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Tertialrapport 2-2021

Sentrale kapitler
Kommuneloven ble oppdatert med virkning fra 01.01.2020. Videre ble det i Forskrift om økonomiplan,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. gjort en mer
spesifiseringer av hva de obligatoriske skjemaene skulle inneholde (§5-4, §5-5, §5-6). Rådmannen ønsker
å ha en tettere kobling til disse obligatoriske skjemaene, noe som betyr at bevilgningskjema 1A og 1B
benyttes i denne rapporteringen. Skjema 1 A inneholder kommunens sentral inntekter (skatt- og
rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter, renteinntekter, aksjeutbytte og bruk
av fond) og utgifter (renteutgifter, avdrag, avsetninger, overføringer til investeringer) som føres på
kommunens fellesområde (R8). Avdelingenes rammer føres i skjema 1B, samt det som gjenstår av
kommunens fellesområde (avtaler, tilskudd, kvotekraft, pensjon m.m.).

Totaloversikt økonomi
Beløp i 1000

Sum generelle driftsinntekter
Avskrivinger
Motpost avskrivninger
Netto finansutgifter
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Til disposisjon
Administrasjon
Oppvekst og kultur
Helse- og omsorg
Utbygging og eiendom
Næring og utvikling
Teknisk
Økonomi og finans
Kommunenes Fellesområde
Sum disponering
Merforbruk -/mindreforbruk +

Årsbudsjett Regnskap
Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognose
hittil
hittil hittil i kr
2021
årsavvik
-2 161 504 -2 363 774
166 264
148 645
-31 250 -157 255
240 270
64 358
65 541
45 504

202 270
17 619
126 005
175 912
20 037

-3 297 639
180 186
-278 849
274 625
45 654

-3 319 640
180 186
-278 850
265 925
45 654

22 001
0
0
8 699
0

-1 720 679 -2 262 522
91 658
100 351
874 871
858 558
883 003
834 462
120 506
107 290
20 284
9 547
-7 622
-19 329
15 927
13 510
32 549
-26 057
2 031 177 1 878 332

541 843
-8 693
16 313
48 542
13 216
10 737
11 706
2 418
58 606
152 845

-3 076 023
133 470
1 286 374
1 272 110
167 996
29 111
90 155
21 194
75 612
3 076 023

-3 106 724
133 370
1 303 022
1 299 624
168 796
29 411
90 155
20 470
124 612
3 169 460

30 701
100
-16 647
-27 514
-800
-300
0
724
-49 000
-93 437

694 688

0

62 736

-62 736

310 498

-384 190

Prognosen viser et merforbruk for kommunen på 63 mill.kr ved årets slutt. Det er omtrent på samme
nivå som det ble varslet i tertialrapport 1. I forhold til 1. tertialrapport har avdelingene bedret innmeldt
resultat med til sammen 28 mill. kr. I tillegg ser det ut at skatt- og rammetilskudd blir ca. 25 mill. kr
høyere enn tidligere rapportert.
Kommunen har nå fått informasjon om økte pensjonskostnader, slik som det ble varslet i tertialrapport
1, men på grunn av manglende informasjon ikke tallfestet. Ny informasjon viser en økt kostnad på hele
50 mill. kr.
Avdelingene er godt i rute med driftstilpasningene vedtatt i økonomiplanen. Av totalt 153 mill. kr
driftstilpasningen for 2021 er det realisert 95 mill. kr. Noe av dette er innfridd på permanent basis, mens
resten må erstattes med nye tiltak i 2022.
Pensjonskostnader for 2021 blir betydelig høyere enn budsjett. I forslaget til budsjett 2021 varslet
kommunedirektør at pensjonskostnadene for 2021 var betydelig redusert på grunn av lavere
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lønnsoppgjør og G-regulering i 2020. Det ble også varslet at nivået som var lagt til grunn var unormalt
lavt og at det vil øke. Sparte midler burde vært satt av til å dekke opp økte pensjonskostnadene som var
varslet, men ble i stedet for brukt til å opprettholde nivå på tjenesteproduksjonen. Kommunen har nå
fått informasjon fra både KLP, BPK og SPK at pensjonskostnadene vil bli 50 mill.kr høyere som følge av
høyere lønnsoppgjør og G-regulering. Kommunedirektør gjør oppmerksom på at endelig
pensjonskostnad blir kjent i januar 2022, og at tallene kan bli endret.
Skatt- og rammetilskudd både for Bodø og landet er høyere enn budsjett. Kommunedirektør antar at
skatt- og rammetilskudd vil være 25 mill. kr høyere i forhold til budsjett. I prognosen ligger en antakelse
om økt skattenivå på cirka 10 % for både Bodø og landet. Det er imidlertid stor usikkerhet i hva endelig
skatt- og rammetilskudd blir. Avregningen kommer først i januar 2022.

Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Frie disponible inntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum Frie disponible inntekter

Årsbudsjett Regnskap Avvik i kr Årsbudsjett Årsprognose
hittil 2021 hittil 2021
hittil
2021
-946 222 -1 110 434
-1 057 462 -1 098 927
-135 727
-132 305
-22 094
-22 107
-2 161 504 -2 363 774

164 213
41 465
-3 422
13
202 270

-1 363 103
-1 725 742
-178 969
-29 825
-3 297 639

-1 363 103
-1 750 742
-175 969
-29 825
-3 319 640

Rammetilskudd

Rammetilskuddet viser per august et avvik på hele 164,2 mill. kr. Dette skyldes at rammetilskuddet for
september (139,4 mill. kr) ble inntektsført i august. Dette er feil. Korrigert for dette er avviket på 24,8
mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er periodisert på erfaringstall, men avvik vil
forekomme. Erfaringsmessig endrer rammetilskuddet seg lite i forhold til det som er vedtatt i
statsbudsjettet. Basert på siste tilgjengelige “KS prognosemodell” (02.07.2021) viser beregningen at
rammetilskuddet vil bli rundt 1 363,1 mill. kr. Dette når budsjettert skatteinntekt er lagt inn med 1 725,7
mill. kr.

Inntekts- og formuesskatt
Bodø kommune har lagt inn en forventet skatteinntekt på 1 725,7 mill. kr for året 2021, ble regulert opp
i T1 med 12 mill. kr. Dette er en økning med 136,7 mill. kr - eller 8,60 % i forhold til regnskapstallene fra
2020. For landet er det lagt inn en forventet økning på 8,56 % fra 2020 til 2021.
Per august har Bodø kommune en økning på 116,4 mill. kr sammenlignet med august i fjor, dette er en
økning på 11,85 %. Tilsvarende ligger landet inne med en økning på 11,68 % i samme periode.
Skatteprosenten før utjevning0ligger på rekordhøye 97,2 %, til sammenligning lå den på 97,0 % i 2020 og
96,8 % i 2019. Opprinnelig budsjett ble utarbeidet med en skatteprosent på 97,0 %.
Basert på opplysningene per august, ser det lyst ut til at kommunen skal kunne nå den budsjetterte
skatteinntekten. Både kommunen og landet ligger godt over årsveksten per utgangen av august. Likevel
er det en risiko her, da skattemånedene for september og november er store. Svikt i disse månedene vil
gjøre det vanskelig å nå budsjettet. Kommunen trenger 626,7 mill. kr de siste 4 månedene for å nå
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budsjettet, til sammenligning fikk kommunen inn 606,5 mill. kri 2020 i denne perioden. Det er på
nåværende tidspunkt ikke rom til å øke kommunens budsjett.
Skulle skatteinngangen i august vedvare (+11,8 %) vil kommunen kunne få en merinntekt på skatt- og
rammetilskuddet i intervallet 15-45 mill. kr, alt avhengig om det kun er Bodø kommune som får denne
veksten, eller om også landet oppnår en slik vekst. Rådmannen har valgt å øke det samlede skatt- og
rammetilskuddet med 25 mill. kr i denne tertialrapporten.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatteinntekten ble i T1 økt med 6 mill. kr. Etter at 3 av 4 terminer nå er inntektsført, viser nye
beregninger at eiendomsskatten vil bli 3 mill. kr lavere enn beregnet i T1.
Derfor anbefaler rådmannen å nedjustere eiendomsskatten til reelt nivå.

Andre generelle driftsinntekter
Denne posten gjelder rentekompensasjon for ulike bygg, disse pengene blir utbetalt i desember måned,
det er budsjettert med 7,6 mill. kr, og ut fra prognose mottatt fra Husbanken ser det ut til at dette vil
treffe meget bra.
Kommunen har også mottatt 22,1 mill. kr til kompensasjon til bedrifter i kommunen (koronatiltak).
Dette ble satt av på fond inntil videre. Næring- og utviklingsavdelingen saksbehandlet mottatte
søknader til formålet, og utbetalt dette iht statens intensjon.

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

Finansinntekter/-utgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Sum Finansinntekter/-utgifter

Årsbudsjett Regnskap
hittil 2021 hittil 2021
-14 338
11 329
0
74 341
168 939
240 270

-16 595
-3 131
0
29 111
54 973
64 358

Avvik i kr Årsbudsjett
hittil
2021
2 257
14 460
0
45 230
113 966
175 912

-20 496
-31 400
-1 302
102 151
225 672
274 625

Prognose
-16 496
-34 100
-1 302
92 152
225 672
265 925

Renteinntekter

Renteinntekter blir 4 mill. kr lavere på grunn av lavere rente enn forutsatt i budsjettet. Dette
kompenseres av lavere renteutgifter.

Utbytter
Kommunen nedjusterte aksjeutbytte i tertialrapport 1 - 2021 med 17 mill. kr, til 31,4 mill. kr. Så langt har
kommunen mottatt 3,1 mill. kr i utbytte, dette gjelder for Salten bilruter. Det er vedtatt utbytte fra Bodø
Energi i generalforsamling på 31 mill. kr, dette forventes utbetalt i desember 2021. På bakgrunn av dette
økes aksjeutbytteposten med 2,7 mill. kr i denne tertialrapporten.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Gevinster blir ikke kjent før ved årsregnskapet gjennomføringer. Denne posten må derfor se opp mot
kommunens renteinntekter.
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Renteutgifter
Renteutgiftene er beregnet til å bli 10 mill. kr lavere enn budsjettert. Norges Bank har økt

styringsrente med 0,25%-poeng, og kommunen har allerede fått varsel fra Kommunalbanken
om renteøkningen. Rådmann foreslår å justere renteinntekter og utgifter og å bruke reduksjon
fra renteutgifter som sikring for innmeldt negativt resultat.

Avdrag på lån
Rådmannen ønsker å innfri to lån i år og ber om godkjenning av dette. Lånene som ønskes innfridd er:
lån nummer 20080188 hos Kommunalbanken og lån nummer 8317 52 44444 hos KLP. Det godkjennes
også ekstraordinær innbetaling lån nr 20160474 hos Kommunalbanken med 1,1 mill. Ekstraordinær
innfrielse finansieres på følgende måte:





Salgsinntekter fra Kirkhaugen og Bodøsjøen veien, til sammen 119,9 mill. kr
Midler til minimumsavdrag 2020, 39,5 mill.kr
Fond Innb. Ekstraordinære avdrag fra brukere av startlån, 34,1 mill. kr
Forskutterte spillemidler rulleskibane, 5,3 mill. kr

Bystyret har gjennom tidligere vedtak godkjent at ovennevnte inntekter brukes på gjeldsreduksjon

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene
Beløp i 1000

Avsetninger og bruk av avsetninger
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Netto avsetninger

Årsbudsjett Regnskap
hittil 2021 hittil 2021
9 000
22 094
34 447
65 541

Overføring til investering

Gjelder følgende prosjekter:
1,5 mill. kr til BKP - egenkapitalinnskudd.
0,5 mill. kr til Småhusprosjektet.
0,5 mill. kr til Bofelleskap Tverlandet.
6,5 mill. kr til utlån.

