HAVNESTYREMØTE 15.02.2022
Det innkalles med dette til havnestyremøte 1/2022:
Dato:

15. februar 2022

Tidspunkt:
Sted:

09:00-12:00
Møterom 3- etg. Bodø Havn, Bodøterminalen.

Saksliste:
Sak 01/2022 Godkjenning av innkalling og protokoll etter havnestyremøte 16.12.2021
Sak 02/2022 Habilitet
Sak 03/2022 Orientering om Vestbrekken
Sak 04/2022 Rapportering KPI – Måltall 2021
Sak 05/2022 Rapportering HMS 2021 og HMS plan 2022
Sak 06/2022 Møteplan 2022
Sak 07/2022 Farvannsavgiftsregnskap 2021 - etterkalkyle
Sak 08/2022 Foreløpig regnskap 2021
Sak 09/2022 Havnedirektørens orientering
• Deltakelse i utviklingsprosjekter
• Investeringsprosjekter
• Innsynsbegjæring
• Torghatten Nord
• Øvelser

Eventuelt:

Sak 01/2022 Godkjenning av innkalling samt protokoll etter møtet 16.12.2021
Forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

” Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 16.12.2021 godkjennes”.
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PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 16.12.2021
Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt
havnestyremøte 16.12.2021 fra kl. 14:00 –16:40 på Teams.
Deltakere:
Inger Hilde Wigen Tobiassen
Cato Henriksen
Ellisiv Løvold
Malin Johansen
Erlend A. Willumsen
Svein Møllersen frem til 15:30
Arild Nohr
Anna Welle, assisterende rådmann, observatør: frem til 15:05
Ola Smeplass, varaordfører, observatør: frem til 15:05
Kjersti Stormo, havnedirektør – fratrådte under sak 41/2021
Morten Nydal, driftssjef– fratrådte under sak 41/2021
Truls Mortensen, eiendomssjef– fratrådte under sak 41/2021
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent– fratrådte
under sak 41/2021
FORFALL: Ingen
Av havnestyrets 7 faste representanter var 7 til stede. Totalt var det 7 representanter med
stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger Hilde Wigen Tobiassen.

Saksliste:
Eventuelt: Ett spørsmål og en informasjon i tillegg til mer informasjon under havnedirektørens orientering.
Sak 37/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoller fra møtet 11.11.2021 og 29.11.2021
Vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

” Innkalling til dette møtet og protokoll etter møte 11.11.2021 og 29.11.2021 godkjennes”.

Sak 38/2021 Habilitet
Vedtak:
«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»
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PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 16.12.2021
Sak 39/2021 Forretningsbetingelser og Prisliste 2022

Vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Bodø havnestyre tar gjennomgangen av forretningsbetingelser og prislisten for 2022 til
orientering».
Sak 40/2021 KPI / Måltall – Plan 2022

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 for kystruten.
Gjennomføre konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan 2021-2025
Nullvisjon for skade.
Sykefravær under 2 %
Ansattetilfredshet > 80 %»

Sak 41/2021 Lønn til havnedirektør

Vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Styret gir styreleder fullmakt til å vurdere og tilby ny lønn for havnedirektør med virkning
fra 01.05.2021».
Sak 42/2021 Budsjett 2022
Opprinnelig forslag til 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.
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PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 16.12.2021
Nytt forslag til vedtak:
«Budsjettet tas til orientering».

Vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Budsjettet tas til orientering».

Sak 34/2021 Havnedirektøren orientering
Det ble gitt informasjon om følgende saker i tillegg;
Vestbrekken, besøk av Havila Kystruten, behandlingen av Fjuel AS i bystyret, eiermodell og termnalområdet.
Neste havnestyremøte blir utsendt med forespørsel på epost, og møteplan for 2022 vil bli behandlet i første
møte i 2022.
Vedtak:
”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”
Eventuelt:
Spørsmål fra Cato Henriksen
Informasjon fra Erlend Willumsen
Bodø, den 16.12.2021

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

_____________
Arild Nohr

__________________
Erlend Willumsen

__________
Ellisiv Løvold

__________
Kjersti Stormo
Havnedirektør

bodohavn.no

HAVNESTYREMØTE 15.02.2022

Sak 02/2022 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 03/2022 Orientering om Vestbrekken

Hensikt
Hensikt med saken er å orientere om sluttoppgjøret for Vestbrekken.

Bakgrunn
Secora vant anbudet med å bygge ny kai på Vestbrekken. Det ble uenighet omkring sluttoppgjøret og
Secora stevnet Bodø Havn KF. Det ble gjennomført rettsmekling i desember.

