HAVNESTYREMØTE 16.12.2021
Det innkalles med dette til havnestyremøte 8/2021:
Dato:

16. desember 2021

Tidspunkt:
Sted:

14:00-17:00
Teams

Saksliste:
Sak 37/2021 Godkjenning av innkalling og protokoller etter havnestyremøtene 11.11.2021 og 29.11.2021
Sak 38/2021 Habilitet
Sak 39/2021 Forretningsbetingelser og prisliste 2022
Sak 40/2021 KPI og måltall 2022
Sak 41/2021 Lønn til havnedirektøren
Sak 42/2021 Budsjett 2022
Sak 43/2021 Havnedirektørens orientering
• 1,7 millioner til Ace Green
• Flytting lokaler
• Sentrumsterminalen
• MS Misværfjord
• Korona
• Medarbeidertilfredshetsundersøkelse 2021
• Møteplan havnestyret 2022

Eventuelt:

Sak 37/2021 Godkjenning av innkalling samt protokoll etter møtet 11.11.2021 og 29.11.2021
Forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

” Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 11.11.2021 og 29.11.2021 godkjennes”.
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PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 11.11.2021
Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt
havnestyremøte 11.11.2021 fra kl. 09:00 – 11:50 i Bodø.
Deltakere:
Cato Henriksen
Ellisiv Løvold
Malin Johansen
Erlend A. Willumsen
Svein Møllersen
Anna Welle, assisterende rådmann, observatør
Kjersti Stormo, havnedirektør
Morten Nydal, driftssjef
Truls Mortensen, eiendomssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent
FORFALL: Inger Hilde W. Tobiassen, hvor vara var innkalt men kunne ikke møte.
Arild Nohr
Av havnestyrets 7 faste representanter var 5 til stede. Totalt var det 5 representanter med
stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets nestleder Cato Henriksen.

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

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

Sak 32/2021 Habilitet
Vedtak:
«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

1

bodohavn.no

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 11.11.2021
Sak 33/2021 Bodø Havn KF - Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025
De ble i møtet diskutert mulig endringer i forhold til opprinnelig forslag om investering i Fjuel AS. Det lages
egen sak til bystyret på denne investeringen.

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.

Sak 34/2021 Havnedirektøren orientering
Vedtak:
”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”
Eventuelt: Ingen saker
Bodø, den 11.11.2021

______________
Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder - sett
______________
Svein Møllersen
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_________________
Cato Henriksen
Styrets nestleder
______________
Malin Johansen

_____________
Arild Nohr: sett

__________________
Erlend Willumsen

__________
Ellisiv Løvold

__________
Kjersti Stormo
Havnedirektør

bodohavn.no

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT HAVNESTYREMØTE 29.11.2021
Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt
ekstraordinert havnestyremøte 29.11.2021 fra kl. 08:30 – 09:00 på teams.
Deltakere:
Inger Hilde W. Tobiassen
Cato Henriksen
Ellisiv Løvold
Malin Johansen
Erlend A. Willumsen
Svein Møllersen
Kjersti Stormo, havnedirektør
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent
FORFALL: Arild Nohr, hvor vara var innkalt men kunne ikke møte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 6 til stede. Totalt var det 6 representanter med
stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger Hilde W. Tobiassen.
Saksliste:
Sak 35/2021 Godkjenning av innkalling til dette ekstraordinære møte
Vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

” Innkalling til dette møtet godkjennes”.

Sak 36/2021 Fjuel AS
Vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF fremmer følgende innstilling til vedtak i Bodø bystyre:

1. Bystyret vedtar at Bodø Havn KF kan gå inn i Fjuel AS med et beløp på inntil 3 mill kr.
2. Bystyret vedtar at Bodø Havn KF kan omdisponere midler fra disposisjonsfond til
investeringsfond for å dekke eierposten i Fjuel AS.»
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PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT HAVNESTYREMØTE 29.11.2021
Eventuelt: Ingen saker
Bodø, den 29.11.2021

______________
Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder
______________
Svein Møllersen
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_________________
Cato Henriksen
Styrets nestleder
______________
Malin Johansen

_____________
Arild Nohr: sett

__________________
Erlend Willumsen

__________
Ellisiv Løvold

__________
Kjersti Stormo
Havnedirektør

bodohavn.no
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Sak 38/2021 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
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Sak 39/2021 Forretningsbetingelser og Prisliste 2022

Hensikt
Hensikt med saken er å gi styret en oversikt over forretningsbetingelser og prisingen på varer og
tjenester i Bodø Havn.