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
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9 000
22 094
14 410
45 504

Avvik i kr Årsbudsjett
hittil
2021
0
0
20 037
20 037

9 000
22 244
14 410
45 654

Prognose
9 000
22 244
14 410
45 654
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Dette gjelder mottatte øremerkede midler fra staten til utbetaling til bedrifter i henhold til
koronasituasjonen. Pengene er innbetalt under “andre generelle driftsinntekter” nevnt i kapitelet over,
og allerede avsatt på bundet fond. Videre har Nærings- og utviklingsavdelingen saksbehandlet
søknadene, og utbetalt i henhold til vedtak i formannskapet. Kommunen fikk en tilleggsbevilgning
innbetalt den 25. juni i år.

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

Denne posten viser bruk og avsetninger til disposisjonsfond for kommunens fellesområde. Som det
framkommer av tabellen under ble lå det inne et nettobeløp på 36,7 mill. kr i opprinnelig budsjett. Dette
ble økt med 68,7 mill. kr i årsregnskapsaken, til slutt ble det lagt inn en del bruk i tertialrapport 1 - 2021.
Slik framkommer kommunens budsjett på 14,4 mill. kr.

Sykefravær
Sykefravær

Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2019
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
Sykefravær 2. tertial 2020
Sykefravær 2. tertial 2021

8,66 %
8,63 %
9,07 %
6,91 %
7,86 %

Bodø kommune har etter årets 8 første måneder er sykefravær på 9,07 %. Dette er en økning på cirka
0,5 % sammenlignet med årstallene for årene 2019 og 2020. Det er i hovedsak Helse- og
omsorgsavdelingen som er driveren for denne utviklingen. Nå gjenstår 4 måneder som erfaringsmessig
sykefraværet ligger på rundt 8-10 % på kommunenivå.

Status politiske vedtak (tabell)
Økonomi og finans
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Oppdrag

Beskrivelse

Elevhjem

Rådmannen bes gå i dialog med Bodø
kommunale boligstiftelse og NFK om
bygging av elevhjem for elever i
videregående skole tilsvarende
konseptet Active Living i Narvik.
I gjeldende klima- og energiplan har
bystyret vedtatt en målsetting om 60
% kutt i klimagassutslipp innen 2030,
noe årets klimabudsjett viser er
innen rekkevidde. En rekke
sammenlignbare bykommuner har
imidlertid vedtatt høyere ambisjoner.
Bystyret har satt som mål at Bodø
skal være en foregangskommune
innen klima- og energiarbeidet, og
ber om at en målsetning om 70 %
kutt innen 2030 danner rammen for
kommende klimabudsjett.

Høynet klimamål

Status

Risiko Beskrivelse status

Iht. plan

Lav risiko Saken legges frem i bystyremøtet i
desember 2021.

Iht. plan

Høy risiko Kommunen arbeider fortløpende
med å utvikle klimatiltak for
utslippsreduksjoner i tråd med
politisk vedtatte målsetninger.

Næring og utvikling
Oppdrag

Beskrivelse

Klimamillionen

Klimamillionen er et
stimuleringstiltak rettet mot
næringslivet og andre relevante
aktører for å oppnå
utslippsreduksjoner i Bodøsamfunnet
i tråd med ambisjonene i Bodø
kommunes klima- og energiplan. Det
er behov for en stimuleringsordning
for å stimulere til
utslippsreduserende tiltak hos
samfunnsaktører i Bodø slik at våre
mål for samfunnet kan nås.
Støtteordningen skal lyses ut med
nærmere bestemte rammer og
kriterier, særskilt knyttet til konkrete
og målbare utslippsreduksjoner.
Prioriterte område med store
potensialer for utslippsreduksjoner
er eksempelvis innen bygg- og
anleggsbransjen, grønn luftfart eller
havbruk. Det avsettes 1 million fra
næringsfondet til formålet.
Rådmannen bes legge frem en sak
med kriterier og prioriteringer for
støtteordningen.
Rådmannen bes legge frem rapport
på hvilke resultater som er oppnådd
gjennom næringsfondet. Rapporten
inngår i kommunens årsrapport.

Næringsfondet
evaluering

Status

Risiko Beskrivelse status

Ferdig

Lav risiko Bystyret vedtok i møte 6.mai
retningslinjer og kriterier for
støtteordningen. Rådmannen følger
opp med annonsering og
«markedsføring» av ordningen.
Endelig tildeling i formannskapet 14.
oktober.

Ferdig

Lav risiko Bystyret behandlet i møte 25.mars
sak om evaluering av næringsfond og
vedtok samtidig endringer i
retningslinjene.

Administrasjon
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Oppdrag

Beskrivelse

Budtjenesten

Boklevering fra biblioteket til
kunder i Skjerstad og Saltstraumen
stoppet opp da den kommunale
budtjenesten ble nedlagt. Nå
foreslår rådmannen å reetablere
denne tjenesten, forutsetter
bystyret at det også innebærer at
boklevering til kunder i Skjerstad og
Saltstraumen reetableres fra
1.1.2021

Status

Gjennomgang av
Bodø kommune er medlem i flere
medlemskap i
sammenslutninger/foreninger. Vi
sammenslutninger/foreninger har fått henvendelser vedrørende
mulig medlemskap iUtmarkskommunenes
sammenslutningNFKK |
Nettverk for fjord- og
kystkommunerNorges
nasjonalparkkommunerEnergiportalen Bystyret
ønsker en sak med en komplett
oversikt over
sammenslutninger/foreninger vi er
medlem i, og som kan ha politisk
verdi for Bodø kommune. Bystyret
ønsker å vite hva det koster pr. år i
kontingent, og i omtrentlig tidsbruk
fra ansatte, samt en vurdering av
om vi fremdeles skal være medlem
der vi er, og om vi skal melde oss
inn i andre sammenslutninger.
IKT-strategi
Bodø har vedtatt en
digitaliseringsstrategi, bystyret bes
rådmannen utarbeide en helhetlig
IKT strategi som bygger opp under
digitaliseringsstrategien. Den skal
inneholde tiltaksplan hvor planlagte
prosjekter og investeringer
synliggjøres, i den sammenheng
skal det mål og
investeringskostnader med
prosjektet beskrives. Det bes også
om at status på eksisterende
prosjekter. Bystyret ber om sak ila
første halvår 2021.

Risiko Beskrivelse status

Iht. plan Lav risiko Budtjenesten ble redusert i 2020,
men ved en feiltakelse ble hele
budsjettet redusert til kr 0. Vi har
fremdeles en beslutning om å ha en
budbil i sentrum, og tjenesten til
Skjerstad og Saltstraumen er
dermed ikke vedtatt reetablert.
Kommunen har funnet en annen
løsning på boklevering til
Saltstraumen og Skjerstad.
Iht. plan Lav risiko Arbeidet er i prosess og sak
fremmes i løpet av 4. kvartal 2021.

Iht. plan Lav risiko Det kommer en politisk sak på dette
i juni 2021.

Oppvekst og kultur
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Oppdrag

Beskrivelse

Fotballhall

I tråd med investeringsplanen gis
Rådmannen fullmakt til å gå i dialog
med Mørkvedhallen SA for å finne
beste organisering for å realisere
bygging av fotballhall på Mørkved.
Eksisterende bevilgning er å anse
som forskuttering av spillemidler.

Iht. plan

Status

Lav risiko Bystyret har til sammen bevilget 52,5
mill. kr i investeringstilskudd, ingen
driftsmidler. Foreløpig beregnet
kostnader på noen forskjellige
størrelser på fotballhaller. Den mest
aktuelle plasseringen er øst for de
eksisterende hallene som inngår i
anlegget. Det er dialog med
Mørkvedhallen SA og
fotballklubbene i Bodø. Fram til tidlig
høst vil de bli utfordret til å svare ut
hva de kan forplikte seg til mht.
investering og framtidig drift.
Beslutning om valgt konsept
fremlegges bystyret gjennom politisk
sak, høsten 2021 og arbeidet med
økonomiplanen for 2022-2025.

ICORN

Ytringsfriheten er under press flere
steder i verden. Forfattere og
kunstnere med ulike uttrykk trues til
taushet, og flere er på flukt. Som
Europeisk Kulturhovedstad vil Bodø
forsvare ytringsfriheten gjennom et
solidarisk prosjekt og deltagelse i et
internasjonalt samarbeid. Det
framlegges sak som forbereder
Bodøs deltakelse i nettverket
International Cities Of Refuge
Network. I saken presenteres ulike
samarbeidspartnere og
finansieringsløsninger, herunder
tilknytning til Europeisk
Kulturhovedstad.

Iht. plan

Lav risiko Verbalen som gjelder ICORN er så
langt fulgt opp i form av et
arbeidsnotat som ble forelagt
samfunnsutvalget som referat i møte
den 10. mars i år. Saken ble framlagt
med følgende konklusjon og
anbefaling: Administrasjonen jobber
videre med organisering, forankring
og oppfølging av ICORN i Bodø. Det
skal identifiseres utgiftsdrivere og
finansieringsløsninger, og avklare
eventuelle sosiale og praktiske
utfordringer med det å være
ansvarlig for flyktninger innenfor
fribyordningen. Det er en ambisjon
om å legge frem sak om søknad om å
bli i ICORN.

Psykisk helse

Bodø kommune har siste årene
satset stort på psykisk helse blant
barn og unge. Bystyret ber
rådmannen legge frem en sak som
viser om ressursene er
hensiktsmessig fordelt mellom
barnehage, barne- og ungdomsskole
for å sikre at alle får tilgang til den
hjelpen de trenger.

Iht. plan

Lav risiko Utredning av saksforholdet pågår, og
det er nedsatt en tverrfaglig
arbeidsgruppe som vil ferdigstille
dette arbeidet før sommeren.
Administrasjonen vil deretter
utarbeide egen sak som framlegges
for velferdsutvalget etter
sommerferien.
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Satsing på
talentutvikling innen
filmproduksjon i nord

Bodø og Salten har over år
gjennomført filmfest Salten og har
gjennom dette gitt ungdommer
innsyn og erfaring i film som
historiefortelling. Bodø skal legge til
rette for talentutvikling innen
filmproduksjon og for en
videreutvikling av det profesjonelle
filmskapermiljøet. Det framlegges
sak som viser hvordan dette kan
gjennomføres ved bruk av egne
ressurser, Unge Stormen, og i et
samarbeid med NFK og eksterne
aktører som NRK; Filmfond Nord og
TVIBIT.

Ikke startet
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Verbalen om talentutvikling innen
filmproduksjon i nord drøftes som et
ledd i organisasjonsprosessen for
Ung Kultur. Det er nylig avholdt et
møte med Nordland fylkeskommune
om større filmsatsing i Nordland, heri
mulig bidrag fra fylkeskommunen til
en slik satsning. Det er ønskelig fra
begge parter å bygge videre på den
satsingen som Unge Stormen,
mediegruppen har gjort. Saken er
dermed ikke moden nok for politisk
behandling i juni møtet.
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Toaletter i
friluftsområder

Det er store utfordringer med
manglende toalett ved strender og i
friluftsområder. Det utredes og
framlegges sak som viser hvor
behovene er størst, og hvordan Bodø
kommune kan løse dette gjennom
ulike samarbeidspartnere. Det søkes
samarbeid med kunnskapsmiljø og
forvaltningsmyndigheter for
nasjonalparker for å utvikle en pilot
for framtidas SMART toalettløsning i
naturområder.

