakstjenester og seksjonering 
• Geodatatjenester 



Rådmannens forslag 2019-2022 

 

72 
 

 Bypakken 

Videre bidrar avdelingen gjennom aktivt samarbeid med andre avdelinger til gjennomføring av 
kommunens øvrige planer.  

Generelt 
Kommunen har lenge vært inne i en sterk ekspansiv utbyggingsperiode med mange store 
byutviklingsprosjekter. Også i kommende økonomiplanperiode vil det bli vedvarende høyt fokus på 
store utbyggingsoppgaver. Teknisk avdeling stilles overfor store utfordringer med stort press på flere 
av tjenestene innenfor avdelingen, herunder spesielt veivedlikehold der budsjettene over år har vært 
lave. Generelt er Teknisk avdeling presset når det kommer til ressurser og tjenesteproduksjon når 
kommunen vokser slik den gjør. 

Teknisk avdelings hovedutfordringer i den neste 4-årsperioden kan kort oppsummeres slik: 

 Levere gode digitale tjenester 

 Ny by Ny flyplass 

 Oppfølging av prosjekter tilknyttet Smart Bodø / Smart City 

 Følge opp kommuneplanens arealdel og samfunnsdel om bærekraftig byutvikling. 

 Fortløpende vedlikehold og utbedring av veiene innenfor rammene i budsjett. 

 Vedlikehold og utbedring av gang- og sykkelveier samt fortau innenfor rammene i budsjett. 

 Vedlikehold av gatebelysning og bruer. 

 Styrking av de generelle forvaltningsoppgavene 

 Følge opp tiltak i Bypakke Bodø for økt fremkommelighet og sikkerhet for gående og syklende 

 Følge opp miljø-saker 

 Sørge for fortsatt høy kvalitet for kommunens karttjenester 
 
Avdelingens budsjett er satt med følgende overordnede mål som bakgrunn:  

 

4.7.1 Byplan 
Kommunedelplanen for sykkel er vedtatt i 2018 og er klar for gjennomføring. 4 sykkelruter i sentrum 
er prioritert og gjennomføring forutsettes økte midler som beskrevet i saksfremlegg. 

Kommunedelplan for ny bydel er startet opp høsten 2018 med mål om vedtak i 2022. Behov for 
utredningsmidler vil være størst i 2019-2020. Det må gjennomføres utredninger i henhold til 
planprogrammet, og det planlegges en internasjonal utlysning av et mulighetsstudium av ny bydel. 
Utgiftene til utredninger vil være høyest i 2019. KDP ny bydel er kanskje Norges største 
byutviklingsprosjekt og det største noen gang i Bodø. Planlegging av bydelen kan ikke gjennomføres 
uten midler til utredninger. 

Byplan ønsker å fortsette kommunens samfunnsoppdrag gjennom å bygge en kompakt og grønn by. I 
2019 vil mange nye prosjekter i sentrum ferdigstilles og virkningene av den offensive 
byplanleggingen vil bli synlige. Byplan følger prosessene for alle private planinitiativ fra start til 
vedtak av reguleringsplaner. Dette er en lovpålagt oppgave.  

Resultatmål – Teknisk avdeling 

 Sykefravær under 6,8 % 

 Skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass.  

 Levere mere enn forventet ved å yte det lille ekstra. 

 Effektivisering gjennom prosessinnovasjon og digitalisering. 

 Forbedring av økonomioppfølging og rapportering. 

 Redusert saksbehandlingstid 
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Byplans medarbeidere har et høyt kompetansenivå og det er nødvendig å ta vare på kompetansen og 
sikre at kontoret har tilstrekkelig ansatte til å gjennomføre kommuneplanleggingen. Samfunnet blir 
mer og mer komplisert og det stilles store krav til kunnskap innen mange fagfelt for å lykkes. 
Klimatilpasning og bygging av et bærekraftig samfunn blir helt sentralt i årene framover.  

Byplans stab er ikke stor i forhold til kommunens befolkning og aktivitet når man ser på 
sammenlignbare kommuner. Byplan ser behov for å øke kompetansen spesielt innenfor tema som 
kulturminner, handelsanalyse, trafikkanalyse, ol. som det per dags dato kjøpes eksternt. Som resultat 
av effektiviseringskrav ser ikke Byplan rom for dette innenfor dagens budsjettramme. 

4.7.2 Byggesak 
Byggesak har som oppgave å ivareta samfunnets interesser og krav til byggverk i samsvar med lover 
og forskrifter på området. Kontoret finansieres gjennom gebyrer og er selvkostfinansiert. 

Byggesak har som målsetning å ha fornøyde brukere og vektlegger å gi god informasjon, være i dialog 
med kunden, vise respekt og fleksibilitet, samt behandle henvendelser med riktig vedtak og med 
kortest mulig saksbehandlingstid. De ansatte ved byggesak opplever det stadig økende 
kompetansekravet som stilles til oppgavene som skal løses og kompetanseutvikling er derfor naturlig 
et høyt prioritert område i 2019. 

Videre er tilsyn en prioritert oppgave på bakgrunn av at plan- og bygningslovens viktigste 
målsettinger er å øke kvaliteten på byggearbeidene. Gjennom tilsyn vil det bidras til å få ned antall 
byggefeil. Arbeidet med digitalisering innenfor området vil fortsette og utvikling av tjenester via 
webportal prioriteres som ledd i økt tilgjengelighet og service. Dette bidrar til en mer effektiv 
saksbehandling og bedre service for innbyggerne. 

4.7.3 Geodata 
Geodata og geodatasystemer spiller en viktig rolle i samfunnsplanlegging for verdiskapning og 
utvikling av tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne. Tilgang til geodata er avgjørende for 
kommunal og annen offentlig saksbehandling og for utvikling av gode offentlige digitale tjenester. 
Økt digitalisering er en viktig forutsetning for å bidra til å løse en rekke utfordringer innenfor 
tjenesteproduksjonen. Geodatakontoret arbeider derfor kontinuerlig med å kvaliteten på 
datagrunnlaget for å videreutvikle nivået på de tjenester som leveres til kommunens administrasjon, 
byens innbyggere og næringsliv.  

Sentral datalagring for felles kartbaser (SFKB) som kommunen forvalter vil være viktig å få på plass.  

For arbeidet med innføring av eByggesak og ePlansak er SFKB sentral for innhenting av riktige 
datasett. En konsekvens er økte krav til kvalitetssikring og tilrettelegging. Den økte aktiviteten 
innenfor Geodata vil medføre for økt behov for teknologi og kompetanse i fremtiden. 

4.7.4 Forvaltning og miljø 
Kommunen står i dag overfor store miljøutfordringer, med klimaendringer, spredning av miljøgifter 
og press på naturressursene våre. Myndighetsansvaret for forurensningsloven og tilhørende 
forskrifter er organisert under Forvaltning. For å tydeliggjøre ansvarsområdet er Miljøenheten 
opprettet, og i januar 2017 ble fagområdet styrket med en person for å møte utfordringene og 
arbeidsmengden. Enheten har hovedansvar for koordinering og forvaltning av forurensningsrelaterte 
oppgaver. Miljøenhetens mål er, igjennom forvaltning av forurensningslovverket, å sørge for at 
innbyggerne får et rent miljø, sikre god helse og redusere belastningen på miljøet. Enheten har de 
siste årene fokusert på luftkvalitet, utfasing av oljefyrer og nedgravde oljetanker, oppfølging av 
forsøplingssaker, utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, riktig massehåndtering og oppfølging av 
bygge- og gravearbeid i forurenset grunn. Dette fokuset vil også bli opprettholdt i tida framover. 
Teknisk avdeling anser det som viktig å etablere et godt fagmiljø innenfor fagområdet, og det er 
nødvendig å fokusere på faglig utvikling. 
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Saksbehandlingsmengden på forvaltningsområdet er stor, og antallet restanser øker spesielt innenfor 
området trafikk. Forsterkninger på dette feltet er ikke hensyntatt i budsjettet som følger av de 
effektiviseringstiltak som er pålagt.  

Parkering 
Mange byggeprosjekter i sentrum fører til avsperring av avgiftsplasser og i flere gater har plassene 
vært avsperret i 1-2 år. Noen av disse tapte inntektene faktureres utbyggerne. Som resultat av 
utbygging er også bussruter midlertidig lagt om og svært mange avgiftsplasser i Torvgata og Prinsens 
gate er tatt bort på grunn av dette. Dette fører til usikkerhet i inntektene fra avgiftsparkeringen både 
i sone 1 og sone 2 for 2019. Det er også usikkert hvordan utbyggingen av parkeringshuset på kvartal 
99 påvirker parkeringsinntektene i byggefasen. Det er imidlertid mye parkering i sentrum, og god 
dekning på de offentlige avgiftsplassene i sone 1. 

Gatelys - drift og vedlikehold 
Kommunale gatelys har stort behov vedlikehold og utskiftinger. Mange gatelys og kabler er eldre enn 
50 år, og dette medfører store driftsproblemer og behov for oppgradering. Høye kostnader til 
reparasjon av kabler tar en stor del av driftsbudsjettet, og dette kan også medføre mørklagte 
områder. Bevilgninger de siste årene har det ikke vært tilstrekkelige til systematisk utskifting av 
gatelys ellers i kommunen.  

Utskifting av de dårligste lysanleggene gjøres løpende og det prioriteres å bytte ut hele anlegget, 
primært i deltakelse i felles grøft med kabeletatene. Felles grøft gir besparelser i grøftekostnader på 
opptil 2/3 i forhold til egen grøft og er ofte i områder der det ikke er mulig for oppgraving i ettertid.  

Slike samarbeid er nødvendig og kostnadseffektivt, men resultatet er at øvrig vedlikeholdsplan 
skyves når flere slike utbedringer kommer relativt uanmeldt. Det blir mindre vedlikeholdsutgifter der 
nye kabler blir lagt i rør med rett dybde samt bedre innmålingsdata. Gamle kabler ligger ofte grunt i 
dårlig fyllmasse, og dette resulterer i slitasje og skader på kabelnettet med påfølgende store utgifter 
til feilsøking og reparasjoner.  

Nye anlegg med web-basert styring reduserer driftsutgiftene vesentlig. Overgang til LED lamper gir 
lavere utgifter til strøm og pæreskift idet de varer vesentlig lengre. Pålegg fra NVE om flytting av alle 
styringer ut av nettstasjoner vil medføre investeringer på 14-15 mill. kr. Det må etableres nye skap 
med strømmåler, og cirka 270 av 340 styringer gjenstår. Her legges det opp til fullføring ila. 2024-
2025, dette etter dialog med netteier.  

Satsingen på Smart City konseptet, i første omgang i sentrumsområdet, vil gi noen utfordringer som 
vil påvirke gatelys økonomisk framover. 

4.7.5 Plan, utbygging og forvaltning 
Plan og utbygging er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kommunaltekniske investeringer i 
Bodø kommune og finansieres i stor grad over investeringsprosjekter.  

I årene som kommer skal det også utvikles kommunalteknisk infrastruktur til Ny by-ny flyplass. I 
første omgang satses det på å utvikle kompetanse i egen organisasjon for å løse oppgavene. Økt 
behov for ressurser vurderes fortløpende.  

Bypakken 
Bypakke Bodø har utredet og bygget prosjekter gjennom 2018 i henhold til justert prognose fra 
desember 2017. Fremdriften for Bypakken i 2018 avviker med 27 % fra opprinnelig prognose på 
grunn av ressursmangel. Dette avviket forventes tatt igjen i løpet av 2019/20.  
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4.7.6 Drift og produksjon 
Veivedlikehold 
Seksjonens hovedoppgave er drift- og vedlikehold av det kommunale veinettet. I det ligger flere 
funksjoner knyttet til sommer- og vinterdrift. Videre ivaretakelse av en rekke av veiens tilhørende 
installasjoner som broer, rekkverk, gjerder, bommer, trapper, skilt mm..  

For første gang var det i budsjettet for 2018 avsatt midler til oppgradering av kommunale bruer. Det 
har resultert i at kommunen har kunnet gjennomføre årskontroll på samtlige bruer og underganger, 
og hovedinspeksjon på 20 % av bruene. Gjennom disse inspeksjonene er det utarbeidet 
handlingsplan for oppfølgende tiltak som vi er i gang med å gjennomføre.  

Mens kommunen vokser har grunnbemanningen og de økonomiske rammene på veiseksjonen vært 
tilnærmet uendret. Høyt aktivitetsnivå og økte forventninger fra publikum krever økt 
tjenesteproduksjonen. Dette skaper betydelige utfordringer for veiseksjonen med dagens 
budsjettramme. Vintervedlikeholdet er spesielt utfordrende fordi slitasjen er stor og været er 
vanskelig å spå i et budsjett.  

Flere veier har en bæreevne som ikke er dimensjonert for dagens trafikkmengde. Dette medfører 
setningsskader som burde vært utbedret før en eventuell reasfaltering. 

Parker og byrom 
Seksjonens hovedoppgave er drift- og vedlikehold av parker og offentlige områder. Ansvaret er bla.: 

 vedlikehold av stier og gangveier i 
parker og parkmøbler  

 dyrking og utplanting av 
sommerblomster 

 håndtering av søppel i offentlig rom  111 lekeplasser 

 stell av busker og trær 

 mm 

 plenklipping 
 

 

Seksjonen er sentral i forbindelse med arrangement som eksempelvis Parkenfestivalen, 
Musikkfestuka, samt en betydelig bidragsyter i ivaretakelsen av byens sentrum som i 2018 
gjenspeiles i kåringen «Norges beste sentrum». 

4.7.7 Vann, avløp, slamhåndtering og renovasjon 
Vann, avløp og renovasjon er selvkostområder som er selvfinansierende gjennom gebyrer.  

Drikkevannskvaliteten og stabiliteten i vannforsyningen i Bodø er god. Ved Breivik vannverk er det 
imidlertid en utfordrende situasjon i forbindelse med kvalitet og kapasitet i kilden. Flere 
distriktsvannverk krever også en betydelig oppgradering for å tilfredsstille krav til sikker leveranse. 
Fysisk sikring og datasikkerhet ved vannanlegg er et aktuelt tema. Nye trusselvurderinger medfører 
en helt annen sikring enn det som har vært vanlig fram til nå.  

Rensekrav til avløpshåndtering er strenge. På noen anlegg er det en utfordring å tilfredsstille disse 
kravene. Innenfor avløpssektoren kommer driftsutgiftene til å øke betraktelig ved at nye renseanlegg 
og pumpestasjoner blir tatt i bruk samt mange nye prosjekter som kommer i tur og orden. Service og 
vedlikehold av maskiner samt utgifter til strøm og transport og deponering av slam har økt kraftig de 
siste årene. I tillegg kommer strenge krav fra staten og overordnet myndighet i forhold til 
dokumentasjon om overholdelse av rensekrav.  

Vann- og avløpsgebyrene har ikke blitt økt nevneverdig de siste årene. Det vil derfor være behov for 
å øke gebyrene i økonomiplanperioden. Det er fremdeles et stort etterslep i fornyelsestakten både 
for vann og avløp og det må påregnes økt aktivitet for å ta dette inn. 

Utfordringene framover ligger i å kunne iverksette nødvendige prosjekter samt imøtekomme krav til 
sikkerhet og et stadig økende krav til servicenivå hos abonnentene. Selv om det tas i bruk ny 
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teknologi som innebærer en effektivisering av drift og vedlikehold vil det være behov for å styrke 
bemanningen ved vann- og avløpssektoren de neste årene. 

Vann      
Beskrivelse Progn.2018 2019 2020 2021 2022 

Driftsutgifter 41 291 42 494 43 685 44 909 46 168 

Kapitalkostnader 47 453 51 114 58 120 64 374 68 579 

Avgiftsgrunnlag 88 744 93 609 101 804 109 283 114 747 

Inntekter vann 77 716 84 019 92 599 102 232 112 587 

Diff. avgiftsgrunnlag vs inntekter 11 028 9 589 9 205 7 051 2 160 

Avsetning/bruk av fond -11 028 -9 589 -9 205 -7 051 -2 160 

Godskriving rente fond 748 568 367 160 32 

Akkumulert fond 26 910 17 889 9 051 2 160 32 

Årlig avgiftsendring i perioden 0,0 % 7,9 % 10,0 % 10,2 % 9,9 % 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) 550 592 650 714 782 

Forbruksgebyr (kr/m3) 14,83 16,01 17,62 19,43 21,37 

Tabell 52. Vannavgift 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

Avløp      
Beskrivelse Progn.2018 2019 2020 2021 2022 

Driftsutgifter 38 915 40 160 41 291 42 454 43 650 

Kapitalkostnader 34 166 37 715 43 287 49 609 54 530 

Avgiftsgrunnlag 73 081 77 875 84 578 92 063 98 181 

Inntekter avløp 72 250 77 631 84 241 90 904 98 164 

Diff. avgiftsgrunnlag vs inntekter 831 244 336 1 159 17 

Avsetning/bruk av fond -831 -244 -336 -1 159 -17 

Godskriving rente fond 48 40 36 17 0 

Akkumulert fond 1 664 1 459 1 159 17 0 

Årlig avgiftsendring i perioden 8,0 % 6,5 % 8,6 % 7,9 % 8,0 % 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) 505 539 584 629 677 

Forbruksgebyr (kr/m3) 14,52 15,45 16,79 18,12 19,58 
Tabell 53. Avløpsavgift 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

Slamhåndtering      
Beskrivelse Progn.2018 2019 2020 2021 2022 

Driftsutgifter 2 099 1 854 1 901 1 949 1 999 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Sum avgiftsgrunnlag 2 099 1 854 1 901 1 949 1 999 

Inntekter slamhåndtering 1 100 1 429 1 649 1 946 1 999 

Diff. Avgiftsgrunnlag vs inntekter 999 425 252 3 0 

Avsetning/bruk av fond -999 -425 -252 -3 0 

Godskriving rente fond 27 12 3 0 0 

Akkumulert fond 665 252 3 0 0 

Årlig avgiftsendring i perioden 0,0 % 26,0 % 13,4 % 15,8 % 1,0 % 

Gebyr i kr 700 882 1 000 1 158 1 169 
Tabell 54. Slamavgift 2019-2022. Tall i 1000 kr. 
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Bodø kommune benytter EnviDan Momentum AS til beregning av sine selvkosttjenester. Dette for å 
få en objektiv og ekstern vurdering av beregningene. Etter flere år med uendrede gebyrer må det nå 
tas høyde for en økning av gebyrene i perioden. Årsaken ligger i økte driftsutgifter som følge av nye 
tekniske anlegg, samt høy investeringstakt de senere år og fremover. Usikkerheten fremover vil være 
utviklingen i rentemarkedet. 

Videre har Bodø Kommune inntekter knyttet til renovasjon via kommunale påslag på 
renovasjonsbegyret fra IRIS Salten IKS. Påslaget er per dags dato 56kr. Inntektene benyttes til 
dekning av kommunens kostnader forbundet med utøvelse av myndighet vedrørende 
husholdningsavfall, avskrivningskostnader og oppsamling av annet avfall på avveie. Det foreslås å 
følge de satser som vedtas av representantskapet i IRIS Salten IKS. 

4.7.8 Tiltak 
Nr Tiltak B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Teknisk avdeling         

1 Økt veivedlikehold, jamfør vedtak ØP 6 654 6 654 6 654 6 654 

A Sum Økonomiplan 2018-2021 6 392 6 130 6 130 6 130 

2 Stillingsøkning Geodata 750 750 750 750 

B Sum vedtak i løpet av 2018 750 750 750 750 

3 Fritak byggesaksgebyrer frivillige organisasjoner 70 70 70 70 

4 Driftskonsekvens investeringer 70 70 70 70 

5 Inntektsreduksjon 4 600 4 600 4 600 4 600 

C Sum nye driftstiltak 4 740 4 740 4 740 4 740 

6 Andel av nedtrekk reiser og kurs -676 -676 -676 -676 

7 Driftstilpasning -727 -727 -727 -727 

D Sum innsparing/effektiviseringer -1 403 -1 403 -1 403 -1 403 

  Sum rammeendringer 10 741 10 741 10 741 10 741 

Tabell 55. Tiltak i perioden 2018-2021 

1. Økt veivedlikehold, jamfør Vedtak ØP. Iverksatt fra høsten 2018.  
2. Stillingsøkning Geodata. Ny stilling tilført Geodatakontoret i 2018 på bakgrunn av 

eiendomskattbehandling.  
3. Fritak byggesaksgebyrer frivillige organisasjoner. Kompensasjon for manglende 

byggesaksgebyrer som følge av at ideelle organisasjoner ikke skal betale byggesaksgebyrer. 
4. Driftskonsekvens investeringer. Driftskonsekvens av nytt servicebygg på Mørkved for 

driftsorganisasjonen. 
5. Inntektsreduksjon. Som følge av redusert inntektsgrunnlag ved Parkeringsenheten (2,5M) og 

Geodatakontoret (2,1M) er ramme økt med tilsvarende. 
6. Andel av nedtrekk reiser og kurs. Teknisk avdelings andel av nedtrekk knyttet til reiser og kurs. 
7. Driftstilpasning. Teknisk avdelings andel av felles nedtrekk. 
 

  Teknisk avdeling Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 

    B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 

  Opprinnelig vedtatt ØP 2018-2021 70 095 70 095 70 095 70 095 

A Endringer i ØP 2018-2021 6 392 6 130 6 130 6 130 

  Lønns- og pensjonsendring 5 972 5 972 5 972 5 972 

B Vedtak i løpet av 2018 750 750 750 750 

  Øvrige endringer -51 -51 -51 -51 

  Basisbudsjett 2019 83 158 82 896 82 896 82 896 
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C Nye driftstiltak 2019-2022 4 740 4 740 4 740 4 740 

D Innsparing/effektivisering -1 403 -1 403 -1 403 -1 403 

  Prisstigning -261 -261 -261 -261 

  Driftsrammer 2018-2021 86 234 85 972 85 972 85 972 

Tabell 56. Avdelingens driftsrammer 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

 

4.8 Kommunens fellesområde 

4.8.1 Kommunens felles bruttoinntekter 

Nr Kommunens felles inntekter 
  Regnskap 

2017 
  Budsjett 

2018 
  Budsjett 

2019 
  Budsjett 

2020 
  Budsjett 

2021 
  Budsjett 

2022 

1 Skatteinntekter -1 417 947 -1 449 898 -1 508 695 -1 541 622 -1 573 696 -1 575 629 

2 Rammetilskudd -1 213 175 -1 240 584 -1 277 502 -1 283 534 -1 289 936 -1 294 073 

3 Eiendomsskatt -248 822 -252 600 -224 591 -199 430 -197 167 -194 908 

4 Renteinntekter inkl formidlingslån -19 273 -18 507 -26 392 -30 547 -33 121 -33 420 

5 Aksjeutbytte -35 866 -30 900 -38 400 -38 400 -48 400 -48 400 

6 Rentekompensasjon -12 385 -12 696 -11 648 -11 258 -10 869 -10 449 

7 Momskompensasjon -5 458 -5 078 -5 130 -5 130 -5 130 -5 130 

8 Motpost avskrivning -219 234 -218 604 -228 851 -228 851 -228 851 -228 851 

9 Kvotekraft -39 525 -21 000 -21 000 -21 000 -21 000 -21 000 

10 Kommunale avgifter -4 863 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900 -4 900 

11 Bruk av disposisjonsfond/bundne fond -3 745 0 -43 780 -31 876 -5 770 -5 770 

12 Interne overføringer 0 -8 268 -8 768 -8 768 -8 768 -8 768 

13 Refusjoner -16 601 0 0 0 0 0 

14 Andre inntekter -1 244 -1 250 -2 250 -5 150 -5 150 -5 150 

15 Gevinst finansielle instrumenter -1 470 0 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

16 Husleieinntekter -5 221 -3 900 -5 822 -5 822 -5 822 -5 822 

17 Flere mindre inntektsposter -320 -250 -250 -250 -250 -250 

18 Bruk av tidligere års re.sk. mindreforb.  -96 509 0 0 0 0 0 

  Sum inntekter -3 341 658 -3 268 434 -3 409 479 -3 418 039 -3 440 330 -3 444 020 

Tabell 57. Tabellen viser kommunens sentrale inntekter for perioden 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

1. Skatteinntekter. 

Skatt på inntekt og formue P 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Nasjonalt skatteanslag 160 330 000 163 150 000 166 249 850 169 408 597 169 408 597 

Endring   1,8 % 1,9 % 1,9 % 0,0 % 

            

Lokalt skatteanslag 1 474 553 1 508 695 1 541 622 1 573 696 1 575 629 

Endring   2,3 % 2,2 % 2,1 % 0,1 % 
Tabell 58. Skatteberegning 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

Det er budsjettert med en skatteinngang i Bodø for 2019 fra formues- og inntektsskatten på 1 508,7 
mill. kr. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen blir på 1 474,5 mill. kr i 2018, 
tilsvarende en skattevekst på 4,0 % sammenlignet med året før (2017). 

