HAVNESTYREMØTE 11.11.2021
Det innkalles med dette til havnestyremøte 6/2021:
Dato:

11. november 2021

Tidspunkt:
Sted:

09:00-12:00
Styrerom 4. etg. Bodø Havn KF

Saksliste:
Sak 31/2021 Godkjenning av innkalling samt protokoll fra møte 29.09.2021
Sak 32/2021 Habilitet
Sak 33/2021 Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 for Bodø Havn KF
Sak 34/2021 Havnedirektørens orientering
• Premieavvik, koronamidler og omdisponering av vedlikeholdsmidler
• Tilskudd fra Samfunnsløftet
• Controllerstilling
• Miljøfyrtårn
• Kontorsituasjonen
• Valg av vara for ansattevalgt representant i havnestyret
• Vestbrekken
• Kai-inspeksjon Værran
• Fiskerikaia og Bodø fiskarlag
• Hurtigbåtbrygga
• Fjuel Bodø AS
• Jul
• Øvelse Reihn
• Møte med kommunedirektøren
• Utviklingen av terminalområdet
• Landstrøm

Eventuelt:

Sak 31/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 29.09.2021
Forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

” Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 29.09.2021 godkjennes”.

Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 29.09.2021
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Sak 32/2021 Habilitet

Administrasjonen undersøker mulige habilitetsproblemer for styrets medlemmer ved
sammenstilling av møteagenda. Det gjøres også vurderinger av om noen av styrets
medlemmer risikerer å få informasjon om kunde eller konkurrent som kan være i
strid med konkurranselovgivningen.
Ingen av sakene til beslutning vurderes å inneholde mulige habilitetsproblem.
Ut over dette foretar styrets medlemmer en selvstendig vurdering om mulige
habilitetsproblemer for egen del.

Forslag til vedtak:
«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
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Sak 33/2021 Budsjett 2022 og økonomiplan 2023 - 2025

Hensikt
I tråd med «Eierstrategier og retningslinjer for samhandling mellom
basisorganisasjonen og kommunale foretak» skal rammebudsjett behandles og
godkjennes av bystyret. Etter bystyrets behandling skal styrene for foretakene
utarbeide spesifisert budsjett for foretaket innenfor de rammer bystyret har vedtatt.
Spesifisert budsjett for 2022 vil bli behandlet i Bodø havnestyre i møtet 16.12.2021.

Saken
I forbindelse med havnestyrets og bystyrets behandling av rammebudsjett for Bodø
Havn har administrasjonen lagt opp til følgende driftsrammer for 2022;
Sum inntekter
Sum lønns- og driftskostnader
Avskrivninger
Brutto driftsresultat
Mot avskrivninger
Netto finanskostnader
Resultat

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

42 250 000,- 34 050 000,- 14 000 000,- 5 800 000,14 000 000,- 8 100 000,100 000,-

Korona
Koronasituasjonen har medført store økonomiske konsekvenser for Bodø Havn, på lik
linje med vår eier Bodø Kommune. Vi vil trolig ikke få noe tilskudd fra kommunen for
å dekke inn bortfall av inntekter, og har derfor reduserte inntekter i forhold til et
normalår.

Budsjett 2022
Effektiviseringstiltak har redusert kostnader som kan legges inn i selvkost tilknyttet
farledsavgift samtidig som vi har tatt inn for mye farvannsavgift tidligere år. Vi vil
hente inn 0,9 mill kr til å dekke kostnadene på 1,8 mill kr fra farvannsavgiftsfondet.
Det øvrige tas inn i farvannsavgift fra skipstrafikken. Vi fortsetter endring i prismodell
tilknyttet kaivederlag som vi startet i 2021. Bakgrunnen for endringen er at havna ikke
har kostnadsdekning på kai, og må øke disse inntektene fremover. Dette er en
opptrapping som må gjøres over flere år der prisingen også går fra differensiering av
pris per brutto tonn (BT) til en fast pris per BT. Samtidig vil vi gi rabatt til noen
kundesegmenter for å kunne være konkurransedyktig.
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Følgende endringer er lagt inn i budsjett 2022.
Inntekter sjøsiden
Vi øker inntektene på kaivederlag som en konsekvens av endring i modellen, men har
fortsatt inne noe redusert aktivitet fra cruise og kystruten. Videre er det lagt inn
redusert inntekt fra farledsavgiften fordi 0,9 mill kr hentes fra fond og dermed kommer
som finansinntekt. I fjor valgte vi å redusere satsene for varevederlag i tro på at dette
vil stimulere til økt godsoverføring over tid. Så langt har vi ikke oppnådd ønsket effekt,
og reduserte varevederlagbudsjettet i T2.
I 2022 har vi opprettholdt redusert budsjettet for å kunne være konkurransedyktig.
Inntekter landsiden
Vi har lagt til rette for å kunne leie ut større areal på Terminalkai Sør, og har økt
budsjettet for leieinntekter areal.
Refusjoner og andre overføringer
Denne posten består av tilskudd på 0,8 mill kr fra Bodø kommune for vedlikehold av
distriktshavnene, samt 0,7 mill i refusjoner fra Kystverket i forbindelse med arbeid og
utgifter tilknyttet depotstyrken. I 2021 besto denne posten også av refusjoner i
forbindelse med prosjekt Byen og Havna 2 samt refusjoner fra NAV. Overføringen fra
kommunen på 0,8 mill viser seg å være for lite til vedlikeholdet av distriktskaiene.
Multiconsult har gjennomført en tilstandsrapport for alle distriktskaiene som vier et
eksellerende behov for vedlikehold. Fremover må denne tilskuddsposten økes eller så
vil redusert bruk av de ulike kaiene vurderes.
Driftsutgifter
Budsjetterte lønnsutgifter er økt. I november starter ny medarbeider i nyopprettet
prosjektstilling. Videre inkluderer lønnsutgiftene videreføring av prosjektstillingen,
men da som en markedsstilling, samt 30 % innleie til bistand til utvikling av
terminalområdet. Bodø Havn har mange pensjonister og en stor andel oppsatte
rettigheter i Bodø kommunale pensjonskasse. Det er usikkerhet knyttet til nivået på
pensjonskostnader, som vi har estimert til 19 %.
Dersom vi ikke får tilført midler til forprosjekt til utvikling av terminalområdet, må
dette gå av driftsbudsjettet og det vil bety at drift og vedlikehold av kaier, brygger,
arealer og bygg reduseres i forhold til forbruket i 2021.
Finans
Bodø Havn har lån på 198 mill kr. Den økonomiske situasjonen tilsier at vi kun kan
oppfylle kravet om minimumsavdraget.
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Resultat
Totalt sett har vi lagt opp til et positivt driftsbudsjett på kr 100 000. På grunn av
reduserte inntekter som følge av korona, avviker resultatet i forhold til bestillingen fra
havnestyret ved behandlingen av økonomiplan 2020-2023. Dersom inntektene fra
kaivederlag blir større enn budsjett, vil Bodø Havn i tertialrapportene søke om å få
bruke disse merinntektene til vedlikehold av kai, brygger, bygg og arealer, da vi har
redusert dette budsjettet i 2022. En fremtidig utvikling av infrastruktur knyttet til
terminalområdet og havna må forutsette at Bodø Havn fremover kan skape overskudd.