Iht. plan

Lav risiko Status for arbeidet med å utbedre
toalettforholdene i tilknytning til
friluftsområder i kommunen:
Ferdig: Toalett ved Vågønes gård ble
ferdigstilt og satt i drift i 2020.
Planlegges i 2021:
Strandåvika, Kjerringøy. Nåværende
utedo tatt av stormen sist vinter. I
samarbeid med grunneierforeningen
planlegges nytt fremtidsrettet anlegg
som forsøkes å få på plass snarest.
UU-tilpasset, lite lagerrom, plass for
søppeldunker og infotavler, 3000
liter lukket septiktank, 2 stk vacumtoalett, solceller, LED lys. Kostnad
beregnet til rundt 0,6 mill. kr,
finansieringsløsning ifm. 1. tertial. Se
forslag til budsjettreguleringer
Planlegges i 2022:
Soløyvasstranda. Det er dialog med
Soløyvatnet velforening om oppsett
av et enkelt toalett, type utedo.
Kostnad rundt kr 400 000,-. Kan
søkes om inntil 50 % statlig
medfinansiering i 2022.
Heia – Sjunkhatten nasjonalpark.
Kostnadsoverslag cirka 0,4 mill. kr.
Miljødirektoratet finansierer det
meste
Planlegges i 2023:
Offentlig toalett ved Mørkvedbukta
Renseanlegg. Renseanlegget er klart
for prøvedrift først høsten 2022, med
endelig overtakelse av anlegget
nærmere nyåret 2023. Toalettet vil
dermed kunne etableres-åpnes
tidligst i 2023.
Åltjønna pumpestasjon. Det
planlegges offentlig toalett ved
Åltjønna pumpestasjon, Alstad.
Denne vil etableres samtidig med
kyststi, og det anslås at
pumpestasjon med toaletter tidligst
kan tas i bruk sommer/høst 2023.
Avventes:
Rønvikfjellet. Er planlagt ifm.
byggingen av nytt hotell. Satt i bero
inntil byggestart av hotellet avklares.

Helse- og omsorg
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Oppdrag

Beskrivelse

Status

Det bes om en sak der behovet for et
eget brukerråd for hjemmeboende
som mottar pleie og omsorg blir
belyst, og eventuelt opprettet.
Bygging av omsorg +
I investeringsplanen ligger det en
betydelig investering i at kommunen
bygger Omsorg+ -boenheter til
brukere som en del av helsetrappa i
tillegg til andre boformer. En rekke
kommuner i landet har valgt å
benytte seg av borettslagsmodellen
og dermed tilby brukerne å eie egne
omsorgsboliger eller alternativt leie
fra kommunen. Det tilbys 45 %
investeringstilskudd fra staten pr dd.
Dette gis inntil en maksimal
byggekostnad pr leilighet. En slik
modell forutsetter gode vedtekter og
klausuler som sikrer den enkelte
beboer og deres behov i tillegg til at
en må sikre at leiligheten kan selges
videre gjennom prisregulering ved
utflytting av de enkelte leilighetene.
Gjennom en slik modell oppnår en
flere positive effekter. Brukerne får
eie sin egen bolig også når de har
behov for mer støtte og hjelp fra det
offentlige. Kommunen frigjør
betydelige investeringskostnader og
dermed en stor reduksjon i
kapitalutgifter på driftsbudsjettet.
Rådmannen bes derfor om å legge.
frem en sakt hvor denne modellen er
alternativ til den tradisjonelle
kommunale utbyggingen av
Omsorg+-prosjektet.
Korttidsplasser,
Bodø kommune får stadig flere eldre
rehabiliteringsplasser og eldre, og det er viktig at kapasitet,
sykehjemsplasser i
organisering og utnyttelse av
kommunen.
fagkompetanse gir et best mulig
tilbud til flest mulig.Bystyret ber om
at det legges fram en sak om
organiseringen av, og kapasiteten på
korttidsplasser, rehabiliteringsplasser
og sykehjemsplasser i
kommunen.Driften av Lillebølgen er i
dag underlagt Miljøtjenesten. I den
grad det legges opp til samdrift/felles
utnyttelse av kompetanse med
Sølvsuper helse- og velferdssenter,
understrekes det at beboerne på
Lillebølgen har særegne behov i
forhold til øvrige brukere og beboere
på senteret slik det planlegges
drevet. Det er derfor en forutsetning
at beboerne fortsatt skal ha et
botilbud med god miljøterapautisk
kompetanse som legger til rette for
meningsfullt innhold i hverdagen og
er godt tilpasset den enkeltes behov.

Iht. plan

Brukerråd for
hjemmeboende pleieog omsorgsmottakere

Risiko Beskrivelse status
Lav risiko Saken er under utredning. Det vil
fremlegges egen politisk sak.

Iht. plan

Middels Sak om Omsorg+ bygg er under
risiko utredning, og vil bli fremlagt for
bystyret i desember.
Administrasjonen vil følge opp
mulighetene for alternative
finansieringsmuligheter i det videre
arbeidet med prosjektet.

Iht. plan

Middels Det henvises til to politiske saker
risiko som fremlegges for bystyret i
oktober. I sak om Smart Helse
(forprosjekt) fremgår
kapasitetsutfordringer i årene som
kommer, og anslag på behov for
heldøgns omsorgsplasser
(langtidsplasser sykehjem,
korttidsplasser mv.). Videre vises det
til sak som omhandler flytting og
krav om nedtrekk på
Rehabiliteringsavdelingen. Også den
saken legges frem for bystyret i
oktober.
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Omsorgsbolig/omsorg + Det bes om en utredning om
ved Furumoen
utvikling av Furumoen sykehjem der
omsorgsboliger blir sett i en
sammenheng med sykehjemmet og
de fasiliteter som finnes der, nemlig
lege, fysioterapi, frisør, kjøkken/kafé,
hjemmetjeneste. Det er et ønske at
ved videre utvikling av
omsorgsboligtilbudet kan Skjerstad
bygningsstiftelse benyttes som
verktøy, noe som vil medføre at
Bodø kommunes investeringsnivå
ikke vil bli påvirket av
utbyggingskostnadene. Skjerstad
bygningsstiftelse har pr. i dag 6
leiligheter som er definert som
eldreboliger/omsorgsboliger, og
lokalisert i nær tilknytning til
Furumoen og hjemmetjenestens
base. Det som vil være mulig er å
videreutvikle dette området med
flere omsorgsboliger, tilrettelagt for
omsorg +. Det vil gi et fullverdig,
helhetlig botilbud i tråd med de tre
øverste trinnene på omsorgstrappa,
eldrebolig, omsorg+ og sykehjem. På
denne måten kan kommunen
beholde eksisterende og nødvendige
sykehjemsplasser inkludert
demensplasser, og få tildelingsrett til
boliger med omsorg+ standard.

Forsinket

Høy risiko Saken er fortsatt under utredning.
Det fremlegges politisk sak til
bystyret i desembermøtet. Vedtatt
nedtrekkskrav på Furumoen kan ikke
realiseres i 2021.

Teknisk
Oppdrag

Beskrivelse

Belysningsstrategi

En bevisst tilnærming til lyssetting
kan gi økt trivsel, større
trygghetsfølelse, redusert energibruk
og mindre lysforurensing i Bodø by.
Bystyret ber om at det utarbeides en
belysningsstrategi som tar for seg
disse temaene.

Status
Forsinket

Risiko Beskrivelse status
Høy risiko Uklart omfang.
Ingen interne ressurser innen
fagområdet. Må trolig kjøpe
tjenesten eksternt. Dette kan bety
behov for bevilgning.
Det undersøkes opp mot Bodø 2024
om det kan dras veksler på deres
ønske om å få til en lysfestival.

Kommunenes Fellesområde
Oppdrag

Beskrivelse

Avtaler

Faste avtaler skal innarbeides med
årlig rapportering som inngår i
kommunens årsrapport.

Status
Iht. plan
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Risiko Beskrivelse status
Lav risiko Dette skal innarbeides i ny mal til
årsberetningen for 2021.

Tertialrapport 2-2021

Investeringer
Stimuleringsprosjekter som følge av Covid-19
9275 Oppgradering gymsal Kjerringøy og uteareal
Utbedring av gymsal er ferdigstilt. Det pågår kontraktsforhandlinger for uteområdet, og det er forventet
at prosjektgjennomføring er ferdig innen juni 2022.
9365 Miljøtjenesten Vollen aktivitetssenter
Tilpasning av lokaler i tidligere Vollen sykehjem for samlokalisering av Symra Dagsenter og Notveien
aktivitetssenter. Det er pr utgangen av august 2021 et merforbruk på kr 231 000,-. Manglende
finansiering vil foreslås omdisponert når alle kostnader er registrert.
9373 Fasaderehabilitering Gamle Riksvei 18
Fasadeplatene ved Gamle riksvei 18 (Rehabiliteringstjenesten, bokollektiv og boliger) har vesentlig
vedlikeholdsbehov og i fasaderehabiliteringen medtas utskifting av vinduer, klimaskall, innbygging av
balkonger, samt solcellepanel på fasaden.
Jobben skal gjennomføres som totalentreprise. Som har vært utlyst og entreprenør er kontrahert.
Jobben med opsjoner er på kr 46 mill. inkl. mva.
Arbeidet skal gjennomføres av totalentreprenør Gunvald Johansen Bygg AS.
Fremdrift: Oppstart 01.10.2021 og ferdigstilles 5.12.2022

Prosjekter i gjennomføring med mulig behov for økt finansiering
9256 Utvidelse Bodøsjøen skole
Fremdrift: Oppstart grunnarbeider etter påske 2021. Anbudskonkurranse for modulbygget ble mislykket,
og prosjektet ble satt på vent. Grunnentreprisen har midlertidig ferdigstilt arbeidene for å sikre HMS og
midlertidig bruk. Vurdering av markedssituasjonen gjennomføres ved årsskiftet 2021/2022.
9251 Mørkvedbukta skole
Prosjektet er i sin siste fase. Entreprenør er forsinket i forhold til overlevering. En ser imidlertid at dato
for innflytting av skole og barnehage ikke skal endres.
En sannsynlig merkostnad vil bli i størrelsesorden 7-8 millioner.
Hvor stor merkostnaden vil bli, er avhengig av hvordan sluttoppgjøret faller ut til høsten.
9856 Salten krematorium
Prosjektet har pr utgangen av august kr 8,9 millioner til disposisjon. Prosjektet har et kostnadsestimat på
kr 30 millioner. Manglende ramme på kr 21 millioner foreslås omdisponert fra ID9940 – Rehabilitering
og utvikling av bygg og ID9369 – Energieffektiviseringstiltak.
9282 Løding barnehage
Prosjektet er forsinket grunnet avklaringer som må foreligge med hensyn til behov og finansiering.
Estimert forsinkelse er 3 måneder ift. opprinnelig fremdriftsplan.