Saken
I desember ble det inngått forlik med Secora om sluttoppgjør. Etter rettforliket ble det sendt ut en
redegjørelse til styret. I styremøtet vil det bli redegjort for det endelige regnskapet.
Videre vil det i møtet bli informert om videre prosess overfor rådgiver i prosjektet.

Forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Sak 04/2022 KPI / Måltall – Rapport 2021

Hensikt
Hensikt med saken er å rapportere styringsmål for 2021.

Bakgrunn
Med bakgrunn i Strategiplan 2019 – 2023, sak 48/2018 Styringsmål 2019 og vedtatt budsjett for 2019
og 2020 skal det rapporteres på styringsmål for 2019 og vedtas styringsmål 2020 for virksomheten i
Bodø Havn KF.

Saken
Rapportering av styringsmål 2021:
I sak 54/2020 vedtok styret følgende styringsmål 2021 for Bodø Havn KF:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Et resultat på 1 mill kr forutsatt full kompensasjon for bortfall av inntekter som skyldes
corona.
Avdrag => Avskrivninger.
Null avvik med overskredet lukkedato.
Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik under 60 dager
Sette i drift landstrøm på 4 kaiavsnitt.
Utarbeide og iverksette konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan 2021-2025
Få opp Nord-Norgelinjen
Nullvisjon for skade.
Sykefravær under 2 %
Ansattetilfredshet > 80 %»

Et resultat på 1 mill kr.
Styringsmålet forutsatte full kompensasjon for bortfall av inntekter som skyldes corona.
Investeringer eller Avdrag => Avskrivninger.

Vedlikehold
Investeringer
SUM
Avskrivninger
Etterslep
Avdrag
Diff

2021
2020
5 045 430
1 721 879
30 565 935 25 980 419
35 611 365 27 702 298
14 200 285 14 378 781
21 411 080 13 323 517 8 627 998
8 202 409
- 5 572 287 - 6 176 372 -

2019
2 022 300
3 738 959
5 761 259
14 500 288
8 739 029
8 457 586
6 042 702

Avdrag 2021 er 8.627.998. Opp mot avskrivinger gir dette etterslep på 5.572.287. Hvis vi hensyntar
vedlikehold på 5.045.430 er etterslepet kun 526.857 for 2021.

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

Arbeidsmiljø- og HMS-avvik: Vannlekkasje i trappegang ned fra 4. etg til 1. etg; Lekkasje ikke funnet,
men vi regner med at dette blir utbedret når vi skal vedlikeholde taket våren 2022.

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

Sette i drift landstrøm på 4 kaiavsnitt.
Det var overtakelse av 6 landstrømsanlegg 11. november 2021 og 14. februar blir det offisiell åpning på
Terminalkai Sør med ordfører og presse. Vi kobler til Vestfjordferga og har invitert Torghatten Nord
og systemleverandør. Det siste anlegget ferdigstilles i løpet av første halvår.
Utarbeide og iverksette konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan 2021-2025
Nr 9 Bærekraftige investeringer; utskifting til mer energieffektive vinduer. Alle vinduene er skiftet og
prosjektet ble avsluttet på nyåret.
Nr 11 Bærekraftig utvikling; bistå i etablering av Bodø havn som hydrogenhub. I forbindelse med
utlysing av Vestfjordsambandet har vi bistått leverandører av hydrogen med kartlegging av egnede
områder for bunkring i havna. Torghatten Nord vant oppdraget og de vil avgjøre hvem som blir
hydrogenleverandør i løpet av våren. Vi har hatt samtaler med Torghatten Nord og vil fortsette å finne
gode løsninger for bunkring. Gjennom Energi Nord har Bodø kommune sendt en invitasjon til havnen
i Aberdeen om samhandling knyttet til Hydrogen. Dersom dette blir aktuelt vil Bodø Havn bli
involvert.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Nr 14 Redusert avfall og utslipp i sjø; etter søknad mottok vi kr. 120.000 fra Sparbank1 Nord-Norges
Samfunnsløfte. Vi har nå bestilt 2 oppsamlere som skal samle avfall i indre havn.
Nr 17 Inngå samarbeid for å nå miljømål; Få i gang en forretningsmodell for Fjuel Bodø AS. Selskapet
er dannet. Det er også klargjort for at Bodø Havn skal kunne inngå i Fjuel AS. Inntektsmodell for 2022
er etablert. Det er laget en PowerBi som skal sikre at vi fakturerer forbruket. Denne skal utvides til å gi
et riktig inntekts- og kostnadsbilde. Overføring av anleggen avventer til anlegget med NG3-pluggen er
på plass.