R ad et ik et t er

En d r et
b u d sj et t
2021

Fo r slag 2 0 2 2

I n n t ek t er sj ø sid en

17 965 000

18 050 000

Andre salgs- og leieinntekter

3 500 000

3 500 000

Farvannsavgift

1 800 000

En d r in g
85 000
-

900 000 -

900 000

Fritidsflåten

4 715 000

4 900 000

185 000

Kaivederlag

7 200 000

8 000 000

800 000

Varevederlag

750 000

750 000

21 599 600

22 700 000

1 100 400

890 000

900 000

10 000

I n n t ek t er lan d sid en
Andre salgs- og leieinntekter

-

Leieinntekter areal

8 109 600

9 000 000

890 400

Leieinntekter bygg

11 800 000

12 000 000

200 000

800 000

800 000

2 835 507

1 500 000

Parkeringsinntekter
R efu sj o n er o g an d r e
o v er fø r in ger
Andre driftsinntekter

2 035 507

Overføring fra egen kommune

800 000
42 400 107

SUM D R I FTSI NNTEK TER

-

1 335 507

700 000 -

1 335 507

800 000

-

42 250 000 -

150 107

1 189 400

D r ift su t gift er
Lønnsutgifter

-

14 310 600 -

15 500 000 -

Andre driftsutgifter

-

8 309 507 -

7 750 000

559 507

Driftskostnader bygg og anlegg

-

10 750 000 -

10 800 000 -

50 000

Avskrivninger

-

14 349 360 -

14 000 000

SUM D r ift su t gift er
D r ift sr esu lt at

349 360

- 47 719 467 - 48 050 000 -

330 533

- 5 319 360 -

5 800 000 -

480 640

1 200 000 -

770 000

Finansinntekter

1 970 000

Finansutgifter

-

11 000 000 -

9 300 000

1 700 000

Net t o fin an s

- 9 030 000 -

8 100 000

930 000

Motpost avskrivninger

14 349 360

R esu lt at

-

Av set n in g t il d isp o sisj o n sfo n d
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Investeringsbudsjett
Bodø Havn sitt investeringsbehov kan deles i to kategorier:
• investering i infrastruktur som har samfunnsmessig betydning, men der
inntektsgrunnlaget ikke kan forsvare investeringen. Disse er merket gult i
tabellen
• infrastruktur som kan finansieres med lån og inndekkes gjennom inntekter fra
brukere. Disse er merket grønt i tabellen. Påvirker kommunens lånerammer
men ikke driftsbelastninger. Betjening av lånene vil ligge i Bodø Havn.
Eierstrategien sier Bodø Havn har som ansvar å legge til rette for effektiv og
konkurransedyktig transport av gods på sjø og for sjøtransport i kombinasjon med
andre transportformer. Dette er noe vi forsøker å gjenspeile i vårt investeringsforslag.
Arbeidet med masterplan for Stamnettsterminalområdet er per skrivende stund ikke
ferdig, men vil bli presentert i form av egen sak på et senere tidspunkt.
Investeringsregnskap 2022 (tall i 1000 kr) / Økonomiplan