Saken
I prislisten for 2021 ble det gjennomført en forenkling i lesbarhet og forenkling av prisstruktur, jf.
prosjekt «prisstruktur» i regi av Norske Havner gjennomført i 2019 og i tillegg en sammenslåing og
forenkling av prisgrupper.
Gjennom året har administrasjonen jobbet med å oppdatere Bodø Havns forretningsbetingelser både
for å ta inn endringer som følger av Havne- og farvannsloven som trådte i kreft 01.01.2020 og for å
adoptere strukturen i prislisten.
Både forretningsbetingelsene og prislisten er delt inn i i følgende hovedområder:
- Bruk av maritim infrastruktur
- Bruk av landbasert infrastruktur
- Tjenester
Prislisten og forretningsbetingelsene omfatter følgende havnetjenester og bruk av havneinfrastruktur:

Generelt er det lagt inn en prisøkning på 5 %.
Farvannsavgiften beregnes ut fra selvkost beregnet for noen lovpålagte oppgaver. Kostnaden for disse
oppgavene er i budsjett for 2022 beregnet til å utgjøre 1,8 mill kr. Imidlertid har Bodø Havn tatt inn
for mye i farvannsavgift tidligere år og vil dekke inn halvparten med overføring fra fond og halvparten
i form av farvannsavgift. Dette gir en reduksjon i Farvannsavgiften fra 2021 til 2022 med redusert pris
per brutto tonn.
Samtidig er det i 2022 innført lik pris per brutto tonn for Kaivederlag. Tidligere var prisen delt i
grupper for skipsstørrelser, men fra og med 2022 er det lik pris per bruttotonn. Imidlertid vil vi kunne
gi rabatt for skip som ankommer regelmessig. Videre er kaivederlaget økt med 4 øre per brutto tonn
for å dekke inn investeringer i landstrøminfrastruktur.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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HAVNESTYREMØTE 16.12.2021
Bodø Havn viderefører ordningen med EPI overfor cruiseskip. Vi har så langt i 2021 hatt inne 2
cruiseskip, der det første ikke rapporterte innenfor 72 timer og fikk påslag på 60 % og det andre skipet
fikk en score som gav en økning på 19,5%.

Forslag til vedtak:
«Bodø havnestyre tar gjennomgangen av forretningsbetingelser og prislisten for 2022 til
orientering»

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Sak 40/2021 KPI / Måltall – Plan 2022

Hensikt
Hensikt med saken er å vedta styringsmål for 2022. Rapportering KPI/måltall for 2021 blir på første
styremøte i 2022.

Bakgrunn
Med bakgrunn i Strategiplan 2019 – 2023 sak 48/2018 revidert i sak 44/2020, skal det vedtas
styringsmål 2022 for virksomheten i Bodø Havn KF.

Saken
Styringsmål for 2022 skal fremme strategien som styret har vedtatt. Denne strategien er oppsummert i
følgende skisse:

Forretningsideen ble samtidig endret til:
«Bodø Havn skal legge til rette for næringslivets behov innen sjørettet logistikk og transport av
passasjerer og gods. Vi skal sørge for god, bærekraftig og effektiv forvaltning og sunn forretningsdrift
som gir havna sikker økonomi og havnas kunder gode rammevilkår»