Få opp Nord-Norgelinjen
Rederiet har fått utsatt oppstart til våren 2022. De kontraherte fartøy i desember 2021 og gjennom Bodø
Havn har de nyttet kontakt for drift med SB Transport.
Nullvisjon for skade.
Det er ikke meldt inn personskade i 2021.

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Sykefravær under 2 %.
Resultat for 2021 er 1,17 %
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Egenmeldt

0,97%

0,98%

0,39%

0,59%

0,51%

0,47%

0,42%

1,17%

Sykemeldt

0,82%

0,61%

3,65%

1,62%

2,19%

0,00%

0,23%

0,00%

SUM

1,79%

1,59%

4,04%

2,20%

2,70%

0,47%

0,65%

1,17%

Ansattetilfredshet > 80 %.
I november 2021 ble det gjennomført en arbeidsplassundersøkelse. Snittscore er 4,2 poeng av 5
oppnåelige poeng. Dette gir en tilfredshet på 85 % mot 86% i 2020. På de 10 faktorene var laveste
score 3,9 og høyeste score 4,6.

Forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Sak 05/2022 HMS – Rapport 2021 – Plan 2022

Hensikt
Hensikt med saken er å informere om gjennomførte HMS aktiviteter for 2021 og
planlagte HMS aktiviteter for 2022.

Bakgrunn
Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2a) og § 5 i Interkontrollforskriften stiller krav til
virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Saken
Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter
planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i
eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontrollen skal
tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er
nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen.
Bodø Havn KF er omfattet av følgende lover og forskrifter:

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Flere av disse lovene og forskriftene omfatter helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i
Bodø Havn. I ledelsens gjennomgang er disse lovene og forskriftene prioritert.
Årlig gjennomføres en ROS analyse som er grunnlaget for Bodø Havn sin HMS-plan.
Status for 2021 er:

De punktene som ikke er ivaretatt i 2021 blir overført til HMS-plan for 2022 samt at
det er tilført nye punkter basert på ny ROS analyse.

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 tar informasjonen om HMS-tiltak for 2021 og HMS-plan for 2022 til
orientering.»

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Risiko- og sårbarhetsanalyse HMS
Årlig gjennomgang i Bodø Havn KF
Dato: 07.02.22, i eget lunsjmøte

Sannsynlighet:
1. Svært liten (1 gang pr. 10 år)
2. Liten (1 gang pr. år)
3. Er sannsynlig (1 gang pr. kvartal)
4. Stor (1 gang pr. mnd)
5. Svært stor (1 gang pr. uke, eller mer)
Uønskede hendelser
Fysiske forhold
Brann
IT
Personskade

Konsekvens:
1. Ubetydelig
2. Liten
3. Merkbar, påvirker daglig drift
4. Betydelig påvirkning
5. Kritisk, kan føre til virksomhetsstans

X

Sannsynlighet (1-5)
1
x

2

=

Risiko

Konsekvens (1-5)
3

4

5
x

1

2

Total
risiko
3

4

5
x

x

x

x
x

5
20
10

Ekstremvær (storm,
springflo og
naturskade)
Utebelysning, strøm

x

12

x

x

15

ISPS-området

x

x

15

Maskiner, utstyr, RoRo, fergeleie

x

x

15

Psykososiale
forhold
Dårlig arbeidsmiljø
Smitte

x

x
x

9
10

x

MERK!
Risikoanalysen bør samordnes med vernerunder. Risikoanalysen er en åpen vurdering og må fange opp endringer i risikobildet. Den bør
inneholde vurderinger av de mest kritiske hendelser som kan inntreffe. Vernerunden inneholder i tillegg faste årlige sjekkpunkter, og vil kunne gi
status og et sammenlikningsgrunnlag fra år til år. Alle avvik overføres avvikssystemet for oppfølging.

HANDLINGSPLAN 2022
Uønsket hendelse
Brann

Forebyggende tiltak
Gjennomgang sprinkelanlegget hos
NorLines
Brannvarslingsanlegget i bygget må
gjennomgås. Gjennomgang av merking av
slokkere og nødutgang.
Rydding av rømmingsveier og lagring av
paller nær husvegg følges opp.