Budsjett 2021

Nye uteriggere Brygge 1 - Sentrum

Forslag budsjett
2022

Økonomiplan
2023

Økonomiplan
2024

Økonomiplan
2025

1 300

-

-

-

-

Kairenovering Vestbrekken

22 615

-

-

-

-

Landstrømanlegg

40 000

-

-

-

-

Molo Givær

10 500

-

-

-

-

14,7

-

-

-

-

Oppgradering RHM, ekstra lodd for stabilisering

450

-

-

-

-

Nye gjerder leietaker

500

-

-

-

-

Kairenovering Dampskipskai Nord, Øst- og Lillebrekken

-

-

Kaiinvestering Terminalkai Nord, Ro-Ro

-

-

Kairenovering Jernbanekaia

-

Kjøp av aksjer i selskapet Fjuel AS

Sum investeringer

-

1 000

Kairenovering Givær
Forprosjekt - Utvikling av Stamnetterminalen

23 000

60 000

40 000

-

-

5 000
75 379,7

2 000

-

-

-

8 000

40 000

23 000

60 000

Finansiering
Økt innskudd båtplasser Brygge 1

1 300

-

-

-

-

22 615

-

-

-

-

Lån vedrørende investering landstrøm

9 650

-

-

-

-

Tilskudd Bodø Kommune i forbindelse med landstrøm

6 700

-

-

-

-

Bruk av investeringsfond, landstrømsanlegg

6 500

-

-

-

-

Investeringstilskudd landstrømanlegg Enova

17 150

-

-

-

-

Investeringstilskudd Molo Givær

10 500

-

-

-

-

Overføring fra driftsregnskap, Fjuel AS

14,7

-

-

-

-

Bruk av tidligere års investeringsfond

450

-

-

-

-

Opptak av lån til gjerder

500

-

-

-

-

Investeringstilskudd Bodø Kommune - forvaltning

-

6 000

40 000

23 000

60 000

-

Tilskudd Bodø Kommune i forbindelse med Vestbrekken

Tilskudd BK - Forprosjekt - Utvikling av Stamnetterminalen
Sum finansiering

2 000

-

-

-

75 379,7

8 000

40 000

23 000

60 000

0

0

0

0

0

For nye uteriggere Brygge 1 sentrum vil budsjett og innskudd overføres til 2022. Disse
er bevilget i 2021.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
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Investeringsbudsjettet 2022
For året 2022 ser Bodø Havn for seg fire nye prosjekter samt overføring at ett fra 2021;
1. Nye uteriggere Brygge 1 – Sentrum
Det var i budsjett i 2021 utskifting av uteriggere og bommer på anlegget i Brygge
1 slik at disse får redningsstiger, bredere gangveier, etc. Dette er beregnet
finansiert med økt innskudd fra kundene som leier. Det ble ikke oppstart i 2021,
så dette er en videreføring fra 2021 og er kun av orienterende art.
2. Kairenovering Jernbanekaia
Bodø Havn har hatt renovering av bykaiene i økonomiplanene de siste årene, og
har gjennomført Torgkaia og Vestbrekken. Et nødvendig vedlikehold av
Jernbanekaia har blitt forskjøvet i denne perioden og vi opplever usikkerhet om
tilstanden. Forrige tilstandsrapport var fra 2016 og var estimert til 30 mill kr.
Imidlertid var det forutsatt renovering i ett 1-3 års perspektiv. Vi opplever nå at
det er nødvendig å starte prosjektering av renoveringen, og ber bystyret om
tilskudd fra Bodø kommune for denne oppstarten.
3. Det er utarbeidet tilstandsrapport over alle distriktskaiene i Bodø kommune.
Rapporten viser at tilstanden er svekket på mange av kaiene/bryggene.
Rapporten er oversendt Værranutvalgets leder for forslag til prioriteringer av
driftsvedlikeholdet innenfor de kr. 800.000 Bodø Havn får fra kommunen i
tilskudd til dette arbeidet. Tilskuddet har vært det samme over mange år, og vi
ser at vedlikeholdsbehovet eskalerer. Imidlertid er kaien på Givær i en tilstand
hvor det trengs vesentlig renovering. Bodø Havn har prioritert denne siden
denne kaia har både hurtigbåtskyss og skoleskyss. Stipulert pris er beregnet til
5 millioner, og vi ber bystyret om tilskudd fra Bodø kommune til dette
prosjektet.
4. Forprosjekt utviking av stamnett-terminalen. Vi har nå utarbeidet
intensjonsavtaler med kunder/logistikkoperatørene for utforming av
terminalområdet til Bodø Havn. Dette i tråd med oppdraget fra bystyret i
eierstrategien. Vi starter nå med planleggingen av utnyttelse av området.
Forprosjektfinansieringen på 2 millioner ble godkjent i Bodø Havns tertial 2
med tilskudd fra Bodø kommune, men etter vår behandling ble Bodø
kommunes budsjett T2 godkjent uten at denne prosjektfinansieringen var med.
Konsekvensen av at tildelingen ikke var inkludert i kommunens vedtak, er at
Bodø kommune ikke kan tildele midlene til oss. Forprosjektmidler til utvikling
av stamnett-terminalen legges derfor denne inn igjen for 2022.
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Som følge av tilstandsrapporten over distriktskaiene, er kaia på Kvig stengt for bruk og
rådgiver anbefaler rivning av kaia. Det er ikke prioritert bygging av ny kai på Kvig i
dette budsjettet fordi det verken er hurtigbåtanløp eller skoleskyss til denne kaia.