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Måltall for forretningside:
Et resultat på 0,1 mill kr.
Måltall for samfunnsansvarlig:
Øke Avdragene i forhold til Avskrivninger.
Det er betydelig vedlikeholdsetterslep på liggekaiene i sentrum og Jernbanekaia. Samtidig må Bodø
Havn jobbe for å utvikle terminalområdet for gods samt buer, brygger og kai som skal ivareta
kystfiske. Dette vil kreve betydelige investeringer med tilhørende inntektsgrunnlag. Bodø Havn har
allerede betydelige lån i forhold til sitt inntektsgrunnlag og har derfor holdt avdragene nede ved å
trekke ut lånetiden / hatt avdragsfrihet. Det er viktig å jobbe for økt driftsresultat slik at selskapet har
økonomi til å betale avdrag i takt med at infrastrukturene avskrives. Målet om å øke avdrag i forhold til
avskrivninger vil si at Bodø Havn må oppnå driftsresultat som gir rom for å øke avdrag slik at nivået
nærmer seg selskapets avskrivninger. Samtidig må driften ivareta og utvikle infrastrukturen.
Måltall for kyndig:
Bodø Havn skal ha:
• null avvik med overskredet lukkedato.
• gjennomsnittlig behandlingstid under 60 dager
Måltall for smart:
Bodø Havn skal sette i drift landstrøm til kystruten.
Bodø Havn skal utarbeide og iverksette konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan, se sak 52/2020.

Tiltak / ressurser

Bærekraftige Analysere energisystem
investeringer på ny Bodøterminal
Tiltak / ressurser

Bærekraftig
utvikling

•

•

Sak til Bodø
Bystyre om
cruise i Bodø
havn
Forstudie: Ny
Fiskerihavn

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no

Oppstart /
Frist

Indikator for
måloppnåelse

Start: mars 2022
Slutt: okt 2022

Rapport med
forslag

Oppstart

Indikator for
måloppnåelse

Start: jun 2022
Slutt: okt 2022

Saksfremlegg
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Tiltak / ressurser

Redusert
avfall og
utslipp i sjø

Oppstart

Avfallsmottak for
Fiskerihavna

Indikator for
måloppnåelse

Innsamling og
sortering av avfall

Tiltak / ressurser

Oppstart

Indikator for
måloppnåelse

Inngå
Overføre
samarbeid for landstrømsanlegg til
å nå miljømål Fjuel Bodø AS

April 2022

Alle anlegg er
overført fra BH til
Fjuel Bodø AS

Måltall for markedsorientert:

Måltall for medarbeidere / Læring og utvikling:
Bodø Havn skal gjennomføre en kompetansekartlegging.
Videre foreslår vi å videreføre følgende HMS-mål:
• Nullvisjon for skade.
• Sykefravær under 2 %.
• Ansattetilfredshet > 80 %.

Forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Styret i Bodø Havn KF vedtar følgende styringsmål for 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Et resultat på 0,1 mill kr.
Avdrag => Avskrivninger.
Null avvik med overskredet lukkedato.
Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik under 30 dager
Sette i drift landstrøm på 1 kaiavsnitt.
Gjennomføre konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan 2021-2025
Nullvisjon for skade.
Sykefravær under 2 %
Ansattetilfredshet > 80 %»

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Sak 41/2021 Lønn til havnedirektør

Hensikt
Styret har en årlig evaluering av direktørs arbeid og fastsetter direktørs lønn og får samtidig
en redegjørelse for årets lønnsoppgjør i Bodø Havn KF.