Ansvar
Brannvernleder

IT

Dokumentasjon av nye servere etterlyses.
Sette i verk tiltak som gir fokus på
sikkerhetskultur.

Johnny / alle

Ekstremvær (storm,
springflo og naturskade)

Gjennomgå oransjevarsel i prosedyren (Se
på teksten i meldingene som sendes ut, ta
inn vurdering av vindretting og tilpass tiltak).

Driftssjef

Strøm og utebelysning

Skifte gammelt. Utskiftingsplan. Start med
hovedbelysning, deretter brygger.

Eiendomssjef

Tidsfrist

Status – merknad

Sikre godt trafikkferdsel på
området, redusere utrykking
på vakt

Arbeidsmiljø

Arbeidsplassundersøkelse, sosiale
sammenkomster. Hepatittvaksine, kontroll til
de som trenger det i forbindelse med
sertifikater.
SJA, via mobiltelefoner. Felles opplæring på
løftebukken. Prosedyrer for landstrøm skal
gås igjennom.

Adm og øk. Sjef, Driftssjef

Trusler

Gjennomgang av tiltak. Øvelse skal
evalueres og se prosedyren.

Verneombud, PSO

ISPS-hendelser

Nytt gjerde på Terminalkai Sør.
Bod til vakt (innleie)

Driftssjef

Løfteutstyr (inkl
løftebukk, skjær og skuff,
Ro-Ro)

Sakkyndig kontroll. Kassering av utdatert
utstyr. Ro-Ro må ivaretas og kaia på Fenes.

Driftssjef

Personskade

De uønskede hendelsene med størst risiko bør prioriteres først.

Driftssjef
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Sak 06/2022 Møteplan 2022

Hensikt
Saken har til hensikt å lage årsplan for havnestyremøter samt tilpasse havnestyrets møter med øvrige
beslutningsorganer for 2022.

Saken
Gjennom året har havnestyret saker som også skal behandles bystyret (regnskap, tertialrapporter og
store investeringsprosjekter). For å holde skrivefrister til bystyret, normalt 14 dager før bystyremøte,
lages møteplan tilpasset dette.
Nedenfor følger forslag til møteplan for havnestyret for 2022.
Møtedatoene er foreslått etter følgende vurdering i tillegg til møte 15 februar;
Havnestyret skal ha signert årsregnskap og årsmelding innen utgangen av mars. Det foreslås derfor
møte mandag 21. mars Uken etterpå er det vinterferie, så vi har foreslått å fremskynde møtet til uke 12.
Revisor bruker å møte i dette havnestyremøte for en orientering til havnestyret.
Etter havnestyrets behandling i mars skal saken til kontrollutvalget 26. april. Årsregnskap skal
behandles i bystyret 12. mai.
Regnskap for 1. tertial med eventuelle budsjettreguleringer skal behandles i bystyret 16. juni, med
skrivefrist 2.juni. Vi forslår derfor havnestyremøte onsdag 25 mai (siden det er fridag torsdag).
Regnskap 2. tertial skal behandles i bystyret 27. oktober, og vi foreslår derfor behandling i
havnestyrets møte 29-30. september (strategiseminar). Budsjett 2022 skal behandles i desembermøtet
til bystyret, og vi foreslår derfor havnestyrets behandling i møte 10. november. Da blir det tid å
samkjøre dette med kommunens øvrige budsjettbehandling.
Forslag til møteplan er også prøvd å tilpasses skoleruten og andre møter i kommunen/fylket.
2022
Bystyret
Formannskapet
Kontrollutvalget
Fylkestinget
Salten Regionråd (SR)
Skoleruta (fri)
Bodø havnestyre 2022
Behandling av regnskap, årsmelding og budsjett
Behandling av tertial 2022

Jan

Feb

Mar

10+13+27

10
10

31
17

21-23
17-18
2815

Mai

Jun

Sep

Okt

Nov

Des

12

16
2+23

22
8

27
13

17+23

8
15

13-15
9-10
23?

15-16
12-14
28-29

28
26
25-27
11-19

27
25

Jul

Aug

17-19
-21
?

X
JAN

Bodø havnestyre 2021

-04
21
X

Apr

FEB

MAR

3

5 + 23

APR

MAI

5-8
24-25
18
10
X

2215

X
JUN

JUL

AUG

SEP

20

28-29

OKT

NOV
11 + 29

DES
16

Dersom det er behov, kan det legges opp til styremøte enten i juni eller august.

Forslag til vedtak:
Bodø havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

”Bodø havnestyre godkjenner møteplan for 2022.”

Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø
+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no
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Sak 07/2022 Farvannsavgiftsregnskap 2021 - etterkalkulasjon

Hensikt
Det skal årlig gjennomføres en etterkalkulasjon for farvannsavgiftsregnskapet for å
avstemme at inntekter og kostnader går i balanse. Det er en avregningsperiode på 5 år for å
kunne ta høyde for svingninger i aktivitet og kostnader. I henhold til ny havne- og
farvannslov har det vært endringer i loven i hva som kan legges inn av kostnader i
selvkostmodellen.

Saken
Farvannsavgiftsregnskapet for 2021 viser et overskudd på 570.170. Inntektene ble 347 685
mer enn budsjettert, men kostnadene tillagt fondet ble vesentlig lavere enn det vi
budsjetterte med i høsten 2020. Vi hadde budsjetterte kostnader på 1,8 mill, men endte opp
med 1,6 mill. Etterkalkulasjonen kommer da nesten 1,5 år etter opprinnelig budsjett. Vi har
nå etter 2021 et akkumulert fond på 2,3 million.
I utgangspunktet har vi en relativt stabil aktivitet i havnen hvert år, men hadde lagt opp til
en redusert aktivitet grunnet Korona samt usikkerhet med Kystruteaktiviteten og cruise.
Kystruten tok seg oppi 2021 selv om ikke alle 11 fartøyer er i drift.

Farvannsavgiften
Etterkalkulasjon 2020
Lønn og sos. Kostnader
597 329

Budsjett 2021
600 000

Regnskap 2021
458 971

Drift/Vedlikehold

352 734

300 000

245 302

Kapiatalkostnader/båt

949 440

900 000

873 241

2 591 717

1 800 000

2 147 685

692 214

0

570 170

Driftsinntekter
Anløpsavgiftsfond

Vi har budsjettert inntekter på farvannsavgiften fra fartøyer for 2022 på 900.000. Det betyr
at med samme kostnadsnivå i 2022 vil vi da bruke 700.000 av fondet. Lavere farvannsavgift
gir lavere kostander før rederiene som ankommer Bodø i 2022. Siden fondet fortsatt vil på ca
1,7 mill etter 2022, vil vi kunne redusere farvannsbudsjettet for 2023 ytterligere. Denne
vurderingen vil bli gjort i forbindelse med budsjett 2023 til høsten.

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

1

HAVNESTYREMØTE 15.02.2022

Lønn og sosiale kostnader 2021.
Vi budsjetterte med 13 årsverk i Bodø Havn i 2021, og med 2 stillinger delvis knyttet til
havneoppsynet gir dette 15,4 % som er lagt inn som lønnskostnader. Når vi etterkalkulerer
ligger kostnadene på ca 14,3% da vi var 14 ansatte. Ut fra havneoppsynets arbeid var det
tidligere beregnet at 67 % gjelder farled, sikkerhet og statistikk, resterende er annet arbeid
som gjelder kaier og administrasjon. Etter endringen av loven hva som kan legges inn,
endringene som er gjort med automatisering, effektivisering er vi nå nede i 16,7 % av lønn
til havneoppsynet inn i etterkalkulasjonsmodellen. Vi har i tillegg beregnet andel av lønn på
andre ansatte som arbeider med farleden eller supportere havneoppsynet. Også her har vi
brukt en konservativ beregning av andel lønn. Andel lønnskostnader er redusert med
150.000 i forhold til 2020.

Drift og vedlikehold er beregnet ut fra de direkte kostnadene vi har hos havneoppsynet
relatert til farled, sikkerhet og statistikk, samt andel av enkelte felleskostnader. Også andel
av disse felleskostnadene har vi redusert til 16,7 % av grunnlaget. Driftskostnadene er
reduserte med 100.000 i forhold til 2020.

Kapitalkostnader.
I etterkalkylen er det lagt inn avskrivinger som er relatert til havneoppsynet. Det gjelder
havnebåt, samt andel av avskrivinger på felles ombygging, inventar, kjøleanlegg og ITVkameraovervåkning. Etterkalkulasjonen har brukt avskrivinger og renter samt hensyntatt
driftskostnader på båt. Utleiegraden av båt ble tilsvarende som for 2020

Forslag til vedtak:

”Bodø havnestyre godkjenner farvannsavgiftsregnskapet for 2021.
Farvannsavgiftsfondet økes med kr 570.170 til nytt fond med overskudd på kr
2.287.512.”
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Sak 08/2022 Foreløpig regnskapsrapport 2021.