Investeringsbudsjettet 2023-2025
Videre ut økonomiplanperioden ser vi for oss følgende to investeringsprosjekter på
infrastruktur av samfunnsmessig betydning;
1. Kairenovering Dampskipskai Nord, Østbrekken og Lillebrekken.
Ihht. Langtidsplan er det behov for kairenovering på flere av sentrumskaiene.
Dette har vært skjøvet på og blir ytterligere forskjøvet i forhold til tidligere
økonomiplaner.
2. Kairenovering Terminalkai Nord, Ro-Ro
I dag er det en flytende og mobil Ro-Ro rampe som tilhører Forsvaret som er
koblet opp mot vår kai «klossen». Denne brukes av skip for lasting og lossing av
rullende materiell, i hovedsak Nor Lines sine skip og godstrafikk for Forsvaret i
forbindelse med øvelser. Denne rampen leier Bodø Havn av Forsvaret, og det er
Kystverket som bestemmer hvor den skal ligge. Ved behov kan denne flyttes hvis
Kystverket beslutter denne plassert annen plass. I så tilfellet blir Bodø Havn
sårbar for håndtering av Ro-Ro last, og da spesielt sett i forhold til en NordNorgelinje (NN-linjen). Det er forventet at en NN-linjen er oppe og går fra
medio 2022. Det er laget en utredning av Ro-Ro rampe som ble presentert til
bystyret i prosjektet Byen og Havna II i 2020. Vi ønsker å prioritere inn en
permanent Ro-Ro rampe slik at vi kan håndtere rullende materiell i årene
framover. Bodø Havn har ikke råderett over Ro-Ro rampen som står her per
dags dato, og vi er tidligere blitt forespurt av Kystverket eventuelle
konsekvenser dersom denne skulle bli flyttet. Bodø Havn vil lage en egen sak
hvor vi ser på etablering av en permanent Ro-Ro rampe tilpasset fremtidig
godsoverføring.

Bodøterminalen ble tatt i bruk rundt 1982, og var planlagt for et annet bruk.
Terminalen er utdatert, mangelfullt vedlikeholdt og flere leietakere på
terminalområdet trenger nye terminaler fremover. Investeringene dette vil medføre,
er ikke lagt inn i økonomiplanen, da disse terminalene vil kreve låneopptak og positive
businesscases som må legges frem som egne saker som skal behandles særskilt i
havnestyret og bystyret.
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En fullverdig godsterminal som knytter bane og sjø vil kreve heving av Jernbaneveien
slik at overgangen med gods mellom bane og sjø blir effektiv uten omlasting på bil.
Jernbaneveien har blitt stadig viktigere innfartsvei til sentrum, og økt godsoverføring
via Jernbaneveien vil øke belastningen på en allerede belastet vei. Imidlertid er dette
en investering som må inn i Bodø kommunes planer, og blir holdt utenfor Bodø Havns
investeringsbudsjett.
Bodø Havn er i dialog med fylkeskommunen om utbedring av hurtigbåtbryggen
tilknyttet sentrumsterminalen. Det er ikke fastsatt investeringsbehov eller
finansieringsform per dags dato. Dette vil presentert i form av egen sak på senere
tidspunkt.

Økonomiplan 2022-2025 for drift
I behandlingen av budsjett 2021 ble det vedtatt et høyere ambisjonsnivå på
inntektssiden med en økning på 1 million hvert år i planperioden. Koronasituasjonen
har vedvart i 2021 også, selv om deler av aktiviteten har tatt seg opp. Bodø Havn fikk 3
millioner i koronatilskudd for 2020 fra kommunen. For 2021 har vi fått tilbakemelding
om at det ikke blir tilført oss koronamidler noe som medfører underskudd.
Underskuddet for 2021 er stipulert til 1,7 millioner, og er av Bodø Havn foreslått dekket
av egne fond. Imidlertid forventer vi at aktiviteten vil ta seg opp fremover, og det er et
mål i planperioden å oppnå en opptrapping med 1 million hvert år fremover, bare
forskjøvet med ett år i forhold til tidligere planperiode. Vi ser for oss flere mulige kilder
til denne inntektsøkningen utover i planperioden med blant annet økt arealutleie samt
økt aktivitet på sjøsiden i forbindelse med NN-linjen.
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R ad et ik et t er

Bu d sj et t 2 0 2 1

2022

2023

2024

2025

17 965 000

18 050 000

19 300 000

21 600 000

23 000 000

Andre salgs- og leieinntekter

3 500 000

3 500 000

3 600 000

3 700 000

3 800 000

Farvannsavgift

1 800 000

900 000

900 000

1 800 000

1 800 000

Fritidsflåten

4 715 000

4 900 000

5 000 000

5 250 000

5 500 000

Kaivederlag

7 200 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

I n n t ek t er sj ø sid en

Varevederlag

750 000

750 000

800 000

850 000

900 000

21 599 600

22 700 000

23 750 000

25 300 000

27 400 000

890 000

900 000

950 000

1 000 000

1 100 000

Leieinntekter areal

8 109 600

9 000 000

9 500 000

10 500 000

12 000 000

Leieinntekter bygg

11 800 000

12 000 000

12 500 000

13 000 000

13 500 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

2 835 507

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 035 507

700 000

700 000

700 000

700 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

42 400 107

42 250 000

44 550 000

48 400 000

51 900 000

I n n t ek t er lan d sid en
Andre salgs- og leieinntekter

Parkeringsinntekter
R efu sj o n er o g an d r e
o v er fø r in ger
Andre driftsinntekter
Overføring fra egen kommune
SUM D R I FTSI NNTEK TER
D r ift su t gift er
Lønnsutgifter