Saken
Bodø Havn fastsetter selv lønn og har ansvaret for egne lønnsforhandling, men dette skal
gjennomføres i tråd med Bodø kommunes lønnspolitikk og tariffavtaler.
Først noen prinsipper:
1. Bodø Havn fører eget regnskap (jfr HFL) og lønnsmassen skal ikke være innberegnet
i Bodø kommunes lønnsmasse som beregningsgrunnlag. Beregningsgrunnlag for
lønnsoppgjøret er Bodø Havns egen lønnsmasse.
2. Bodø Havn er medlem av Samfunnsbedriftene, tidligere KS Bedrift. Her avviker vi fra
Bodø kommune.
3. Bodø kommune fastsetter lønnsrammen som er ramme for hva årlig lønnsvekst skal
holdes innenfor. Jfr lønnspolitisk plan forholder Bodø Havn seg til avtalt årslønnsvekst
/ lønnsramme gitt av Bodø kommune.
4. Bodø Havns egen lønnsglidning kommer til fratrekk fra gitt lønnsramme. Her gjelder
foretakets egen lønnsglidning både fordi foretakets lønnsmasse ikke er en del av
Bodø kommunes beregningsgrunnlag og fordi konsekvensen av å måtte forholde seg
til egen lønnsglidning i et lønnsoppgjør gir disiplin når det gjelder å gi lønnstillegg
gjennom året.
5. Overheng er viktig på overordnet makronivå for å kunne sammenlikne
lønnsutviklingen for ulike lønnstakergrupper fra ett år til det neste selv om
lønnstillegg gis på ulike tidspunkter. Overheng ville ikke vært nødvendig dersom alle
fikk lønnsjustering 1/1. Med få ansatte og et lite lønnsberegningsgrunnlag, vil bruk av
overheng kunne få helt urimelige utslag for flertallet av de som omfattes av det
lokale oppgjøret dersom en arbeidsgiver med liten lønnsmasse, et år for eksempel
har ansatt en ny høytlønnet. Bodø Havn foretar lønnsjusteringer 1 gang per år og det
er normalt 1. mai. For å minimere utilsiktede konsekvenser når lønnsmassen er liten,
har vi alltid forhandlet fra dato til dato.
Lønnsrammen er satt til 3 %. Det har ikke vært gitt noen form for lønnstillegg siden
lønnsoppgjøret i fjor. Derfor er det heller ikke gjort reduksjon av lønnsrammen for
lønnsglidning. Lønnsjusteringer for kapitel 3 og 5 er gitt pr. 01.05.2021, og er holdt innenfor
lønnsrammen. Lønnsjusteringer for kapitel 4 er gitt pr. 01.05.2021 for sentralt oppgjør og
01.10.2021 for lokalt oppgjør. Lønnsjusteringen er holdt innenfor lønnsrammen.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Min lønn er i dag kr 1.124.880,-.
Siste lønnsjustering var per 01.02.2019.

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Sak 42/2021 Budsjett 2022

Hensikt
I tråd med «Eierstrategier og retningslinjer for samhandling mellom
basisorganisasjonen og kommunale foretak» er nå rammebudsjettet behandlet og
godkjent av bystyret. Etter bystyrets behandling skal styrene for foretakene utarbeide
spesifisert budsjett for foretaket innenfor de rammer bystyret har vedtatt.
Nå var det veldig detaljert budsjett som ble presentert i forrige havnestyre, så i saken
er det mest noen ytterligere kommentarer på enkeltpunkter. Driftsbudsjett 2022 og
økonomiplan drift 2022-2024 ble godkjent i bystyret
Kommunedirektøren hadde ikke innarbeidet vårt investeringsbudsjett i
basisorganisasjonens budsjett. Kommunedirektøren hadde følgende påtegning på
havnestyrets innstilling til bystyret;
Konklusjon og anbefaling
I kommunedirektørens budsjett og økonomiplanforslag 2022 – 2025 er det ikke lagt inn
investeringsmidler til prosjektene som foreslås i foretakets budsjett og økonomiplan. Differansen
mellom disse to økonomiplanforslagene er på 131 mill. fordelt med 8 mill. kr i 2022, 40 mill. kr i 2023,
23 mill. kr i 2024 og 2025 60 mill. kr.
Hvis bystyret ønsker å støtte foretakets investeringsforslag må låneopptak i formannskapets
innstilling i Bodø kommunes budsjett og økonomiplan oppjusteres og det må beregnes rente og avdrag
av økt låneopptak. Hvis bystyret ikke støtter forslaget, må investeringsplanen til foretaket nedjusteres.