Det er forutsatt en skattevekst i Bodø på 2,3% i 2019, 2,2 % i 2020, 2,1 % i 2021 og 0,1 % i 2022. Skatt 
per innbygger antas å ligge på samme nivå med 94,7 % i hele perioden, som er 0,7 prosentpoeng 
høyere enn vedtatt budsjett 2018. 
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Andre forhold som har innvirkning på det lokale skatteanslaget: 

 Skattøre blir reduseres med 0,25 % fra 2018 til 2019 til 11,55 %. 

 Innslagspunktet for formuesskatten er økt fra kr 1 480 000,- i 2018 til kr 1 500 000,- i 2019.  

Rådmannen 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. 

2. Rammetilskudd. Det samlede rammetilskuddet til kommunene består av innbyggertilskudd, 
utgiftsutjevning, distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge og Namdalstilskudd, skjønnstilskudd, 
inndelingstilskudd, hovedstatstilskudd og veksttilskudd. I 2019 er samlet rammetilskudd til 
kommunene på 136,9 mrd. kr.  

Netto rammetilskudd for Bodø med utgiftsutjevning, overgangsordninger, tilskudd og 
inntektsutjevningen anslås å bli 1 277,5 mill. kr i 2019. Tabellen under viser hvordan dette 
framkommer i perioden: 

Rammetilskudd B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Innbyggertilskudd (likt beløp per innb) 1 212 874 1 279 694 1 288 203 1 293 061 1 295 137 

Utgiftsutjevning -136 396 -144 560 -145 536 -142 079 -137 818 

INGAR (fra 2009) -3 654 -2 756 -2 756 -2 756 -2 756 

Saker særskilt fordelt 7 743 8 979 8 979 8 564 8 564 

Nord-Norge-tilskudd 87 248 90 639 91 493 92 364 93 144 

Inndelingstilskudd  14 678 15 089 12 071 9 053 6 035 

Ordinært skjønn 17 000 0 0 0 0 

-Herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravg. 17 000 0 0 0 0 

RNB 2018 1 495 0 0 0 0 

Netto inntektsutjevning 32 351 30 418 31 081 31 728 31 767 

Sum rammetilskudd 1 233 338 1 277 502 1 283 534 1 289 936 1 294 073 

Tabell 59. Beregning av rammetilskudd 2019-22. Tall i 1000 kr. 

3. Eiendomsskatt. Det ble i PS 18/48 vedtatt å redusere eiendomsskatten med 25-50 mill. kr, til en 
promillesats på 4,4 i 2018 og 3,9 i 2019.  

Rådmannen forslår følgende for eiendomsskatten: 

 Opprettholde promillesats på 4,4 i 2019, deretter 3,9 promille i perioden 2020-2022  

 Bunnfradrag på 500 000 kr (i henhold til vedtak PS17/26) 

 Forventer en vekst i eiendomsskatten som følge av nybygg på 3 mill. kr 2019, 2 mill. kr i 2020, 1,5 
mill. kr i 2021 og 2022 

 Verker og bruk skal gradvis avvikles innen 2025, det er lagt inn forventet nedgang i inntekten for 
dette i tabellen under 

Eiendomsskattekontoret på Teknisk avdelingen har simulert en beregning for 2019, og den viser at 
eiendomsskatten må justeres ytterligere ned med 5,1 mill. kr.  

Eiendomsskatt R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Basis 2018 248 822 252 600 252 600 252 600 252 600 252 600 

Nybygg     3 000 5 000 6 500 8 000 

PS 18/48 4,4 ‰   -25 000 -25 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Eskatt beregningsmodell     -5 068 -5 068 -5 068 -5 068 

Verker/Bruk     -941 -3 102 -6 865 -10 624 

Sum 248 822 227 600 224 591 199 430 197 167 194 908 
Tabell 60. Eiendomsskatt 2019-22. Tall i 1000 kr. 
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Det ligger også som forslag i statsbudsjettet at eiendomsskattegrunnlaget skal ikke overstige 70 
prosent av boligens verdi. Videre ligger det inne at gjeldende ordning med mulighet for lokal 
kommunal taksering foreslås opphevet for boligeiendom. Fra og med 2020 må kommunene benytte 
skattemessig formuesverdi (SSB’s boligverdi, «ligningsverdi») ved verdsettelsen av boligeiendom. 

Endringene trer i kraft fra 2020, men kommuner med lokal takst fra 2013 eller senere kan benytte 70 
% av denne til og med skatteåret 2023. Hvis dette blir vedtatt i Stortinget vil det får effekt fra 2020. 
Hva dette vil si for Bodø kommune er ikke kjent når Rådmannens forslag går i trykken. 

4. Renteinntekter. Som følge av bedre likviditet, og varslet høyere rentenivå, blir renteinntektene økt 
med 2,1 mill. kr utover vedtatt økonomiplan 2018-2021. Nye beregninger av startlånordningen gir 
økte inntekter på disse formidlingslånene.  

5. Aksjeutbytte. Det forventes aksjeutbytte fra Bodø Energi, SKS og Salten Bilruter. I 
økonomiplanperioden er det budsjettert med 38,4 mill. kr i 2019 og 2020. Det er lagt inn en økning 
på 10 mill. kr i 2021 og 2022 etter vedtaket i økonomiplan 2018-2021. 

6. Rentekompensasjon. Kommunen mottar rentekompensasjon på en del investeringer. Disse 
kompensasjonene fordeler seg på en del helse- og omsorgsbygg, skoler og kirkebygg. Beregningen er 
utarbeidet av Husbanken. 

Rentekompensasjon B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Kompensasjonstilskudd -10 250 -9 606 -9 400 -9 195 -8 989 

Statlig skolesatsning -2 491 -2 042 -1 858 -1 674 -1 460 

Sum rentekompensasjon -12 741 -11 648 -11 258 -10 869 -10 449 
Tabell 61. Forventet rentekompensasjon i perioden 2019-22. Tall i 1000 kr. 

7. Momskompensasjon. Beregnet momskompensasjon for kommunes fellesområde, gjelder i 
hovedsak kommunes driftsavtaler på fagprogrammer, samt på kommunes OPS avtale. 

8. Motpost Avskrivninger. Obligatorisk post i økonomiske oversikter. Avskrivningene skal balansere, 
jamfør vedlegg 6 Økonomiske oversikter – drift. 

9. Kvotekraft. Rådmannen har videreført kvotekraftinntektene på samme nivå som i 2018 for 
økonomiplanperioden 2019-2022, noe som betyr 21 mill. kr. Bodø kommune bruker av sin egen kraft 
for å dekke avdelingenes energibehov. Bodø kommune har rundt 3 ganger mer i kvotekraftinntekter 
enn utgifter til bruk av egen kraft. Det innebærer at når strømprisen går opp, så øker kommunens 
inntekter vesentlig mer enn utgiftene.  

10. Kommunale avgifter. Kommunen krever inn inntektene i forbindelse med feiing (piper). Det er 
anslått at feieinntektene blir på 4,9 mill. kr i 2018, og det legges ikke inn økning i disse inntektene for 
2019. 

11. Bruk av disposisjonsfond/bundne fond. I økonomiplan 2018-2021 ble det lagt opp til en bruk av 
5 mill. kr av fondsmidlene for å balansere budsjettet i 2019. I dette forslaget til økonomiplan øker 
fondsbruken vesentlig. For å saldere budsjett 2019 er det funnet nødvendig å bruke ytterligere 30 
mill. kr av premiefondet, samt 5 mill. kr for å dekke økte pensjonskostnader. Det var allerede 
budsjettert med bruk av 25,2 mill. kr i 2020. I perioden er det budsjettert med fondsbruk på 84 mill. 
kr. 

12. Interne overføringer. Dette er overføringer fra Flyktningkontoret på 4,5 mill. kr i 2019 som skal 
dekke lånekostnader som følge av tidligere investeringer i flyktningeboliger. I tillegg ligger det en 
motpost for VA sektoren på 4,2 mill. kr. 

13. Refusjoner. Det blir ikke budsjettert med refusjoner i kommende økonomiplanperiode. 

14. Andre inntekter. Denne posten består av ansatte andels om går til OU midler 1,25 mill. kr, samt 
forventede parkeringsinntekter i forbindelse med parkeringshus på Kvartal 99. 1 mill. kr i 2019, økt til 
3,9 mill. kr i 2020-22. 
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15. Gevinst finansielle instrumenter. Dette er gevinster beregnet av på kommunes finansielle 
plasseringer.. 

16. Husleieinntekter. Dette gjelder framleie av blålyssentralen på den nye brannstasjonen, der 
kommunen vil få inn leieinntektene fra nødsentralene til brann, politi og AMK-sentralen. 

17. Flere mindre inntektsposter. Dette gjelder Jan Mayen skatt på 0,1 mill. kr og konsesjonsavgift på 
0,15 mill. kr. 

18. Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk – drift. Det blir ikke budsjettert med 
tidligere års mindreforbruk i kommende økonomiplanperiode. 

4.8.2 Kommunens felles bruttoutgifter 

Nr Kommunens felles utgifter 
  

Regnskap 
2017 

  
Budsjett 

2018 

  
Budsjett 

2019 

  
Budsjett 

2020 

  
Budsjett 

2021 

  
Budsjett 

2022 

1 Låneavdrag 202 478 198 789 121 915 269 229 295 781 309 624 

2 Renteutgifter 101 013 100 929 134 346 166 940 192 010 187 117 

3 Lønnsavsetning 0 62 100 35 000 30 000 35 000 30 000 

4 AFP 21 431 22 000 25 782 25 782 25 782 25 782 

5 Forsikringer 5 507 5 663 4 287 4 287 4 287 4 287 

6 Avskrivinger 213 482 213 533 223 281 223 281 223 281 223 281 

7 Kapitalkostnader -95 627 -99 926 -99 429 -99 429 -99 429 -99 429 

8 Kontingent KS 5 661 5 800 6 094 6 094 6 094 6 094 

9 Overføringer til investeringer 8 725 1 500 0 1 500 1 500 1 500 

10 Kirkelig fellesråd 29 215 30 765 32 666 32 666 32 666 32 666 

11 Overføringer til KF'ene 33 943 29 499 28 010 28 010 28 010 28 010 

12 Tilskudd andre/overføring IKS 100 788 61 990 62 874 62 874 62 374 62 374 

13 Skatt kvotekraft 1 653 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 

14 Husleie Brannstasjon/OPS/BKBS 17 953 21 206 15 626 15 626 15 626 15 626 

15 Kjøp av konsulenttjenester 31 500 280 0 0 0 

16 Disposisjonsfond 50 438 513 0 0 5 000 5 000 

17 Ny by/Ny flyplass 0 2 492 0 0 0 0 

18 Regnskapsmessig mindreforbruk 121 220 0 0 0 0 0 

19 Innsparinger 93 -66 371 0 -177 482 -233 925 -227 103 

20 Samlepost utgifter -4 564 16 053 14 972 14 972 14 972 14 972 

  Sum inntekter 813 442 610 676 609 343 607 990 612 669 623 441 
Tabell 62. Tabellen viser kommunens sentrale utgifter for perioden 2019-2022. Tall i 1000 kr. 

1. Låneavdrag. Basert på investeringsforslaget 2019-2022 vil budsjetterte avdrag normalt øke fra 
198,8 mill. kr i 2018 til 243,9 mill. kr i 2019, men for å få budsjettet i balanse har rådmannen valgt å 
redusere avdragene i 2019. Nytt låneopptak fremkommer i kapittel 6. VA lån er tatt opp med 35 års 
nedbetalingstid. Øvrige lån er det benyttet 25 års nedbetalingstid på.  

2. Renteutgifter. Basert på rentebane vist i kapittel 3.2 og med forventet låneopptak som beskrevet i 
kapittel 6.1 vil kommunens renteutgifter på låneporteføljen øke fra 100,9 mill. kr i 2018 til 134,3 mill. 
kr i 2019 – økende til 187,8 mill. kr i 2022.  

3. Lønnsavsetning. Lønnsavsetningen for 2019 er beregnet slik: 

Sum lønn fra vedlegg 6 Økonomisk oversikt drift  kr  2 184 364 000,- 
Tatt ut lønnsavsetning på      kr       35 000 000,- 
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Tatt ut andre lønnskostnader som ikke er fast lønn  kr    379 078 000,-  
Sum        kr 1 770 286 000,- 

I statsbudsjettet for 2019 er lønnsveksten beregnet til 3,25 %. Denne satsen inkluderer også 
lønnsglidning og overheng. Dette er anslått til å utgjøre 1 %. Lønnsoppgjøret blir dermed 1,770 mill. 
kr * 2,25 % = 39,83 mill. kr. Erfaringsmessig gjelder ny lønn fra 01.05, det vil si 7/11 effekt, som gir en 
økt lønn i 2019 på 25,34 mill. kr. I tillegg kommer pensjonskostnader (16,94 %) og trygdeavgift (7,9 
%). Totalt blir lønnsoppgjøret beregnet til 31,98 mill. kr. På grunn av usikkerheten rundt 
lønnsglidning/overheng, samt beregningsgrunnlaget setter rådmannen av 35 mill. kr til formålet i 
2019. 

4. AFP. Kommunens utgifter til AFP er stigende. Det er lagt inn 25,8 mill. kr til formålet i 2019, dette 
er en økning på 3,8 mill. kr fra 2018.  

5. Forsikringer. Det er budsjettert med personalforsikringer på samme nivå som i 2018, kun justert 
for en prisstigning på 3 %. 

6. Avskrivninger. Disse utgiftene føres på art 15900 og spesifiseres med funksjon. Beløpet er justert 
til 2018 nivå. Avskrivningene skal ikke påvirke kommuneregnskapet, da inntektene og utgiftene skal 
være like store jamfør vedlegg 6 økonomisk oversikt – drift. 

7. Kapitalkostnader. Kapitalkostnadene føres i dag på VA-sektoren og boligkontoret. Motposten 
ligger på kommunens fellesområde, art 15910. Det er endringer på boligkontoret med en 
nedjustering med 11,4 mill. kr og VA-sektoren økning med 10,9 mill. kr. Nettoendringen er en 
reduksjon på 0,5 mill. kr. 

8. Kontingent KS. Kommunes kontingent til KS er beregnet til 6,09 mill. kr. Dette er en økning på 0,29 
mill. kr fra 2018. Kontingenten består av 3 deler, en vanlig kontingent, en OU del og en FoU del. 

9. Overføringer til investeringer. Dette gjelder overføring til Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) 
vedrørende egenkapitalinnskudd. Det legges ikke opp til en slik overføring for 2019, men for resten 
av perioden ligger det inne 1,5 mill. kr per år. 

10. Kirkelig fellesråd. Overføringen til fellesrådet tar utgangspunkt i budsjett 2018. Dette korrigeres 
så for ny pensjonssats og deflator. Fellesrådet har fått økt sitt budsjett med 0,8 mill. kr til dekning av 
AFP kostnader utover deflatoren. 

11. Overføringer KF’ene. Det er tatt utgangspunkt i budsjett 2018 til KF’ene. Dette er så korrigert for 
ny pensjonssats og ny deflator. Overføringene til KF’ene er også kuttet med 2,3 % - innsparingskrav. 
Det er lagt inn en ny overføring til Bodø Havn KF på 0,8 mill. kr til vedlikehold av distriktskaiene. 

12. Tilskudd til andre/overføring IKS. Denne posten gjelder tilskudd til Salten Brann IKS på 49, 9 mill. 
kr i 2019, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 2,4 mill. kr, Salten revisjonsservice IKS 2,6 mill. kr, 
Kontrollutvalgservice 0,5 mill. kr, Salten IUA 0,26 mill. kr, Visit Bodø 1,211 mill. kr, Skjerstad 
bygningsstiftelse 0,16 mill. kr, Tros- og livssyn 2,7 mill. kr og Salten regionråd 1,8 mill. kr. 

13. Skatt kvotekraft. Det betales inn skatt på inntekter tilknyttet kvotekraft. Budsjett fra 2018 
videreføres.  

14. Offentlig/privat samarbeid (OPS), tilskudd BKBS. Det er gjort en gjennomgang av budsjettet til 
OPS brannstasjonen. I forhold til tidligere budsjett så var husleieutgiftene noe høyere. Videre var 
husleieinntektene for lavt budsjettert, samt at avsatt beløp til FDVU var noe for høyt. Ny beregning 
gjør at nettobudsjettet er satt rundt 2,3 mill. kr lavere i 2019 enn i 2018. Husleiekostnader BKBS 
pålydende 3,2 mill. kr utgår. 

15. Kjøp av konsulenttjenester. Dette gjelder OU midler til nytt rådhus. 

16. Avsetning til fond. Denne posten består av avsetninger til disposisjonsfond, næringsfond og 
premieavviksfond. I perioden er det planlagt avsatt 5 mill. kr til næringsfondet i 2021 og 2022. 
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17. Ny by/Ny flyplass. Dette var midler som kun lå inne i 2018. Budsjettet er overflyttet til Nærings- 
og utviklingsavdelingen. 

18. Regnskapsmessig mindreforbruk. Det er ikke budsjettert med beløp under denne posten. 

19. Innsparinger. Beregnet behov for driftstilpasning i perioden 2020-2022. 

20. Samlepost utgifter. Denne posten består av ulike beløper som gebyr bank 0,25 mill. kr, 
kurs/trykkeutgifter 0,1 mill. kr, sikringsordningen pensjon 1,0 mill. kr, lisenser fagprogrammer 4,8 
mill. kr, mva, 5, 1 mill. kr, overføring til pasientskadeerstatningsfondet 1,5 mill. kr og overføring til 
Tusenhjemmet for dekning av renter/avdrag 2,0 mill. kr. 

4.8.3 Kommunens fellesområde 
Rådmannen har foran budsjettåret 2019 omorganisert kommunes fellesområde noe, for å få en 
bedre oversikt over området. 

Kommunens fellesområde       Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

  Årsverk R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Skatt og rammetilskudd 0 -2 892 885 -2 955 878 -3 022 536 -3 035 944 -3 071 768 -3 075 159 

Finansforvaltning 0 236 381 248 530 186 459 363 440 407 489 416 140 

OPS 0 11 845 14 130 11 805 11 805 11 805 11 805 

IKS 0 50 217 50 717 49 309 49 309 48 809 48 809 

KF 0 28 700 29 499 28 010 28 010 28 010 28 010 

Eksterne avtaler 0 37 248 38 798 37 676 37 676 37 676 37 676 

Kontingenter og system drift 0 16 619 17 968 17 095 17 095 17 095 17 095 

Pensjon 0 23 833 24 487 26 865 28 365 28 365 28 365 

Konsesjonskraft 0 -16 939 -17 360 -17 360 -17 360 -17 360 -17 360 

Felles tiltak - ufordelt 0 78 144 -3 651 -12 458 -187 444 -212 782 -210 960 

Avskrivninger/kapitalkost. 0 -101 378 -104 997 -105 000 -105 000 -105 000 -105 000 

Sum netto rammer 0 -2 528 216 -2 657 758 -2 800 136 -2 810 049 -2 827 661 -2 820 580 

Tabell 63. Økonomiplanforslag 2019-2022. Netto driftsrammer. Tall i 1000 kr. 

Kommunens fellesområde består hovedsakelig av kommunes sentral inntekter slik som skatt- og 
rammetilskudd, eiendomsskatt og renteinntekter med mer. Sentrale utgifter består blant annet av 
kommunes renteutgifter og avdrag på lån, samt tilskudd til IKS’er og KF’er.  

 
  Kommunens fellesområde Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 

    B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018          -2 657 758           -2 657 758           -2 657 758           -2 657 758  

A Endringer i ØP 2018-2021                -48 696                 -64 718                 -56 895                 -56 895  

  Lønns- og pensjonsendring 2018                -19 634                 -19 634                 -19 634                 -19 634  

B Vedtak i løpet av 2018                 66 392                  66 392                  66 392                  66 392  

  Øvrige endringer                -12 753                 -11 849                 -11 029                 -11 029  

  Basisbudsjett 2018          -2 672 449           -2 687 567           -2 678 924           -2 678 924  

C Nye driftstiltak 2019-2022             -132 067                  40 752                  71 760                  72 020  

D Innsparing/effektivisering                          -                -167 614              -224 877              -218 055  

  Prisstigning                    4 380                     4 380                     4 380                     4 380  

  Driftsrammer 2019-2022          -2 800 136           -2 810 049           -2 827 661           -2 820 580  

Tabell 64. Avdelingens driftsrammer 2019-2022. Tall i 1000 kr. 
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Kommunens samlede innsparing/effektivisering er noe høyere enn tabellen over viser, da det ligger 
inne noen innsparinger i linjen endringer i ØP 2018-2021. Fra kapittel 4.8.2 punkt 19 fram kommer 
eksakt innsparingskrav i perioden.  
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5. Investeringsplan 2019 - 2022 
Rådmannen legger opp til et samlet investeringsprogram for årene 2019 – 2022 på rundt 4,125 mrd. 
kr inkludert vann – og avløp. For 2019 er rammen satt til 1,375 mrd. kr. 

5.1 Hovedtall investeringer 

Økonomiplan 2019 – 2022 med påfølgende prosjekter som har materialisert seg i løpet av 2018 er 
ikke bærekraftig for kommunen. Rådmannen har ikke lyktes å redusere investeringsplanen i forhold 
til tidligere økonomiplan. Investeringer for 2019 er på hele 1375 mill. kr og i økonomiplanperioden på 
4,125 mrd. kr. Rådmannens budsjettforslag er i perioden saldert med et behov for driftstilpasning på 
cirka 200 mill. kr for å komme i balanse. Det vil derfor ikke være mulig å realisere alle planlagte 
prosjekter uten at krav om driftstilpasning økes ytterligere. 

