
 HAVNESTYREMØTE 15.12.2022 
 

1  bodohavn.no 

 

  
Det innkalles med dette til havnestyremøte 7/2022: 
 
Dato:   Torsdag 15. desember 2022  
 
Tidspunkt:   Møte 14:00-17:00  
 
Sted:   Quality Ramsalt Hotel. Møtet avsluttes med julemat på hotellet. 
 
Saksliste: 

 
Sak 34/2022 Godkjenning av innkalling og protokoll etter havnestyremøte 10.11.2022. 

 
Sak 35/2022 Habilitet 

 

Sak 36/2022 Forretningsbetingelser og prisliste 2023 
 

Sak 37/2022 KPI og måltall 2023  
 

Sak 38/2022 Budsjett Bodø Havn KF 2023 etter bystyrets behandling (ved endring) 

 
Sak 39/2022 Møteplan 2023 

 
Sak 40/2022 Nye Bodøterminalen 

 

Sak 41/2022 Havnedirektørens orientering 
• Vokkøy havn 

• Hydrogen 

• Julelunch 

• #14 Action Now 

• Flyhandlingsutstyr 

• Spleiselag for båtutsett i Rønvika 

• Rønvikbrygga 

• Bodø kommune / Bodø Havn nominert til årets lokale klimatiltak 

 

Sak 42/2022 Lønn til havnedirektøren 
 

 
Eventuelt: 

 

 
Sak 34/2022 Godkjenning av innkalling samt protokoll etter møtet 10.11.2022. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
” Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 10.11.2022 godkjennes”. 

 

 
Vedlegg 1: Protokoll styremøte 10.11.2022 



 
 

  

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 10.11.2022 
 

1  bodohavn.no 

 

 
Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 
10.11.2022 fra kl. 09:00 – 11:00 i Bodøterminalen hos Bodø Havn. 
 
 

Deltakere:  
Inger Hilde Wigen Tobiassen 
Cato Henriksen 
Bernt Aanonsen – frem til 10:30 
Arild Nohr 
Svein Møllersen 
Erlend A. Willumsen 
Ellisiv Løvold 
 
Kjersti Stormo, havnedirektør 
Ola Smeplass, varaordfører 
Anna Welle, assisterende kommunedirektør 
Morten Nydal, driftssjef 
Truls Mortensen, eiendomssjef 
Torris Torrissen, Controller 
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent 
 
 

FORFALL:  Malin Johansen, hvor vara var innkalt og møtte. 

 
 
Av havnestyrets 7 faste representanter var 6 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet 
ble ledet av havnestyrets leder Inger Hilde Wigen Tobiassen. 

 
 
Saksliste:  
 

Eventuelt:.  
 
 
Sak 30/2022 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møtet 21.09.2022. 

 
 
Vedtak:  

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 21.09.2022 godkjennes». 
 

 
Sak 31/2022 Habilitet 

 
Vedtak:  

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

 
«Bodø havnestyre tar saken til orientering.» 

  



 
 

  

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 10.11.2022 
 

2  bodohavn.no 

 

Sak 32/2022 Budsjett Bodø Havn KF 2023 og økonomiplan 2024-2026  
 

Oppsummering i tabell side 1 korrigeres i hht. budsjettmodell før oversendelse til Bodø bystyre. 

 

Vedtak: 

 
«Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:  
   
 

1. Bodø bystyre godkjenner driftsbudsjett for 2023 med et negativt resultat på kr 900.000,-. Budsjett 
balanseres ved overføring av 900.000,- fra Farledsfond. 
 

2. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan drift for 2024 til 2026. 
 

3. Bodø bystyre godkjenner investeringsbudsjett for 2023 på kr 20.000.000 jfr. tidligere bevilgning. 
Investeringene finansieres ved tidligere godkjent tilskudd fra Bodø kommune på kr 20.000.000.  
 

4. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan investering for 2024 til 2026 på kr. 103.000.000 jfr. tidligere 
bevilgning. Investeringene finansieres ved tidligere godkjent tilskudd fra Bodø kommune på 
103.000.000. 

  
 

 
Sak 33/2022 Havnedirektøren orientering 

 

 
Vedtak:  

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.” 

 

 

Eventuelt:  
 

 
Bodø, den 10.11.2022 

  

 
 

 
______________        _________________   _____________           __________ 

Inger-Hilde Tobiassen          Cato Henriksen        Arild Nohr                     Ellisiv Løvold  
Styrets leder          Styrets nestleder         

 

 
______________            ______________        __________________           __________ 

Svein Møllersen      Sett:  Malin Johansen       Erlend Willumsen  Kjersti Stormo 
                      Havnedirektør 



 
HAVNESTYREMØTE 15.12.2022 

 1 
Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø 

+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no 

 

 

Sak 35/2022 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 
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Sak 36/2022 Forretningsbetingelser og prisliste 2023 

Hensikt 
Hensikt med saken er å redegjøre for endringer i forretningsbetingelsene og prislisten for 2023.  