-

Andre driftsutgifter

-

8 309 507 -

7 750 000 -

8 000 000 -

8 000 000 -

8 000 000

Driftskostnader bygg og anlegg -

10 750 000 -

10 800 000 -

11 000 000 -

11 000 000 -

12 000 000

14 349 360 -

14 000 000 -

15 000 000 -

15 000 000 -

15 000 000

Avskrivninger

-

SUM D r ift su t gift er

-

D r ift sr esu lt at

-

Finansinntekter

14 310 600 -

15 500 000 -

16 500 000 -

18 500 000 -

20 000 000

47 719 467 - 48 050 000 - 50 500 000 - 52 500 000 - 55 000 000
5 319 360 -

5 800 000 -

5 950 000 -

4 100 000 -

1 970 000

1 200 000

1 200 000

300 000

3 100 000
300 000

Finansutgifter

-

11 000 000 -

9 300 000 -

9 200 000 -

9 200 000 -

9 200 000

Net t o fin an s

-

9 030 000 -

8 100 000 -

8 000 000 -

8 900 000 -

8 900 000

Motpost avskrivninger
R esu lt at

14 349 360
-

Av set n in g t il d isp o sisj o n sfo n d

14 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

100 000

1 050 000

2 000 000

3 000 000

100 000

1 050 000

2 000 000

3 000 000

Økonomiplanen for årene 2023-2025 er kun justert med deflator, og ikke med økte
avskrivninger og låneopptak da dette skal særskilt behandles i bystyret.
Det er heller ikke lagt inn økning i driftstilskuddet fra Bodø kommune til drift og
vedlikehold av distriktskaiene i økonomiplanen. Hvis dette ikke økes på sikt, vil
konsekvensen kunne bli mindre tilgjengelige kaier og brygger fremover. For noen av
øysamfunnene er kaiene/bryggene den eneste infrastrukturen de har tilgjengelig for
transport av personer og gods.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:
1. Bodø bystyre godkjenner driftsbudsjett for 2022 med et positivt resultat på kr
100 000. Budsjett balanseres ved overføring av 100.000 til driftsfond.
2. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan drift for 2023 til 2025.
3. Bodø bystyre godkjenner investeringsbudsjett for 2022 på kr 8 000 000.
Investeringene finansieres ved tilskudd fra Bodø kommune.
4. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan investering for 2023 til 2025.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Sak 34/2021 Havnedirektørens orientering.

Hensikt
Gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Bakgrunn
Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den
periodiske rapportering.

Saken
Premieavviket, coronamidler og omdisponering av vedlikeholdsmidler
I slutten av oktober fikk vi melding om at premieavviket på vår pensjon er økt med
0,6 mill kr i forhold til forslag til budsjett fra Bodø kommunale pensjonskasse. Bodø
Havn har forholdsvis mange pensjonister og oppsatte rettigheter i sitt
beregningsgrunnlag, noe som slår hardt ut økonomisk når det kommer endringer i
beregningen.
Videre har alle KFene mottatt melding fra Bodø kommune om at de vil beholde all
coronakompensasjon. Vi har estimert 4 mill kr i bortfall av inntekter og for 2020 fikk
vi kompensert 3 mill kr. Dette medfører at vi må bruke 2 mill kr av
disposisjonsfondet, slik vi la opp til i 2. tertialrapporten.
I forbindelse med 2. tertialrapporteringen bad styret i Bodø Havn om 2 mill kr i
tilskudd til forprosjekt for etablering av nytt terminalområde. Saken ble gitt følgende
påtegning fra rådmannen:

Bodø Havns tertialrapport ble vedtatt i bystyret uten innsigelser, men bevilgningen
finnes ikke i tertialrapporten til kommunen, og det ble ikke løftet frem at Bodø Havn
har søkt midler i kommunens tertialrapport i behandling av denne saken. Det vil si at
bystyret vedtok Bodø kommunes 2. tertialrapport uten at det er gitt 2 mill kr til Bodø
Havn.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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I budsjett for 2021 er det satt av midler til utskifting av vinduer i kontorbygget.
Imidlertid blir vi ikke ferdig med jobben i 2021 og noe av arbeidet flyttes til 2022. Jeg
omdisponerer derfor midler fra denne budsjettposten til forprosjektet nytt
terminalområde, og legger inn restbeløpet til utskifting av vinduer i budsjett 2022.
Midlene til forprosjekt vil blant annet bli brukt til å bestille en rapport om eiermodell,
se eget vedlegg (vedlegg 2) , som jeg mener vi må få avklart med bystyret første halvår
i 2022.
Tilskudd fra Samfunnsløftet
Bodø Havn har fått tilsagn om kr. 120 000 fra Samfunnsløftet til avfallsoppsamling i
indre havn.
Utlyst stilling som controller
Vår controller Mads Olav Rønning, har sagt opp sin stilling. Stillingen er lyst ut.
Miljøfyrtårn
Vi skal regodkjennes i desember og tiltak blir nå diskutert i organisasjonen.
Kontorsituasjon.
Nye vinduer er i ferd med å bli skiftet ut i bygget. Vi er innstilt på å bytte kontorer
med Sivilforsvaret. Ny prosjektmedarbeider blir satt på prosjektet.
Valg av vara for ansatte valgt representant i styret.
Det redegjøres for valget i styremøte.
Vestbrekken
Begge parter har sendt inn forslag til fagdommere og vår advokat holder på å
utarbeide tilsvar til motparts motsvar.
Resultat av kai-inspeksjon i Værran
Rapporten er oversendt, men det er ikke kommet tilbakemelding fra Værranutvalget. Vi vil legge inn ny kai på Givær i vårt budsjettforslag til bystyret.
Fiskerikaia og Bodø Fiskarlag
Det blir avholdt møte med Bodø Fiskarlag 10. november der ny avtale fortsatt
diskuteres.
Hurtigbåtbrygga
Marina Solution skulle gjennomføre en befaring for å kunne gi pris, men fikk ødelagt
sin kran. For å sikre brygga mot høststormer bad vi Folden Akva ta oppdraget. De
hadde fartøy i nærheten og gjennomførte like godt reparasjon på hele forankringen.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Fjuel Bodø AS
Sammen med Bodø kommune (Næringsavd./Ny by Ny flyplass) og Fjuel Bodø, har
Bodø Havn søkt midler hos Enova til å gjøre en utredning av energiløsningen for det
nye terminalområdet (utviklingen av terminalområdet til en moderne logistikk-hub).
Arva og BE Varme er med ift. infrastruktur-vurderinger for hhv. nett og fjernvarme.
Asplan Viak skal levere analysekompetanse.
Søknaden ble levert 1. november. Vi forventer svar før jul med mulig oppstart ila
januar 2022.
Fjuel Bodø AS har fått innvilget kr 229.000 av Klimamillionen som Bodø kommune
deler ut. Midlene skal gå til å utvikle energiprodukter og -tjenester for salg av
landstrøm til skipsfart i Bodø havn. Dette arbeidet skal muliggjøre tilkobling av skip
til landstrøm og realisere potensiale for utslippskutt i havn.
Fjuel Bodø har søkt og fått innvilget forlengelse for forhåndsregistreringen i
merverdiavgiftsregisteret. Ny dato: Utgangen av september 2022. Begrunnelse:
Forsinkelsen i landstrømsanlegget som leveres av PSW.
Jul
Det er bestilt julebord til de ansatte med partnere på Rognan Hotel. De ansatte sparer
og har dugnad gjennom året som finansierer partners deltakelse.
Tradisjonen tro bli pensjonister igjen invitert inn på en julelunsj der de får vite nytt
om havna.
Styremøtet 16. desember begynner kl 14.00 og avsluttes med at vi går ut og spiser
julemat sammen.
Øvelse Reihn
Bodø Havn ønsker å delta på den nasjonale beredskapsøvelsen som skal foregå 3. – 5.
mai 2022, da denne vil omhandle en hendelse i Bodø kommunes sjøområde.
Møte med kommunedirektør 15. november.
Utkast til presentasjon blir vist i styremøtet for å kunne motta innspill.
Utvikling av terminalområdet
Styret vil få statusrapport i styremøtet.
Landstrøm
Vi vil i møtet gi status på investeringsprosjektet Landstrøm.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Forslag til vedtak:
”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”
Kjersti Stormo
Havnedirektør

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
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Oppdragsbeskrivelse
– Eiermodell for ny Bodøterminal

Sammendrag
Bodø Havn KF jobber for at det skal bygges nye terminalbygg på Bodøterminalen. Bodø Havn ønsker
å undersøke hvilke konsekvenser ulik organisasjonsform og eierskap vil få for eier Bodø kommune og
for Bodø Havn. Oppdraget skal gi havnestyret og Bodø bystyre grunnlag for å kunne treffe
beslutning for hvilken eierskapsmodell som skal velges for den nye Bodøterminalen.

Bakgrunn
Bodø Havn KF er et kommunalt foretak som er eid av Bodø kommune. Eier har igjennom vedtektene
(se vedlegg 1) overført kommunens oppgaver gitt i Havne- og farvannsloven til Bodø Havn. Videre
har Bodø kommune i egen eierstrategi (se vedlegg 2) gitt Bodø Havn KF et ansvar for å legge til rette
for effektiv og konkurransedyktig transport av gods på sjø og for sjøtransport i kombinasjon med
andre transportformer.
For å ivareta vårt oppdrag, disponerer Bodø Havn et terminalområde, Bodøterminalen, som ble tatt i
bruk i 1982. Ansvar for området ble avklart i egen politisk sak vedtatt av Bodø kommunestyre (se
vedlegg 3).
Bilde av terminalområdet:
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Reguleringsplan for terminalområdet:

I dag er en stor del av Bodøterminalen utdatert og har et betydelig oppgraderingsbehov. Vi ønsker å
bygge nye terminalbygg på området, og har inngått intensjonsavtaler med transportaktører som
enten er etablert på området eller som ønsker lokaler på terminalområdet.