Det er fortsatt stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg, vei og infrastruktur, og det må 
påregnes et større behov for rehabilitering. Rådmannen har i den grad det var mulig, foreslått å 
bevare tidligere bevilgninger for dette formål. Utbyggingstakten må redusere, hvis ikke vil det ikke 
være mulig å gjennomføre eventuelle prekære behov for rehabilitering.  

I økonomiplanperioden 2019-2022 ligger store satsninger inne, her nevnes noen av dem: 

 Tverlandet skole 

 Mørkvedbukta skole 

 Aspåsen skole 

 Nytt HO-bygg 

 Rådhuskvartalet 

 Parkering kvartal 99 

 Løding barnehage 

 Sentrum barnehage 

 Miljøtjeneste-aktivitetssenter 

Investeringsbudsjettet består av både frie inntektsfinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. 
Investeringer innenfor vann og avløp (VA) er avgiftsfinansiert, mens startlån finansieres med 
innbetalte renter og avdrag fra brukere av startlånsordningen. Investeringstiltakene kan i hovedsak 
deles i to typer investeringer; årlige bevilgninger og periodiske bevilgninger. 

Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forutfor 
økonomiplanen, og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. 

Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte formål. Investeringen har en 
forhåndsbestemt plan for gjennomføring i en bestemt periode og vil normalt være avsluttet innenfor 
økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De fleste 
kommunale prosjekter faller under kategori periodiske bevilgninger.  

Det er flere prosjekter som tilhører kategorien årlige bevilgninger/rulleringer, blant annet 9249 
Rehabilitering av skolebygg, 9379 HMS tiltak i HO avdeling, 9730 Byteknikk (maskiner, biler), 9715 
Reasfaltering av kommunale veier og 9681 Opprusting sentrumsgater. 

Investeringsbudsjett                 2 019                2 020                2 021                2 021   Totalt  

Skoler            390 250           352 500             52 500             55 000             850 250  

Barn og unge              12 750             51 500             12 000             12 000               88 250  

Bygninger            113 200             48 600             49 500             49 500             260 800  

Helse- og omsorg              70 819           116 284             61 550           137 575             386 228  

Veier og byutvikling            242 124             52 804             49 194             35 464             379 586  

Kultur og idrett              21 533                9 750             47 750             23 600             102 633  

Kirke              21 500                8 000                      -                        -                 29 500  
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Kommunens fellesområde              46 500             12 500             10 500                6 500               76 000  

VA            161 230           189 600           173 100           138 400             662 330  

Totalt        1 079 905           841 538           456 094           458 039         2 835 577  
Tabell 65. Investeringsutgifter inkludert tilskudd/refusjoner per område. Tall i 1000 kr. 

 
Tabellen viser hvordan forslaget til bevilgninger fordeler seg mellom kommunens tjenesteområder. 

I budsjettskjema 2A framkommer kommunens brutto investeringsutgifter, og hvordan dette er 
forsøkt finansiert. Lånefinansieringen ligger på 77,3 % i 2019, 64,4 % i 2020, 74,0 % i 2021 og 69,8 % i 
2022 av brutto investeringsutgifter. Videre har ikke kommunen utarbeidet noen plan over salg av 
anleggsmidler for årene 2021 og 2022. Samlet brutto investering i 4 årsperioden er på 4,125 mrd. kr. 

 

Budsjettskjema 2A - investering 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 
Budsjett 

2022 

Investeringer i anleggsmidler 1 150 976 936 561 517 464 527 535 

Utlån og forskutteringer 120 000 120 000 120 000 120 000 

Kjøp av aksjer og andeler 0 1 500 1 500 1 500 

Avdrag på lån 50 140 205 640 63 480 90 790 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 

Avsetninger 54 000 44 650 0 0 

Årets finansieringsbehov 1 375 115 1 308 351 702 444 739 825 

          

Finansiert slik:         

Bruk av lånemidler -1 063 924 -842 141 -520 078 -516 195 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -54 000 -30 650 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift -135 981 -117 899 -54 516 -60 344 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -118 510 -163 461 -123 650 -159 086 

Andre inntekter 0 0 0 0 

Overført fra driftsregnskapet 0 -1 500 -1 500 -1 500 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -2 700 -152 700 -2 700 -2 700 

Sum finansiering -1 375 115 -1 308 351 -702 444 -739 825 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
Tabell 66. Budsjettskjema 2A. Tall i 1000 kr. 

Finansieringen av investeringene skjer primært med lån. I tabellen under fremkommer kommunes 
låneopptak i kommende økonomiplanperiode. 

Investeringsplan Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

2019-2022 2019 2020 2021 2022 

Startlån 120 000 120 000 120 000 120 000 

VA 161 230 189 600 173 100 138 400 

Øvrige investeringer 782 694 532 541 226 978 257 795 

Sum låneopptak 1 063 924 842 141 520 078 516 195 
Tabell 67. Låneopptak fordelt på startlån, VA og øvrige investeringer. Tall i 1000 kr. 
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Nr   Prosjekt   Mva Komp   Skoler   Total-   Bevilget  2019 2020 2021 2022  Drift  

     Ja/Nei     kalkyle   før           Mill. kr  

1 9230  J   Tverlandet skole  359 300 319 300 40 000 0 0 0             5,4  

2 9249  J   Rehabilitering skolebygg  77 163 39 663 8 500 9 000 10 000 10 000   

3 9231  N   Tverlandet svømmebasseng        40 100 2 300 7 800 0 0 30 000   

4 9251  J   Mørkvedbukta - ny skole      355 000 26 500 120 000 177 000 31 500 0             5,0  

5 9233  J   Skolenes uteområder  12 000 4 250 1 750 2 000 2 000 2 000   

6 9224  J   Aspåsen skole (hovedprosjekt)  403 000 55 000 206 000 142 000 0 0             5,6  

7 9241  J   Østbyen, utrednings-/planleggingsmidler  6 250 1 000 750 0 0 4 500   

8 9201  J   Infrastruktur IKT Skole og barnehage  18 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000   

9 9260  J   Alstad Barneskole, utrednings-/planleggingsmidler  6 250 1 000 750 0 0 4 500   

10 9100MBA  N   Flytting av modulbygg (Alstad B, Bodøsjøen og Østbyen)      13 500 0 0 13 500 0 0   

11 9255  N   Vatnlia leirskole, utredningsmidler og ny vannforsyning  1 000 300 700 0 0 0   

12 9100MOS  J   Misvær oppvekstsenter   10 000 0 0 5 000 5 000 0           -0,2  

       Sum tiltak skoler  1 301 563 451 313 390 250 352 500 52 500 55 000           15,8  

                      

 Nr   Prosjekt   Mva Komp   Barn og unge   Total-   Bevilget  2019 2020 2021 2022   

     Ja/Nei     kalkyle   før            

13 9280  J   Oppgradering VVS anlegg  56 013 16 013 10 000 10 000 10 000 10 000             0,1  

14 9281  J   Barnehagenes uteområder  16 000 8 250 1 750 2 000 2 000 2 000             0,1  

15 9282  J   Løding barnehage  25 000 500 500 24 000 0 0           -1,0  

16 9100SB  J   Sentrum Barnehage, Vestbyen  16 500 500 500 15 500 0 0           -0,5  

       Sum tiltak Barn og unge  113 513 25 263 12 750 51 500 12 000 12 000           -1,3  

                      

 Nr   Prosjekt   Mva Komp   Flyktning   Total-   Bevilget  2019 2020 2021 2022   

     Ja/Nei     kalkyle   før            

17 9236  J   Brannoppgradering   129 461 101 461 7 000 7 000 7 000 7 000   

18 9369  J   Energieffetiviseringstiltak  41 915 22 415 4 500 5 000 5 000 5 000   
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19 9940  J   Rehabilitering bygg  179 000 61 000 29 500 29 500 29 500 29 500   

20 9955  J   ENØK oppgradering varmestyring / SD-anlegg  30 450 14 150 6 200 3 100 3 500 3 500   

21 9050  J   Nye Bodø Rådhus   640 000 577 000 63 000 0 0 0   

22 9050  N   Rådhuskvartalet, bruk av tomteutbyggingsfond (salg legges der)  -150 000 0 0 -150 000 0 0   

23 9050  N   Rådhuskvartalet, ekstra avdrag  150 000 0 0 150 000 0 0   

24 9238  J   Oppgradering av el-anlegg  47 395 31 395 3 000 4 000 4 500 4 500   

       Sum tiltak Flyktning  1 068 221 807 421 113 200 48 600 49 500 49 500               -    

                      

 Nr   Prosjekt   Mva Komp   Helse og omsorg   Total-   Bevilget  2019 2020 2021 2022   

     Ja/Nei     kalkyle   før            

25 9379  J   HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan  36 000 26 000 2 500 2 500 2 500 2 500   

26 9370  J   Hovdejordet 3. etg - nye sykehjemsplasser  16 646 8 200 8 446 0 0 0           12,5  

27 9370  N   Tilskudd fra Husbanken  -9 155 -4 400 -4 755 0 0 0   

28 9376  J   Miljøtjenesten - aktivitetssenter  99 262 1 500 33 578 64 184 0 0   

29 9385  J   Helsehuset  400 000 0 3 000 5 000 15 000 170 000             6,4  

30 9385  N   Tilskudd fra Husbanken  -94 350 0 0 0 0 -47 175   

31 9378  J   Ramflogveien  - erstatte eksisterende boliger (3)  800 400 0 0 400 0   

32 9963  J   IKT -innovasjon helse og omsorg  67 135 22 135 11 000 12 000 13 000 9 000   

33 9968  J   IKT-  grunnleggende IKT infrastruktur  10 250 2 950 2 300 2 000 2 000 1 000   

34 9969  J   IKT - pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig  15 650 3 350 3 850 3 200 3 250 2 000   

35 9972  J   IKT - Ansattevarsling hjemmetjeneste  1 950 500 400 400 400 250   

36 9387  N   Utprøving av "leie  - før - eie"- modell  37 000 7 000 10 000 10 000 10 000 0   

37 9387  N   Tilskudd Husbanken  -6 000 0 -2 000 -2 000 -2 000 0   

38 9100SIPB  J   Sonebase i privat boligmasse  5 000 0 0 5 000 0 0             0,2  

39 9388  J   Krisesenteret i Salten - nybygg   34 000 500 2 500 14 000 17 000 0             2,5  

       Sum tiltak Helse og omsorg  614 188 68 135 70 819 116 284 61 550 137 575           21,5  

                      

 Nr   Prosjekt   Mva Komp   Veier og byutvikling   Total-   Bevilget  2019 2020 2021 2022   
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     Ja/Nei     kalkyle   før            

40 9713  J   Bypakke Bodø - trafikksikkerhet, G/S-veg, fortau, miljø mm.  279 444 106 000 36 227 71 156 41 158 24 903   

41 9711  J   Bypakke Bodø: Digitale barnetråkk - mindre prosjekter   22 300 11 500 600 600 4 800 4 800   

42 9712  J   Bypakke Bodø - kollektivprosjekter  91 470 51 400 11 912 15 870 10 406 1 882   

43 9711-13  N   Bypakke Bodø - Bompengefinansiering  -274 527 -101 199 -39 015 -71 422 -41 770 -21 121   

44 9715  J   Oppgradering av kommunale veger  41 000 19 000 5 500 5 500 5 500 5 500   

45 9680  J   Rehabilitering/asfaltering distriktene  17 500 7 500 2 500 2 500 2 500 2 500   

46 9681  J   Opprusting sentrumsgater  96 150 76 150 5 000 5 000 5 000 5 000   

47 9723  J   Oppgradering bruer  10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000   

48 9801  J   Vei- og gatelys kommunal bev.  49 000 29 000 5 000 5 000 5 000 5 000   

49 9801  N   Motpost Bodø energi  -13 100 -5 900 -2 400 -2 400 -2 400 0   

50 9730  N   Byteknikk - innkjøp maskiner  83 300 63 300 5 000 5 000 5 000 5 000   

51 9734  J   Oppgradering lekeplasser  9 700 5 700 2 000 2 000 0 0   

52 9725  J   Vei Burøya  30 000 8 500 21 500 0 0 0   

53 9725  N   DA-midler BURØYA  -22 800 -5 600 -17 200 0 0 0   

54 9727  J   Årnesveien fortau  4 500 0 4 500 0 0 0   

55 9727  N   Årnesveien fortau - tilskudd fylket  -3 000 0 -3 000 0 0 0   

56 9100HVO  J   Hunstadveien G/S-vei - oppgradering  6 500 0 6 500 0 0 0   

57 9401  N   Feltutbygging          2 700 2 700 2 700 2 700   

58 9401  N   Bruk av tomteutbyggingsfond      -2 700 -2 700 -2 700 -2 700   

59 9937  N   Parkering Kvartal 99  250 000 140 000 110 000 0 0 0           -3,0  

60 9100TRH  J   Rønvik - turisthytta  75 000 0 75 000 0 0 0   

61 9100SG  J   Sjøgata - oppgradering i forbindelse med ny reguleringsplan  60 000 0 4 000 30 000 26 000 0   

62 9100SG  N   Bidrag fra Bypakke Bodø(antatt)  -49 000 -17 000 0 -18 000 -14 000 0   

63 9100SBM  J   Servicebygg Mørkved  5 000 0 5 000 0 0 0             0,1  

64 9633  J   Knaplundveien – asfaltering i forbindelse med VA prosjekt  500 0 500 0 0 0   

65 9100SOL  J   Soløyvannsveien  1 000 0 1 000 0 0 0   

       Sum tiltak Veier og byutvikling  769 937 390 351 242 124 52 804 49 194 35 464           -2,9  
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 Nr   Prosjekt   Mva Komp   Kultur og idrett   Total-   Bevilget  2019 2020 2021 2022   

     Ja/Nei     kalkyle   før            

66 9531  J   Bjørnøy fyr  810 450 360 0 0 0   

67 9524  J   STImuli  14 000 10 000 2 000 2 000 0 0             0,2  

68 9100SVH  J   Svømmehallen, gamle  1 453 0 1 453 0 0 0             3,3  

69 9100LM  J   Lager/Servicebygg Mørkvedlia   3 200 0 200 3 000 0 0             0,1  

70 9100LM  N   Mørkvedlia lager - spillemidler   -1 200 0 0 0 0 -1 200   

71 9100LM  N   Mørkvedlia - ekstraordinære avdrag  1 200 0 0 0 0 1 200   

72 9540  J   Treningsparker - del 1, 3 stk  3 450 1 500 1 950 0 0 0             0,1  

73 9540  N   Treningsparker -spillemidler   -1 025 0 0 0 0 -1 025   

74 9540  N   Treningsparker - ekstraordinære avdrag  1 025 0 0 0 0 1 025   

75 9543  N   Nordstrandahallen- spillemidler  -600 0 0 0 0 -600   

76 9543  N   Nordstrandahallen - ekstraordinært avdrag  600 0 0 0 0 600   

77 9552  N   Aspmyra kunstgressbane rehab lysanlegg - spillemidler  -840 0 0 0 -840 0   

78 9552  N   Aspmyra kunstgressbane rehab lysanlegg - ekstraordinært avdrag  840 0 0 0 840 0   

79 9541  N   Turnhall - spillemidler  -8 800 0 -3 000 -3 000 -2 800 0   

80 9541  N   Turnhall - ekstraordinært avdrag  8 800 0 3 000 3 000 2 800 0   

81 9545  N   Skarmoen - spillemidler  -1 200 0 0 0 -1 200 0   

82 9545  N   Skarmoen - ekstraordinært avdrag  1 200 0 0 0 1 200 0   

83 9527  J   Bestemorenga 2 - Rulleskiløype  26 716 15 466 11 250 0 0 0             0,2  

84 9527  N   Bestemorenga - ekstraordinært avdrag  2 500 0 0 0 0 2 500   

85 9527  N   Bestemorenga - spillemidler  -2 500 0 0 0 0 -2 500   

86 9534  N   Rønvik VGS flerbrukshall - Bodø kommunes andel   50 000 500 0 0 0 0             1,8  

87 9542  N   Klatrehall - spillemidler  -12 825 0 0 0 0 -12 825   

88 9542  N   Klatrehall - ekstraordinært avdrag  12 825 0 0 0 0 12 825   

89 9528  J   Kyststi  23 000 0 2 400 2 250 2 250 4 600             0,2  

90 9528  N   Kyststi - ekstraordinært avdrag  4 600 0 0 0 0 4 600   
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91 9528  N   Kyststi - spillemidler  -1 500 0 0 0 0 -1 500   

92 9528  N   Kyststi - andre eksterne midler  -3 100 0 0 0 0 -3 100   

93 9100LS21  J   Landsskytterstevnet 2021 investeringer   1 000 0 1 000 0 0 0   

94 9100BRV  J   Bru Valnesvatn rehabilitering   1 200 0 200 1 000 0 0   

95 9100STH  N   Rehabilitering Stordalshallen inkl. sportsgulv   5 500 0 0 500 5 500 0   

96 9100STH  N   Stordalshallen - ekstraordinært avdrag  1 400 0 0 0 0 1 400   

97 9100STH  N   Stordalshallen -  spillemidler   -1 400 0 0 0 0 -1 400   

98 91000ISH  J   Ishall  60 000 0 0 1 000 40 000 19 000   

99 9100SVS  J   Svømmebasseng Spektrum  0 0 0 0 0 0   

100 9100SBS  J   Sikkerhetstiltak Spektrum  720 0 720 0 0 0   

       Sum tiltak Kultur og idrett  191 049 27 916 21 533 9 750 47 750 23 600             5,7  

                      

 Nr   Prosjekt   Mva Komp   Kirke   Total-   Bevilget  2019 2020 2021 2022   

     Ja/Nei     kalkyle   før            

101 9585  N   Oppgradering kirkegårder  13 950 8 450 5 500 0 0 0   

102 9584  N   Bodø domkirke, oppgradering varmeanlegg  8 000 0 0 8 000 0 0   

103 9581  N   Bodø Domkirke, utvendig renovering  16 000 0 16 000 0 0 0   

       Sum tiltak kirke  37 950 8 450 21 500 8 000 0 0               -    

                      

 Nr   Prosjekt   Mva Komp   Kommunens fellesområde   Total-   Bevilget  2019 2020 2021 2022   

     Ja/Nei     kalkyle   før            

104 9962  J   IKT-plattformprosjekter  21 000 10 500 3 500 3 500 3 500 0   

105 9965  J   E-læring og HRM ressursstyring  2 500 1 000 500 500 500 0             0,3  

106 9973  J   Smart Bodø plattform  7 500 3 000 2 500 2 000 0 0             0,5  

107 9974  J   Digitalisering administrative tjenester  2 500 1 000 1 500 0 0 0             0,1  

108 9410  N   Salg av tomter      -54 000 -30 650 0 0   

109 9410  N   Avsetning til tomteutbyggingsfond      54 000 30 650 0 0   

110 9750  N   BKP-egenkapitaltilskudd      0 1 500 1 500 1 500   
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111 9100NUA  J   NUA Smart Bodø  20 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000   

112 9100VDS  N   Kai vestbrekken/Dampskipskai sør   16 000 0 16 000 0 0 0   

113 9684  J   Solparken  27 500 10 000 17 500 0 0 0   

       Sum tiltak Kommunens fellesområde  97 000 25 500 46 500 12 500 10 500 6 500             0,8  

                      

 Nr   Prosjekt   Mva Komp   VA   Total-   Bevilget  2019 2020 2021 2022   

     Ja/Nei     kalkyle   før            

114 9604  N   Sanering sentrum vann  323 250 235 250 22 000 22 000 22 000 22 000   

115 9617  N   Burøya/Valen - Nyholmen  19 800 12 800 0 0 0 2 000   

116 9614  N   Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel  28 000 15 500 0 0 8 000 4 500   

117 9611  N   Vannledning Godøynes - Skålbones  86 700 8 000 23 400 16 000 16 500 22 800   

118 9633  N   Oppgradering ledningsanlegg Knaplund  3 000 0 3 000 0 0 0   

119 9100FBD  N   Forsterking brannvannsdekning/oppgradering  40 000 0 0 0 0 15 000   

120 9100HM  N   Hunstad Sør og Mørkvedbukta  5 000 0   0 5 000 0   

121 9603  N   Vollsletta - reguleringsplankrav TA SAK  10 000 6 000 4 000 0 0 0   

122 9613  N   Vannforsyning Seines/Gillesvåg   78 500 1 500 8 000 50 000 19 000 0   

123 9100SHU  N   Stokkvika - Hunstad- Utskifting VL - avløpsprosjekt  7 100 0 4 000 3 100 0 0   

124 9606  N   Reinsletta mm - forprosjekt sanering - Bypakke Bodø  15 000 1 500 1 500 5 000 5 000 2 000   

125 9624  N   Breivika vv-ny brønn mm  20 000 0 10 000 10 000 0 0   

126 9100DAB  N   Driftsinnvesteringer avløp - Byteknikk  1 830 0 1 830 0 0 0   

127 9100ABI  N   Avvanningsbil  4 500 0 0 4 500 0 0   

       Sum vann  642 680 280 550 77 730 110 600 75 500 68 300   

128 9643  N   Sanering sentrum  267 000 179 000 22 000 22 000 22 000 22 000   

129 9649  N   Stokkvika - Hunstadmoen  102 800 34 500 42 000 16 300 10 000 0   

130 9651  N   Bodøsjøen 2  17 500 14 500 0 3 200 0 0   

131 9662  N   Burøya/Valen - Nyholmen  26 400 12 300 0 0 0 2 600   

132 9655  N   Mørkved renseanlegg utvides  49 700 12 000 3 100 10 500 24 100 0   

133 9654  N   Skivik-Løpsmark renseanlegg  42 000 2 000 0 0 0 2 000   
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134 9650  N   Bertnes avløpsopprydding  18 700 16 200 2 500 0 0 0   

135 9635  N   Vollsletta - reguleringsplankrav TA SAK  14 000 6 000 8 000 0 0 0   

136 9636  N   Nordstrandveien VA - forprosjekt sanering - ny veg  43 500 1 500 0 6 500 16 500 19 000   

137 9639  N   Jensvoll avløpsopprydding -forprosjekt   69 000 1 000 1 000 12 000 12 000 12 000   

138 9100SJS  N   Sone 500 Jensvoll overføring til sone 505 Åltjønna  10 000 0 0 0 1 500 5 000   

139 9100SÅS  N   Sone 505 Åltjønna overføring til sone 600 Stokkvika  12 000 0 0 0 1 500 5 500   

140 9100RAS  N   Reinsletta avløpssanering  20 000 0 1 500 8 500 8 000 2 000   

141 9100LK  N   Oppgradering ledningsanlegg Knaplund  3 000 0 3 000 0 0 0   

142 9100URS  N   Urbanhydrologisk stasjon  2 000 0 0 0 2 000 0   

143 9100DAB  N   Driftsinnvesteringer avløp - Byteknikk   400 0 400 0 0 0   

       Sum avløp  698 000 279 000 83 500 79 000 97 600 70 100               -    

       Sum tiltak VA  1 340 680 559 550 161 230 189 600 173 100 138 400               -    

           

       Totalt      2019 2020 2021 2022   

        Sum investeringer i planperioden   5 534 100 2 363 898 1 079 905 841 538 456 094 458 039           39,6  

                      

        Finansiering av investeringene       2019 2020 2021 2021   

144 9751           35 211   Startlån (utlån)       120 000 120 000 120 000 120 000   

145 9750/9751 39225  Avdragsinntekter startlån       -45 326 -64 326 -55 326 -60 326   

146 9751 35100  Avdragsutgifter startlån       45 326 50 326 55 326 60 326   

147 9750 35491  Avsetning til tomteutbyggingsfondet      0 14 000 0 0   

148 9751 39100  Bruk av startlån (innlån)       -120 000 -120 000 -120 000 -120 000   

149 Fleste 37290  MVA investeringer        -135 981 -117 899 -54 516 -60 344   

150 VA 39100  Bruk av lån VA       -161 230 -189 600 -173 100 -138 400   

151 Fleste 39100  Bruk av lån       -782 694 -532 541 -226 978 -257 795   

152 9750 39701  Overføring fra drift       0 -1 500 -1 500 -1 500   

        Sum       -1 079 905 -841 538 -456 094 -458 039   

Tabell 68. Investeringer i anleggsmidler. Tall i 1000 kr.
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Investeringer 2019-2022 

Skoler: 
1. Tverlandet skole. Ny 1-10 skole på Tverlandet er under bygging. Skolebygget ferdigstilles i 
desember 2018. Det gjennomføres prøvedrift i perioden januar-mars 2019, og utomhusanlegget 
ferdigstilles i juli. Skolen tas i bruk fra skolestart høsten 2019. 
  