Hensikt
Bodø havnestyre skal behandle årsregnskap for Bodø Havn KF og innstille til Bodø bystyre for vedtak.
Årsregnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter. I tillegg lager Bodø
havnestyre årsberetning. Disse behandles i egen sak i marsmøtet, men administrasjonen ønsker at
havnestyret skal få en foreløpig regnskapsrapport i forbindelse med havnestyremøtet

Saken
Regnskapsåret har også i 2021 i stor grad vært påvirket av koronapandemien verden står ovenfor.
Opprinnelig budsjett til Bodø Havn har blitt korrigert gjennom tertialene i 2021 grunnet forventet
nedgang i trafikken, redusert aktivitet på vedlikeholdssiden samt usikkerhet rundt en eventuell
kompensasjon fra staten via eier til foretaket. Den største nedgangen på aktivitetssiden har vært på
inntektene tilknyttet blant annet Hurtigruten og cruisetrafikken. Gjennom året har vi også i år utsatt
planlagt vedlikehold. I 2020 fikk Bodø Havn kompensert fra kommunen 2,7 millioner som
koronamidler. Dette har vi ikke fått i 2021 så for å unngå et negativt resultat i 2021 budsjetterte vi med
å hente hente ca 1,7 mill fra fond for å balansere. Resultatet sp langt viser at vi ikke trenger å hente fra
fond da året har gitt økte inntekter samt at redusert vedlikehold har gitt selskapet overskudd i 2021.
Radetiketter

Inntekter sjøsiden

Regnskap 2020

Regnskap 2021

Budsjett 2021

Budsjettavvik

-

19 770 119 -

19 893 347 -

17 730 000

2 163 347

Andre s a l gs - og l ei ei nntekter

-

5 129 474 -

4 554 656 -

3 265 000

1 289 656

Fa rl eds a vgi ft

-

2 591 717 -

2 147 685 -

1 800 000

347 685

Fri tids fl å ten

-

4 763 553 -

4 977 807 -

4 715 000

262 807

Ka i vederl a g

-

6 098 075 -

7 667 434 -

7 200 000

Va revederl a g

-

1 187 300 -

545 765 -

750 000 -

204 235

21 834 600 -

1 522 227

Inntekter landsiden

467 434

-

20 468 303 -

20 312 373 -

Andre s a l gs - og l ei ei nntekter

-

870 936 -

911 136 -

Lei ei nntekter a rea l

-

7 175 076 -

7 187 909 -

8 344 600 -

1 156 691

Lei ei nntekter bygg

-

11 799 346 -

11 402 595 -

11 800 000 -

397 405

Pa rkeri ngs i nntekter

-

622 945 -

810 733 -

800 000

10 733

-

4 719 356 -

3 177 027 -

2 835 507

341 520

Andre dri fts i nntekter

-

4 715 478 -

3 177 027 -

2 835 507

341 520

Andre s a l gs - og l ei ei nntekter

-

-

-

Refusjoner og andre overføringer

-

21 136

44 957 778 -

43 382 747 -

42 400 107

982 640

12 959 835

13 610 787

14 310 600

699 813

Andre dri fts utgi fter

7 101 324

7 738 199

Dri fts kos tna der bygg og a nl egg

7 866 539

8 675 885

11 485 507

2 809 622

14 395 982

14 200 285

14 349 360

149 075

SUM DRIFTSINNTEKTER

-

3 878

890 000

Driftsutgifter
Lønns utgi fter

Avs kri vni nger
SUM Driftsutgifter

42 323 680

Driftsresultat
Fi na ns i nntekter

2 634 098 -

Netto finans
Motpos t a vs kri vni nger
Resultat

3 490 093 14 217 173

Fi na ns utgi fter

10 727 080

44 225 156
842 409 5 331 956 16 080 581
10 748 625

-

14 395 982 -

14 200 285 -

-

6 303 000 -

2 609 251
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7 559 300 -

178 899

47 704 767

3 479 611

5 304 660

4 462 251

6 970 000 16 014 700 9 044 700 14 349 360 -

1 638 044
65 881
1 703 925
149 075
2 609 251
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Sjørelaterte inntekter. I sum så er vi ca. 2.163 tusen foran budsjett.
Andre salgs- og leieinntekter har en økning sammenlignet med budsjett på ca. 1.290 tusen. 750 tusen
av dette skyldes at vi har fakturert Pust Bodø (badstue) som det ikke var budsjettert med, i tillegg var
det en økning på faktura til Iris (avfallshenting). Resterende er generell økning.