Side 14 av 37

Tertialrapport 2-2021
9751 Startlån
Kommunens ramme for startlån 2021 på 200 mill. kr blir brukt opp i oktober. Rådmannen ber om
godkjenning av økt ramme på 50 mill. kr.
Finansierte prosjekter under planlegging
9385 Nytt Helsehus
Videreføringsprosjekt (Nytt Helsehus - Oppstart programmering) er ferdigstilt i mai 2021.
Videreføringsprosjektet er en kartlegging og forbedring av de tjenester som Bodø kommune skal ha inn i
et felles helsehus. Det er avklart at NLSHs finansielle status gjør at prosjektet planlegges ut fra at Bodø
kommune gjennomfører nytt Helsehus uten samarbeid med andre parter om selve byggeprosjektet.
Sluttrapport fra videreføringsprosjektet er mottatt og det er gjennomført kostnadskalkyle og
usikkerhetsanalyse.
Det er vedtatt i bystyret i mars 2021 å forhandle med NFK om erverv av tomteareal i Thalleåkeren for
nytt helsehus. Forhandlinger pågår.
Mulighetsstudiet har kostet cirka 3 mill. kr. Videreføringsprosjektet har kostet ca. 4,5 mill. kr. Midlene er
mellomfinansiert og koordinert med HO.
Det arbeides med å fremme en politisk sak til bystyremøtet 9. desember for å foreslå videre arbeid med
nytt helsehus i Bodø.
9241 9760 Alstad barneskole
Alstad barneskole er nå i gang med programmeringsfasen. Kontrahert rådgiver (Sweco Norge) skal
ferdigstille fasen i november.
Mulighetsstudiet ble gjennomført i 2018-2019, med ferdigstillelse i vår. Denne fasen har belastet
prosjektet med i underkant av 2,6mill. Budsjettet for inneværende fase er ca. 3 mill. kr. Rådgiverens
honorarbudsjett for programmeringsfasen samsvarer godt med dette.
Byutvikling har opplyst om at tomta må reguleres. I kostnadsvurderingen fra mulighetsstudiet er dette
ikke hensyntatt. Det inngår en ny kostnadsvurdering med tilhørende usikkerhetsanalyse nå i
programmeringsfasen.
Tentativ framdriftsplan for prosjektet viser byggestart i 02/2023, med ferdigstillelse i 07/2024.
9241 Mulighetsstudie Østbyen skole
Prosjektet har vært stanset. Oppstart avhenger av konseptavklaring og planlagt levetid. Kostnader for
dette er enda ikke klart.
9538 Fotballhall Mørkved
Finansieringssituasjon for Fotballhallen er pt uklart. Estimat for 11’er bane ligger på 230 mill. kr. OKidrett kommer med politisk sak som drøfter situasjonen.
9256 Hallsituasjon Rønvik
Prosjektet startet høst 2020. Mulighetsstudie klart i løpet av 2021.
Omsorg+
Politisk sak kommer til bystyret desember 2021. Brukergruppe, tomt, driftskostnader og fremdrift vil
presenteres.
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Øvrige prosjekter som ikke er nevnt går iht. vedtatt plan/rammer.
Budsjettreguleringer:






Startlån, økt utgift 50 mill. kr
Salten krematorium 21 mill. kr
KLP egenkapitaltilskudd 1,3 mill. kr
Salg av eiendom, redusert inntekt 70 mill. kr
Innfrielse av lån 198,9 mill. kr

Befolkningsutvikling 2. Kvartal 2021
Folketall ved inngangen av
kvartalet
Født
Døde
Fødselsoverskudd
Innvandring
Utvandring
Innflytting, innenlands
Utflytting, innenlands
Nettoinnflytting, inkl. inn og
utvandring
Folkevekst
Folketallet ved utgangen av
kvartalet

1.Kvartal 2020

2.Kvartal 2020

3.Kvartal 2020

4.Kvartal 2020

1.Kvartal 2021

2.Kvartal 2021

52 357

52 387

52 397

52 516

52 560

52 679

127
92
35
96
21
326
406

127
89
38
80
47
396
457

137
73
64
120
38
771
798

117
74
43
111
44
363
427

161
87
74
106
67
379
373

142
65
77
137
108
421
540

-5

-28

55

3

45

-90

30

10

119

44

119

-13

52 387

52 397

52 516

52 560

52 679

52 666

Befolkningsutvikling
Per 1. juli 2021 teller Bodøs befolkning 52 666 innbyggere. Netto tilvekst i løpet av første halvår var
106 innbyggere. Fødselsoverskuddet var på 151 stk per første halvår i år, og kommunen har en
fraflytting på 45 stk. Snittveksten etter første halvår ligger på 217 stk i perioden 2000-2020. Veksten
hittil i år er derfor på 0,20 %.
Det er fødselsoverskuddet som drar opp, og står for 151 av de 106 nye innbyggerne. Vi må tilbake til
2014 for å finne så stort fødselsoverskudd, da var det på 165 stk. Nettoflyttingen sto for en fraflytting på
45 innbyggerne. Her må vi tilbake til 2001 for å finne et år som hadde svakere tall.

Status klimaoppdrag og -oppgaver
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Oppdrag

Beskrivelse

Status

Fossildreven anleggsmaskin byttes ut En omlegging til utslippsfrie maskiner vil bidra til å
med utslippsfri anleggsmaskin
redusere klimagassutslippene fra byggeplassene. Utslipp
fra byggeplass er en vesentlig komponent fra et
byggeprosjekts totale klimagassregnskap. Omleggingen
krever en tilpasning eller ombygging eller utskiftning av
entreprenørenes og kommunens maskinparker. I dette
klimabudsjettet er det lagt inn utslippsreduksjon ved å
skifte ut kommunalt fossildrevne anleggsmaskiner med
utslippsfrie elektriske anleggsmaskiner i hele
planperioden. Tiltaket skal gi kommunen verdifull
erfaring med utslippsfri teknologi i egen virksomhet.
Kostnad for innkjøp er beskrevet i eget avsnitt om
økonomiske bevillinger

Forsinket

Fossilfrie anleggsplasser ny kommunal I perioden 2009 – 2020 ble den kommunale
bygningsmasse
bygningsmassen økt med 62 034 m2, og det antas at
kommunen i den kommende planperioden 2020-2030 vil
bygge tilsvarende areal. Gjennom å stille krav til fossilfrie
og utslippsfrie anleggsplasser kan dette gi en total
utslippsreduksjon på 2 916 tonn CO2 - gitt en oppnår en
komplett fossil- og utslippsfri byggeplass. Kommunens
ambisjonsnivå bør legges høyt, og det foreslås en
utslippsreduksjon på 50% av det totale potensialet. Dette
vil medføre et redusert utslipp beregnet til 1458 tonn
CO2-ekvivalenter i planperioden.

Iht. plan

Risiko Statusbeskrivelse
Høy risiko Klimabudsjettet har en bevilling i 2021 på 2,5 mill. kr til
kjøp av utslippsfri anleggsmaskiner i kommunal drift. I
hele planperioden 2021 – 2024 er det satt av 10 mill. kr til
formålet. Det er til nå benyttet cirka 1 mil. kr av midlene
til kjøp av elektriske varebiler og tilhørende
ladeinfrastruktur. Det pågår pr nå ingen prosess med
anskaffelse av utslippsfri anleggsmaskin, men kommunen
følger med på markedsutviklingen for slike maskiner.
Tilgangen på slike anleggsmidler er svært begrenset per
dags dato, og det er kun mulig å anskaffe ombygde
fossildrevne anleggsmaskiner. Det antas at tilgangen på
slike maskiner vil å øke ved økt etterspørsel av slike
anleggsmaskiner. Investeringsmessig er utslippsfrie
anleggsmaskiner per nå 3 ganger så dyre i innkjøp enn en
tilsvarende fossildrevet maskin. Utslippsfrie
anleggsmaskiner krever videre tilrettelagt infrastruktur.
En slik investering vil dermed kreve økt bevilling over
investeringsbudsjettene. Den totale
investeringskostnaden vil kunne reduseres noe ved å
søke om klimasatsmidler. Imidlertid er det kun mulig å få
maksimalt 75 % av merkostnadene til en slik investering.
Før prosessen med anskaffelse av slik maskin kan starte
må det først bevilges økte ordinære investeringsmidler i
kommende økonomiplanperiode 2022-2025.
Leveringstiden for ombygde maskiner antas å være på
over 1 år, slik at en slik maskin tidligst kan være på plass i
2023. Det arbeides likevel løpende med tiltak.
Høy risiko Det arbeides videre med mulige tiltak som rapportert til
T1 og det vurderes hvordan klimabudsjettet kan brukes i
andre prosjekt for stimulere til klimareduserende tiltak
som gir effekter for klimabudsjettet i lokale utslipp i Bodø
kommune.

Tertialrapport 2-2021
Klimakommunikasjon

Plan og samfunn, Bodø kommune.

Ferdig

Klimamillionen

Klimamillionen er et stimuleringstiltak rettet mot
næringslivet og andre relevante aktører for å oppnå
utslippsreduksjoner i Bodøsamfunnet i tråd med
ambisjonene i Bodø kommunes klima- og energiplan. Det
er behov for en stimuleringsordning for å stimulere til
utslippsreduserende tiltak hos samfunnsaktører i Bodø
slik at våre mål for samfunnet kan nås. Støtteordningen
skal lyses ut med nærmere bestemte rammer og
kriterier, særskilt knyttet til konkrete og målbare
utslippsreduksjoner. Prioriterte område med store
potensialer for utslippsreduksjoner er eksempelvis innen
bygg- og anleggsbransjen, grønn luftfart eller
havbruk. Det avsettes 1 million fra næringsfondet til
formålet. Rådmannen bes legge frem en sak med kriterier
og prioriteringer for støtteordningen.

Ferdig

Lavere byggesaksgebyrer

Forsinket
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Lav risiko Vi har fått ekstern finansiering gjennom skjønnsmidler
hos statsforvalteren til å styrke satsingen på
klimakommunikasjon. Det ble lyst ut en rådgiver-stilling
før sommeren, og det er nå tilsatt en person i 100
prosent med oppstart senest 1.1.2021. I tillegg til
arbeidet med klimabudsjettet vil rådgiveren også arbeide
med handlingsplan naturmangfold.
Lav risiko Søknadsfrist for midler fra Klimamillionen var
1.september 2021. Det kom inn fem søknader, på et
totalt beløp på 1 651 250 kr. Det skrives innstilling på
fordeling av midlene til søkerne etter hvordan de ulike
prosjektene oppfyller kriteriene og vilkårene for
Klimamillionen. Formannskapet vedtar innstillingen
14.oktober 2021.

Lav risiko Det er utarbeidet forslag til rutine og søknadsskjema. For
at fordelingen av midlene skal gjøres rettferdig foreslås at
byggesak vurderer hvem skal få nedsatte gebyrer mot
slutten av året, gjennom tilbakebetaling av betalte
gebyrer etter søknad. Summen kan virke noe lav for at
det skal få store implikasjoner for de store prosjektene.
Tiltaket gjennomføres kommende år, og de utarbeidede
kriterier legges på nettsidene fra starten av året, med
tydelig informasjon om hvordan ordningen vil fungere.
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Pilotprosjekt vei Sjøgata

Økt bruk av biodiesel i kommunale
anleggsmaskiner

Veiprosjektet i Sjøgata er valgt ut som et pilotprosjekt
innen klima- og miljøvennlige kommunale anleggsplasser.
Veiprosjektet skal teste ut flere klimastrategier, og det er
særlig fokus på anskaffelsesstrategiene. Det vil bli stilt
krav om bruk av anleggsmaskiner som kan bruke avansert
biodiesel. Det antas at veianlegget vil bruke 2 500 liter
diesel i anleggsperioden. Ved å erstatte diesel med
avansert biodiesel kan det oppnås en utslippsreduksjon
på 2,68 kg CO2- ekvivalenter per liter. Dette gir en total
utslippsreduksjon på 6,7 tonn CO2 for det totale
veiprosjektet. Merkostnaden ved bruk av biodiesel er
beskrevet i avsnitt om økonomiske bevilgninger.
Kommunen bruker årlig cirka 236 000 liter diesel i egen
maskinpark. Ved å erstatte diesel med avansert biodiesel
kan det oppnås en utslippsreduksjon på 2,68 kg CO2ekvivalenter per liter. Det foreslås at opp mot 50% av det
årlige dieselforbruket erstattes med avansert biodiesel i
planperioden, med en årlig utslippsreduksjon på 316
tonn CO2- ekvivalenter. Det er en ambisjon at det øvrige
dieselforbruket erstattes av utslippsfri teknologi over tid.
Bruk av biodrivstoff er en løsning som er tilgjengelig i
dag, og et klimatiltak som kan innføres og gi effekter på
kort sikt. Dette må ses på som en viktig del av veien mot
fullstendig utslippsfri anleggsvirksomhet, men på lengre
sikt vil utslippsfri teknologi, eksempelvis elektrisitet eller
hydrogen på både kjøretøy og maskinpark være
nødvendig å innføre. Merkostnaden ved bruk av biodiesel
er beskrevet i avsnitt om økonomiske bevilgninger.