2. Rehabilitering skolebygg. Plan for rehabiliteringsbehov i skolebygg i en 4-årsperiode rulleres årlig. 
Prioritering av tiltak vurderes ut fra innspill som kommer i ressursmøtene med skolene i 
januar/februar, samt kunnskapen som Utbyggings- og eiendomsavdelingen innehar. I 2019 er det lagt 
inn tiltak fordelt på flere skoler, tiltak av ulik art og hvor det kombineres med driftsmidler i 
Utbyggings- og eiendomsavdelingen der hvor det er naturlig med driftstiltak. I 2019 prioriteres 
spesielt Saltvern skole og Alstad barneskole. I tillegg til disse 2 skolene er der avsatt midler for 
tilpasninger for elever med spesielle behov. Samlet blir det i 2019 tiltak med en kostnad på 8,5 mill. 
kr. Tilsvarende er det gjort prioriteringer for 2020, da med fokus på Bankgata Ungdomsskole, 
samtidig er der også i 2020 avsatt midler til skoler med behov for tilrettelegging for elever med 
spesielle behov.    
 

3. Tverlandet svømmehall. Bystyret har vedtatt at svømmehallen bygges etter at svømmebassenget 
ved Spektrum er ferdigbygd. Rådmannen har lagt inn midler i henhold til vedtaket. 
 

4. Mørkvedbukta skole, byggetrinn 1. Planlegging av ny 1-7 skole og 6-avdelings barnehage 
i Mørkvedbukta er i gang og i 2017 ble det i samarbeid med brukergrupper utarbeidet rom- og 
funksjonsprogram for skolen og barnehagen. Skolen og barnehagen planlegges som et felles bygg 
(med to selvstendige enheter), men barnehagen har egen budsjettpost i økonomiplanen. Et 
felles bygg gir mulighet for pedagogisk samarbeid og sambruk av enkelte funksjoner og vil gi 
driftsmessige gevinster. Skolen og barnehagen planlegges ferdigstilt til skolestart høsten 2021.  
 Det er satt opp tilleggskostnad i investeringsbudsjettet til gymsal (30 mill. kr) og infrastruktur (35 
mill. kr). Bevilgning har da en total ramme i budsjettet 355 mill. kr til Mørkvedbukta skole og 
barnehage. Norconsult er engasjert som rådgivere, og arbeider med å utarbeide skisseprosjekt og 
deretter forprosjekt. Skisseprosjektet vil foreligge 15 oktober. Da vil vi se omfanget, og det vil bli gitt 
kostnadsestimat. Forprosjektet vil bli levert i desember, da vil det totale kostnadsbildet og 
risikovurderingene bli presentert. I dette arbeidet vil de økonomiske 
og fremdriftsmessige konsekvensene av grunnforholdene, infrastrukturen og at byggetrinn 1 (1 -7 
trinn/gymsal) skal tilrettelegges for byggetrinn 2 (8-10 trinn) vurderes. I tillegg vil det bli vurdert 
konsekvenser av de planbestemmelser som foreligger i reguleringsplanen. Kostnadene kan dermed 
øke ut over de 355 mill. kr som er satt av i investeringsbudsjettet (delt opp i 319 mill. for skolen og 36 
mill. for barnehagen).  
 

5. Skolenes uteområder. Arbeidet med skolenes og barnehagenes uteområder foregår fortløpende 
for å lukke avvik og oppgradere uteområder som har behov for det. Uteområdene har en hard bruk 
og lekeapparater slites ned. Det er et stort etterslep ved enkelte skoler og barnehager. I tillegg til 
penger avsatt i investeringsbudsjettet er det avsatt penger til vedlikehold og drift av uteområdene på 
Utbyggings- og eiendomsavdelingen sitt budsjett. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fra Oppvekst- og kulturavdelingen, Byteknikk og Utbyggings- og eiendomsavdelingen 
som jobber samordnet og systematisk med skolenes og barnehagenes uteområder. Status for 
arbeidet blir redegjort for gjennom årlig orienteringssak til OK-komiteen og PNM-komiteen. Det er 
viktig at kommunen setter av tid og ressurser til dette arbeidet og at satsingen videreføres i 
kommende økonomiplanperiode. 
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6. Aspåsen skole (hovedprosjekt). «Nye» Aspåsen skole og kulturskole er under bygging. Bygget skal 
ferdigstilles til skolestart 2020. Vi vil da få en 3-parallell barneskole og kulturskole som tilsvarer et 
nytt bygg med hensyn til teknisk standard. Aspåsen skole og kulturskole vil ha funksjon som 
møteplass og øvingslokale for lokalt kulturliv. Aspåsen skole sees i sammenheng med Østbyen og 
Saltvern skoler med tanke på kapasitet og fleksibilitet i sentrum-Rønvik.  
 
7. Østbyen skole. Det er et stort behov for rehabilitering av Østbyen skole. Det gjennomføres nå en 
tilstandsvurdering og det utarbeides et mulighetsstudie i samarbeid med skolen der behov, ulike 
konsept, kostnader, fremdrift, mv. belyses og vurderes. Innen desember 2018 skal det konkluderes 
med hvilket konsept som anbefales for Østbyen skole. Våren 2019 vil det utarbeides et 
kostnadsoverslag på bakgrunn av valgt konsept. Det avsettes derfor penger til plan- og 
utredningsarbeid i 2019.  
 

8. IKT – infrastruktur i skolene og barnehagene. Jamfør Bodø kommunes skolestrategi 2018-23 så 
skal «Elevene i Bodøskolen rustes i nuet for fremtiden gjennom opplevelse av trygghet, trivsel, 
mestring og læringslyst». Lov om barnehager § 1.2: "Barna skal få utfolde skaperglede, undring og 
utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 
forutsetninger.". Det innebærer å legge til rette for å fremme kompetanser som fremtiden etterspør. 
Bruk av teknologi i læringsarbeidet er et viktig kompetanseområde å forbedre. For å kunne bruke 
moderne teknologi er det behov for å etablere infrastruktur som håndterer at flere elever, lærere og 
skolepersonalet for øvrig benytter seg av trådløse enheter i læringsarbeidet. Enkelte skoler har de 
siste årene bedret kapasiteten knyttet til prosjekter blant annet gjennom koding/programmering. 
Flere skoler gjenstår for å få bedret infrastruktur for å ta i bruk ulike enheter.  I 2020 er det 
for skolene laget en plan for skolene hvor det skal investeres i infrastruktur tilsvarende 3 mill. kr. 
Barnehagene er i gang med et kartleggingsarbeid hvor det lages en plan på cirka 1 mill. kr for 2019. 
Behovet skoler og barnehager vil samlet ligge på cirka 4 mill. kr hvert år i økonomiplanen. 
 

9. Alstad Barneskole. Det er et stort behov for rehabilitering av Alstad barneskole. Det gjennomføres 
nå en tilstandsvurdering og det utarbeides et mulighetsstudie i samarbeid med skolen der behov, 
ulike konsept, kostnader, fremdrift, mv. belyses og vurderes. Innen desember 2018 skal det 
konkluderes med hvilket konsept som anbefales for Alstad barneskole. Våren 2019 vil det utarbeides 
et kostnadsoverslag på bakgrunn av valgt konsept. Det avsettes derfor penger til plan- og 
utredningsarbeid i 2019.  
I tillegg til rehabilitering skal kapasiteten ved skolen økes. En vil da kunne ta imot elever som i dag 
sokner til Bodøsjøen skole, men som ligger på grensen til inntaksområdet til Alstad B (bla. 
utbyggingsområdet i Bodøsjøveien 50). En konsekvens av dette er at vi ikke trenger et nytt 
byggetrinn ved Bodøsjøen skole i denne økonomiplanperioden. 
 
10. Flytting av moduler fra Aspåsen skole (til Bodøsjøen, Østbyen og Alstad B). Det er behov for å 
øke kapasiteten ved Bodøsjøen skole. En løsning er å flytte deler av modulbygget fra Aspåsen skole 
når den blir ledig i 2020. Modulene har god teknisk og funksjonell kvalitet og planlegging av 
byggetrinn III ved Bodøsjøen skole utgår derfor i denne økonomiplanperioden. Deler av modulbygget 
på Aspåsen er også planlagt flyttet til Østbyen skole og Alstad barneskole som en midlertidig løsning 
inntil skolene blir rehabilitert. Begge skolene mangler i dag areal til funksjoner som blant annet 
tilfredsstillende arbeidsrom for lærere, spesialrom, grupperom og møterom. Hvilke funksjoner som 
skal inn i modulen avgjøres i samråd med skolene. Det er kommunen som eier modulbygget.  
 

11. Vatnlia leirskole. Det var avsatt prosjektmidler på 0,3 mill. kr i 2017 slik at planer for 
leirskoledriften kunne gjennomarbeides og konkretiseres. Dette er gjort våren 2018 
av en prosjektgruppe bestående av grunnskolekontoret, utbyggings- og eiendomskontoret, arkitekt 
og Bodø naturskole.  Utbyggings- og eiendomsavdelingen har gjennomført en kartlegging av 
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byggene.  Kartleggingen og resultatet av arbeidet til prosjektgruppen har gitt sikrere tall som er lagt 
inn i en politisk sak som skal ferdigbehandles i oktober. Totale utgifter til nye elevbygg og 
rehabilitering av deler av bygningsmassen koster 43,7 mill. Dette anbefales utsatt til det er åpning for 
at dette kan prioriteres inn investeringsrammen. Kun etablering av nytt vanninntak til 0,7 mill. kr. i 
2019 prioriteres.  
 

12. Misvær oppvekstsenter. Misvær oppvekstsenter er under planlegging. Det er store 
renoveringsbehov på Misvær barnehage (både bygningsmessige og uteområdene), og det er derfor 
naturlig at Misvær oppvekstsenter nå realiseres. Fordelene er mange; det letter overgangen fra 
barnehage til skole for ungene, og det åpner opp for et pedagogisk og sosialt samarbeid mellom 
skole, SFO og barnehage. Kostnadene for renovering av Misvær barnehage er beregnet til å være 
omfattende, og et oppvekstsenter reduserer kostnader til drift/renhold. Det vises til sak i 
formannskapet i november som redegjør for investeringen, og hvilke alternativer som er vurdert.  
 
Barnehage: 
13. Oppgradering VVS anlegg. Ingen endringer i forhold til tidligere vedtatt ramme, med unntak av 
videreføring i 2022. Følgende prosjekter ligger inne i forhold til oppgradering av nye 
ventilasjonsanlegg i planen for 2019:  

 Saltstraumen skole  
 Skaug skole  
 Løpsmarka skole  
 Saltvern Skole  
 Bankgata skole  
 Tverlandet bo og servicesenter  
 Gamle Riksvei 18  

  
14. Barnehagenes uteområder. Arbeidet med skolenes og barnehagenes uteområder foregår 
fortløpende for å lukke avvik og oppgradere uteområder som har behov for det. Uteområdene har en 
hard bruk og lekeapparater slites ned. Det er et stort etterslep ved enkelte skoler og barnehager. I 
tillegg til penger avsatt i investeringsbudsjettet er det avsatt penger til vedlikehold og drift av 
uteområdene på Utbyggings- og eiendomsavdelingen sitt budsjett. Det er nedsatt en arbeidsgruppe 
med representanter fra Oppvekst- og kulturavdelingen, Byteknikk og Utbyggings- og 
eiendomsavdelingen som jobber samordnet og systematisk med skolenes og barnehagenes 
uteområder. Status for arbeidet blir redegjort for gjennom årlig orienteringssak til OK-komiteen og 
PNM-komiteen. Det er viktig at kommunen setter av tid og ressurser til dette arbeidet og at 
satsingen videreføres i kommende økonomiplanperiode.  
 

15. Løding barnehage. Er i dag en 4 avdelings barnehage fordelt på 2 bygg (2 avdelinger i brakke ved 
Engmark barnehage). Engmark barnehage har 8 avdelinger, hvorav 2 avdelinger er tenkt inn i 

nye Løding barnehage. Det betyr at ved å bygge en ny 6 avdelingsbarnehage, får vi 

hele Løding barnehage samlet i ett bygg. Ved å nedjustere Engmark til en 6 avdelings barnehage, 
sparer vi pedagogisk konsulentstillingen i Engmark. Konsulentstilling erstattes med 
kontorstøttefunksjon, cirka 25% stilling. Kapasiteten på Tverlandet vil bli den samme som i dag. 
Etterspørselen på Tverlandet er per i dag større enn kapasiteten.  Det gjennomføres i første omgang 

en samlet tilstandsvurdering og mulighetsanalyse av alle barnehagebyggene på Løding og Engmark 

som grunnlag for videre beslutninger.    
  
16. Sentrum barnehage avdeling Vestbyen. Leieavtalen på Sentrum barnehage avd. Parkveien 
utløper i juli 2021. Vi betaler husleie på kr 655 000 per år. Bygget er gammelt og slitt og det har 
behov for betydelig oppgradering. Ved å avslutte leieforholdet, må vi utvide Sentrum barnehage 
avdeling Vestbyen med 2 avdelinger. Kapasiteten blir da lik som i dag. På grunn av stor etterspørsel 
i Sentrum, bør vi ikke avslutte leieforholdet til Parkveien uten å oppjustere Vestbyen til en 4 
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avdelingsbarnehage. Det skal gjennomføres en tilstandsvurdering og mulighetsanalyse av Vestbyen 
barnehage før planlegging og eventuell ombygging/påbygging til 4-avdelings barnehage.  
   
Bygninger: 
17. Brannoppgradering. Brannoppgradering av bygg består i ulike aktiviteter. Fokuseres her på å 
oppgradere kommunens bygg med tanke på krav om brannsoner og brann klasse 
(branndører/vegger) samt brannhindrende tiltak   
Prioritert hovedfokus er:   
#1 Personsikkerhet    

 Rømningskorridorer   
 Brannceller der vegger mellom rom/lokaler (eksempel klasserom) og korridorer innehar 

en brannklasse.   
   
#2 Risikovurdering av brannobjektet ved slukking     

 Brannmannskap skal kunne forutse utviklingen i en brann før de setter i gang slukking og 
ytterlig evakuering   
 Ha tilstrekkelig sikkerhet for slukkemannskap   

   
#3 Skadebegrensning av bygningsmassen   

 Minimalisere økonomisk tap i bygningsmassen   
 Hindre ukontrollert spredning til omgivelser   

   
18. Energieffektiviseringstiltak. Ingen endringer i forhold til tidligere vedtatt ramme, med unntak av 
økning og videreføring i 2022. Følgende prosjekter ligger inne i forhold til installasjon av 
varmepumpe i planen for 2019: 

 Saltstraumen skole 
 Mørkved sykehjem 

 
19. Vedlikehold etterslep bygg. Reduksjon i 2020 og 2021 grunnet begrenset prosjektadministrasjon. 
Ellers videreført i 2022. I tillegg til Kjerringøy skole, ligger blant annet følgende prosjekter inne i 
planen for 2019: 

 Gamle Knaplund skole – kledning og vinduer  
 Engmark barnehage - kjøkken  
 Hunstad barneskole – skolekjøkken  
 Saltstraumen skole – skolekjøkken  
 Mørkvedmarka skole – skolekjøkken  
 Misvær skole – skolekjøkken  
 Misvær skole – bassengteknisk oppgradering  

  
20. ENØK oppgradering varmestyring / SD-anlegg. Økning i 2019 grunnet Bodø Spektrum som er lagt 
inn som høy prioritet å få inn på SD. Ellers videreført i 2022.Følgende prosjekter ligger inne i planen 
for 2019:  

 Rønvik skole                                    
 Furumoen sykehjem                                     
 Saltstraumen barnehage              
 Osphaugen barnehage                  
 Bodø Spektrum 

 
21.-23. Nye Bodø Rådhus. Byggeprosjektet er vedtatt gjennomført innenfor en kostnadsramme på 
615 mill. kr, inklusive 50 mill. kr avsatt til ikke forutsatte hendelser, reserver. Merkostnaden i 
prosjektet er prognostisert til 17 mill. kr per 05.09.18.  
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Ikke forutsette hendelser, reservedisposisjon har vært som følger:  
•          Resultat av anbudskonkurranse medførte merkostnad på 12,5 mill. kr.  

Kvalitetssikring av fasadeløsningene med entreprenører og rådgivere etter 
kontraktsinngåelse resulterte i en merkostnad på 29 mill. Reserven var dermed ved prosjekt 
oppstart redusert til 8,5 mill. kr.  

•          Under rivearbeidene ble det avdekket at det var nødvendig å totalrenovere taket på Banken 
på grunn av lekkasjer. Kostnad 4,5 mill. kr. Som tidligere rapportert var ikke dette hensyntatt 
i prosjektkalkylen. 

•          Uforutsette forhold i grunnen med forurenset masse og endret spunt/stagløsning har økt 
kostnaden med cirka 7 mill. kr ut over budsjett i prosjektet.  

•          Diverse andre endringer og tillegg fram til 05.09.18 er knyttet til merkostnader rivning, 
massekorrigering av grunn, betong, stål og brannisolering, samt ekstra avrettingsarbeider.  

  
Ytterligere endringer/tillegg på et så stort prosjekt kan komme, selv om bygget nå er tett og 
innredning er kommet langt. Risiko for ytterligere ikke forutsatte hendelser reduseres som kjent med 
fremdriften. Tett og god fremdrifts- og kostnadsstyring har sterkt fokus, og prosjektet har løpende 
fokus på kostnadsreduserende tiltak i hele gjennomføringen av prosjektet.  
  
Det er avdekket et avvik i forhold til beregning av MVA på tjenester kjøpt av de danske arkitektene 
ALL. Kostnadene til MVA er kompensasjonsberettiget og således ikke en faktisk kostnad men burde 
vært medtatt som en bruttokostnad. Prosjektet vil framover gjennomgå innkrevd 
momskompensasjon i perioden før februar 2016. Resultatet av gjennomgangen vil være klar før 
neste rapportering. 
  
Ferdigstillelse av prosjektet bygningsmessig er planlagt til mai 2019. Det vil være testperiode for 
tekniske anlegg ut juni 2019 og klart for innflytting 1. juli 2019.  
 
24. Oppgradering av el-anlegg. Oppgradering av elanleggene består i utskifting/oppgradering av 
hovedavtaler, underfordelere nødlysanlegg og brannsentraler.  Oppgradering av installasjon i 
henhold til forskriftskrav, typisk eksempel er etablering av jording der dette mangler samt 
oppgradering av varme og belysningsutstyr. 
Følgende prosjekter ligger inne i forhold til oppgradering av el.anlegg i planen for 2019: 

 Hunstad barneskole  
 Hunstad ungdomsskole  
 Saltvern skole, Mørkvedmarka skole, Stordalshallen (gymsaler)  
 Skivik barnehage  

 
 

Helse og omsorg: 
25. 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. Dette innenfor en årlig bevilgning på 2,5 mill. kr. 
 

26.-27. Hovdejordet sykehjem (3.etg). Fra budsjett/ økonomiplan 2015-2018 har det tidligere vært 
planlagt å omgjøre 9 leiligheter til 12 sykehjemsplasser i 3 etg. i Vebjørn Tandbergsvei 7. Dagens 
målgruppe i sykehjemmet er personer med demens. Flere av beboerne har utfordrende adferd. 
Hovdejordet sykehjem er ikke innredet for å håndtere denne problematikken på en optimal måte. 
Nye krav til arealene umuliggjør opprettelse av 12 sykehjemsplasser i 3. etasje. Det er derfor behov 
for å opprette en avdeling som er bedre tilrettelagt til formålet. På denne bakgrunn utreder 
administrasjonen nå 8- 9 plasser tilrettelagt for målgruppen demens med utfordrende adferd. En 
konsekvens av disse endringene er at tidligere påregnet kostnadsbilde vil endres. Rådmannen må 
komme tilbake til hvordan dette skal håndteres. Utbyggingen av Hovdejordet sykehjem vil gi 
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mulighet for fremtidig endret drift ved Vollsletta sykehjem. Her kan det etableres omsorgsboliger 
med fellesareal og tjenesteareal.  
 

28. Miljøtjenesten – aktivitetssenter/ avlastningsenhet/ sonebaser. Helse- og omsorgsavdelingen 
har behov for å samlokalisere eksisterende aktivitets –senteraktivitet som i dag holder til i utdaterte 
kommunale lokaler på Symra dagsenter, og i leide lokaler i Notveien. Kapasiteten i Stadion- 
og Tiurveien avlastning er utnyttet, og behovet for avlastning er økende. Det er behov for ny og 
ytterligere kapasitet. I et nytt bygg vil en kunne samlokalisere dagens aktivitet, og sikre fremtidig 
fleksibel og rasjonell drift. 
I tilknytning til dette prosjektet ønsker avdelingen å få utredet muligheten for å få etablert nye 
sonebaser for Miljøtjenesten og hjemmetjenesten Nord. Sonebasene er i dag lokalisert i tidl. Vollen 
sykehjem med en midlertidig bruksgodkjennelse fra Arbeidstilsynet. 
 