Farvannsavgiften skal være selvkost. Etterkalkyle av farvannsavgiften viser at vi har tatt inn ca. 570
tusen for mye inntekter ift. kostnadsnivået. Denne delen av resultatet føres direkte over i bundet
driftsfond. Utgående balanse 2021 på dette fondet vil da være 2 288 tusen. Bruken av dette
overskuddet skal komme brukerne til gode i form av lavere avgifter tilknyttet farvannsavgiften
fremover. Vi har derfor fra og med 2022 redusert satsene på farvannsavgiften, og vi planlegger en
ytterligere reduksjon fra 2023.
Fritidsflåten har gitt et økt resultat i forhold til budsjett, ved godt besøk i sommersesongen og utleie av
båtplasser.
Kai Vederlag er 467 tusen høyere enn budsjett. Dette skyldes økt aktivitet fra bla. Forsvaret og kystruta
Havlia.
Varevederlag er lavere enn budsjett, dette skyldes bl.a. at forventet aktivitet fra Nord-Norge linjen
først kommer i 2022.
Inntekter landsiden. I sum så er vi 1.522 tusen bak budsjett.
Andre salgs og leieinntekter
Er i tråd med budsjett.
Leieinntekter areal.
Her fikk vi ikke den økningen i utleie som vi hadde forventet – dette må sees i sammenheng med
utviklingen av hele terminalområdet.
Leieinntekter bygg.
All hovedsak så skyldes avviket at vi ikke fikk leid ut 2 etasje i Molostua i 2021 – Dette er ett bygg som
Bodø kommune skal overta.
Parkeringsinntekter
Er i tråd med budsjett.
Refusjoner og andre overføringer. I sum så er vi ca 341 tusen bedre enn budsjett
Dette skyldes øvrige refusjoner som det ikke budsjetteres med (Sykepenger, fødselspenger mm).
Samlet ble driftsinntektene 43 383 tusen mot revidert budsjett på 42 400, et positivt avvik på 983
tusen.
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Driftsutgifter. I sum så er vi 3.480 bedre enn budsjett.
Lønnsutgifter – Er ca 700 tusen lavere enn budsjett. Mindre overtid og vikarbruk.
Andre driftsutgifter er 179 tusen høyere enn budsjett. Her har vi ett stort overforbruk på
konsulenttjenester i 2021, gjelder prosjekt Byen og Havna 2 som vi også her fått refusjon fra Bodø
Kommune på. Vi har imidlertid redusert avsetning for tap på krav med 750 tusen i 2021.
Driftskostnader Bygg og anlegg. underforbruk på 2.810 tusen. Skifte av vinduer i 1. etg. og skifte av tak
på administrasjonsbygget ble ikke utført i 2021 men er overført til 2022.
Avskrivninger – er omtrent i tråd med budsjett.
Samlet ble driftsutgiftene 44.225 tusen mot et budsjett på 47.705 tusen, et positivt avvik på 3.480
tusen.
Netto Finans. I sum så er vi 1.704 tusen bak budsjett.
Det var budsjettert med ca 1,7mill i overføring fra fond for å komme i balanse. Dette ble ikke
nødvendig da driften har gitt overskudd.

Foreløpig resultatet for 2021 er på 2.609 tusen, som beregnes bli overført til disposisjonsfond.

Forslag til vedtak:
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Foreløpig regnskapsrapport for Bodø Havn KF for 2021 tas til orientering».
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Sak 09/2022 Havnedirektørens orientering.

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

Bakgrunn
Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den
periodiske rapportering.

Saken
Deltakelse i utviklingsprosjekter
Bodø Havn har valgt å trekke sin deltakelse i at Energi i Nord som er en Arenaklynge. Klyngens formål er å være en katalysator og et nasjonalt lokomotiv for å løse
felles utfordringer innen forsknings- og utviklingsrelaterte oppgaver knyttet til;
•
•
•
•

Hydrogen knutepunkter
Grønn luftfart
Smarte energisystemer for rurale og fjerntliggende områder
Infrastruktur for energiintensiv industri