Ikke startet

Ikke startet
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Høy risiko Vi har bedt om rapport for muligheter for redusere
utslipp fra dette prosjektet. Denne vil danne grunnlaget
for hvilke muligheter vi har for å redusere utslippene i
forbindelse med anlegget. Våre første tanker om å
redusere utslipp via krav om biodiesel faller bort da dette
ikke vil bidra til reduksjon nasjonalt. Vi har hatt dialog
med entreprenørnæringen lokalt om utviklingen i
bransjen og de muligheter som er for reduksjon av
utslipp. Så langt ser det ut til at vi kan prøve å få redusert
utslipp i deler av anlegget. Vi undersøker også muligheter
for hvordan det kan stilles krav og hvordan effekt av tiltak
kan gjøres målbare.
Høy risiko Regjeringen la fram stortingsmeldingen «Klimaplan for
2021-2030» 8.januar 2021 med noen nye nasjonale
føringer for b.la biodrivstoff. Fra 2022 skal
omsetningskravet på biodrivstoff også omfatte
anleggsdiesel. Miljødirektoratet har vurdert at
klimaeffekten ved kjøp av flytende biodrivstoff i
offentlige anskaffelser i veitransport er svært begrenset
fordi bruken av flytende biodrivstoff i veitransport er
regulert av et omsetningskrav. Når omsetningskravet om
et år også vil gjelde avgiftsfri diesel vil denne
utfordringen da også gjelde anleggssektoren. Dette vil si
at netto klimaeffekt av krav om biodrivstoff i
anleggsmaskiner fra Bodø kommune vil være lik null.
Miljødirektoratets anbefaling er at offentlige anskaffelser
brukes målrettet til innfasing av løsninger som ikke er
omfattet av omsetningskrav, som nullutslippsløsninger.
Klimabudsjettet har to tiltak knyttet til bruk av
biodrivstoff. Dette er pilotprosjekt Sjøgata, som har
bevilling til bruk av biodiesel i anlegget. Det andre tiltaket
er økt bruk av biodiesel i kommunale anleggsmaskiner.
Rådmannen foreslår at midlene på 2,1 mill. kr på både
drift og investering for hele planperioden 2021 - 2024
omdisponeres til gjennomføring av anleggsprosjekter
med stort klimafokus. Driftsmidlene disponeres til tiltak i
prosjektet og på anleggsplassen som sikrer
utslippsreduksjoner, og gir gode erfaringsdata til andre
kommende anleggsprosjekter. Rådmannen anbefaler at
kommunen starter dette arbeidet i veiprosjektet Sjøgata.

Tertialrapport 2-2021
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Kommunens tjenesteområder
Administrasjon
Status økonomi
Beløp i 1000

Område

Årsbudsjett Regnskap
hittil 2021 hittil 2021

Sum

91 658

100 351

Avvik i kr Årsbudsjett Årsprognose i
hittil
2021
kr
-8 693

133 470

100

Kommentar til status økonomi

Avdelingen styrer mot balanse i 2021. Da er det tatt høyde for koronautgiftene og at IKT får dekt 0,5
mill. kr i ytterligere advokatutgifter. En del av innsparingskravene er midlertidig løst ved hjelp av
vakanser i 2021. Det vil påløpe saksomkostninger til en berammet rettsak i oktober (cirka kr 0,5 mill. kr),
og vi har merkostnad på datasikkerhet (personellkostnader) i størrelsesorden 0,3 mill. kr.
Det er nivået på antall lærlinger som er hovedårsak til at vi går mot balanse i 2021. Det har vært
utfordrende å få inn så mange lærlinger som man ønsker, og det er satt i gang ulike tiltak for å sikre at vi
når måltallet.
Det jobbes med å finne løsninger på alle innsparingskrav, men dette må jobbes med kontinuerlig og i
takt med omstilling og naturlig avgang og vil ta noen tid. Inntektspotensialet er satt høyt og vi ser at
skisserte inntekt kan ha blitt satt for høyt.
Budsjettregulering:


Advokatutgifter til rettsak, økte utgifter kr 500 000,-.

Status økonomiplantiltak
Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak
Innsparingstiltak
Fra tidligere ØP - Innsparingstiltak
rest AA

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr
-3 439

-3 439

0

-1 500

-800

-700

-947

-947

0

-900

-600

-300

Nedtrekk stilling AA

-800

-800

0

Økt inntekt IKT-tjenester

-500

-500

0

Uspesifisert nedtrekk

-478

-478

0

Redusert sambandsleie
Fra tidligere ØP - Innsparingstiltak
HR
Nedtrekk funksjon frikjøp
tillitsvalgte, HVO og husleie,

Status

Ferdig
I arbeid
I arbeid
I arbeid
I arbeid
I arbeid
Ferdig

Risiko Statusbeskrivelse

Fordelingsforslag
utarbeidet, fordelt ut.
Håper på endelig
avklaring før ferien.
0,5 stilling OU trukket
Fra rådmannens forslag
- jobbes fortsatt med.
2021 ligger fordelt ut på
IKT og servicetorg.
God kontroll
Fordelingsforslag
utarbeidet, fordelt ut.

Tertialrapport 2-2021
Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Status

I arbeid

Risiko Statusbeskrivelse

Fakturering av
tjenester, ligger på
1795.
God kontroll.

Økt inntekt tjenesteavtaler

-300

-300

0

Prosjektfinansiering IKT stilling

-250

-250

0

I arbeid

Revidering erkjentlighetsordningen

-200

-200

0

Ferdig

Effektuert 2021.

Fra tidligere ØP - Innsparingstiltak
kommunikasjon

-100

-100

0

Ferdig

Andel reise/kurs kutt

-422

-422

0

-244

-244

0

-224

-224

0

Frigjøring lønnsmidler
1704
Andel AA, fordelt ut på
kontorene i 2021.
Andel AA, fordelt ut på
kontorene i 2021.
Andel AA, fordelt ut på
kontorene i 2021.

-10 304

-904

-1 000

Adm kutt stillinger økonomiplan
2021 - 2024
Innsparingskrav reduserte
avtalekostnader
Sum tiltak

Ferdig
Ferdig
Ferdig

Sykefravær
Sykefravær

Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2019
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
Sykefravær 2. tertial 2020
Sykefravær 2. tertial 2021

7,34 %
5,31 %
3,18 %
3,80 %
2,05 %

Avdelingen har et meget lavt sykefravær. Hittil i år ligger det på 3,18 % , noe som er godt under
kommunens målsetning. Trenden er også nedadgående. De ulike kontorene jobber godt med
oppfølgingen av de syke.

Oppvekst og kultur
Status økonomi
Beløp i 1000

Område
20-OK ØVRIG

Årsbudsjett Regnskap Avvik i kr Årsbudsjett Årsprognose i
hittil 2021 hittil 2021
hittil
2021
kr
2 496

3 601

-1 105

-3 080

0

21-GRUNNSKOLE

413 945

387 170

26 775

612 594

-3 940

22-BARNEHAGE

280 343

285 056

-4 713

403 641

2 343

23-BARNE OG FAMILIE

68 533

74 107

-5 574

110 265

-6 074

24-KULTUR

60 502

65 066

-4 564

93 801

0

25-FLYKTNING

-6 209

-20 245

14 036

-33 566

0

26-BARNEVERN

55 261

63 803

-8 542

102 718

-8 977

874 871

858 558

16 313

1 286 374

-16 647

Sum
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Kommentar til status økonomi

Oppvekst- og kulturavdelingens prognose for 2021 per 31. august antyder et merforbruk på 17 mill. kr.
Avdelingens utfordringsbilde er i stor grad det samme som ved utgangen av årets 1. tertial. OKavdelingens innsparingstiltak i 2021 utgjør til sammen 49 mill. kr hvorav man har effektuert nærmere 38
mill. kr per 2. tertial. En stor andel av innsparingene er effektuert gjennom en generell reduksjon i
kostnadsprofil og ikke permanente løsninger.
Driftsresultatet for grunnskole ligger an til å ende opp med et merforbruk på nærmere 4 mill. kr, hvorav
driften av Bodø voksenopplæring (BVO) representerer om lag 2,5 mill. kr. Fra og med høsten 2021 er det
iverksatt en rekke tiltak som vil bidra til å harmonisere aktivitetsnivået til BVO i forhold til de reduserte
elevtallene. Til tross for disse tiltakene forventes det ikke at man vil lykkes med å drifte i balanse ved
årets slutt. En vesentlig årsak til dette skyldes uforholdsmessig høye leiekostnader i forhold til dagens
elevtall. Tjenesten har beregnet tomgangsleien til 2 mill. kr og i prognosen for grunnskole legger man til
grunn at BVO kompenseres tilsvarende gjennom særskilt overføring fra flyktningkontoret. Det jobbes
med å finne alternativ utnyttelse av de ledige arealene i samarbeid med UE.
Tjenesten forventer et merforbruk på 9 mill. kr, noe som er uendret siden 1. tertial. Tiltaksprofilen innen
barneverntjenesten har hatt en positiv utvikling i perioden. Dette gjelder særlig andelen aktive
fosterhjem. Fortsetter denne utviklingen vil det bidra til å redusere tjenestens forventede merforbruk.
Høyt sykefravær innenfor barnevernet bidrar til at antall fristbrudd i forhold til 3. måneders fristen har
hatt økt betydelig i løpet av de siste månedene. Tjenesten har imidlertid lyktes i å få på plass vikarer
etter sommerferien og styrkingen av bemanning forventes å redusere etterslepet på
saksbehandlingssiden.
Aktiviteten innen flyktningetjenesten har tatt seg opp i 2021 og per august har man bosatt totalt 48
personer hvorav 15 er familiegjenforeninger. I tillegg til dette er det planlagt 17 bosettinger i september.
Flyktningkontoret forventer at følgelig at man vil lykkes i å bosette det budsjetterte antall flyktninger og
familiegjenforente noe som forventes å bidra til et positivt driftsresultat. Det forutsettes imidlertid at et
eventuelt mindreforbruk avsettes på Flyktningefondet i tråd med gjeldende vedtekter og prognosen for
området flyktning innebærer en drift i balanse.
Barne- og familieenheten forventer et underskudd på 6 mill. kr. Underskuddet skyldes utelukkende et
forventet merforbruk i tilknytning til spesialpedagogisk fagteam og lønnrefusjoner til styrking av
grunnbemanningen i både private og kommunale barnehager.
Virksomhetene innen OK avdelingen er kompensert med totalt 4,1 mill. kr for de ekstrautgifter man har
hatt i tilknytning til pandemien, og som er regnskapsført på prosjekt «Korona» per 31. august.
Budsjettregulering:


Sinus kafe, forebyggende arbeid mot utenforskap, økt utgift kr 70 000,-

Status økonomiplantiltak
Rammeendringer i økonomiplanen
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Beløp i 1000

Tiltak
Vedtak forrige periode

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Status

Risiko Statusbeskrivelse

-200

-200

0

Ferdig

Ressursmøtene

250

250

0

Ferdig

Ressursmøtene

Personalkostnader grunnskole

13 086

13 086

0

Ferdig

Ressursmøtene

Sum

13 136

13 136

0

-23 086

-23 086

0

Ferdig

Ressursmøtene

-5 000

0

-5 000

-2 000

-2 000

0

Rekrutteringstillegg
Terapiridning

Innsparingstiltak
Personalkostnader grunnskole
Uspesifisert tiltak - Endret
tiltaksprofil, BARNEVERNET
Endring i struktur; spesialpedagogisk
hjelp og spesialundervisning
Innsparingskrav grunnskolekontoret
fra 2019

I arbeid

Tidkrevende prosess

Ferdig

Ressursmøtene

Ferdig

Ferdig

Oppnådd effekt
gjennom sammenslåing
av barnehage og
grunnskole
Lar seg ikke realisere i
2021
Ressursmøtene