Problemstilling
Etablering av en ny Bodøterminal bringer opp mange spørsmål omkring organisasjonsform og
eierskap som må kartlegges. Her er det et stort spenn der ulike løsninger vil medføre ulike
konsekvenser. Bodøterminalen kan fortsatt inngå som en del av Bodø Havn KF eller skilles ut i et
eget aksjeselskap. Et eventuelt aksjeselskap kan enten eies av Bodø Havn KF, Bodø kommune eller
ha både offentlig og privat eierskap.
På den ene siden kan man tenke seg at Bodø Havn selger tomter eller leier ut festetomter til
transportaktørene som så bygger selv. Dermed slipper det offentlige å reise kapital som skal brukes
til privat verdiskapning. Et salg vil kunne styrke kommunens balanse ved at salgssummen tilføres
Bodø kommune (enten direkte eller gjennom utbytte). Bodø kommune er i dag belastet med en
lånegrad på 127,2 %. Imidlertid vil både alternativet med salg og alternativet med festeavtale, kunne
redusere Bodø Havns verdiskapning og redusere kommunens fremtidige råderett over sentrale
arealer i Bodø. Bodø Havns drift og vedlikehold av kai og brygger finansieres i en stor del av
resultatet som kommer fra utleie av bygg og areal på terminalområdet.
På den andre siden kan Bodø Havn KF bygge terminalbyggene og leie ut disse. Dette vil kreve kapital
som må lånes, dette øker risikoen og vil kunne påvirke kommunens handlingsrom fremover blant
annet i form av økt krav til minsteavdrag. Samtidig gir en slik løsning mulighet for å ta del i en økt
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verdiskapning på terminalområdet samt sikre fremtidig råderett over arealet. Mellom disse to
løsningene finnes også en løsning med offentlig/privat samarbeid der vi sammen bygger og eier.
Valg av organisasjonsform og eierskap vil påvirke Bodø Havns inntjening som skal bidra til å drifte og
vedlikeholde kai og bryggeinfrastrukturen i Bodø. Videre vil valgene kunne påvirke Bodø kommunes
handlingsrom økonomisk og som eier av sjønæreareal. Det er Bodø bystyre som skal fatte det
endelige vedtaket for eiermodell, men da må det foreligge et klart bilde av hvordan
organisasjonsform og eierskap for Bodøterminalen vil kunne påvirke kommunens balanse og
handlingsrom samt hvilken effekt de ulike alternativene vil ha for Bodø Havn driftsmessig,
skattemessig, når det gjelder dokumentavgift, moms osv.

Oppdragets omfang
Basert på lover og forskrifter skal det gjennomføres en analyse av mulige løsninger for
organisasjonsform og eierskap og hvilke konsekvenser disse vil medføre for Bodø kommune og Bodø
Havn KF. Målet er å innhente kunnskap slik at havnestyret og Bodø bystyre har grunnlag for å velge
fremtidig organisasjonsform og eierskap for Bodøterminalen.

Praktisk om oppdraget
Det skal utarbeides en rapport som beskriver og vurderer de ulike alternativene og konsekvenser av
disse får for Bodø Havn KF og eier Bodø kommune. Denne skal kunne brukes som grunnlag for sak til
havnestyret og Bodø bystyre.

Tentativ arbeidsplan
Bodø Havn har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen med forbehold om eventuelle
endringer:
•
•
•
•
•
•

•
•

Spørsmålsfrist 22. november 2021
Tilbudsfrist 6. desember
Evaluering og tildeling 20. desember
o Vedståelsesfrist 20. mars
Oppstartsmøte på teams 3. januar 2022
o Rammene for oppdraget avklares
1. arbeidsperiode (januar)
Midtveismøte 7. februar
o Teamsmøte med Bodø Havn og eventuelt Bodø kommune
o Det gjøres opp status
2. arbeidsperiode (mars)
Innlevering og fremleggelse 7. april

Gjennomføring av konkurransen og krav til tilbud
Anskaffelsesprosedyren gjennomføres som en tilbudsforespørsel hvor oppdragsgiver er Bodø Havn
KF. Det er send ut likelydende invitasjon til 3 firmaer. Tilbudet skal leveres elektronisk.
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Oppdraget skal i sin helhet gjennomføres innenfor rammen av kr. 200 000,- NOK eks. Mva., og
inkludert alle kostnader prosjektgruppen måtte ha for å gjennomføre oppdraget. Dette er en
konkurranse der det ikke konkurreres på pris. Tildelingskriteriene vil uansett bli evaluert på
bakgrunn av det beste forholdet mellom pris/kostnad og kunnskap/kvalitet, altså tilbudet som gir
oss mest kunnskap/kvalitet for det budsjetterte faste honoraret.

Tildelingskriterier
Kompetanse og kunnskap (40 %)
Det må dokumenteres at leverandøren har tilstrekkelig kompetanse og fagsammensetning til å
redegjøre for konsekvenser ved valg av ulik organisasjonsform og eierskap for Bodøterminalen, samt
hvordan dette vil påvirke Bodø kommunes balanse og Bodø Havns økonomi. Gi en kort beskrivelse
av de foreslåtte medarbeidernes roller.

Referanseoppdrag (20 %)
Dokumentasjon av erfaring fra oppdrag med tilsvarende problemstillinger og utfordringer fra
prosjekter som tilbyder anser som relevant overføringsverdi innenfor siste fem år. De foreslåtte
medarbeidernes roller i referanseprosjektene må beskrives, samt kontaktinfo på referansepersoner.
Basert på evalueringen av de øvrige kriteriene vil oppdragsgiver kun sjekke referansene til
tilbyderne.

Oppgaveforståelse (40 %)
Leverandørens overordnede forståelse av oppgaven, engasjement og motivasjon for å arbeide med
de aktuelle problemstillingene og hvordan leverandøren tenker å legge opp sin prosess. Tilbudet skal
også redegjøre for teoretisk og metodisk tilnærming.

Evalueringsmodell
Ved evaluering av tilbudene vil det innenfor hvert tildelingskriterium bli gitt en poengscore på 1-10.
Beste tilbud innenfor hvert kriterium vil få 10, mens det blir gitt en poengscore som gjenspeiler
relevante forskjeller i tilbudene nedover for øvrige tilbud. Poengscoren multipliseres med den
angitte vekten og summeres. Tilbudet med høyeste vektede poengsum, vil bli tildelt kontrakt.