Deltakelse ville krevd minst 50 timers innsats og kr 35.000 i årlig innbetaling. Årsak
til at vi trekker oss, er at vi allerede har flere store prosjekt som vi må konsentrerer
oss om.
ACE Green
Prosjektet har fått 1,7 mill kr i støtte fra Nordland fylkeskommune, og har et klart mål
om først fire og etter hvert fem daglige godstog på Nordlandsbanen hver vei.
Energisystem for en fremtidsrettet logistikk-hub i Bodø Havn
Sammen med Bodø kommune og Fjuel Bodø AS har vi fått innvilget 1 mill kr fra
ENOVA til Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg,
områder og energisystem i Bodø havn. Samarbeidspartnerne må stille med timer
tilsvarende innvilget beløp.
ElMar
ElMar er et Sintef-prosjekt som har som mål å bidra til at elektrifiseringen av
skipsfarten skjer på en god og helhetlig måte, der behovene til ulike aktører i havnene
blir ivaretatt. Dette skal gjøres ved å belyse dagens utfordringer og muligheter, og
finne løsninger som gjør det økonomisk bærekraftig å bygge ut, drifte og benytte
landstrøms- og ladestrømsanlegg. Bodø Havn bidrar med timer og materiell
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tilsvarende kr. 300.000 gjennom prosjektet varighet som opprinnelig var 3 år, men
som er søkt forlenget pga corona.
SHIFT-PLASTIC
Shifting to sustainable circular value chains for handling plastics in the fisheries and
aquaculture sector. Dette er et prosjekt som har fått støtte fra Norges Forskningsråd.
Bodø Havn deltar med arbeidstimer tilsvarende kr 75.000 over 3 år.
ACES - Accelerating Energy – and Sustainability Transitions in Ports
Prosjekt i regi av Sintef som fokuserer på grønn omstilling av norsk havnesektor.
Prosjektet løper over fem år (2021-2025) og Bodø Havn deltar med eget case. Case er
ikke avklart, men vil høyst sannsynlig ta for seg Terminalområdet og hvordan man
kan omstrukturere området med hensyn til en mer grønn og bærekraftig fremtid.
Prosjektet vil således kunne overlappe med allerede pågående prosjekt som
omhandler Bodøterminalen. Prosjektet har stort fokus på samarbeid og involvering
av leietakere og andre interessenter som holder til på havneområdet.
Evaluering av eiermodell for nye Bodøterminalen.

EU Missionet «100 climate-neutral and smart cities by 2030
Bodø Kommune har invitert Bodø Havn med i søknaden til EU om å bli blant 100
klimanøytrale og smarte byer innen 2030. Bakgrunn for deltakelsen, er at sjøfarten
står for betydelige klimautslipp i Bodø kommune.
Cruisenettverket i Visit Bodø
Bodø Havn er en vesentlig bidragsyter inn i nettverket som fremmer og legger til rette
for cruiseaktivitet i Bodø.
Kraft
I tillegg deltar vi i senter for bærekraftig samfunnsutvikling i nord, Kraft.
Investeringsprosjekter
Det skal være åpning av 6 nye landstrømsanlegg 14. februar. Det siste anlegget som er
forbeholdt kystruten, vil ferdigstilles i løpet av første halvår 2022.
I budsjett for 2022 gav bystyret 5 mill kr til ny kai på Givær 1 mill til forprosjekt for
utbedring av Jernbanekaia, samt 2 mill til forprosjekt nye Bodøterminalen. Arbeidet
med de to første prosjektene starter opp i løpet av våren. På prosjekt Bodøterminalen
er arbeidet i gang med å utlyse oppdrag for rådgiver. Det vil bli gitt en redegjørelse i
styremøtet.
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Innsynsbegjæring
Bodø Havn KF har mottatt innsynsbegjæring fra Avisa Nordland om innsyn i
intensjonsavtale med Posten. Denne begjæringen er avslått og avisa har klaget på
vedtaket. Klagen er oversendt statsforvalteren.
Torghatten Nord
Torghatten Nord har undertegnet avtale med Statens Vegvesen om drift av
Vestfjordferga. 2 av fergene skal ha hydrogen som hoved drivstoff kilde. Bodø Havn
gjennomførte et møte med leder for Torghatten Nord dagen før undertegnelse. Der
redegjorde vi for avtalen som er mellom SVV og BH. Videre så vi på mulighetene for
lade-/landstrøm og bedre logistikk på området og løsninger. Dette er forhold som vi
skal komme tilbake til og samarbeide om. Når det gjelder hydrogenbunkring vil
Torghatten Nord komme tilbake med informasjon når de har valgt leverandør.
Øvelser
Bodø Havn vil være involvert i øvelsen Arctic REIHN og vårt areal vil bli benyttet i
øvelse Nord.

Forslag til vedtak:
”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”
Kjersti Stormo
Havnedirektør
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