29.-30. Helsehus. Bystyret har tidligere vedtatt at det skal etableres et helse- og omsorgsbygg 
innenfor en kostnadsramme på 400 mill. kr. I økonomiplanen for 2018-2021 er det foreløpig avsatt 3 
mill. kr i 2019, 5 mill. kr i 2020, 15 mill. kr i 2021 og 170 mill. kr i 2022. 
Etter dette er det ut i fra et initiativ fra Nordlandssykehuset og Bodø kommune utarbeidet et endelig 
mandat av et mulighetsstudie for et nytt helsehus i Bodø. Hovedaktørene i prosjektet et Bodø 
kommune, Nordlandssykehuset, Nord universitetet og Nordland fylkeskommune. Tankene bak dette 
prosjektet er å utforske mulighetene for sammensetning av aktørenes behov (her; sine basistjenester 
som er relevant for samhandling) samt å søke synergi disse imellom. Videre er det ønskelig å etablere 
en arena for utdannelse, innovasjon, forskning og utvikling som igjen kan forsterke alles tjenester 
innrettet for fremtidens behov. Mulighetsstudiet har som formål å avklare om det er grunnlag for å 
videreføre dette prosjektet inn i mer detaljerte analyser med påfølgende prosjektering. 
Fremdriftsplan er utarbeidet og prosjektet følger plan. Mulighetsstudiet skal være ferdig 15.03.19. 
Gjennomføring av mulighetsstudiet vil koste cirka 3 mill. kr. Videre periodisering av kostnader vil 
avhenge av konklusjoner og vedtak etter gjennomført mulighetsstudie. 

 

31. Ramflogveien – erstatte eksisterende boliger. Boligene i Ramflogveien (1-3/5-7/9-11) er 
bofelleskap der Miljøtjenesten gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. På sikt 
må boligene erstattes med mer hensiktsmessige arealer til beboere og tjenesteutøvelse. 
  
32. IKT – innovasjon helse og omsorg. 

 Videreutvikle fagsystemene Gerica, CGM og SamPro i form av nye moduler for en mer 
effektiv helse og omsorgstjeneste.  
 Videreutvikle kommunens velferdsteknologiske grunnplattform for å kunne håndtere de 
velferdsteknologiske løsninger som tas i bruk. 
 Fortsette implementeringen av administrativ velferdsteknologi knyttet til elektronisk 
pasientjournalsystem, det vil si bredde disse løsningene i hele helsetjenesten; 

 Lifecare Mobil Pleie (smarttelefoner)  
 Lifecare eRom (elektroniske pasientrom)  
 Lifecare eLås (elektroniske lås tilgjengelig fra mobil pleie)  
 Lifecare eSense /Lifecare API (elektronisk kommunikasjon mellom sensor teknologi 
og EPJ)  

 Etablere en organisering av Servicedesk for velferdsteknologiske løsninger for konfigurering 
av løsningene inn mot brukere og helsepersonell.  
 Medisinsk avstandsoppfølging av kronikere. Samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og 
Nordlandssykehuset for å ta fram nye tekniske og organisatoriske løsninger for kronikere, basert 
på at pasienten får både spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste hjemme. Som en del av 
prosjektet er det etablert intensjonsavtale med 15 fastleger i Bodø, samt at prosjektet er linket 
opp mot Helsedirektoratet (nasjonalt) og Nordlandsforskning (forskning).  
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 Innovasjonsarena for helsetjenester. Prosjektet «Mulighetsstudie nytt helsehus» utreder 
mulighetene for at Bodø kommune, Nordlandssykehuset, Nord Universitet og Nordland 
Fylkeskommune sammen har felles interesse i en etablering av en innovasjonsarena (lab/hub) i 
dette bygget, der simulering av nye teknologiske og organisatoriske løsninger kan gjennomføres. 
Innovasjonsarenaen skal legge til rette for deltakelse fra næringsliv, utdanning, forskning og 
knyttes tett opp mot pasienter og helseaktører i helsehuset.  
 Etablere en organisering av Helsevakt og for administrasjon og utførelse av digitale 
helseoppdrag, i første omgang knyttet til medisinsk avstandsoppfølging.  
 Skisseprosjekter helseinnovasjon – gjennom skisseprosjekter i regi av Forskningsrådet 
(Helsevel og Horisont 2020), Innovasjon Norge, Helsedirektoratet, Direktoratet for eHelse, 
Nordlandsforskning, Nord Universitet, Botnia-Atlantica med flere, utrede og etablere framtidige 
helseløsninger.  

 

33. 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.  
 

34. IKT – pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig. Trygghetsalarm løsninger 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.  
 

35. IKT – ansattevarsling hjemmetjeneste. Mobil nødalarm for ansatte i hjemmetjeneste / andre 
mobile tjenester med geografiskposisjonering, jamfør div. pålegg fra Arbeidstilsynet. 
 

36.-37. Utprøving av "leie - før - eie"- modell. Fra 2018 skal Bodø kommune starte opp med 
modellen «Leie-før-eie» for å styrke satsingen med å hjelpe flere vanskeligstilte til å eie egen bolig. 
Tiltaket skal benyttes på husstander som på aktuelt tidspunkt ikke er i stand til å betjene et boliglån, 
men som i løpet av en gitt periode vil kunne bli i stand til dette. Det er behov for å anskaffe to til tre 
boliger årlig til tiltaket. Tiltaket fremgår av forslag til Boligplan 2018-2021.  
 

38. Sonebase i privat boligmasse. I den grad det vurderes om hensiktsmessig vil det i 
boligkomplekser/ geografiske område med flere eldre kunne vurderes som formålstjenlig å gå til 
anskaffelse av tjenestebase. En tjenestebase i umiddelbar nærhet til brukerne vil sikre mer rasjonell 
drift og et bedre tjenestetilbud til mottaker.  
 

39. Krisesenteret i Salten – nybygg. Bystyret behandlet ulike utfordringer for Krisesenteret i Salten i 
PS 13/14. Videre ble det ved bystyrets behandling av budsjett/ økonomiplan 2017-2020 gitt føring for 
å utrede saken nærmere. Arbeidet med nytt Krisesenter i Salten starter opp innen utgangen av 2018. 
Tiltaket fremgår av Boligplan 2018-2021.  
  
Veier og byutvikling:   
40.-43. Bypakke Bodø. Bypakke Bodø budsjetteres på tre ansvarsnumre. Finansiering skjer gjennom 
innbetalinger fra bomselskapet samt mva-refusjon. Bodø kommune har forskuttert store deler av 
kommunal egenandel i bypakken, gjenstående beløp for kommunal finansiering utgjør netto cirka 
2 mill. kr. per år eks. mva.   
  
44. Oppgradering av kommunale veger. Gjelder ekstraordinære vedlikeholdstiltak på kommunalt 
vegnett, jamfør Hovedplan veg. Gjelder også oppgradering av kommunale veger i henhold 
til asfaltprogram.   
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45. Rehabilitering/asfaltering distriktene. Asfaltering og oppgradering av veger i distriktene. 
  
46. Opprusting sentrumsgater. 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.   
  
47. Oppgradering bruer. Midler til oppgradering og påkrevd vedlikehold av et årlig utvalg av 
kommunens 70 bruer.     
  
48.-49. Vei- og gatelys kommunal bev. 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.   
  
50. Byteknikk - innkjøp maskiner. Utskifting/fornying av bil og maskinparken.  
  
51. Oppgradering lekeplasser. Jamfør sak om oppgradering av kommunale lekeplasser.   
  
52.-53. Vei Burøya. Etablering av ny vei nord for sildoljefabrikken i sammenheng med utvikling av 
nytt industriområde (DA-prosjekt). Prosjekt gjennomføres i samarbeid med Kystverket i forbindelse 
med utfyllingsarbeider for deponi mellom Langskjæret og Nyholmen. Kommunen har søkt og fått 
tilsagn om DA-midler til prosjektet.   
  
54.-55. Årnesveien fortau. Det er søkt om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for bygging av 
nytt fortau langs Årnesveien. Fortau etableres på en 160 meter lang strekning forbi kunstgressbane 
ved Rønvik skole og forbi Rønvik barnehage.     
  
56. Hunstadveien G/S-vei – oppgradering. Fortauet/GS-vei langs Hunstadveien er smal og i delvis 
svært dårlig forfatning og foreslåes rehabilitert fra Alf Asplunds vei og til og med undergangen ved 
Hunstadringen, cirka 800-850 meter asfaltert strekning. G/S-veien 
bør breddeutvides, busstopp utbedres og fotgjengeroverganger belyses.   
  
57.-58. Feltutbygging. For at kommunen skal kunne oppnå gode pris ved salg av kommunaleiendom 
forutsettes det at det settes av penger til tilrettelegging/utvikle av de respektive eiendommer før de 
legges ut for salg. Det foreslås at derfor ordningen med at det settes 2 mill. kr til utvikling hvert 
år videreføres i økonomiplan perioden 2019-2022. Pengene skal benyttes til utarbeidelse av 
reguleringsplaner, mulighetsstudier mv. Viktigheten av utvikling av eiendom gjelder generelt. Vil 
særlig påpekte viktigheten av dette når det gjelder de eiendommene som er lagt inn som en del av 
finansieringen av det nye rådhuset – Kirkehaugen skole, B4 i Bodøsjøen og Herredshuset. 
Det er også viktig å intensivere arbeidet med å fremskaffe et godt grunnlag for å ta stilling til om 
kommunen skal beholde en eiendom eller om den skal selges.  
 
59. Parkering Kvartal 99. På kvartal 99 har vi i realiteten 2 prosjekt; parkeringsanlegg og 
aktivitetspark på taket. Disse prosjektene har per nå en felles ramme på til sammen 250 mill. kr. På 
kvartal 99 bygger Bodø kommune et garasjeanlegg i to etasjer for cirka 350 biler. Det er lagt opp til et 
brukervennlig anlegg som skal ferdigstilles i september 2019. 

Garasjeanlegget får inn- og utkjøring fra taknivå via Prinsens gate og en ekstra innkjøring fra 
Hålogalandsgate. Det vil bli personatkomst via trapp og heis fra taknivå på nivå Prinsensgate, fra 
Hålogalandsgate og gjennom kulvert under Hålogalandsgate fra Konrad Clausensvei. I prosjektet 
inngår trafikksikringstiltak med nye fotgjengeroverganger og fortau. Det skal også etableres 
smelteanlegg i fortau fra hovedinngang og ned mot Storgata. 
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Kvartal 99 – aktivitetspark. På taket av garasjeanlegget på kvartal 99 skal det anlegges et parkanlegg 
for allsidig bruk for barn, ungdom, voksne og eldre. Det arbeides med løsninger som skal gi mulighet 
til både bevegelse og avslapning med helårs tilbud. Løsninger skal legges fram for Bystyret. 
Anleggsarbeidet vil starte opp så snart garasjetaket er på plass med forsvarlig atkomst våren 2019. 

60. Rønvik – turisthytta. Prosjekt i henhold til orienteringssak RS 17/26 

61.-62. Sjøgata – oppgradering i forbindelse med ny reguleringsplan. Planlegging og ombygging av 
Sjøgata i tråd med vedtatt reguleringsplan. Bedre tilrettelegging for syklende og gående og universell 
utforming av gaten.  

63. Servicebygg Mørkved. Prosjektet kommer som et resultat av utvidelsen av idrettshallene på 
Mørkvedlia. Tidligere servicebygg ble da revet og behov for nytt servicebygg for drift/beredskap i 
bydelen. 

64. Knaplundvegen asfaltering i forbindelse med VA-prosjekt. Asfaltering av Knaplundvegen i 
forbindelse med vann- og avløpsprosjekt. Veg oppgraderes fra grusveg til asfaltert veg.  

65. Soløyvannsveien. Forprosjekt. 

Kultur og idrett:   
66. Bjørnøy fyr I formannskapets PS 18/112 Bjørnøy fyr – finansiering av ny kai og sikring av 
bygninger ble det vedtatt å innarbeide inntil kr 760 000,- til Bjørnøy fyr, etter at anbudet viste høyere 
kostnader enn budsjettert. Miljødirektoratet har gitt tilsagn om ytterligere kr 380 000,- til Bjørnøy fyr 
i etterkant av PS 18/112. Tiltaket er igangsatt med planlagt ferdigstillelse i 2018.  
 

67. STImuli Videreføring av styringsgruppens prioriterte tiltak. Muligheter behandlet i 
Formannskapets RS 12/2017. Ekstern finansiering forutsetter egenandel. Prosjektene er 
spillemiddelberettiget.   
 
68. Svømmehallen gamle. Investeringer i utstyr og inventar tilpasset bygget og aktiviteten til 
ungdomsdelen i Svømmehallens 3. etasje.  
 
69.-71. Lager/servicebygg Mørkvedlia. 
Kommune vil forhindre forringelse av utstyr (rensemaskin, hekker, lister, madrass o.l.). 
Tidsbesparende for driftsenheten. Berettiget inntil 1,2 mill. kr i spillemidler. Sees i sammenheng med 
teknisk avdelings behov for lagerbygg i Mørkvedområdet. 
 

72.-74. Treningsparker – del 1, 3 stk. Utendørs treningsparker i Maskinisten, Mørkvedlia og Limyra. 
Restfinansiering av de 3 første treningsparkene. Tidligere bevilgning på kr 500 000 per år er ikke 
tilstrekkelig. Spillemiddelberettiget.   
 
75.-76. Nordstrandhallen. Kommunen har forskuttert spillemidler til dette prosjektet med et 
låneopptak. Når disse blir utbetalt, vil de gå til ekstraordinære avdrag, slik at lånet blir innfridd. 
 
77.-78. Aspmyra kunstgress – lysanlegg. Kommunen har forskuttert spillemidler til dette prosjektet 
med et låneopptak. Når disse blir utbetalt, vil de gå til ekstraordinære avdrag, slik at lånet blir 
innfridd. 
 

79.-80. Turnhall. Kommunen har forskuttert spillemidler i 2017. I denne økonomiplanen forutsettes 
det at spillemidlene kommer inn, og at disse brukes på å betale avdrag.   
 

81.-82. Skarmoen – spillemidler. Kommunen har forskuttert spillemidler i 2017. I denne 
økonomiplanen forutsettes det at spillemidlene kommer inn, og at disse brukes på å betale avdrag. 
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83.-85. Bestemorenga 2 – rulleskiløype Arbeidet med rulleskiløypen ble igangsatt mai 2018.  
Kontraktssum cirka 26,7 mill. kr. Forventes ferdigstilt høsten 2019. 
 

86. Rønvik VGS flerbrukshall – Bodø kommunes andel. Rådmannen har endret periodisering av 
prosjektet slik at den samsvarer bedre med planer som Nordland fylkeskommune har for samme 
prosjektet. 
 

87.-88. Klatrehallen. Kommunen har forskuttert spillemidler til dette prosjektet med et låneopptak. 
Når disse blir utbetalt, vil de gå til ekstraordinære avdrag, slik at lånet blir innfridd. 
 

89.-92. 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 
tilrettelegging for flest mulig brukergrupper, ønskes en sammenhengende forprosjektering av alle 
gjenstående delstrekk. Jury skal foreslå arkitekt for utformingen av hele strekningen høsten 2018. 
Forslaget legges fram til politisk behandling høsten 2018. 
 

93. Landsskytterstevnet 2021 investeringer. Bodø Østre skytterlag har søkt Bodø kommune om 
tilrettelegging for Landsskytterstevnet 2021. Kommunen har gjennom flere politiske vedtak stilt seg 
positiv til Bodø Østre som søker og arrangør av Landsskytterstevnet 2021. Det er utarbeidet en 
foreløpig rapport med kostnadsoverslag på cirka 3,5 mill. kr for all tilrettelegging. Av dette er cirka 1 
mill. kr av tiltakene på kommunal grunn. Søknaden fra BØS legges fram til politisk behandling høsten 
2018.  
 

94. Bru Valnesvatn rehabilitering. Brua over Valneselva ble overdradd fra Vegvesenet til Bodø 
kommune etter at FV17 ble lagt om for mange år siden. Det er gjort lite vedlikehold av brua etter 
dette. Bruken i dag er først og fremst knyttet til rekreasjon- og friluftsformål. Brua trenger 
rehabilitering og det har over flere år vært en grense for akseltrykk på 1 tonn på grunn av tilstanden 
på brua. Det ble utarbeidet en tilstandsrapport i 2008. Det er grunnlag for å tro at 
rehabiliteringsbehovet har økt siden da. Det bør utarbeides en ny tilstandsrapport. Denne skal danne 
grunnlag for en politisk sak som synliggjør ulike nivåer av rehabilitering og konsekvensene av dette.  
 

95.-97. Rehabilitering Stordalshallen inkl. sportsgulv. Stordalshallen ble bygd i 1979. Det er ønskelig 
med en rehabilitering/oppgradering av Stordalshallen med uteområder. Sportsgulvet som ble skiftet 
ut i 2011 fungerer ikke tilfredsstillende til senioridrett.  
 
98. Ishall. Treningshall med garderobefasiliteter for organisert og egenorganisert aktivitet. 
Lokalisering avklares i eventuelt forprosjekt. Kostnadsramme cirka 60 mill. kr inkludert mva. 
Erfaringstall hentet fra Narvik. Må tas høyde for prisstigning og et presset entreprenørmarked. 
 
99. Svømmebasseng Spektrum. Bystyret har vedtatt at det skal bygges basseng i tilknytting 
Nordlandsbadet. Rådmannen er i dialog med Bodø Spektrum KF for å avklare forhold som må på 
plass for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet vil bli vurdert å bygges enten i Bodø Spektrum AS eller 
Bodø Spektrum KF regi. Før endelig beslutning tas må avgifts problematikk avklares (moms). Bystyret 
vil fortløpende bli orientert om utvikling i saken. 
  
100. Sikkerhetstiltak Spektrum. Prosjektet gjelder anskaffelse og montering av markiser til 
Nordlandsbadet slik at badevakter skal lettere se badegjester i bassenget ved kraftige lysforhold. 
   
Kirke:  
101. Omregulering av kirkegårder. Det er behov for flere gravplasser på kirkegårdene i sentrum. Det 
er rom for å kunne gjenbruke en del graver. Se egen rapport. Prosjekteringsarbeidet er i gang. Siste 
utarbeidet prognose viser at de totale kostnadene vil bli på 12,5 mill. kr. Det er tidligere bevilget 
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7 mill. kr. Økningen Prosjektet omfatter også oppgradering av andre områder enn de som er 
omregulert.  
  
102. Bodø domkirke, oppgradering av varmeanlegg. Gjelder etablering av helt nytt anlegg for 
oppvarming. Tiltaket er avgjørende for å oppfylle kravene til inneklima som det nye orgelet stiller 
kombinert med kravet til komfort for brukere av kirken. Kan gi grunnlag for støtte fra ENOVA. Er satt 
på vent inntil kikra er tett. Er planlagt som et selvfinansierende anlegg.  
  
103. Bodø domkirke, utvendig renovering. Omfatter full utvendig renovering av bygget. Tetting av 
kobbertaket i vestenden er gjort i 2017, renovering av dører og vinduer gjøres i 2018-2019 på grunn 
av akutt behov. På grunn av utsprenging av murpuss må overgang mellom tak og vegg også sjekkes 
for å forhindre vanninntrenging.  
   
Kommunens fellesområde: 
104. IKT-plattformprosjekter. I økonomiplanperioden vil en rekke av de sentrale fagsystemene 
moderniseres og tilpasses ytterligere et GDPR regime. Dette krever endringer på dagens ikt 
plattform. I tillegg vil det være behov for å sikre en god integrasjon mellom dagens IKT plattform 
(fagsystemer) og IoT plattform, Big Data løsninger samt ulike Smart Bodø initiativ. 
 
105. E-læring og HRM ressursstyring. Flere av arbeidsprosessene i HR planlegges effektivisert 
gjennom robotisering. Kartleggingsarbeidet er allerede påbegynt. For å bedre profesjonaliteten 
knyttet til kommunens rekrutteringsprosess vil det være nødvendig å gå til anskaffelse av en ny 
løsning som setter søkeren i fokus og gir en langt bedre brukeropplevelse i forhold til det å være 
jobbsøker i Bodø kommune. 
 
106. Smart Bodø plattform. Det forventes at kommunens arbeid innen smart helse, smarte bygg, 
smart arkitektur mm vil medføre at det etableres, alternativt kjøpes tjenester fra flere tekniske 
plattformer. Det er viktig at det etableres en integrasjon mellom alle disse plattform komponentene 
slik at data kan ses, benyttes og analyseres på tvers. 
 
107. Digitalisering administrative tjenester. Administrasjonen og Økonomi og Finans har et 
presserende behov for å effektivisere arbeidsprosesser hvor andelen av manuelt, regelstyrt arbeid er 
stor. Dette skyldes en kombinasjon av flere faktorer; volumøkning, mer komplekse tjenester 
kombinert med effektiviseringskrav i avdelingen. Robotisering vil brukes som løsningskonsept for de 
arbeidsprosessene hvor det er hensiktsmessig. 
  

108.-109. Tomtesalg/avsetning fond. Bodø kommune har utarbeidet en oversikt over 
boligfelt/tomter som forventes solgt i økonomiplanperioden. Salget blir lagt inn i 
investeringsbudsjettet, med en motpost på avsetning til tomteutbyggingsfondet. For å få solgt må 
tomtene blant annet klargjøres.  
  
110. BKP-egenkapitaltilskudd. Det er budsjettert med en overføring på 1,5 mill. kr til Bodø 
kommunale pensjonskasse i 2020-2022. Midlene går til styrking av egenkapital som følge av vekst i 
antall pensjonister. Finansieres med overføring fra driftsregnskapet. Overføring i 2019 er ikke 
foreslått på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon.  
 
111. (NUA) Smart Bodø programmet. Det er avsatt en rammebevilgning på 5 mill. kr for å støtte opp 
og forsterke satsingen innenfor prosjekter under Smart Bodø programmet. Investeringsmidlene vil 
primært bli brukt i for å utløse eksterne finansieringsbidrag knyttet til nasjonale og europeiske 
støtteordninger. Prosjektene vil videre hovedsakelig være knyttet til satsingsområdene 
energieffektivisering, samferdsel, klima – og miljø samt innbyggerinvolvering.  
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112. Kai Vestbrekken/Dampskipskai sør. Dette gjelder betongrenovering av kaier i henhold til en 
tilstandsrapport. Prosjekteringsarbeidet har startet opp i 2018. Bodø Havn KF ansvarlig for 
gjennomføringen. 
 
113. Solparken. Investeringsprosjektet «Ny Rådhuspark og Solpark» ble behandlet av Bystyret 
8.2.2018 der utformingsplan ble vedtatt som en langsiktig plan etter som kostnader for å realisere 
utformingsplanen er høyere enn avsatt budsjettramme. Prosjektet går ut på å skape en helhetlig 
familievennlig park med aktiviteter tilpasset alle aldre. Prosjektet er i gang i henhold til vedtatte 
prioriteringer der paviljong er revet, forurenset masse er fjernet og oppbygging av parkens overflate 
skal starte opp. Det vil bli fremmet en bystyresak til bystyremøte i desember der bystyret må 
prioritere omfang på gjennomføring ut fra tilgjengelige budsjettrammer. 

 
VA:   
114. Sanering sentrum vann. Midler til sanering av gammelt vannledningsnett i sentrumsområdene 
for å øke kapasiteten og bedre forsyningssikkerheten. I 2019 prioriteres utskifting av ledningsnett i 
sammenheng med bypakkeprosjekt i Hernesveien samt Fredensborgveien med tilstøtende gater.   
  