Ferdig

Ressursmøtene

-2 000

-2 000

0

-2 000

0

-2 000

-1 419

-1 419

0

Rådgivende pedagoger i grunnskolen

-1 300

-1 300

0

Effektivisering av barne- og
familieenheten

-1 000

-500

-500

Mottakstilbud for elever

-400

-400

0

Ferdig

Delvis effekt oppnådd
ved omstrukturering
Ressursmøtene

Newton

-300

-300

0

Ferdig

Ressursmøtene

Organisering på grunnskolekontoret

-200

-200

0

Ferdig

50 % stilling pensjonert

Andel reise/kurs kutt

-1 820

-1 820

0

Ferdig

Innsparingskrav reduserte
avtalekostnader

-1 790

0

-1 790

Adm kutt stillinger økonomiplan
2021 - 2024

-1 135

0

-1 135

Nedtrekket er fordelt
internt i OK avd
Ikke avklart hvordan
dette skal fordeles i OK
avd
Ikke avklart hvordan
dette skal fordeles i OK
avd

Sum

-43 450

-33 025

-10 425

Sum tiltak

-30 314

-19 889

-10 425

Uspesifisert tiltak - Tilpasning
demografi, Spes.ped fagteam
Foreldrebetaling SFO, oppjustert til
gjennomsnittlig nivå KG13

Ikke startet

I arbeid

Ikke startet

Ikke startet

Sykefravær
Sykefravær

Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2019
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
Sykefravær 2. tertial 2020
Sykefravær 2. tertial 2021

8,57 %
8,31 %
8,05 %
6,43 %
6,68 %

Helse- og omsorg
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Status økonomi
Beløp i 1000

Område
30-HO ØVRIG

Årsbudsjett Regnskap Avvik i kr Årsbudsjett Årsprognose i
hittil 2021 hittil 2021
hittil
2021
kr
38 286

22 791

15 494

64 774

0

31-INSTITUSJONER

240 695

242 300

-1 605

374 216

-3 005

32-HJEMMETJENESTEN

183 199

185 434

-2 234

280 339

-1 858

33-MILJØTJENESTEN

172 432

176 228

-3 795

263 759

-5 685

34-TILDELING

118 284

48 085

70 199

99 562

-8 901

35-HELSE

77 988

104 211

-26 222

109 255

-6 623

36-NAV

49 761

54 498

-4 737

76 286

-1 441

2 357

915

1 442

3 918

0

883 003

834 462

48 542

1 272 110

-27 514

37-BOLIGTJENESTEN
Sum

Kommentar til status økonomi

Helse- og omsorgsavdelingen er en av kommunens to store avdelinger, med en netto driftsramme i 2021
på 1,23 mrd.kr. Avdelingen kjennetegnes av økende oppgavemengde, vekst i tjenestenivå og økende
kompleksitet. Det er samtidig høyt fokus på gjennomføring av utviklingsprosjektene som skal sikre en
fremtidsrettet og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.
Driftsituasjonen er likevel svært krevende i en pågående pandemi, samtidig som det arbeides med store
innsparingskrav i gjeldende økonomiplanperiode. Av de totale innsparingskravene på 68 mill. kr for 2021
har avdelingen effektuert 45 mill. kr per 2 tertial.
De to største utfordringene for avdelingen er for det første at avdelingen skal ta ned tjenestenivå og
tilbud, mens det er en stor økning i krav og behov. Sykepleierne rapporterer en stor arbeidsbelastning
og svært syke pasienter, som kommer ut tidligere fra Nordlandssykehuset enn før, og som stiller store
krav til kompetanse. For det andre har avdelingen en kritisk situasjon knyttet til å rekruttere og beholde
sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Mangelen på fagpersonell øker i 2021, noe som stiller
stadig økte krav til våre ansatte. I tillegg medfører mangelen på sykepleiere til store kostnader til innleie
og overtid, hvor budsjettrammer er svært begrenset.
Situasjonen har utviklet seg negativt over tid, og lederne ute i virksomhetene rapporterer store
utfordringer. Situasjonen fører til høy arbeidsbelastning på grunn av vakante stillinger, høyt sykefravær,
samt økt bruk av overtid og private vikarer. I tillegg har avdelingen også store utfordringer med at et
økende antall sykepleiere som nå når pensjonsalder.
Den grunnleggende driften i pleie og omsorg er det vesentligste innenfor vedtatt ramme. Dette er en
trend som har holdt seg gjennom 2020 og 2021.
Det arbeides løpende med implementering av heltidskultur i pleie og omsorg. På grunn av
driftssituasjonen er imidlertid planlagt innføring av heltidskultur forsinket, og heltidskulturmidlene vil
ikke bli brukt i sin helhet i 2021. Midlene ses inneværende år opp mot de generelle innsparingskravene
til HO, men vil bli satt i drift fra februar 2022.
Koronautgiftene har blitt kompensert ved T2, og det er forventet at avdelingen vil ha et merforbruk på
28 mill.kr ved årets slutt. Merforbruket skyldes uløste effektiviseringskrav på ca 23 mill. kr. Øvrig
merforbruk er knyttet til vekst i brukerbehov innenfor ABF-området, nye ressurskrevende brukere meldt
i T1, og manglende finansiering av turnustillegg for stillinger som er helt nødvendig for forsvarlig drift i
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Miljøtjenesten. I tillegg har ett sykehjem har stort merforbruk grunnet rekrutteringsutfordringer og høyt
langtidsfravær. Helsekontoret har merforbruk på grunn av økte lønnskostnader på legevakt og
manglende finansiering av basistilskudd til fastleger. Samtidig har avdelingen noen steder et
mindreforbruk som gjør at sum merforbruk utover innsparingskravene utgjør cirka 4 mill. kr.
Budsjettregulering:


Styrket stabsressurs, økt utgift kr 325 000,-

Status økonomiplantiltak
Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak
Innsparingstiltak
Generelt nedtrekk

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr
-9 777

0

-9 777

-8 092

-8 092

0

-5 250

-5 250

0

-5 000

-5 000

0

-5 000

0

-5 000

-4 000

0

-4 000

-3 300

-3 300

0

-3 000

-3 000

0

NAV - Generell rammejustering

-3 000

-3 000

0

Miljøtjenesten - Justering
bemanning

-2 050

-2 050

0

Boligforvaltning - justering drift

-2 000

-2 000

0

-1 000

-1 000

0

-1 000

-1 000

0

-1 000

-1 000

0

-1 000

-1 000

0

-1 000

-1 000

0

-800

-800

0

-600

-600

0

Uspesifisert innsparingskrav
budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Institusjon - Endring drift én etasje
Vollsletta sykehjem (12 plasser)
Hjemmetjenesten - Effektivisering
ABF
Institusjon - tilpasning rehab.
avdelingen til Kostra, 5 plasser
Institusjon - Endre 10 plasser til
omsorg+ Furumoen sykehjem
Uspesifisert innsparingskrav fra 2020
(Lysthushaugen og redusert natt)
ForUT - Reduksjon ramme
driftskonsekvens av investeringer

Miljøtjenesten - Justering
årsverk/pleiefaktor Rønvikveien
Miljøtjenesten - ytterligere justering
bemanning
Oppfølgingstjenesten - Justering
årsverk/pleiefaktor Vebjørn
Tandbergs vei 14
Oppfølgingstjenesten - Justering
bemanning
Innsparing - reduserte
støttefunksjoner
Hjemmetjenesten - Justering
årsverk/pleiefaktor Sørgjerdet
Institusjon - Tilpasse
frivillighetskoordinatorer
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Status

Ikke startet

Ferdig
Ferdig
Ferdig
I arbeid

I arbeid
Ferdig

Risiko Statusbeskrivelse

Del av
økonomiplanprosess
2022-2025
effektuert
Besluttet ikke
gjennomførbart
effektuert
I prosess, del av
økonomiplan 20222025
Uavklart, prosess pågår

Ferdig

Besluttet ikke
gjennomførbart
effektuert

Ferdig

effektuert

Ferdig

effektuert

Ferdig

effektuert

Ferdig

effektuert

Ferdig

effektuert

I arbeid

effektuert andel i 2021

Ferdig

effektuert

Ferdig
Ferdig

Besluttet ikke
gjennomførbart
effektuert

Ferdig

effektuert

Tertialrapport 2-2021
Beløp i 1000

Tiltak

Rehabiliteringstjenesten - Justering
fysioterapitjenester
Helse og omsorg - Samdrift
Lillebølgen og Sølvsuper
Rehabiliteringstjenesten - Innføre
egenbetaling for fysioterapitjenester
Rehabiliteringstjenesten - Justering
årsverk/pleiefaktor
Hverdagsrehabilitering
Rehabiliteringstjenesten - Justering
Seniorhelse
Miljøtjenesten - Sambruk av
personell Vollsletta 10
Innsparingskrav reduserte
avtalekostnader
Andel reise/kurs kutt

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr
-600

-600

0

-500

0

-500

-500

-500

0

-500

-500

0

-500

-500

0

-150

-150

0

-2 390

0

-2 390

-1 242

-1 242

0

Adm kutt stillinger økonomiplan
2021 - 2024
Sum

-820

0

-820

-64 071

-41 584

-22 487

Sum tiltak

-64 071

-41 584

-22 487

Status

Ferdig
Ikke startet
Ferdig

Risiko Statusbeskrivelse

effektuert
avventer annen prosess

Ferdig

effektuert, usikkert
hvor høy inntekten vil
bli
effektuert

Ferdig

Effektuert

Ferdig

Effektuert

Ikke startet
Ferdig
Ikke startet

Ikke startet opp
arbeidet med tiltaket
effektuert
Ikke startet opp
arbeidet med tiltaket

Sykefravær
Sykefravær

Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2019
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
Sykefravær 2. tertial 2020
Sykefravær 2. tertial 2021

10,33 %
10,46 %
11,89 %
8,64 %
10,83 %

Sykefraværet er redusert fra 12,83 % ved utgangen av tertial 1 til 10,83 % ved utgangen av tertial 2.
Dette er en positiv og markant forbedring. Sykefraværet er likevel høyt i de tre store områdene i pleie og
omsorg, dette gjelder spesielt langtidsfraværet.
Avdelingen vil peke på at ansatte har stått i store nedtrekk- og omstillingsarbeider, hvor også innleie og
overtid er tatt kraftig ned iht. gitte rammer. Fra forskning er det kjent at omstilling gir stor risiko for økt
sykefravær. Det samme vil også redusert bemanning ved fravær trekke i retning av over tid.
Sykefraværet gir økt arbeidsbelastning og slitasje i arbeidsmiljøet, rekrutteringsutfordringer, bruk av
overtid og kjøp av private vikarer. Det jobbes aktivt med å følge opp fraværet i de enkelte
virksomhetene, og vi har fokus på nærvær.