Bystyret godkjente Bodø Havn sitt investeringsbudsjett før behandlingen av
kommunens øvrige budsjett. I skrivende stund har vi ikke fått avklart om det ble lagt
inn i kommunens budsjett. Men siden kommunedirektøren har beskrevet
konsekvensen av å støtte forslaget til havnestyret, og bystyret besluttet dette, legger jeg
opp til at rammene for investering for 2022 med finansiering fra Bodø kommune ble
godkjent.
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
vi regulerte dette i 2021 med å redusere resultatet til null (var 1 million) samt overføre
2 millioner fra driftsfond for å opprettholde aktiviteten.
Vi har ikke lagt inn kompensasjon fra kommunen i 2022 – budsjettet, men har lagt
opp aktiviteten vår ut fra de inntektene vi kan få ut fra forventede kundeaktiviteter.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Saken
Bystyret godkjente 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

Radetiketter

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

Budsjett 2021

Inntekter sjøsiden

Vedtatt 2022

17 965 000

18 050 000

3 500 000
1 800 000
4 715 000
7 200 000
750 000

3 500 000
900 000
4 900 000
8 000 000
750 000

21 599 600

22 700 000

890 000
8 109 600
11 800 000
800 000

900 000
9 000 000
12 000 000
800 000

Endring

2 835 507

1 500 000

Andre driftsinntekter
Overføring fra egen kommune

2 035 507
800 000

700 000
800 000

85 000
0
-900 000
185 000
800 000
0
1 100 400
10 000
890 400
200 000
0
-1 335 507
-1 335 507
0

SUM DRIFTSINNTEKTER

42 400 107

42 250 000

-150 107

Andre salgs- og leieinntekter
Farvannsavgift
Fritidsflåten
Kaivederlag
Varevederlag

Inntekter landsiden
Andre salgs- og leieinntekter
Leieinntekter areal
Leieinntekter bygg
Parkeringsinntekter

Refusjoner og andre overføringer

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Andre driftsutgifter
Driftskostnader bygg og anlegg
Avskrivninger

-

14 310 600
8 309 507
10 750 000
14 349 360

-15 500 000
-7 750 000
-10 800 000
-14 000 000

-1 189 400
559 507
-50 000
349 360

SUM Driftsutgifter
Driftsresultat

-

47 719 467
5 319 360

-48 050 000
-5 800 000

-330 533
-480 640

Finansinntekter
Finansutgifter

-

1 970 000
11 000 000

1 200 000
-9 300 000

-770 000
1 700 000

Netto finans

-

9 030 000

-8 100 000

930 000

14 349 360

14 000 000

-349 360

100 000

100 000

100 000

100 000

Motpost avskrivninger

Resultat
Avsetning til disposisjonsfond

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no

-

2

HAVNESTYREMØTE 16.12.2021

Budsjett 2022
Følgende endringer er lagt inn i budsjett 2022.
På farledsavgiften gjennomfører vi nå reduksjonen overfor skipstrafikken ved at vi
henter 0,9 mill fra fond. Vi har også endret prismodellen til en sats pr bruttotonn (BT)
som gir en enklere modell for kundene våre.
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. Vi har hatt en opptrapping de siste år med færre intervaller
med differensiering av pris per BT til i 2022 å ha en fast pris per BT. Samtidig vil vi gi
rabatt til noen kundesegmenter for å kunne være konkurransedyktig.
Inntektene på kaivederlag øker som en konsekvens av endring i modellen, men har av
forsiktighetshensyn fortsatt inne noe redusert aktivitet fra cruise og kystruten
I tillegg har vi lagt inn at en del av infrastrukturen på landstrømanleggene nå ligger
inne med 4 øre påslag pr BT slik at pris ut til kunden øker fra kr 0,65 pr BT til kr 0,69
pr BT. I tillegg kommer den faktiske bruken av strøm fra anleggene.
I fjor valgte vi å redusere satsene for varevederlag i tro på at dette vil stimulere til økt
godsoverføring over tid. Vi så i T1 2021 at vi ikke oppnådde ønsket effekt, og reduserte
varevederlagbudsjettet i T2. I 2022 har vi opprettholdt det redusert budsjettet for å
kunne være konkurransedyktig. Usikkerhetsmomentet er størst på når NordNorgelinjen kommer i trafikk.
Inntekter landsiden
Vi har lagt til rette for å kunne leie ut større areal på Terminalkai Sør, og har økt
budsjettet for leieinntekter areal. Her er det potensiale for korttidsutleie, som vi også
har priset inn i prislisten vår. På Bodøterminalen holder vi på med forberedelser til nye
terminaler, så både på leie av bygg og arealer har vi ikke gjort store endringer. De
største endringene vil komme i nye terminaler.
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. Kommunedirektøren har i sin påtegning
til bystyret registrert våre signaler på at tilskuddet må økes.
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Driftsutgifter
Budsjetterte lønnsutgifter er økt. I november startet en 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 %.
Det ligger også i budsjett 2022 store poster på vedlikehold av bygningsmassen. I
hovedsak er de største postene nye vinduer i 1. etg. samt skifte av tak både på
administrasjonsbygget og på lageret til Nor Lines. Vi regner også med at en del av
vedlikeholdsbudsjettet går til supplering av ISPS-gjerder, da spesielt på Terminalkai
Sør.
Finans
Bodø Havn har lån på 198 mill kr. Den økonomiske situasjonen tilsier at vi kun kan
oppfylle kravet om minimumsavdraget. I minimumsavdragene ligger det årlige
overføringer til konto for tilbakebetaling av innskudd båtplasser.