Anskaffelsesprosedyren
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Kontraktstildeling vil bli
foretatt etter prosedyren begrenset tilbudskonkurranse.
Bodø Havn KF planlegger å velge tilbud på bakgrunn av en vurdering av tilbudene slik de foreligger
ved tilbudsfristens utløp. I tilbudskonkurranser er det tillatt å gjennomføre dialog rundt alle sider ved
tilbudene og andre mottatte dokumenter eller opplysninger, og kan blant annet omfatte avklaringer
og forhandlinger. Dialog vil bli gjennomført etter behov i henhold til gjeldende lovverk.
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Leverandøren skal følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og
eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per e-post til kontaktperson. Spørsmål vil bli anonymisert og
publisert som spørsmål og svar til alle interesserte tilbydere i konkurransen.

Tilleggsopplysninger
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan man be
om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved Bodø Havns kontaktperson. Tilleggsopplysninger blir
publisert slik at dette gjøres tilgjengelig for alle interesserte tilbydere samtidig.
Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget eller vedleggene, bes det om at dette formidles
til Bodø Havns kontaktperson.

Leverandørens plikt
Leverandør plikter å gjennomgå anskaffelsesdokumentene på en forsvarlig måte og er ansvarlig for å
gjøre seg kjent med alle forhold som kan påvirke tilbudet. Det er leverandørens ansvar å innlevere et
fullstendig og utvetydig tilbud. Leverandøren har risikoen for uklarheter i tilbudet og uklarheter vil
kunne medføre avvisning. Leverandøren er bundet av de opplysningene som er gitt i tilbudet.

Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget
Innen utgangen av tilbudsfristen, har oppdragsgiver rett til å gjøre rettelser, endringer eller
suppleringer i konkurransedokumentene, så lenge disse ikke er av vesentlig karakter.

Tilbakekalling eller endring av tilbudene
Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Endring av tilbud er å
betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav.

Taushetsplikt og offentlighet
Bodø Havn og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger
om fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig
betydning å hemmeligholde, jf. foa § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.
Bodø Havn gjør oppmerksom på at allmennheten har innsynsrett i tilbud og protokoll etter at valg av
leverandør er foretatt, jf. lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd
(offentlighetsloven).
Ved en eventuell begjæring om innsyn er Bodø Havn forpliktet til å gjøre en egen vurdering av
innsynskravet opp mot lovverket.

Avlysning av konkurransen
Bodø Havn forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen helt eller delvis med øyeblikkelig
virkning dersom det foreligger saklig grunn i henhold til gjeldende regelverk.
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Tilbudet skal inneholde
1. Tilbudsbrev som er datert og signert. Her skal leverandørens kontaktperson med
telefonnummer og e-postadresse fremkomme
2. Skatte- og avgiftsattester
3. HMS-erklæring
4. Kredittvurdering som ikke er eldre enn 6 mnd., regnet fra utløpet av tilbudsfristen
5. En beskrivelse av leverandørens egen miljøpolitikk, miljømål og leverandørens
miljøstyringssystem
6. Dokumentert kompetanse for oppdragsansvarlig, liste over relevante oppdrag de siste 5 år
og navn på referansepersoner for de tre siste oppdrag. Vi etterspør
samarbeid/kommunikasjon og kvalitet på leveranse
7. Bemanning for oppdraget og faglig sammensetning med navn og CV for nøkkelpersoner som
skal utføre oppdraget
8. Beskrivelse av oppgaveforståelse iht. oppdragets innhold

Kontraktsbestemmelser
Avtaleforholdet reguleres av kontraktsbestemmelser i henhold til NS 8401 Alminnelige
kontraktsbestemmelser for prosjekteringsgrunnlag med de presiseringer som følge av Bodø Havns
avtaledokument.

Avvik
Dersom leverandøren har avvik fra deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå i
tilbudsbrevet. Forbehold regnes som et avvik og skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har
for ytelse eller andre forhold.
Avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget. Vesentlige avvik vil kunne føre til at
tilbudet avvises.
Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som avvik
dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser.

Antall tilbud
Den enkelte leverandør gis kun anledning til å inngi ett tilbud.

Opphavsrett
Bodø kommune og Bodø Havn KF kan bruke materialet fra valgt leverandør slik de måtte ønske i
henhold til intensjonene med oppdraget. Bodø Havn KF vil kreditere konsulent ved publisering av
hele eller deler av materialet. Bodø Havn KF vil ha bruksretten til alt materiale og alle ideer som
fremkommer gjennom oppdraget i videre plan- og strategiarbeid. Bodø Havn KF ber også om at
underlagsmaterialet utarbeidet i forbindelse med oppdraget oversendes. Deltakerne kan ikke
publisere materiale uten samtykke fra Bodø Havn KF. Oppdraget gjennomføres ikke anonymt.
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Vedståelsesfrist
Vedståelsesfristen settes til 3 måneder fra utløpet av tilbudsfrist.

Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling
Bodø Havns beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt med begrunnelse for valget, vil bli varslet
til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes
tidspunktet da partene undertegner kontrakten.

Levering av tilbudet
Tilbudet skal leveres via ajour innkjøp, hvor kontaktperson vil være (eks ks@bodohavn.no)
Frist for å komme med tilbud er 6. desember 2021 kl. 23:30.
Frist for å komme med spørsmål er 22. november 2021 kl. 08:00, og kan rettes via ajour innkjøp.

Vedlegg
Bodø Havns vedtekter
Bodø Havns foretaksspesifikke eierstrategi gitt av Bodø kommune
Bystyresak PS 0026/2020 med 2 vedlegg
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