Utbygging og eiendom
Status økonomi
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Beløp i 1000

Område
40-UE Øvrig

Årsbudsjett Regnskap Avvik i kr Årsbudsjett Årsprognose i
hittil 2021 hittil 2021
hittil
2021
kr
9 077

8 002

1 075

11 587

0

41-FDVU

65 213

58 505

6 709

85 428

0

42-RENHOLD

32 248

29 427

2 820

50 299

0

43-ENERGI

11 954

10 351

1 603

17 900

0

2 014

1 005

1 009

2 781

-800

120 506

107 290

13 216

167 996

-800

45-PARKERINGSHUS
Sum

Kommentar til status økonomi

Utbyggings- og Eiendomsavdelingen som helhet forventer å gå i balanse ved årets slutt, med unntak av
parkeringshuset Kvartal 99. Estimatet forutsetter at økonomiske konsekvenser knyttet til covid-effekter
blir kompensert.
Covid-19-situasjonen har også i 2021 ført til potensielt redusert omsetning og betalingsmulighet hos
leietakere. Dette estimeres til å kunne utgjøre opp til 1,5 mill. kr. For parkeringshuset Kvartal 99
estimeres covid-effekten å utgjøre 0,8 mill. kr.
Det antas at enkelte planlagte vedlikeholdsprosjekter i 2021 går over i neste regnskapsår og kan skape
et mindreforbruk mot slutten av året. Et eventuelt mindreforbruk som følge av at dette avsettes på
vedlikeholdsfond i tråd med fondets retningslinjer.
Ift. salg av eiendom (PS 20/136) oppfatter avdelingen at oppkapitaliseringen av eiendomsselskapet har
prioritet ifb. salg av eiendom. Det vil av den grunn ikke være rom å prioritere salg ut over det som er
nevnt i sak PS 20/136. Dette gjelder både med hensyn til kapasitet og tilgjengelig eiendom. De øvrige
vedtatte salg, 70 mill. kr i 2021 og 100 mill. kr i 2022, lar seg ikke gjennomføre.
Rammeendringer:
Salten Krematorium har pr utgangen av august 8,9 mill. kr til disposisjon. Prosjektet har et
kostnadsestimat på 30 mill. kr. Manglende ramme på 21 mill. kr foreslås omdisponert fra ID9940 –
Rehabilitering og utvikling av bygg og ID9369 – Energieffektiviseringstiltak.
Energi
Avvik fra tidligere i år som skyldes at vi har hatt en kaldere vinter/vår i år enn i fjor. Dette ser ut som nå
er blitt hentet inn . Forutsatt at været/temperaturene i høst blir som normalt ser det nå ut som vi holder
oss innenfor budsjett. Øvrig avvik skyldes at faktura ligger 1 mnd. etterskuddsvis i forhold til budsjett.
Parkeringshus
Det positive regnskapsavviket så langt i år er misvisende, da kapitalkostnader ikke er ført pr 2. tertial. De
tre siste måneder har parkeringshuset hatt de høyeste inntektene siden anlegget åpnet, dette ser vi som
svært positivt. Likevel må det nevnes at inntektsbudsjettet er særdeles ambisiøst. Inntektsestimatet for
året er redusert med 1,6 mill. kr hvor det er naturlig å nevne at Covid19-situasjonen har påvirket
inntektsgrunnlaget, estimert til 0,9 mill. kr. Dersom mindreinntektene grunnet Covid-19 kompenseres,
vil estimat for året være et merforbruk (mindreinntekter) på 0,8 mill. kr.

Status økonomiplantiltak
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Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak
Innsparingstiltak
Uspesifisert innsparingskrav
budsjett- og økonomiplan 2020-2023

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr
-1 930

-1 930

0

Status

I arbeid
I arbeid

Periodisk vedlikehold

-1 918

-1 918

0

I arbeid
Uteområder

-1 350

-400

-950

Arealeffektivisering ved tjenestebygg

-1 000

-250

-750

-590

-540

-50

Naturlig avgang / vakante stillinger

I arbeid

I arbeid

I arbeid
Redusert renholdsfrekvens

-550

-150

-400

ENØK-besparelser

-190

-190

0

I arbeid

I arbeid
Redusert vakt-ordning HO-bygg

-150

-90

-60

I arbeid
Inntektsøkning K99

-90

0

-90
Ikke startet

Innsparingskrav reduserte
avtalekostnader

-306

-306

0

Andel reise/kurs kutt

-143

-143

0

Adm kutt stillinger økonomiplan
2021 - 2024

I arbeid
Ikke startet

-133

-133
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Risiko Statusbeskrivelse

Midlertidige tiltak 2021
iht plan. 2022-> er uløst
Dersom denne
reduseres vil det over
tid komme økte
kosntader til
rehabilitering og
utskiftning. Byggenes
levetid reduseres.
Konsekvens for året er
lavere avsetning på
fond
Ettersom prisene på
brøyting er gått opp ser
vi det som vanskelig å
oppnå dette tiltaket.
Prosess er starten med
gjennomgang av
avtaler.
Tiltak igangsatt. Full
effekt for årets tiltak fra
2022.
Må avventes på grunn
av covid-19 og
omprioriteringer av
personell til øvrige
tjenestebygg.
Igangsatt, men det er pr
dags dato veldig
væravhengig
Utfordringer knyttet til
økt behov for
beredskap ifm. Covid-19
samt at der er
utfordringer på
sykesignalanlegg.
Kan bli vanskelig å
oppnå, da det allerede
er for lave inntekter ift
budsjett
Løses i 2021 med
midlertidige tiltak
internt. 2022 ses på i
økonomiplanarbeidet
Korona medfører
mindre reising i 2021
Løses i 2021 med
midlertidige tiltak
internt. 2022 ses på i
økonomiplanarbeidet

Tertialrapport 2-2021
Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Klimatiltak

1 500

1 500

0

Sum

8 686

6 386

2 300

Sum tiltak

8 686

6 386

2 300

Status

I arbeid

Risiko Statusbeskrivelse

Klimasatsmidler utslippsfrie
anleggsplasser

Sykefravær
Sykefravær

Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2019
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
Sykefravær 2. tertial 2020
Sykefravær 2. tertial 2021

3,41 %
4,44 %
6,35 %
3,13 %
6,24 %

Sykefravær har vært svakt stigende. Arbeides kontinuerlig med sykefraværsoppfølging. Nødvendige
tiltak er iverksatt der nødvendig.

Næring og utvikling
Status økonomi
Beløp i 1000

Område

Sum

Årsbudsjett Regnskap Avvik i kr Årsbudsjett Årsprognose
hittil 2021
hittil
hittil
2021
i kr
2021
20 284

9 547

10 737

29 111

-300

Kommentar til status økonomi

Næring- og utviklingsavdelingen styrer mot et merforbruk på 0,3 mill.kr ved årets slutt. Avdelingens
effektiviseringskrav/-driftstilpasning er fult ut effektuert, med unntak av salg til andre kommuner.
Avdelingen er lite heftet med korna situasjonen, og driftes som normalt. Sykefraværet er
tilfredsstillende på 4,3 %. Noen prosjekter har endret fremdrift og periodisering av utgifter, påvirker ikke
kostnadsramme eller finansiering.
NU- felles
Enheten består av to årsverk. Antall årsverk er i tråd med budsjett, og driften ligger an til et merforbruk
grunnet vedtatt krav om salg av tjenester til andre kommuner på 0,3 mill. kr som ikke lar seg
gjennomføre.
Plan og samfunnskontoret
Enheten består av 12,3 årsverk. Antall årsverk er i tråd med budsjett og driften er i henhold til vedtatt
rammer. Bystyret har for inneværende år bevilget 1 mill.kr til oppgradering/etablering av elektrisk
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infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Avdelingen har
mottatt få søknader på tilskuddsordningen, og har gjennomført kampanjer for å markedsføre ordningen.
Bystyret har i mai møte vedtatt retningslinjer for «miljømillionen» med søknadsfrist 1.september.
Sammen med Nordland fylkeskommune og Saltenkommunene har rådmannen fått til en felles
finansiering av funksjon som vannområdekoordinator for Salten.
Næring, utvikling og landbrukskontoret
Enheten består av 14,5 årsverk. Antall årsverk er i tråd med budsjett. Noen av oppgavene er finansiert
av eksterne midler. Disse inntektene kommer normalt i slutten av prosjektperioden. Inntektene er ikke
periodisert. Prosjektene styres innenfor vedtatte rammer. Avdelingen har fulgt opp regjeringens
kompensasjonsordninger til lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale
smitteverntiltak. Totalt 22.094 mill.kr er fordelt ut gjennom vedtak i formannskapsmøte 6.mai og
9.september.
Ny by - Ny flyplass
Prosjektet har en fremdrift iht. plan. Beslutningsgrunnlag for bystyre, fylkesting, konsernstyre Avinor og
behandling i Stortinget er ferdig. Ekstern kvalitetssikring av Avinors forprosjekt (KS2) ble levert FIN/SD
juni 2021. Endelig finansieringsplan og lokalt bidrag vil besluttes i statsbudsjett 2022. Flytting av Bodø
lufthavn ligger inne i Nasjonal transportplan med statlig delfinansiering i første 6-årsperiode.
Høringsutkast til Kommunedelplan for ny bydel og overordnet miljøprogram for ny bydel vil bli lagt frem
for bystyret i desember. Endelig endelige vedtak planlegges i juni 2022 etter en hørings- og
medvirkningsperiode
Kostnader er innenfor budsjetterte rammer. Noen kostnader kommer senere inn enn budsjettert.
Påvirker ikke kostnadsramme eller finansiering. Det er budsjettert med delfinansiering av jurist,
eiendomsutvikler og rådgiver teknisk infrastruktur med UE/TA, håndteres gjennom internfakturering
mot andre avdelinger.
Korona
Avdelingen har ingen bokførte koronarelaterte utgifter. Det utbetales koronastøtte til bedrifter i Bodø
fra avdelingen, som finansieres med avsatte midler til formålet. Dette påvirker ikke avdelingens resultat.

Status økonomiplantiltak
Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak
Innsparingstiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Status

Risiko Statusbeskrivelse

NU - uspesifisert nedtrekk

-1 000

-1 000

0

Ferdig

En stilling dratt inn.

Avgang 2 stillinger

-1 198

-1 198

0

Ferdig

To stillinger dratt inn.

0

0

0

I arbeid

Adm kutt stillinger økonomiplan
2021 - 2024

-165

-165

0

Andel reise/kurs kutt

-105

-105

0

-55

-55

0

Løst i 2021, jobber
videre i ØP perioden.
Budsjett trukket ned
sentralt (ansvar 1500).
Budsjett trukket ned
sentralt (ansvar 1500).
Budsjett trukket ned
sentralt (ansvar 1500).

Naturlig avgang stillinger

Innsparingskrav reduserte
avtalekostnader
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Ferdig
Ferdig
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Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Sum

-2 323

-2 323

0

Sum tiltak

-2 323

-2 323

0

Status

Risiko Statusbeskrivelse

Sykefravær
Sykefravær

Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2019
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
Sykefravær 2. tertial 2020
Sykefravær 2. tertial 2021

4,67 %
6,91 %
4,29 %
4,26 %
2,92 %

Samlet sykefravær for avdelingen er ved utgangen av august 4,3 %. Fraværet er godt under kommunens
mål på 7,5 %. Det jobbes med tett oppfølgning av langtidssykemeldte.