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 opprinnelig
bestilling fra havnestyret ved behandlingen av økonomiplan 2021-2023.
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 veldig mye etterslep på vedlikehold jfr.
tilstandsrapporter.
En fremtidig utvikling av infrastruktur knyttet til terminalområdet og havna må
forutsette at Bodø Havn fremover kan skape overskudd.
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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 har gjenspeilt i vårt investeringsforslag.

Investeringsregnskap 2022 (tall i 1000 kr) / Økonomiplan
Nye uteriggere Brygge 1 - Sentrum

Budsjett 2021

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
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40 000
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0

0

0

0

0

5

HAVNESTYREMØTE 16.12.2021

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 bystyret vedtok at vi
skal få 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 bystyret vedtok at vi skal få tilskudd fra Bodø kommune for 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 ble derfor lagt inn igjen for 2022.
Bystyret vedtok at vi skal få tilskudd fra Bodø kommune for denne oppstarten.
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Forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
1. Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett for 2022 med et positivt resultat på
kr 100 000. Budsjett balanseres ved overføring av 100.000 til driftsfond.
2. Bodø havnestyre godkjenner investeringsbudsjett for 2022 på kr 8 000 000.
Investeringene finansieres ved tilskudd fra Bodø kommune.

Jon-Arne Nymo
Økonomi- og administrasjonssjef
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Sak 43/2021 Havnedirektørens orientering.

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

Bakgrunn
Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den
periodiske rapportering.