115. Burøya/Valen – Nyholmen. Forsterke vannforsyningen til Nyholmen, for videre utvikling av og 
legge til rette for ny industri i området. Bygging videreføres fra Burøya i 2022 og 2023 i kombinasjon 
med bygging av kommunalt avløpsanlegg til området.  
  
116. Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel. Midler for opprydding i vannledningsnett i forbindelse 
med riksveiutbyggingen på Stormyra. I 2019 og 2020 er det avsatt midler for sammenkobling av 
hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over 
Rønvikjordene.     
  
117. Vannledning Godøynes – Skålbones. Sikre reservevannforsyninga til Saltstraumen området ved 
å sammenkoble området til hovedvannverket. Det legges til grunn at Saltstraumen skal permanent 
forsynes fra hovedvannverket. Samtidig skal bebyggelsen på Øyjord gis vanntilknytning.   
  
118. Oppgradering ledningsanlegg Knaplund. Oppgradering av eldre vannledningsnett og forsterking 
av vannforsyning til Knaplund.   
  
119. Forsterking brannvannsdekning/oppgradering. Forsterking av vannledningsnett for å 
oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt 
eksisterende områder med manglende kapasitet.   
  
120. Hunstad Sør og Mørkvedbukta. Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på 
Hunstad sør og Mørkved sør.   
  
121. Vollsletta – reguleringsplankrav –vann. Oppfylling av krav i reguleringsplan for Vollsletta for 
bygging av nye omsorgsboliger. Gjelder ny vannledning i Vollveien for å oppnå brannvannsdekning.    
  
122. Vannforsyning Seines/Gillesvåg. Ref. sak PS 17/58. Prosjektering og bygging av ny kommunal 
vannforsyning til Seines og Gillesvåg innarbeides nå i økonomiplanen. Utgiftene kommer som tillegg 
til øvrige nødvendige investeringer. Planlegging og prosjekteringsarbeider igangsettes høsten 2018 
og byggestart blir høsten 2019.  
  
123. Stokkvika – Hunstadmoen. Prosjektet omhandler avløpsopprydding på Hunstadmoen med to 
pumpestasjoner og nytt ledningsanlegg og pumpeledning til Stokkvika, hvor det skal bygges nytt 
avløpsrenseanlegg. 
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124. Sanering Reinsletta i forbindelse med bypakkeprosjekt. Prosjektering og bygging for utskifting 
av vann- og avløpsnett på Reinsletta i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av 
Reinslettveien. 
  
125. Breivika vv – Ny grunnvannsforsyning. Dagens grunnvannsforsyning er ikke tilfredsstillende, 
grunnet for høyt saltinnhold i vannet. Det er boret etter ny brønn som 
nå kapasitetstestes og prøvetakes med hensyn til vannkvalitet i inntil 12 måneder. Det er behov for 
midler til planlegging og bygging av grunnvannsbrønn, vannbehandling og ledningsnett for tilkobling 
til eksisterende ledningsnett. 
  
126. Driftsinvesteringer vann – byteknikk. Innkjøp av beredskapstank, lagbil og to stk rørleggerbiler.  
 

127. Avvanningsbil. Nåværende bil er utslitt og det er nødvendig å finne en løsning for tømming av 
slamavskillere som nødvendigvis ikke innebærer samme teknologi og utstyr som vi har i dag. Beløp er 
et estimat da disse bilene ikke er hyllevare og stor grad spesialbygges etter behov 

 

128. Avløp - Sanering sentrum. Rehabilitering og sanering av gamle avløpsledninger i sentrum for å 
gi bedre sikkerhet mot kjelleroversvømmelser samt økt miljøgevinst ved separering. I 2018 
prioriteres utskifting av ledningsnett i sammenheng med bypakkeprosjekt i Hernesveien samt 
Fredensborgveien med tilstøtende gater.   
  
129. Stokkvika – Hunstadmoen nye vannledninger i forbindelse med avløpsprosjekt. Det skal legges 
nye avløpsledninger i Regine Normanns veg og eldre vannledninger skiftes også ut.  
  
130. 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.   
  
131. Burøya/Valen - Nyholmen. Rydde opp i avløpsutslipp på strekningen Burøya – Nyholmen og 
overføre avløpet til Kvalvikodden renseanlegg. Bygging videreføres til Nyholmen i 2022 og 2023 i 
kombinasjon med bygging av kommunal vannforsyning til området  
  
132. Mørkved renseanlegg utvides. Bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Mørkvedbukta. I forbindelse 
med områderegulering for Mørkvedbukta er renseanlegget nå lokalisert nærmere sjøen.   
  
133. Skivik- Løpsmark Renseanlegg. Det planlegges samling av avløpsvann fra bebyggelse 
i Skivik/Løpsmark til ett nytt felles avløpsrenseanlegg lokalisert i Løpsmarka.  
  
134. Bertnes avløpsopprydding. Opprydding i Bertnesområdet, både med hensyn til tilknytning av 
boliger til kommunalt avløpsnett og utskifting av ledninger for å redusere overvannsmengder i 
avløpsnettet. Nytt avløpsnett må etableres langs Fenesveien mot Innstrandaveien.   
  
135. Vollsletta – reguleringsplankrav –avløp. Oppfylling av krav i reguleringsplan for Vollsletta for 
bygging av nye omsorgsboliger. Gjelder separering av avløpsledning i Vollveien samtidig med bygging 
av ny vannledning og fortau.    
  
136. Nordstrandveien VA. Gjennomføre sanering og utskifting av vann- og avløpsnett i 
Nordstrandveien i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av Nordstrandveien. 
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137. Jensvoll avløpsopprydding del 1 og 2. 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. 
  
138. Overføring av avløp fra Jensvoll til Åltjønna. I ny Hovedplan avløp er det foreslått overføring 
av Jensvoll avløpssone til Stokkvika RA.  
  
139. Overføring av avløp fra Åltjønna til Stokkvika RA. Prosjektet omfatter fjerning av eksisterende 
slamavskiller nedenfor Alstad skole. Avløpsvann fra Jensvoll avløpssone og fra Åltjønna overføres ved 
pumping til nytt renseanlegg i Stokkvika  
  
140. Reinsletta avløpssanering. Prosjektering og bygging for utskifting av vann- og avløpsnett på 
Reinsletta i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av Reinslettveien. 
 
141. Knaplund oppgradering ledningsanlegg. Oppgradering av eldre avløpsnett og tilknytning av nye 
abonnenter samtidig med vannprosjekt på Knaplund.  
 

142. Urbanhydrologisk stasjon. Bygging av stasjon for nedbørsmåling på Hunstad/Mørkved.  
  
143. Driftsinvesteringer avløp – byteknikk. Innkjøp av lagbil.  
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Vedlegg 1 – Driftstilpasninger 
 
Foreslåtte tiltak for å tilpasse driften i henhold til de effektiviseringskrav som ble vedtatt i 
økonomiplan 2018-2021 på 161 mill. kr. Rådmannens organisasjon har ikke lykkes i å finne tiltak for 
hele beløpet. Beskrivelse av tiltak finnes i den respektives avdelings tiltakstabell. 

Nr Driftstilpasning Avdeling 2019 2020 2021 2022 

              

1 
Budtjenesten reduseres(som følge 
av samling i det nye rådhuset) AA -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

2 
Porto reduseres(som følge av 
flytting til det nye rådhuset) AA -300 000 -400 000 -400 000 -400 000 

3 
Fellesposter reduseres(som følge 
av flytting til det nye rådhuset) AA -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

4 Vakanser AA -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

5 
Besparelse som følge av 
digitalisering AA 0 -600 000 -600 000 -600 000 

6 Digitalisering NAV refusjoner AA 0 -600 000 -600 000 -600 000 

7 
Nedtrekk spes.ped/fagteamet 
(barnenedgang - demografi) OK BHG -1 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

8 
Arrangement i kommunal regi 
(reduksjon) OK Øvrig -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

9 Reduksjon bokinnkjøp biblioteket OK Øvrig -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

10 
Kutt i egenproduksjonsmidler 
biblioteket OK Øvrig -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

11 
Reduksjon i frie tilskudd, Kultur  
(rundt 3 mill. kr totalt budsjett) OK Øvrig -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 

12 
Reduksjon i faste tilskudd, Kultur 
(totalt budsjett på 10,8) OK Øvrig -1 183 200 -1 558 077 -1 558 077 -1 558 077 

13 

Tilskudd/driftsmidler BUR 
(redusert tilskudd, har totalt 
budsjett på 0,3 mill. kr) OK Øvrig -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

14 
Tusenhjemmet (vurdere ny bruk av 
bygget) OK Øvrig 0 0 0 -620 600 

15 Tilskudd NOSO (hele tilskudd) OK Øvrig 0 -8 823 300 -8 823 300 -8 823 300 

16 
Basecamp(lønnsmidler til 
deltakelse på arrangementet) OK Øvrig -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

17 Reduksjon i drifts-/aktivitetsmidler OK Øvrig -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

18 Avvikling byggningsvernprosjekt OK Øvrig -50 000 -450 000 -450 000 -450 000 

19 Drift idrettsanlegg OK Øvrig -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

20 
Reduksjon i frie tilskudd, 
idrett/friluft OK Øvrig -220 000 -220 000 -220 000 -220 000 

21 
Reduksjon i faste tilskudd, 
idrett/friluft OK Øvrig -433 000 -433 000 -433 000 -433 000 

22 
Ikke videreføre 
avtaler/abonnement OK Øvrig -32 500 -132 500 -132 500 -132 500 

23 
Økte inntekter utleie haller og 
idrettsanlegg OK Øvrig -770 000 -770 000 -770 000 -770 000 

24 Andre driftstiltak idrett/friluft OK Øvrig -190 000 -190 000 -100 000 -100 000 

25 Avvikle familiesentermodellen OK Øvrig -650 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 

26 Legge ned "Tirsdagstreffet"  OK Øvrig -45 000 -90 000 -90 000 -90 000 

27 Reduksjon driftsmidler OK Øvrig -734 000 -734 000 -734 000 -734 000 

28 Reduksjon husleietilskudd OK Øvrig -308 000 -308 000 -308 000 -308 000 

29 Reduksjon innkjøp inventar OK Øvrig -54 000 -54 000 -54 000 -54 000 

30 Reduksjon tomgangs husleie OK Øvrig -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 
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31 Nedleggelse  av Utekontakten OK Øvrig -1 850 000 -3 700 000 -3 700 000 -3 700 000 

32 Nedleggelse av Bodø Naturskole OK GSK -1 545 000 -3 400 000 -3 400 000 -3 400 000 

33 Foredrebetaling SFO  OK GSK -4 182 000 -4 182 000 -4 182 000 -4 182 000 

34 Redusert foreldrebet i SFO OK GSK -1 750 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 

35 Flymuseet  OK GSK -40 000 -84 000 -84 000 -84 000 

36 Endringer Skjerstad og Misvær OK GSK -295 000 -650 000 -650 000 -650 000 

37 Endringer Saltstraumen OK GSK -591 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 

38 Nedleggelse av Innsatsteamet OK GSK -1 091 000 -2 400 000 -2 400 000 -2 400 000 

39 
Samle alle elevene i Væran på 
Helligvær OK GSK -295 000 -650 000 -650 000 -650 000 

40 Sammenslåing Skjerstad og Misvær OK GSK -200 000 -400 000 -400 000 -400 000 

41 Redusere stillinger på Kulturskolen OK GSK -341 000 -750 000 -750 000 -750 000 

42 Allerede effektuert HO -9 517 400 -9 517 400 -9 517 400 -9 517 400 

43 Tilpasning økonomisk soshj. HO Øvrig -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

44 
Tilskudd "sommer sammen"(hele 
tilskudd) HO PLO -213 000 -213 000 -213 000 -213 000 

45 Red. tilskudd BOPRO HO Øvrig 0 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

46 Kjøp av ekstern tjeneste HO Øvrig -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 

47 Kirkens bymisjon HO Øvrig -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

48 
Heltidskultur(opptrapping fra 
2020) HO -10 000 000 0 0 0 

49 Frivillighetskoordinator(hele tilbud) HO PLO -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 

50 
Seniorhelse, to stillinger(hele 
tilbud) HO PLO -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 

51 
1 stilling inndratt, ikke erstattet 
(samferdselssjef) NU -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 

52 Lavere renholdsfrekvens UE -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

53 Effektiviseringsgevinst sonedrift UE -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 

54 Effektivisering utbyggingskontoret UE -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 

55 Samhandlingsgevinst Rådhuset UE -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

56 
Generelle reduksjoner 
(adm.relatert) UE -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

57 Helårseffekt stilling Kemner ØF -450 000 -450 000 -450 000 -450 000 

58 Inntrekk 1 stilling regnskap ØF -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 

59 Økte inntekter Innkjøp ØF -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

60 Inntekter kemner ØF -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

61 Vakanser RÅD OG POL -200 000 0 0 0 

62 Reduksjon arrangementsbudsjett RÅD OG POL -550 000 -550 000 -550 000 -550 000 

63 Driftseffektivisering / vakanser RÅD OG POL -150 000 -300 000 -300 000 -300 000 

  Sum driftstilpasninger   -56 220 100 -69 199 277 -69 109 277 -69 729 877 

       

Rådmannen har i tillegg pålagt sin organisasjon å tilpasse drift med ytterligere 24 mill. kr. 
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Vedlegg 2 – Uprioriterte investeringer og driftstiltak 
Investeringer 

Ansvar   Investeringsprosjekt  2019 2020 2021 2022  Drift  

             Mill. kr  

9255  Vatnlia leirskole  0   0 32 000 0,5 

 9100HU   Hunstad U - Åpen hall  0 14 500 0 0   

9533  Flyktningeboliger 0 20 000 0 0   

9533  Tilskudd - Husbanken  0 -5 000 0 0   

 9100SS   Stadiontunet sykehjem - tøy/ søppelsjakt  12 000 0 0 0   

9368  Boliger for personer ut fra institusjon  6 600 8 000 8 000 0   

9372  Boliger for barnefamilier  15 000 15 000 15 000 0   

9521  Molo Givær  10 000 0 0 0   

 9100SKAT   Skateanlegg  1 000 14 000 0 0   

 9100SJH   Sjunkhatten nasjonalpark - innfallsport, tilrettelegging   150 1 350 1 500 0   

 9100LBG   Lager/servicebygg Bankgata   0 0 200 1 500   

 9100TP2   Treningsparker - del 2 - 3 stk.   0 3 600 0 0   

 9100TOA   Toaletter i friluftsområder (5 stk.)   0 1 000 2 000 2 000   

 9100TOA   Inntekter statlige midler   0 0 0 -2 500   

 9100BAD   Universelt utformet badeplass   200 1 800 0 0   

 9100MPP   Maskinisten p-plass asfaltering   1 500 0 0 0   

 9100MGA   Mørkvedlia - gangsti/arealbruksplan   1 500 0 0 0   

 9100GIM   Gimle  6 000 0 0 0   

 9100SK   Saltstraumen kirke, nytt orgel  3 000 1 500 0 0 0,2 

 9100KI2   Bodin kirkested, HC-rampe og toalett  1 350 0 0 0   

 9100KI3   Saltstraumen kirke, utvendig renovering  0 4 000 0 0   

 9100KI4   Kjerringøy kirke, tetting og brannsikring  0 0 3 000 0   

 9100KI5   Bodø Domkirke, ombygging kontorfløy  0 0 0 10 000   

 9100KI6   Rønvik kirke, klokketårn  1 000 0 0 0   

 9100KI7   Bodin kirkested, samtalerom, sakristi  1 000 0 0 0   

 9100KI8   Uforusette, større vedlikeholdsoppgaver, alle bygg  1 000 1 000 1 000 1 000   

 9100KI9   Misvær kirke, parkeringsplass  0 300 0 0   

 9100KI10   Kjerringøy kirke, omlegging av skifer på trapp  0 250 0 0   

 9100KI11   Ny landbrukstraktor  0 500 0 0   

 9100KI12   Rønvik kirke, nedgravde avfallskonteinere  0 0 500 0   

 9100KI13   Rønvik kirke, asfaltering av P-plass  0 0 0 500   

 

Drift 

Nr Innmeldte ikke-finansierte behov Avdeling B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

              

1 0,5 årsverk kommunikasjon AA 350 000 350 000 350 000 350 000 

2 MIND 2  OK Øvrig 500 000 0 0 0 

3 
Utgifter til undervisning av Bodøelever i  
andre kommuner (barnevern) OK GSK 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

4 4 lærere til kulturskole fra h 2019 OK GSK 1 181 800 2 600 000 2 600 000 2 600 000 
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5 Egenandel prosjektmidler HO Øvrig 330 000 660 000 990 000 1 980 000 

6 Ny lege Sølvsuper HO PLO 1 275 000 1 275 000 1 275 000 1 275 000 

7 Ansatte utenfor budsjett, 3 årsverk HO  1 920 000 2 010 000 2 010 000 2 010 000 

8 Økte lisenskostnader TA 480 000 480 000 480 000 480 000 

  Sum driftstilpasninger   9 036 800 10 375 000 10 705 000 11 695 000 
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Vedlegg 3 – Avtaler/tilskudd 2019 
 
Administrasjonen og økonomi og finans, prisjusterte budsjettbeløp for 2019 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Digitalisering og IKT 36 974 500  Driftsavtaler IKT (ATEA, Microsoftlisenser, Bredbånd etc) 

Arkivet 2 040 000  Driftsavtaler Arkivet (Ephorte Geomatikk, Acos) 

Servicekontor 2 091 000  Husleie, Postgård 

Regnskap 1 754 400  Husleie, Dronningens gate 14 (MERK: Avsluttes 3 kv 2018) 

Kemner 1 250 000  Husleie, Moloveien 20 (Utgår 2020) 

Politikk og Rådmann 1 590 000  Husleie, Moloveien 16 (MERK: Avsluttes 3 kv 2018) 

Sum 45 699 900    
 

 

Oppvekst- og kulturavdelingen, prisjusterte budsjettbeløp for 2019 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Kultur 55 500  Adelsteen Normann Stiftelsen 

Kultur 115 800  Bodø big band 

Kultur 517 800  Bodø Domkirkes musikkråd 

Kultur 77 100  Bodø harmonimusikk 

Kultur 153 200  Bodø internasjonale orgelfestival 

Kultur 131 900  Bodø Jazz Open  

Kultur 1 070 100  Bodø kunstforening 

Kultur 76 000  Bodø orkesterforening 

Kultur 154 200  Dirigentordning korps & kulturskole 

Kultur 86 100  Filmfest Salten  

Kultur 131 900  Kirkemusikalsk senter  

Kultur 51 400  Kulturpris 

Kultur 61 700  Kulturstipend 

Kultur 210 500  Mediegården 

Kultur 1 947 000  Nordland musikkfestuke 

Kultur 314 900  Nordnorsk jazzsenter 

Kultur 9 070 400  Nordnorsk opera og symfoniorkester 

Kultur 237 600  Salten kultursamarbeid 

Kultur 198 300  Sceneinstruktørordningen NFK 

Kultur 3 033 300  Stiftelsen Nordlandsmuseet 

Kultur 139 400  Stiftelsen Ragnhilds Drøm 

Kultur 1 666 000  Tusenhjemmet 

Kultur 184 600  Vocal Art 

Kultur 1 099 400  Felles ansvar 

Sum 20 784 100    
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Helse- og omsorgsavdelingen, prisjusterte budsjettbeløp for 2019 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

Kommunaldirektør 616 800  Farmasøytiske tilsyn, Sykehusapoteket                      

Kommunaldirektør 9 114 500  Medfinansiering VTA-plasser, lønnsrefusjon brukere, BOPRO AS    - ok 

Kommunaldirektør 661 900  
Veilederen.no, juridisk svartj. infotj/kunnsk.banker, opplæring, Visma 
SmartSkill AS 

Kommunaldirektør 1 255 000  Gerica fagsystem og plattform, Tieto Norway AS 

Helsekontoret 4 800 000  Krisesenteret, Bodø kommunes andel interkommunalt samarbeid      

Helsekontoret 414 000  Driftstilskudd Frivillighetssentralen 

Hjemmetjenesten 3 000 000  Trygghetsalarm, driftsavtale Telenor Norge AS   

Hjemmetjenesten 1 799 000  
Transport/reparasjon av tekniske hjelpemidler, Bodø Industri AS, 
rehab.avd.  

Tildelingskontoret 10 288 200  Drift av botilbud Junkerveien 49, Kirkens Bymisjon  

Tildelingskontoret 3 091 300  Tilleggsavtale NLSH - BRUA, Kirkens Bymisjon   

Tildelingskontoret 17 054 600  Drift botilbud Kongensgate 16 og Prinsensgate 151, Frelsesarmeen  

Tildelingskontoret 9 174 200  KOA, 1 bruker      

Tildelingskontoret 2 350 000  Kjøp av omsorgstjeneste, Salten omsorg  

Tildelingskontoret 1 229 000  Signo Conrad Svendsen senter, 1 bruker  

Kommunaldirektør 185 700  NHI.no - legelisens, kommunal tilgang   

Kommunaldirektør 290 000  Ressursstyring, Visma Unique AS    

Kommunaldirektør 700 000  
Drift av Bratten (HC-bussen, brukertranasport til/fra Symra 
dagakt.senter. Overf til OK  

Tildelingskontoret 1 573 200  Drift Møtestedet, Ny giv, Jobb 1 og helsetjeneste, Kirkens Bymisjon  

Kommunaldirektør 88 400  
VAR Healthcare. Tidligere PPS, Praktiske Prosedyrer i 
Sykepleietjenesten, Cappelen Damm 

Hjemmetjenesten 735 226  Evondos medisineringstjenester 

Hjemmetjenesten 1 480 320  Sampro 

Sum 69 901 346    

 

Kommunens fellesområde, prisjusterte budsjettbeløp for 2019 

Kontor Beløp Formål/Leverandør 

KF       5 148 000  Bodø Spektrum KF, driftstilskudd 

KF      22 062 000  Stormen Kulturhus Bodø KF, driftstilskudd 

IKS      49 890 700  Salten Brann IKS 

IKS       2 394 000  Helse og miljøtilsyn Salten IKS 

IKS       2 602 000  Salten kommunerevisjon IKS 

IKS         516 000  Salten Kontrollutvalgsservice 

Eksterne avtaler       1 830 000  Salten regionråd 

Eksterne avtaler      32 666 000  Bodø kirkelige fellesråd 

Eksterne avtaler       2 700 000  Tros- og livssynssamfunn, etter oppgave fra OK avdelingen 

Eksterne avtaler         200 000  Torghallen DA 

Driftsavtaler       6 094 000  KS kontingent 

Driftsavtaler       4 097 500  Visma, Coretrek, House of control, Arena. Eksl mva. 

Driftsavtaler         460 000  Cowi, Tono, Gramo, Framsikt 

Driftsavtaler       1 500 000  Norsk pasientskade erstatningsfond 
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Driftsavtaler         269 000  Salten IUA 

Driftsavtaler       1 218 000  Visit Bodø 

Driftsavtaler         168 000  Skjerstad bygningsstiftelse 

Driftsavtaler       5 419 000  Personalforsikringer 

OPS      21 581 300  Bodø Brannstasjon (OPS) inkl. mva. 