Teknisk
Status økonomi
Beløp i 1000

Område
60-TA ØVRIG

Årsbudsjett Regnskap
hittil 2021 hittil 2021
1 447

Avvik i kr Årsbudsjett Årsprognose i
hittil
2021
kr

1 131

316

9 214

0

61-BYGG OG MILJØ

-1 386

-5 784

4 399

-3 525

0

62-BYUTVIKLING

12 837

11 878

959

19 264

0

66-BYTEKNIKK

45 677

47 118

-1 440

66 074

0

-66 198

-73 671

7 473

-872

0

-7 622

-19 329

11 706

90 155

0

67-VA
Sum

Kommentar til status økonomi

Noe lavere parkeringsinntekter som følge av covid-effekt i starten av 2021. Estimert covid-effekt på
parkeringsinntektene er i området 0,9 mill. kr til 1,26 mill. kr. Pt. er ikke avdelingen kompensert for
dette. Noe uvisst hvordan årsresultat for parkering vil bli, men antas med kompensasjon for covidkostnader å være iht. budsjett.
Som konsekvens av HO's investeringsprosjekt ‘Småhus’ er TA ila. 2021 belastet i underkant av 0,5 mill. kr
for flytting til ny lokasjon på Rønvikleira. Dette er ikke avsatt midler til i avdelingens budsjett.
Det er utfordringer ift. drift og administrativ håndtering av skyssbåt MS Helligvær. Det er ingen inhouse
erfaring på området, noe som medfører en foreløpig merkostnad 0,05 mill. kr. Disse midlene går til
konsulentbistand til kvalitetssikring av anbudsdokumenter til utsettelse av båtruten ihht.
bystyrevedtaket.
Sett bort fra nevnte utfordringer forventer Teknisk avdeling å gå i balanse ved årets slutt.
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Vei og trafikk
For parkering er det i august høyere inntekter enn tidligere måneder. Det er vanskelig å si om dette er
en anomali, eller om dette er et nivå som kan forventes etter de nye tiltakene (hovedsaklig økt
parkeringstid). Det kan også ha sammenheng med koronasituasjon - at mange må på arbeidsplassen
men ikke ønsker å kjøre kollektivt. Covid-effekt på parkeringsinntektene er pt estimert i området 0,9
mill. kr til 1,26 mill. kr. Det planlegges en evaluering av dette mot slutten av året når mer informasjon
rundt tiltakene foreligger.
For området Gatelys er området i rute budsjettmessig. Det er imidlertid en utfordringe som må
hensyntas i videre økonomiplanarbeid.
Ved arbeid med gatelys er det siden Heggmo-avtalen ble undertegnet innført en del nye regler i
tilknytning til graving i vei, forurenset grunn, og krav til dobbel bemanning under driftsoppgaver osv.
som gjør at det koster anslagsvis 30-40 prosent mere å jobbe med gatelys.
Byggesak
På grunn av stor aktivitet i markedet ligger Byggesak og oppmåling an til en høyere inntekt enn
budsjettert. Dette vil gå inn på fond der dette er aktuelt.
Byutvikling
Inntektene på plangebyr varierer mye årlig og styres av mengden private planer. Det forventes at det
kommer flere private planer på høring mot slutten av året, men kommer ikke til å nå budsjettert inntekt.
Noe av den lave aktiviteten på private reguleringsplaner antas å være knyttet til korona og en
forsiktighet i markedet.
Øvrige kontorer
Øvrige kontorer rapporterer om drift iht. budsjett.
Budsjettregulering:



Innkjøp av konsulentbistand MS Helligvær, økte utgifter kr 50 000,-.
Flyttekostnader - prosjekt Småhus, økte utgifter kr 500 000,-.

Status økonomiplantiltak
Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak
Vedtak forrige periode
Tapt parkeringsareal
Klimatiltak
Sum

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose i
kr
-700

-700

0

396

396

0

-304

-304

0

Innsparingstiltak
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Status

I arbeid
Ikke startet

Risiko Statusbeskrivelse

Løses gjennom effekter
etter vedtak PS 66/21.
Vanskelig å gjennomføre.
Manglende tilbud fra
leverandører

Tertialrapport 2-2021
Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose i
kr

Status

Risiko Statusbeskrivelse

I arbeid
Gjenstående eff.tiltak tidligere ØP

-2 134

-3 518

1 384

-800

-800

0

-322

-322

0

Klimatiltak

-200

-200

0

Innsparingskrav reduserte
avtalekostnader

-182

-182

0

Andel reise/kurs kutt

-153

-153

0

Sum

-3 791

-5 175

1 384

Sum tiltak

-4 095

-5 479

1 384

Uspesifisert innsparingskrav budsjett- og
økonomiplan 2020-2023
Adm kutt stillinger økonomiplan 2021 2024

Arbeid med redusert
overtid. Øvrig forventes
dekt ved ved redusert
vikarbruk.
Løses gjennom effekter
etter vedtak PS 66/21.
Avhenger av naturlig
avgang i org.
Korreksjon ift. annet tiltak

I arbeid
I arbeid
Ferdig
I arbeid

Ingen avtaler pt. å si opp.
Tas som generelt nedtrekk
på driftsorganisasjon.
Korona medfører mindre
reising

I arbeid

Sykefravær
Sykefravær

Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2019
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
Sykefravær 2. tertial 2020
Sykefravær 2. tertial 2021

4,98 %
6,36 %
6,75 %
6,08 %
5,97 %

Sykefravær har vært svakt stigende. Arbeides kontinuerlig med sykefraværsoppfølging.

Økonomi og finans
Status økonomi
Beløp i 1000

Område
Sum

Årsbudsjett Regnskap
hittil 2021 hittil 2021
15 927

13 510

Avvik i kr Årsbudsjett Årsprognose i
hittil
2021
kr
2 418

21 194

724

Kommentar til status økonomi

Økonomi og finansavdelingen styrer mot et lite mindreforbruk på 0,7 mill. kr. Da er alle innsparingskrav
for 2021 innarbeidet i prognosen, og koronamidler er fordelt per T2.
Rådmannen forventer å balansere ved årets slutt, men forutsetter at 0,75 mill. kr legges inn som følge
av rekrutteringsprosessen.
Økonomikontoret forventer et mindreforbruk på 0,2 mill. kr, dette skyldes at en ansatt har hatt
permisjon i et halvt år.
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Regnskap melder om et mindreforbruk på 1,1 mill. kr som følge av vakanser og noe besparelse på
enkelte driftsposter.
Innkjøp melder om et merforbruk på 0,6 mill. kr, dette skyldes at inntektsnivået for
medlemskontingenter ligger 0,5 mill. kr for høyt i forhold til reelt nivå. Videre er det noe merforbruk på
innfasing av ny programvare.
Budsjettregulering:


Rekrutteringsprosess, økte utgifter kr 750 000,-.

Status økonomiplantiltak
Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak
Innsparingstiltak
Nedleggelse av Analysekontoret

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr
-1 082

-1 082

0

-81

-81

0

Adm kutt stillinger økonomiplan
2021 - 2024

-181

-181

0

Andel reise/kurs kutt

-115

-115

0

-53

-53

0

Sum

-1 512

-1 512

0

Sum tiltak

-1 512

-1 512

0

Redusert regnskap med 2 stillinger

Innsparingskrav reduserte
avtalekostnader

Status

Risiko Statusbeskrivelse

Ferdig

Nedlagt fra 01.01.2021

Ferdig

Stillingene er inndratt
allerede i 2021
Avdelingens andel av
sentralt krav. Løst
internt.
Avdelingens andel av
sentralt krav. Løst
internt.
Avdelingens andel av
sentralt krav. Løst
internt.

Ferdig

Ferdig

Ferdig

Sykefravær
Sykefravær

Samlet
fravær

Årlig sykefravær 2019
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
Sykefravær 2. tertial 2020
Sykefravær 2. tertial 2021

4,33 %
2,51 %
2,57 %
1,13 %
2,04 %

Avdelingen har et meget lavt sykefravær. Fraværet ligger på 2,57 % hittil i år, dette er noe opp fra 2020,
men likevel godt under kommunens målsetning om 7 %.
Det er innkjøpskontoret som er driveren for avdelingen som helhet, men der er nå alle tilbake i jobb, og
det er gledelig. Forventer dermed et lavere sykefravær de siste måneden i året.
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Kommunenes Fellesområde
Status økonomi
Beløp i 1000

Område
Sum

Årsbudsjett Regnskap Avvik i kr Årsbudsjett Årsprognose i
hittil 2021 hittil 2021
hittil
2021
kr
32 549

-26 057

58 606

75 612

-49 000

Kommentar til status økonomi

Kommunens fellesområde, kjent som R8, er delt på 2 rapporteringsnivåer. Felles inntekter og utgifter
kommenteres særskilt under Sentrale kapitler (forskriftsskjema 1A), dette gjelder f.eks. skatt- og
rammetilskudd, eiendomsskatt, renteinntekter, renteutgifter og avdrag. Dette er i henhold til
kommuneloven og forskriftsskjemaene som kommunen må følge.
Denne delen går på skjema 1B - og inneholder punkter som blant annet ulike avtaler og tilskudd, samt
pensjoner/AFP.
Etter en gjennomgang av kommunens fellesområde, forventer rådmannen et lite merforbruk på 1,0 mill.
kr (1B). Dette skyldes en noe overraskende stor regning fra Pasientskadeerstatningsfondet som
kommunen mottar årlig.
Området finans forventer balanse ved årets slutt, her ligger overføringer til Tusenhjemmet, samt
bankgebyrer. Renter/avdrag kommentert under sentral kapitler.
Området skatt/ramme forventer balanse ved årets slutt. Skatt- og rammetilskuddet m.m. kommentert
under sentrale kapitler.
Området avtaler forventer et merforbruk på 1,0 mill. kr. Dette skyldes at kommunen har mottatt en stor
regning fra Pasientskadeerstatningsfondet som var hele 1 mill. kr høyere enn budsjett (forventet). Ellers
viser en gjennomgang at det ser ut til at området vil balansere.
Området felles forventer balanse ved årets slutt. Den store usikkerheten gjelder årets lønnsoppgjør. Alle
de sentrale forhandlingene er ikke lagt inn enda, og det skal gjennomføres lokale forhandling for ansatte
i kapittel 3, 4 og 5 i høst. Det var avsatt 20 mill. kr i forbindelse med etterutbetaling av lønnsoppgjør
2020. Det står igjen ubrukte midler på 14,4 mill. kr. Her foreslår rådmannen at 10 mill. kr flytte til årets
lønnsoppgjør, og 3,5 mill. kr dekkes rest innsparingskrav som ligger igjen på ansvar 8950.
Området OPS er sammensatt, men en gjennomgang viser at området vil kunne gå i balanse, men ulike
vedlikeholdstiltak vil kunne gi et lite merforbruk. I 2020 var merforbruket på 0,4 mill. kr til
sammenligning.
Området kvotekraft forventer balanse ved årets slutt. En nærmere gjennomgang indikerer
sannsynligheten er større for en merinntekt enn en mindreinntekt. Stømsituasjonen i landet er
brennhet, det er usikkert på hvordan dette vil påvirke kommunens inntekter. Med 2020 friskt i minne,
regulerer ikke rådmannen opp inntekten i denne omgangen.

Side 36 av 37

Tertialrapport 2-2021
Området pensjon forventer et mindreforbruk på 2 mill. kr på AFP. Fakturaene vedrørende AFP har økt
de siste månedene, slik at mindreforbruket er nedjustert fra 3 mill. kr i T1 til 2 mill. kr i T2.
Pensjonskostnader blir trolig 50 mill. kr høyere enn budsjett. Dette skyldes høyere G- regulering og
lønnsoppgjør enn det som ligger i budsjettet. Rådmann gjør bystyret oppmerksom på at det fortsatt kan
komme endringer i premieavviket, endelige tall kommer først i januar 2022 i forbindelse med
årsoppgjør.
Alle budsjettreguleringene til kommunens fellesområde er samlet her.
Budsjettregulering:











Skatt kvotekraft, redusert utgift kr 3 640 000,AFP, redusert utgift kr 2 000 000,Eiendomsskatt, redusert inntekt kr 3 000 000,Restmidler lønnsoppgjør 2020, redusert utgift kr 1 178 600,Renteinntekter, redusert inntekt kr 4 000 000,Renteutgifter, redusert utgift kr 10 000 000,Aksjeutbytte, økt inntekt kr 2 700 000,Skatt- og rammetilskudd, økt inntekt kr 25 000 000,Spillemidler Klatrehallen, økt inntekt kr 6 000 000,Spillemidler, avsetning på fond, økt utgift kr 6 000 000,-

Status økonomiplantiltak
Rammeendringer i økonomiplanen
Beløp i 1000

Tiltak
Innsparingstiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Avtaler - innsparinger

-5 000

-5 000

0

Redusert reise - kurs - konferanse

-4 000

-4 000

0

Reduksjon administrative og
merkantile oppgaver og
stillinger/robotisering av prosesser

-3 000

-3 000

0

Ledelse - innsparing

-2 600

-2 600

0

Kirke

-1 700

-1 700

0

Sum

-16 300

-16 300

0

Sum tiltak

-16 300

-16 300

0
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Status

Ferdig

Ferdig

Ferdig

Ferdig
Ferdig

Risiko Statusbeskrivelse

Fordelt ut som
budsjettendring 2021
på avdelingene.
Fordelt ut som
budsjettendring 2021
på avdelingene.
Fordelt ut som
budsjettendring 2021
på avdelingene.
Gjelder antall
ledere/ledernivåer.
Innarbeidet i budsjettet.