Saken
1,7 millioner kr fra Fylkesrådet til ACE Green
Tidligere er det gjennomført et 3-årig prosjekt støttet av Nordland fylkeskommune.
Dette prosjektet har gitt usedvanlig gode resultater og medført bl.a. 50 % økning i
godstrafikk i prosjektfasen, noe som har vært viktig for de næringsaktørene som dette
gjelder. Prosjektet har et klart mål om først fire og etter hvert fem daglige godstog på
Nordlandsbanen hver vei. Da arbeidet i prosjektet startet i 2017 var av antall daglige
avganger to.
Flytting
I slutten av uke 48 og begynnelsen av uke 49 har ansatte i Bodø Havn flyttet i fra 4.
etasje til 3. etasje. Neste trinn er å flytte ansatte fra driftsavdelingen opp til 3. etasje.
Dermed får vi samlet alle ansatte, noe vi tror vil skape god informasjonsutveksling og
styrke arbeidsmiljøet. Flyttingen betyr at vi må prioritere å pusse opp møterom,
kjøkken, spiserom og ganger. Lokalene som Sivilforsvaret har overtatt fra oss, trenger
også noe oppgradering. Rundt årsskifte vil det bli laget en plan for arbeidet med
ferdigstillelse.
Sentrumsterminalen
Sentrumsterminalen Bodø AS har leid areal hos Bodø Havn for å ivareta buss og
hurtigbåttrafikk foran Sentrumsterminalen. Avtalen hadde ett års oppsigelse og i juni
2020 sa de opp avtalen fordi bussene etter planen skulle flyttes opp til
Dronningensgate. Bodø Havn har bedt om ny avtale fordi dette er areal
hurtigbåtene har behov for fordi
1. Hele kaiarealet langs sjøsiden er avsatt for å ivareta hurtigbåtenes behov for
sikkerhetssoner og manøvrering
2. Fast båtplassering i havna skal også dekke leie av sjøområde
3. Hele arealet på den ene siden benyttes som trafikkareal for passasjerer som
kjører til og fra hurtigbåtene
4. Tuben deler området i 2
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Det er avholdt møte med Nordland fylkeskommune for å diskutere hvordan vi
sammen skal håndtere bakareal, kaiareal, adkomst, bryggen, bunkring og
godshåndtering for hurtigbåtene. Bodø Havn skal komme tilbake med
kostnadsberegninger og et forslag til økonomi og avtale.
Fordi hurtigbåtene og bussene fortsatt bruker arealet vil Bodø Havn fakturere
Sentrumsterminalen for leie for andre halvår 2021 i henhold til våre prislister.
I tillegg har Nordland fylkeskommune og Bodø kommune sammen vedta å flytte
drosjeoppstillingsplass slik at de vil kjøre over det leide arealet. Betaling for denne
bruken av dette arealet, er ikke avklart med Bodø Havn.
MS Misværfjord
MS Misværfjord, eid av en stiftelse, har ligget fortøyd i fjorden ved Misvær i flere år.
Ansvarlig for stiftelsen døde i år og det er ikke midler i stiftelsen. Fordi fartøyet lå
uten tilsyn var det fare for at fortøyninger kunne slites og at fartøyet kunne medføre
fare på sjøen. Etter en rettslig vurdering, vedtok Bodø Havn å benytte midler fra
Farvannsavgiften til å få fjernet fartøyet. Det ble sendt ut tilbud. Samme dag som
tilbudsfristen gikk ut fikk Bodø Havn melding om at MS Misværfjord var gått ned.
Skøyta ligger nå på 9-10 m dyp, og fjerning av vraket vil medføre mer arbeid enn det
som innleverte tilbud omfattet. Det er derfor sendt ut nytt anbud. Imidlertid er det nå
usikkert om vi kan inkludere dette i farvannsavgiften, da fartøyet ikke lenger utgjør
noen direkte fare. Kystverket anser at det ikke er stor fare for forurensning.
Korona
7. desember innførte regjeringen nye nasjonale smitteverntiltak. På
arbeidslivsområdet er det snakk om anbefaling om én meters avstand og økt bruk av
hjemmekontor samt anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand. I
Bodø Havn har vi cellekontorer, så vi har vært avskjermet selv om vi har møtt på
jobb. Siden hjemmekontor ikke er pålagt, men anbefalt, så avklarer hver enkelt med
administrative funksjoner, bruk av hjemmekontor med sin leder. Driftsavdelingen og
havneoppsynet vil fortsatt stille på jobb, men de har hatt en gjennomgang av
smittevernspraksis og har gjeninført kun en ansatt i bilen, bruk av munnbind og 1
meters avstand. Videre er det kjøpt inn tester som er tilgjengelig for alle ansatte.
Julelunsj med pensjonister er avlyst, men driftsavdelingen og havneoppsynet vil ha
en intern julelunsj. Det er 7 ansatte her og de vil klare å opprettholde 1 meters
avstand under lunsjen.
Medarbeidertilfredshet 2021 – 10-Faktor
Vi har også i år gjennomført medarbeidertilfredshetsundersøkelse i Bodø Havn.
Resultatet er kommet, men vi har ikke startet arbeidet med tiltak. Resultatet blir
presenter i møtet.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no

2

HAVNESTYREMØTE 16.12.2021

Havnestyrets møteplan for 2022
I skrivende stund er ikke møteplaner for bystyret og formannskap lagt ut for 2022,
med unntak av bystyremøte 10.02.2022. Vi foreslår første møe i havnestyre torsdag
17.02.2022 kl. 09:00 – 12:00. I dette møtet lages møteplan 2022 for havnestyret.
Forslag til vedtak:
”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”
Kjersti Stormo
Havnedirektør
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