Sum     160 815 500    
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Vedlegg 4 – Prisliste 

Administrasjonsavdelingen 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2018 

Vedtatt 
sats for 

2019 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

 

Skjenkebevilling 

Det innkreves behandlingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling. Gebyret reguleres av alkoholloven, § 
6-2 i alkoholforskriften. I 2017 var gebyret kr 340,-. Kommunen benytter satsen for 2018 når den blir 
kjent, som regel desember året før. 

Oppvekst- og kulturavdelingen 

Grunnskole  

Type betalingssats 
Vedtatt 
sats for 
2018 

Vedtatt 
sats for 

2019 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

 

Foreldrebetaling SFO 

Hel plass, per måned      

5 dagers tilbud 2 582 2 654 72 2,8  

4 dagers tilbud 2 103 2 162 59 2,8  

3 dagers tilbud 1 621 1 666 45 2,8  

2 dagers tilbud 1 335 1 372 37 2,8  

1 dags tilbud 891 916 25 2,8  

 

Husstander med lav inntekt under 3,5 G i brutto årsinntekt beregnet per husstand kan få redusert foreldrebetaling.  
Barn med behov for styrket SFO på 5.-7. trinn har rett til friplass SFO-tilbudet fra skolestart i august til skoleslutt i 
juni.  Alle barn, trinn 1- 7 må betale for tilbudet på sommer-SFO.  For ungdom trinn 8-10 tilbys det ikke SFO, men et 
styrket fritidstilbud finansiert av HO-avd.  

På Kjerringøy skole og Skolen i Væran er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er tilsvarende 
kortere på grunn av skyssordning (det vil si1770, 1442, 1111, 915, 611).  Misvær, Saltstraumen og Skjerstad skole 
får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert (det vil si 2256, 1838, 1416, 
1166. 779).   

 

Opphold på 1 time per gang 231 238 7 3  

Opphold per enkelt dag 274 282 8 2,9  

Sommer-SFO sats per uke 799 821 22 2,7  

Sommer-SFO sats per dag 160 164 4 2,5  

      

Skoler 
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Leie av skolelokaler til overnatting, 
per person 

     

Landego og Helligvær skoler 96 99 3 3,1 Per natt 

Andre skoler  68 70 2 2,9 Per natt 

 

Kulturskolen 

Type betalingssats 
Vedtatt 
sats for 

2018 

Vedtatt 
sats for 

2019 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

 

Aktivitet 

Fag som har fullt skoleår: 
Instrumentalopplæring, sang, 
samspillgrupper, visuelle kunstfag, 
drama, skriveverksted.  

Sats elever under 20 år 

3584 

 
3684 100 2,8  

Fag som har fullt skoleår: 
Instrumentalopplæring, sang, 
samspillgrupper, visuelle kunstfag, 
drama, skriveverksted 

Sats elever over 20 år 

5562 5718 156 2,8  

Fag som har avkortet skoleår (30 
uker undervisning): Kulturlek 

Sats elever under 20 år 

2614 2687 79 2,8  

Instrumentleie 556 572 16 2,9 Per semester 

Materialavgift visuelle kunstfag 346 356 10 2,9 Per semester 

Salg av tjenester til lag og foreninger 
- medlemmer u/18 år 

319 328 9 2,8 Per time 

Salg av tjenester til lag og foreninger 
-medlemmer o/18 år 

479 492 13 2,7 Per time 

salg av tjenester til lag og foreninger, 
assistanse spill 

270 278 8 3,0 Per time 

Avgift ved elevopptredener 589 605 16 2,7  

Ved salg av tjenester i grunnskolen; 
tolærersystem 

382 393 11 2,9 Per time 

Ved salg av lærerressurs til grunnskolen med ordinær undervisning, kreves full refusjon av lønns- utgiftene. 

 

Det gis 25 % søskenmoderasjon i kulturskolen (gis til søsken nr. to og evt. flere).  

Det gis ikke  moderasjon på tilbud nr. 2 for de som har flere tilbud i kulturskolen. 
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Bodø Voksenopplæring 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2018 

Vedtatt 
sats for 

2019 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

 

Opplæring pris per undervisningstime: 

Elever med rett til opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap (flyktninger 
og familiegjenforente innvandrere) 
får gratis norskopplæring. Dette 
tilbudet gis på dagtid med inntil 25 
t/u  varierende med 
gruppetilhørighet. 

0    Pris per under-
visningstime 

Kveldskurselever som har rett og 
plikt til norskopplæring men som 
ikke har gjennomført dette på dagtid 
kan gis gratis undervisning på 
kveldstid. 

0    Pris per under-
visningstime 

Det kan gis tilbud til elever med plikt 
til norskopplæring (ikke-
rettighetselever) og evt. EØS-
arbeidsinnvandrere/andre i 
ordinære grupper på dagtid hvis det 
er ledig plass. 

62 64 2 3,2 Pris per under-
visningstime 

 

Pris per semester: 

Kveldskurs 4 t/u. 2 kvelder i uka à 2 
timer i 16 uker.  

4 550 4677 127 2,8 Per semester 

B2-kurs 6 t/u. 2 ettermiddager per 
uke i 14 uker. Inkludert 
læremateriell. 

6 200 6374 174 2,8 Per semester 

 

Barnehage 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2018 

Vedtatt 
sats for 
2019* 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

Foreldrebetaling  

Halv plass: 17-24 timer 1 455 1 495 40 2,7 Per måned 

Hel plass: Mer enn 41 timer 2 910  2 990 80 2,7 Per måned 

Sats per ukedag 200 205 5 2,5 Per dag 

Kostpenger 265 270 5 1,9 Per måned 

*MERK! Barnehageprisene økes ytterligere med 50 kr fra og med 1.august. I samtlige barnehager gis det 30 % 
moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for søsken utover det. Satsene betales for 11 måneder per 

barnehageår, jamfør forskrift. Etter vedtak om nye retningslinjer i barnehagene, tilbys det nå kun hel og halv plass i 
barnehagene. Unntak kan gjøres i enkelte tilfeller. 



Rådmannens forslag 2019-2022 

 

118 
 

Idrettsanlegg 

Type betalingssats (per time) 
Vedtatt sats 

for 2018 

Vedtatt 
sats for 

2019 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknad
er 

            

Idrettshaller/friidrettsanlegg (Mørkvedlia)/25m basseng           

Trening barn/unge 118 142 24 20,3   

Arrangement/trening voksne 420 452 32 7,6   

Mørkvedlia friidrettsanlegg      

Friidrettsbanen trening barn/unge 118 142 24 16,9   

Friidrettsbanen trening voksne 420 452 32 7,1   

Friidrettsbanen private/bedrifter 0 470 470 100 NY  

Bankgata flerbrukshall 1 sal/3 saler       

Trening barn/unge 52/156 62/186 10/30 16,1   

Trening voksne idrettslag 140/420 151/453 11/33 7,3   

Bedrift/Old Boys 205/615 300/900 95/285 30,0   

Arrangement 420 452 32 7,1   

Brukere 2. etg. per mnd. (halv/hel sal) 3155/6310 3850/7700 695/1390 18,1   

Gymnastikksaler og 12m basseng        

Trening barn/unge 0 60 60 100 NY  

Trening voksne 210 60 26 12,4   

Kunstgress-/fotballbaner 11'er-baner        

Trening barn/unge 236 284 48 20,3   

Arrangement barn/unge 420 452 32 7,6   

Trening og arrangement voksne 840 904 64 7,6   

Naturgress Dobbel sats     

Vinterbrøytede baner Dobbel sats   NY 

Bestemorenga         

Arrangement (per. dag) 2840 3000 160 5,6   

Fotballkamper kommunale kunstgressbaner        

11'er senior 1704 1792 88 5,2   

11'er aldersbestemt 15-19 år 852 916 64 7,5   

11'er aldersbestemt 13-14 år 326 698 58 9,1   

7'er aldersbestemt 210 236 26 12,4   

5'er aldersbestemt 118 142 24 20,3   

Bedrift/Old Boys 420 452 32 7,6   

Uteareal           

Leie parkeringsareal o.l. til kommersielle tiltak, holdes fast på 0,50 per døgn per m2.   

* Kommersielle arrangement - pris etter avtale 
* Fylkeskommunale og statlige skoler, bedrifter og lag fra andre kommuner betaler voksenpris. 
* For ikke-kommersielle arrangement faktureres brukerne for maksimalt 10 timer per døgn. 
* 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, forutsettes samme leiepris til lag/foreninger som 
sammenlignbare kommunale anlegg.  
* Rådmannens 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. 
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Bibliotek 
Type betalingssats Vedtatt 

sats for 
2018 

Vedtatt 
sats for 

2019 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

Gebyrer for lånekort, varsel om forfall og erstatning for tapt materiell. Bibliotekets priser er generelt noe 
høyere enn landsgjennomsnittet, og justeres derfor ikke. 

Gebyr lånekort 

Glemt lånekort 0 0 0 0  

Tapt lånekort 30 30 0 0  

 

 

Varselgebyr 

1. varsel 3 uker etter forfall 31/62 31/62 0 0 Barn/voksen 

2. varsel 5 uker etter forfall 57/120 57/120 0 0 Barn/voksen 

3. varsel 7 uker etter forfall Erstatningskrav/regning    

 

Erstatningskrav for tapt materiell (i skranke/komm.faktura) 

Fagbøker 425/545 425/545 0 0 Barn/voksen 

Skjønnlitteratur voksen 360/480 360/480 0 0  

Skjønnlitteratur barn 225/340 225/340 0 0  

Tegneserier/tidsskrifter 105/160 105/160 0 0  

Tegneseriebøker 205/290 205/290 0 0  

Video/CD 245/350 245/350 0 0  

Lydbøker inntil 4 enheter 295/405 295/405 0 0  

Lydbøker over 4 enheter 520/640 520/640 0 0  

Digibøker/digikort Som lydbøker Som 
lydbøker 

0 0  

Mikrofilm 405/520 405/520 0 0  

AV-media, stoff fra lokalsamling og særlig verdifullt materiale prises i samråd med leder. Erstatning i 
skranke før krav er utstedt gir redusert pris. Erstatningskrav medfører tapt lånerett til kravet er innfridd. 
Barn regnes som voksne fra den måned de fyller 15 år.  
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Helse- og omsorgsavdelingen 

Betaling for Vedtatt sats 
for 2018 

Vedtatt  
sats for 2019 

Endring i 
beløp 

Endring i 
prosent 

Merknad 

Hjemmetjenester i husholdningen 

 

I henhold til § 8 (kapitel 2) i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, har kommunen 
adgang til å fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring 
(hjemmetjenester) etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, nr. 6 og bokstav b, herunder for brukerstyrt 
personlig assistanse som ikke er til personlig stell og egenomsorg.  

 

Egenandel for praktisk bistand skal ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste. Egenandelen 
kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov, og bære sitt ansvar 
som forsørger. Egenandel beregnes på grunnlag av husstandens samlende skattbare nettoinntekt før særfradrag. 
Når praktisk bistand ytes til ektepar/samboere hvor begge har tildelt tjeneste, skal betaling begrenses ved at timer 
sees samlet. 

 

I Proposisjon til Stortinget (Prop. 1 S 2018-2019) er maksimal egenandel per måned for praktisk bistand for de med 
inntekt under 2 G, foreslått justert fra 205 til 210 kr. Til de med inntekt over 2 G foreslår Helse- og omsorg en 
timepris på 464 kr etter selvkostprinsippet.  For gruppen mellom 2-3 G er maks betaling inntil 3 timer (3 * 464 kr = 
1 392 kr) per måned.  Maks betaling per måned økes deretter med 2 timer per måned i forhold til forgående 
gruppe. Dvs. gruppen mellom 3-4 G betaler for inntil 5 timer per måned (5 * 464 kr = 2 320 kr). Gruppen mellom 4-
5 G betaler inntil 7 timer per måned (7 * 464 kr = 3 248 kr).  

Pris for tjenesten fra 2-3 G       460   464  4 0,9 % Kostnad per time 

I tillegg fastsettes følgende utgiftstak for egenandel per måned: 

0-2 G:               0  - 193 766     205   210  5 2,4 % Maks per måned 

2-3 G:   193 767  - 290 649  1 380 1 392 12 0,9 % Maks per måned 

3-4 G:   290 650  - 387 532 2 300 2 320 20 0,9 % Maks per måned 

4-5 G:   387 533  - 484 415 3 220 3 248 28 0,9 % Maks per måned 

5-6 G:   484 416  - 581 298 4 140 4 176 36 0,9 % Maks per måned 

6-7 G:   581 299  - 678 181    5 060 5 104 44 0,9 % Maks per måned 

Også videre eks. 11 - 12 G 9 660 9 744 84 0,9 % Maks per måned 

Brukertransport  

Satsen tilsvarer buss-sone 1 (bysonen) i 2018.  

Billettpris per tur  42      43   1 2,4 % Enhetspris 

Trygghetsalarm  

 

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt oppgave, men blir hovedsakelig tilbudt som en servicetjeneste ved behov eller 
som en erstatning for tilsyn fra hjemmetjenesten som er vederlagsfri. I bystyresak PS 188/2016 av 8. desember 
2016, ble det vedtatt at trygghetsalarm skal være kostnadsfri for alle.  

Månedsleie      - - - -  

Pris installering, flytting og 
nedkopling 

   - - - -  
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Pris montering komfyrvakt med 
sensor 

- - - -  

Alarmknapp Smile  - - - -  

Pris montering røykvarsler  - - - -  

Matombringing 

Bruker betaler for antall leverte middager.  Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager.  

Pris per middag     84      86           2     2,4 % Enhetspris 

Pris per kveldsmåltid     29      30           1     3,5 % Enhetspris 

Pris per frokost     29      30           1     3,5 % Enhetspris 

Korttidsopphold i institusjon 

Jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (kapitel 1), kan kommunen kreve egenandel 
for opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, når 
kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet garanti for oppholdet. Det 
kan likevel ikke kreves egenandel for; 
a) korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver 
b) døgnplasser som opprettes som tilbud om døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp (KAD-plasser)  

 

Egenandel for korttidsopphold i institusjon foreslås endret i Prop. 1 S (2018-2019) fra 160 til 165 kr per liggedøgn.  

Dag og nattopphold (institusjon) 

Dag/nattopphold       80       85    5 6,3 % Per dag/natt 

Døgnopphold (institusjon) 

Brukeren betaler for antall liggedøgn. Har brukeren vært på institusjon i minst 60 døgn per kalenderår, kreves det 
vederlag som for langtidsopphold. Det samme gjelder for rehabiliteringsopphold.  

Døgnopphold i institusjon      160      165    5 3,1 % Per døgn 

Langtidsopphold i institusjon  

 

Ifølge § 3 i forskrift om egenandeler skal det av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp per 
år, kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. 
Betalingen begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg 
til fordelen av fribeløpet. I Prop. 1 S (2018-2019) foreslås det å øke fribeløpet fra 8 200 til 8 400 kr per år.  

 

De som uten å ønske det legges på dobbeltrom, får redusert egenandel ved at det tilstås et fribeløp som justeres 
fra 39 300 til 40 400 kr i 2019 jf. Prop. 1 S (2018-2019). 

 

Fribeløp i enkeltrom   8 200  8 400   200 2,4 % Per år 

Fribeløp i dobbeltrom  39 300 40 400 1 100 2,8 % Per år 

 
 



Rådmannens forslag 2019-2022 

 

122 
 

Teknisk avdeling  

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2018 

Vedtatt sats 
for 2019 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

 

 

Abonnementsgebyr vann bolig  550 592 42 7,6% eks. mva 

Abonnementsgebyr vann Næring 550 592 42 7,6%         « 

Vanngebyr Per m3 14,83 16,01 1,18 8,0%         « 

Abonnementsgebyr avløp bolig 505 539 34 6,7%         « 

Abonnementsgebyr avløp Næring 505 539 34 6,7%         « 

Avløpsgebyr per m3 14,52 15,45 0,93 6,4%         « 

Slamtømming 700 882 182 26%         « 

Renovasjonsgebyret 56 56 - -         « 

Det foreslås å følge de satser som vedtas av representantskapet i IRIS Salten IKS. Det kommunale påslag 
vedrørende avfallsgebyret videreføres per 1/1-2019 og settes til 56,- eks mva. 

 

Bygge-, plan-, fradeling- og oppmålingssaker 

Gebyrregulativet reguleres per 1/1-19 i tråd med gjeldende indeks for statens kartverk 

Diverse priser  

      

Skiltplan 1 000 1 000 0 0% Beh. gebyr 

Avkjørselssøknad 3 000 3 000 0 0% Beh. gebyr 

Billettpriser M/S Helligvær 

Barn 15 15 0 0%  

Klippekort barn 150 150 0 0%  

Voksen 25 25 0 0%  

Klippekort voksen 250 250 0 0%  

Saksbehandling tekniske anlegg 

Gravemelding 
4 500 4 500 

0 0% Per utstedt 
gravemelding 

Arbeidstillatelse på vei 1500 1500 0 0% Per tillatelse 

Gategrunnleie, arbeid over 14 dg 

0 - 500 m2 

Over 500 m2 

 
2 
1 

 
2 
1 

 

 

0 

0 

 

 

0 % 

0 % 

Leie per dag 

Plangodkjenning anlegg under 
10.000 m2 5 000 5 000 

0 0% Beh. Gebyr 

Plangodkjenning anlegg  10 000 10000 0 0% Beh. Gebyr 
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10.000 – 50.000m2 

Plangodkjenning anlegg 50.000m2 
og over 30 000 30000 

0 0% Beh. Gebyr 

Utslippstillatelse slamavskiller 
Forurensningsforskrift kap.12 2 500 2 500 

0 0% Beh. Gebyr 

Tiltaksplan Forurensningsforskrift 
kap. 2 5 000 5 000 

0 0% Beh. gebyr 

Parkeringsgebyr 
 

Sone 1 per time 25 
30 
39 
39 

26 
31 
40 

40 

1 
1 
1 
1 

4,0% 
3,3% 
2,5% 
2,5% 

 

Sone 2 per time 17 18 1 5,8%  

- månedskort 660 675 15 2,3%  

- halvårskort 3 300 3400 100 3,0%  

- årskort 5 500 5600 100 1,8%  

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om rabattert årskort til 2600,-. 

Forhold som må bekreftes: 

 Folkeregistrert bostedsadresse 

 Ikke parkeringsmulighet på egen tomt 

 Kjøretøy må være registrert på person som bor på adressen 

Kommersielle arrangementer/festivaler 

Leie av areal per dag 2 000 2000 0 0% Per søknad 

Leie av areal per uke 7 500 7500 0 0% Per søknad 

Leie av areal per måned 30 000 30000 0 0% Per søknad 

Uteservering på kommunal grunn 

m/skjenkebevilling kr/år/m2 

(sentrum indre) 
700 700 0 0%  

m/skjenkebevilling kr/mnd/m2 
(sommer/vintersesong) – sentrum 
indre 

88/66 88/66 0 0%  

u/skjenkebevilling kr/år/m2 

(sentrum indre) 
500 500 0 0%  

u/skjenkebevilling kr/mnd/m2 
(sommer/vintersesong) – sentrum 
indre 

63/47 63/47 0 0%  

m/skjenkebevilling kr/år/m2 

(sentrum ytre) 
525 525 0 0%  

m/skjenkebevilling kr/mnd/m2 
(sommer/vintersesong) – sentrum 
ytre 

66/50 66/50 0 0%  

u/skjenkebevilling kr/år/m2 

(sentrum ytre) 
375 375 0 0%  
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u/skjenkebevilling kr/mnd/m2 
(sommer/vintersesong) – sentrum 
ytre 

47/35 47/35 0 0%  

Leie av torget i sentrum til vanlig torghandel 

Kr/dag/felt (sommer/vinter 
sesong)  

200/ 
150 

200/ 
150 

0 0%  

Kr/mnd/felt (sommer/vinter 
sesong)  

800/ 
600 

800/ 
600 

0 0%  

Vareutstilling foran forretning 

Kr/år/m2 (sentrum indre) 300 300 0 0%  

Kr/mnd/m2 

(sommer/vintersesong) - sentrum 
indre 

38/28 38/28 0 0%  

Kr/år/m2 (sentrum ytre) 225 225 0 0%  

Kr/mnd/m2 

(sommer/vintersesong) - sentrum 
ytre 

28/21 28/21 0 0%  

Salgs- og informasjonsstand 

Kr/dag/m2 (sentrum indre) 20 20 0 0%  

Kr/mnd/m2 (sentrum indre) 80 80 0 0%  

Kr/dag/m2 (sentrum ytre)  15 15 0 0%  

Kr/mnd/m2 (sentrum ytre) 60 60 0 0%  

Feiing, priser eks mva 

Bolig 1 og 2 etasjer 359 359 0 0,0 % Per pipeløp 

Boliger 3 etasjer og over 495 495 0 0,0 % Per pipeløp 

Forretninger med større 
fyringsanlegg 

1 138 1 138 0 0,0 %   

Industripiper per meter 116 116 0 0,0 %   

Ekstrafeiing utenom rute 755 755 0 0,0 %   
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Bodø kirkelige fellesråd 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2018 

Vedtatt sats 
for 2019 

Endring i 
beløp 

Endring i % Merk
nader 

 

Avgift for feste av grav 

Feste av kistegrav ved siden av fri grav 
(0-20 år) 

190 200 10 5,3 %  

Feste av kistegrav (20-40 år) 270 280 10 3,7 %  

Feste av kistegrav 40-60 år) 340 350 10 2,9 %  

Feste av kistegrav (60-80 år) 400 410 10 2,5 %  

Feste av urnegrav (20-40 år) 120 120 0 0,0 %  

Feste av urnegrav (40-60 år) 160 160 0 0,0 %  

Feste av urnegrav (60-80 år) 160 160 0 0,0 %  

 

Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner 

Nedsetting av urne:      

På tidligere festet grav 1 760 1 800 40 2,3 %  

På ny grav 5 140 5 300 160 3,1 %  

Nedsetting av kiste:      

På tidligere festet grav 4 060 4 200 140 3,4 %  

På ny grav 10 280 10 600 320 3,1 %  

 

Avgift for kremasjon 

Egne innbyggere 0 0 0 0,0 %  

Personer hj.hør. i andre kommuner 6 130 6 300 170 2,8 %  
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Vedlegg 5 – Overføringer til ikke-kommunale barnehager 
Tilskuddssats til ordinære barnehager er beregnet ut fra regnskap 2017 eksklusiv mva i kommunale 
barnehager delt på antallet barn i de kommunale barnehagene. Det gis 4,3 % tillegg for felles-
kostnader og fratrekk for foreldrebetaling.  

 Sats 2018 Sats 2019 
Beregnet tilskuddssats for drift 
ordinære barnehager 

Per heltidsplass Per heltidsplass 
Endring i % 

Barn 0-2 år 175 895 184 237           4,7 %  

Barn 3-6 år 82 178 86 282           5,0 % 

      

Tilskuddssats til pedagogisk 
bemanning ordinære barnehager 
(nasjonale satser) 

Per heltidsplass Per heltidsplass 
 

Barn 0-2 år 2 214 2 276          2,8 %  

Barn 3-6 år 1 230 1 264          2,8 %  

      

Tilskuddssats for kapital (nasjonale 
satser) 

Per heltidsplass Per heltidsplass 

Ordinære barnehager bygd t.o.m. 
2010 

9 200 9 500 
   3,3 %  

Ordinære barnehager bygd 2011-
2013 

15 700 16 700 
   * 

Ordinære barnehager bygd 2014-
2016 

18 500 20 200 
* 

Ordinære barnehager bygd 2017-
2019 

22 500 21 400 
  * 

Familiebarnehager 12 900 13 300         3,1 %         
*Tilskuddssatsen er ikke direkte sammenlignbar     

Tilskuddssats for drift 
familiebarnehager (nasjonale satser) 

Per heltidsplass Per heltidsplass 
 

Barn 0-2 år 149 000 154 400         3,6 %  

Barn 3-6 år 112 800 116 800         3,5 %  

      

 Den enkelte barnehage har krav på 100 % av vedtatte satser. 

 Det er tatt utgangspunkt i 13 % pensjonskostnader ved beregning av tilskudd. Ikke-kommunale 
barnehager som kan dokumentere høyere pensjonsutgifter kan søke om å få dette 
kompensert. Jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4a 

 

 Tilskuddsgrunnlaget er indeksregulert med kommunal deflator for 2018 og 2019. Foreløpig 
deflator for 2019 er 2,8. Endelig tilskuddssats kan bli justert på bakgrunn av eventuelle 
endringer i kommunal deflator når Nasjonalbudsjettet er vedtatt.  

 Det er tatt utgangspunkt i nasjonale satser 2019 for familiebarnehager og for kapitalkostnader. 
Ved justering av nasjonale satser justeres kommunens satser tilsvarende.   

 Reduksjon av tilskudd skal vurderes for barnehager med vesentlig lavere 
bemanning/lønnskostnader og der eier tar ut urimelig høyt utbytte/overskudd  

 Barnehagene plikter å informere kommunen ved store aktivitetsendringer. Barnetallet i 
kommunale og private barnehager blir telt månedlig. 
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Vedlegg 6 – Økonomiske oversikter  
 

Økonomisk oversikt - drift 

Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Driftsinntekter             

Brukerbetalinger -133 433 -141 933 -143 715 -143 715 -143 715 -143 715 

Andre salgs- og leieinntekter -365 104 -337 668 -350 427 -353 327 -353 327 -353 327 

Overføringer med krav til motytelse -478 439 -441 196 -448 701 -446 505 -443 911 -442 328 

Rammetilskudd -1 213 175 -1 240 584 -1 277 502 -1 283 534 -1 289 936 -1 294 073 

Andre statlige overføringer -139 182 -117 765 -122 715 -122 715 -122 715 -122 715 

Andre overføringer -5 533 -3 932 -5 514 -5 514 -5 514 -5 514 

Skatt på inntekt og formue -1 418 063 -1 449 998 -1 508 795 -1 541 722 -1 573 796 -1 575 729 

Eiendomsskatt -248 822 -252 600 -224 591 -199 430 -197 167 -194 908 

Andre direkte og indirekte skatter -204 -150 -150 -150 -150 -150 

Sum driftsinntekter -4 001 955 -3 985 826 -4 082 111 -4 096 613 -4 130 232 -4 132 460 

              

Driftsutgifter             

Lønnsutgifter 1 967 174 2 045 109 2 184 364 2 065 303 2 030 443 2 023 171 

Sosiale utgifter 390 841 453 461 496 088 495 957 495 718 495 538 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 744 026 578 916 579 249 547 177 546 594 548 598 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 450 635 454 736 476 086 475 311 474 811 474 621 

Overføringer 327 584 324 980 320 228 294 484 294 129 293 346 

Avskrivninger 219 234 218 604 228 851 228 851 228 851 228 851 

Fordelte utgifter -208 369 -115 851 -105 296 -105 296 -105 296 -105 296 

Sum driftsutgifter 3 891 125 3 959 956 4 179 569 4 001 787 3 965 251 3 958 828 

              

Brutto driftsresultat -110 830 -25 871 97 458 -94 827 -164 982 -173 633 

              

Finansinntekter             

Renteinntekter og utbytte -55 222 -49 407 -64 792 -68 947 -81 521 -81 820 

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -1 470 0 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Mottatte avdrag på utlån -527 -331 -331 -331 -331 -331 

Sum eksterne finansinntekter -57 219 -49 738 -66 623 -70 778 -83 352 -83 651 

              

Finansutgifter             

Renteutgifter og låneomkostninger 101 016 100 929 133 118 166 940 192 010 187 117 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 52 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 206 104 198 789 121 915 269 229 295 781 309 624 

Utlån 919 902 902 902 902 902 

Sum eksterne finansutgifter 308 091 300 620 255 934 437 071 488 693 497 643 

              

Resultat eksterne finanstransaksjoner 250 872 250 883 189 311 366 292 405 342 413 993 

              

Motpost avskrivninger -219 234 -218 604 -228 851 -228 851 -228 851 -228 851 
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Netto driftsresultat -79 191 -6 408 57 918 42 615 11 509 11 509 

              

Interne finanstransaksjoner             

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -96 509 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -4 645 -1 500 -44 880 -31 076 -4 970 -4 970 

Bruk av bundne fond -24 056 -7 072 -13 288 -13 288 -13 288 -13 288 

Sum bruk av avsetninger -125 210 -8 572 -58 168 -44 364 -18 258 -18 258 

              

Overført til investeringsregnskapet 11 513 1 500 0 1 500 1 500 1 500 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 52 238 513 0 0 5 000 5 000 

Avsatt til bundne fond 19 430 150 250 250 250 250 

Sum avsetninger 83 181 2 163 250 1 750 6 750 6 750 

              

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -121 220 0 0 0 0 0 

Økonomisk oversikt - drift, tall i 1000 kr. 

 

Økonomisk oversikt - investering. 

Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Inntekter             

Salg av driftsmidler og fast eiendom -10 080 -66 000 -54 000 -30 650 0 0 

Andre salgsinntekter -1 724 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse -93 848 -53 254 -71 370 -96 821 -65 010 -94 446 

Kompensasjon for merverdiavgift -107 380 -149 361 -135 981 -117 899 -54 516 -60 344 

Statlige overføringer -500 0 0 0 0 0 

Andre overføringer -7 490 0 0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0 0 

SUM INNTEKTER (L) -221 022 -268 615 -261 351 -245 370 -119 526 -154 790 

              

Utgifter             

Lønnsutgifter 4 552 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter 1 085 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 617 356 812 286 1 014 994 818 662 462 948 467 191 

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 0 0 0 0 0 0 

Overføringer 112 743 154 391 135 981 117 899 54 516 60 344 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 

SUM UTGIFTER (M) 735 735 966 677 1 150 976 936 561 517 464 527 535 

              

Finanstransaksjoner             

Avdrag på lån 35 135 40 326 50 140 205 640 63 480 90 790 

Utlån 132 777 100 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Kjøp av aksjer og andeler 54 372 1 500 0 1 500 1 500 1 500 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 
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Avsatt til ubundne investeringsfond 35 742 66 000 54 000 44 650 0 0 

Avsatt til bundne investeringsfond 44 0 0 0 0 0 

Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 258 071 207 826 224 140 371 790 184 980 212 290 

              

Finansieringsbehov 772 785 905 888 1 113 764 1 062 981 582 918 585 035 

              

Dekket slik:             

Bruk av lån -630 432 -854 202 -1 063 924 -842 141 -520 078 -516 195 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -108 316 -40 326 -47 140 -66 640 -58 640 -64 640 

Overføringer fra driftsregnskapet -11 513 -1 500 0 -1 500 -1 500 -1 500 

Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -1 996 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond -146 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond -20 383 -9 860 -2 700 -152 700 -2 700 -2 700 

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

              

Sum finansiering -772 785 -905 888 -1 113 764 -1 062 981 -582 918 -585 035 

              

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

Økonomisk oversikt - investering. Tall i 1000 kr. 

 

Budsjettskjema 1A - drift  

Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Skatt på inntekt og formue -1 418 063 -1 449 998 -1 508 795 -1 541 722 -1 573 796 -1 575 729 

Ordinært rammetilskudd -1 213 175 -1 240 584 -1 277 502 -1 283 534 -1 289 936 -1 294 073 

Skatt på eiendom -248 822 -252 600 -224 591 -199 430 -197 167 -194 908 

Andre direkte eller indirekte skatter -204 -150 -150 -150 -150 -150 

Andre generelle statstilskudd -139 182 -117 765 -122 715 -122 715 -122 715 -122 715 

Sum frie disponible inntekter -3 019 446 -3 061 097 -3 133 753 -3 147 551 -3 183 764 -3 187 575 

              

Renteinntekter og utbytte -55 222 -49 407 -64 792 -68 947 -81 521 -81 820 

Gevinst på finansielle instrumenter -1 470 0 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 101 016 100 929 133 118 166 940 192 010 187 117 

Tap på finansielle instrumenter 52 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 206 104 198 789 121 915 269 229 295 781 309 624 

Netto finansinntekter/-utgifter 250 480 250 312 188 741 365 722 404 771 413 422 

              

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 52 238 513 0 0 5 000 5 000 

Til bundne avsetninger 19 430 150 250 250 250 250 

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk -96 509 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -4 645 -1 500 -44 880 -31 076 -4 970 -4 970 
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Bruk av bundne avsetninger -24 056 -7 072 -13 288 -13 288 -13 288 -13 288 

Netto avsetninger -53 542 -7 908 -57 918 -44 115 -13 009 -13 009 

              

Overført til investeringsbudsjettet 11 513 1 500 0 1 500 1 500 1 500 

Til fordeling drift -2 810 995 -2 817 194 -3 002 931 -2 824 444 -2 790 502 -2 785 662 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 689 775 2 817 194 3 002 931 2 824 444 2 790 502 2 785 662 

Mer/mindreforbruk -121 220 0 0 0 0 0 

Budsjettskjema 1A – drift. Tall i 1000 kr. 

  

Budsjettskjema 2A - investering 

Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Investeringer i anleggsmidler 735 735 966 677 1 150 976 936 561 517 464 527 535 

Utlån og forskutteringer 132 777 114 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Kjøp av aksjer og andeler 54 372 1 500 0 1 500 1 500 1 500 

Avdrag på lån 35 135 40 326 50 140 205 640 63 480 90 790 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger 35 787 66 000 54 000 44 650 0 0 

Årets finansieringsbehov 993 807 1 188 503 1 375 115 1 308 351 702 444 739 825 

              

Finansiert slik:             

Bruk av lånemidler -630 432 -854 202 -1 063 924 -842 141 -520 078 -516 195 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -10 080 -66 000 -54 000 -30 650 0 0 

Tilskudd til investeringer -7 990 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift -107 380 -149 361 -135 981 -117 899 -54 516 -60 344 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -202 164 -93 580 -118 510 -163 461 -123 650 -159 086 

Andre inntekter -1 724 0 0 0 0 0 

Overført fra driftsregnskapet -11 513 -1 500 0 -1 500 -1 500 -1 500 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -22 524 -23 860 -2 700 -152 700 -2 700 -2 700 

Sum finansiering -993 807 -1 188 503 -1 375 115 -1 308 351 -702 444 -739 825 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

Budsjettskjema 2A – investering. Tall i 1000 kr. 

 

Anskaffelse og anvendelse av midler 

Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Anskaffelse av midler             

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 4 001 955 3 985 826 4 082 111 4 096 613 4 130 232 4 132 460 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 221 022 268 615 261 351 245 370 119 526 154 790 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 795 966 944 266 1 177 687 979 559 662 069 664 486 

Sum anskaffelse av midler 5 018 942 5 198 707 5 521 150 5 321 542 4 911 828 4 951 736 

              

Anvendelse av midler             

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 3 671 891 3 741 781 3 950 718 3 772 935 3 736 399 3 729 976 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 735 735 966 677 1 150 976 936 561 517 464 527 535 
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Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 530 376 442 446 426 074 764 211 673 673 709 933 

Sum anvendelse av midler 4 938 002 5 150 904 5 527 768 5 473 707 4 927 536 4 967 445 

              

Anskaffelse - anvendelse av midler 80 940 47 803 -6 618 -152 164 -15 708 -15 708 

Endring i ubrukte lånemidler 160 079 0 0 0 0 0 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 0 0 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 0 0 

Endring i arbeidskapital 241 020 47 803 -6 618 -152 164 -15 708 -15 708 

              

Avsetninger og bruk av avsetninger             

Avsetninger 228 675 66 663 54 250 44 900 5 250 5 250 

Bruk av avsetninger 147 735 18 432 60 868 197 064 20 958 20 958 

Til avsetning senere år 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger 80 940 48 232 -6 618 -152 165 -15 709 -15 709 

              

Int. overføringer og fordelinger             

Interne inntekter mv 439 116 335 955 334 148 335 648 335 648 335 648 

Interne utgifter mv 439 116 335 955 334 148 335 648 335 648 335 648 

Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0 

Anskaffelse og anvendelse av midler. Tall i 1000 kr. 
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Vedlegg 7 – Statsbudsjettet 2019  
 

Regjeringen legger nå opp til en realvekst i frie inntekter i 2019 på om lag 2,6 mrd. kr. Det tilsvarer en 
realvekst på 0,7 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2018 slik det ble anslått etter 
stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det innebærer at den siste 
oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr. 
 
Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på 2,6 mrd. kr i sin helhet tildeles kommunene. Av 
veksten begrunnes 200 mill. kr med opptrappingsplanen på rusfeltet, 100 mill. kr er begrunnet med 
opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og 200 mill. kr er begrunnet med tidlig innsats i 
skolen. 
 
Tidlig innsats 
200 mill. kr av veksten i frie inntekter i 2019 er begrunnet med regjeringens satsing på tidlig innsats i 
skolen. Midlene, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole, kan blant annet brukes til 
flere lærerårsverk, også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen, og kommer i 
tillegg til kompensasjonen for lærernormen som bevilges over kap 226, post 63 på 
Kunnskapsdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for 
Kunnskapsdepartementet. 
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) er regjeringens tverrsektorielle satsing på rusfeltet. 
Stortinget vedtok planen ved behandlingen av Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for 
rusfeltet (2016–2020). Regjeringen vil øke bevilgningen til rusfeltet med 2,4 mrd. kr i planperioden 
2016–2020. Det er i 2016, 2017 og 2018 bevilget til sammen 1 527 mill. kr til oppfølging av planen. 
For 2019 er 200 mill. kr av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med økt satsing på 
rusfeltet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S 
(2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 
Stortinget vedtok en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for årene 2017–2019 ved 
behandlingen av Prop. 1 S (2016–2017). Det ble i 2017 bevilget 100 mill. kr over Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett i tilknytning til opptrappingsplanen. I tillegg var 100 mill. kr av 
veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2017 begrunnet med opptrappingsplanen. I 2019 er 100 
mill. kr av den foreslåtte veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med 
opptrappingsplanen. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for helse. Se nærmere omtale i 
Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Tilskudd til frivilligsentraler 
De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 
rammetilskuddet til kommunene i 2017. Midlene gis en særskilt fordeling i en overgangsperiode på 
fire år. Bevilgningen ble økt i forbindelse med innlemmingen i 2017 og økt ytterligere i 2018. Det 
foreslås en økning på 7,6 mill. kr i 2019 til nyetablerte sentraler. Den kommunevise fordelingen av 
midlene går fram av tabell C-k i Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2018–2019) (Grønt 
hefte). Se også nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Kulturdepartementet. 
 
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014–2018 økt betydelig for å gi 
kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av omsorgsplasser for personer med behov 
for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. I 
årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i 
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kommunene ytterligere. For å legge til rette for dette, samt å imøtekomme kravet fra Stortinget om å 
likebehandle nybygg, oppgradering og modernisering, foreslås det at investeringstilskuddet fordeles 
på to poster (kap. 761, postene 63 og 69) med en samlet tilsagnsramme i 2019 på 2 612 mill. kr. 
Rammen gir rom for tilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser. Se nærmere omtale i Prop. 1 
S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Utskrivningsklare pasienter  
Tilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer skal styrkes. Kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter ble innført for pasienter innlagt i somatiske døgnavdelinger i 2012. 
Stortinget sluttet seg ved behandlingen av Prop. 88 S (2017–2018) Kommuneproposisjonen 2019 til 
at betaling for utskrivningsklare pasienter innføres også for pasienter i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB). Regjeringen vil derfor endre forskriften 
om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter til å omfatte disse fagområdene fra 2019. Som 
følge av dette overføres det 185 mill. kr fra kap. 732, postene 72–75 til kommunerammen. 
Forskriften endres også, slik at det er oppholdskommunen som får plikt til å betale for 
utskrivningsklare pasienter. Dette vil også gjelde innenfor somatikk. Se nærmere omtale i Prop. 1 S 
(2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Psykologer i kommunene 
Med bakgrunn i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet har 
Stortinget vedtatt et lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som skal tre i kraft fra 
1. januar 2020. Fram til plikten trer i kraft vil kommuner som rekrutterer psykolog til sine helse- og 
omsorgstjenester kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk. 287 av landets kommuner og 
bydeler hadde rekruttert psykolog gjennom tilskuddsordningen per første halvår 2018. Det foreslås å 
øke bevilgningen på kap. 765, post 60 med 50 mill. kr 2019, tilsvarende 125 nye psykologstillinger. 
Med dette har regjeringen lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd til å rekruttere 
psykolog. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Dagaktivitetstilbud til personer med demens 
Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilskudd for 
hjemmeboende personer med demens (kap. 761, post 62 på Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjett). Det foreslås 50 mill. kr til om lag 450 nye dagaktivitetsplasser i 2019. Kommuner som 
etablerer nye dagaktivitetsplasser i 2019, vil få økt tilskuddssats for disse svarende til om lag 50 pst. 
av antatte kostnader. Det er da lagt til rette for vel 8 800 plasser gjennom tilskuddsordningen fra 
tilskuddet ble opprettet i 2012 til og med 2019. Det vil anslagsvis være etablert opp mot 3 800 
plasser med støtte fra tilskuddsordningen ved utgangen av 2018. Dette inkluderer videreførte og nye 
plasser. Ved videreføring av opprettede plasser fra 2012–2018 vil kommunene få beregnet tilskudd 
på 30 pst. av antatte kostnader, den samme satsen som for 2018. Målet er å bygge ut 
tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
personer med demens gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–
2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Ressurskrevende brukere 
Det foreslås en bevilgning på 9 897,1 mill. kr i 2019. Dette er en økning på 241,5 mill. kr fra saldert 
budsjett for 2018. 
Innslagspunktet foreslås økt til kr 1 320 000. Dette er en økning ut over det som følger av anslått 
lønnsvekst for 2018 på 50 000 kr. Økningen i innslagspunktet må ses i sammenheng med sterk 
utgiftsvekst i toppfinansieringsordningen de senere år. Kompensasjonen for kommunens utgifter ut 
over innslagspunktet beholdes uendret på 80 pst. 
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Det foreslås at den kommunale skattøren reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 pst. Den 
fylkeskommunale skattøren foreslås redusert med 0,05 prosentpoeng til 2,60 pst. Skatteinntektene 
anslås etter dette å utgjøre om lag 40 pst. av kommunesektorens samlede inntekter i 2019. 
 
Andre endringer i rammetilskuddet til kommuner: 
 
Boligsosialt kompetansetilskudd 
I statsbudsjettene for 2017 og 2018 ble deler av det boligsosiale kompetansetilskuddet på kap. 581, 
post 78 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Det foreslås å innlemme ytterligere 15,6 mill. 
kr i rammetilskuddet til kommunene i 2019.  
 
Tilskudd til boligsosialt arbeid 
I statsbudsjettene for 2017 og 2018 ble deler av midlene fra tilskudd til boligsosialt arbeid på kap. 
621, post 63 på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet til 
kommunene. Det foreslås å innlemme ytterligere 8,9 mill. kr i rammetilskuddet til kommunene i 
2019.  
 
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten 
Fra 1. mai 2016 ble det satt i gang et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i seks 
kommuner. Forsøkskommunene får tilskudd til omsorgstjenesten som øremerket tilskudd og ikke 
som rammetilskudd. Forsøket finansieres ved at midler er trukket ut av forsøkskommunenes 
innbyggertilskudd og overført til kap. 761, post 65 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. 
Det er forutsatt at uttrekket av innbyggertilskuddet hvert år skal økes tilsvarende den andelen av 
veksten i de frie inntekter som skal kompensere for demografiske endringer. Uttrekket øker som 
følge av dette med 5,6 mill. kr i 2019. 
De seks kommunene som er med i forsøket, inviteres til å delta fram til forsøket avsluttes i 2022. I 
tillegg vil de kommunene som de eksisterende forsøkskommunene skal slå seg sammen med, bli 
invitert til å delta. For nærmere omtale av forsøket vises det til Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
Kommuner som deltar i forsøket, men som vedtar ikke å fortsette i forsøket etter 1. mai 2019, vil få 
tilbakeført uttrekket i innbyggertilskuddet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019. 
 
Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble 
rammetilskuddet til kommunene økt som kompensasjon for økt inntektsgrense for gratis kjernetid i 
barnehage for 3-, 4- og 5-åringer. Endringen får helårseffekt i 2019, og rammetilskuddet økes med 
47,1 mill. kr. 
Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019 
Familier med lav inntekt har i dag tilbud om gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3-, 4- og 5-åringer, 
samt barn med utsatt skolestart. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til å inkludere 2-åringer fra 
1. august 2019, og rammetilskuddet til kommunene økes med 45,7 mill. kr. 
Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar 2018, helårseffekt 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet å øke maksimalprisen for en 
barnehageplass med 110 kr per måned fra 1. januar 2018. Dette gir noe lavere etterspørsel etter 
barnehageplass i 2019. Rammetilskuddet til kommunene reduseres med 21,9 mill. kr i 2019. 
 
Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. august 2019 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke maksimalprisen for en heltidsplass i barnehage 
med 50 kr per måned fra 1. august 2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til 
kommunene med 65,8 mill. kr. 
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Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering eiendomsskatt 
I statsbudsjettet for 2018 ble kommunene kompensert for retaksering som følge av bortfall av 
eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. Midlene er en engangsbevilgning i 2018. I 
2019 reduseres rammetilskuddet med 74,5 mill. kr. 
 
Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusavhengighet 
I 2019 innføres kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Som følge av dette overføres 185 mill. kr fra de 
regionale helseforetakene på kap. 732, postene 72–75 på Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjett, til rammetilskuddet til kommunene.  
 
Takstoppgjøret for allmennleger i 2018, helårseffekt 
Som del av takstoppgjøret for allmennlegene i 2018 er per capitatilskuddet økt innenfor en ramme 
på 100 mill. kr på årsbasis fra 1. juli 2018. Rammetilskuddet til kommunene økes derfor med 100 mill. 
kr i 2019. Endring av bevilgningen i 2018 vil bli behandlet i forbindelse med nysalderingen av 
statsbudsjettet for 2018. 
 
Statlige og private skoler 
Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler, foreslås det å redusere rammetilskuddet til 
kommunene med 103,3 mill. kr og rammetilskuddet til fylkeskommunene med 20,3 mill. kr. Se Grønt 
hefte for nærmere omtale av trekk- og korreksjonsordningen for statlige og private skoler. 
 

 