 

Bakgrunn 
I 2021 gjennomførte vi en total gjennomgang av forretningsbetingelser og prisliste med virkning fra 

01.01.2022. For 2023 er det vurderte mindre endringer i forretningsbetingelsene og det er lagt inn 

prisreguleringer i prislisten basert på prisstigning og markedet. 

 

Saken 
 
Administrasjonen har hatt en gjennomgang av prislisten med tilhørende korrigeringer i 

forretningsbetingelsene. Vi har valgt å øke kaivederlaget betydelig fra kr 0,69 til kr 1,- per brutto tonn. 

Dette gjør vi etter å ha vurderte vårt kaivederlag opp mot andre havners vederlag, samt at vi ikke har 

kostnadsdekning på kaivederlag, men må subsidiere drift og vedlikehold med inntekter fra landsiden. 

Denne økningen vil slå hardt ut for flere rederier, men vi har samtidig innført 20 % rabatt på 

kaivederlag ved bruk av landstrøm, som vil veie noe opp for de som har investert i nødvendig utstyr. 

 

Farvannsavgiften er redusert fra 5 øre til 4 øre per brutto tonn. Denne avgiften skal dekke selvkost til å 

opprettholde sikker ferdsel i farvannet. Vi har fortsatt midler på fond fra tidligere år som brukes i 2023 

og forsvarer reduksjonen 

 

Fritidsfartøy mellom 40 og 78 fot hadde tidligere en sats på gjestebryggen. Denne har vi delt opp i to 

satser, en for 30-55 fot og en for 55-78 fot etter tilbakemelding fra kunder. 

 

Vi har tidligere hatt fast pris for strøm. Imidlertid er spotprisen så volatil at vi har behov for å ta ned 

risikoen og i 2023 blir prisen spott+påslag. 

Utover dette er prisene regulert med mellom 5 – 17 %, med hovedvekt rundt 7 %.  

 
 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Havnestyret tok saken til orientering.» 
 
 
 
 
 

Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 37/2022 KPI og måltall 2023 

Hensikt 
Hensikt med saken er å vedta styringsmål for 2023. Rapportering KPI/måltall for 2022 blir på første 

styremøte i 2023. 

 

Bakgrunn 
Med bakgrunn i Strategiplan 2019 – 2023 sak 48/2018 revidert i sak 44/2020, skal det vedtas 

styringsmål 2023 for virksomheten i Bodø Havn KF. 

 

Saken 
Styringsmål for 2023 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». 
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Måltall for forretningside: 

Et resultat i balanse.   

 

Måltall for samfunnsansvarlig: 

Øke avdragene slik at de er større enn lovpålagte minsteavdrag. 

Tidligere låneopptak har delvis vært tatt opp som rammelån, og investeringene finansiert av rammelån 

kan ha hatt kortere levetid enn den som legges inn i den lovpålagte minsteavdragsberegningen. For å 

sikre en avdragsprofil som er kortere eller lik kapitalens levetid, søker Bodø Havn å innbetale/avsette 

til avdrag som går utover lovens krav til minsteavdrag. 

 

Måltall for kyndig: 

Bodø Havn skal ha: 

• null avvik med overskredet lukkedato. 

• gjennomsnittlig behandlingstid under 60 dager  

 

Måltall for smart: 

Bodø Havn skal utarbeide og iverksette konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan, se sak 52/2020. 

 

 

Tiltak / ressurser 
 
 

Oppstart / 
Frist 
 
 

Indikator for 
måloppnåelse 
 

Bærekraftige 
investeringer 

Legge frem forprosjekt 
«Nye Bodøterminalen» 

Frist: jun 2023 Sak til bystyret 

 

 

Tiltak / ressurser Oppstart Indikator for 
måloppnåelse 

Bærekraftig 
utvikling 

Forstudie: Ny 
Fiskerihavn 
Lage søknad til KORO 
om midler til 
kunstkompetanse inn i 
prosjektet «Nye 
Bodøterminalen» 

Frist okt 2023 
 
Frist feb 2023 

Saksfremlegg 
 
Søknad 

 

 

Tiltak / ressurser 
 

Oppstart/Frist 
 
 

Indikator for 
måloppnåelse 
 

Redusert 
avfall og 
utslipp i sjø 

Prøve å få en 
samarbeidsavtale med 
avfallsselskap om 
innsamling i Værran. 

Frist: mai 2023 Avtale 

 

mailto:firmapost@bodohavn.no


 
HAVNESTYREMØTE 15.12.2022 

 3 
Bodø Havn KF, Postboks 138, N-8001 Bodø 

+47 75 55 10 80, firmapost@bodohavn.no | bodøhavn.no 

 

 

 

Tiltak / ressurser Oppstart/Frist Indikator for 
måloppnåelse 

Inngå 
samarbeid for 
å nå miljømål 

Bidra til at ASKO sjø 
vedtar å etablere 
godsrute mellom 
Bodø og Tromsø. 

2023/2024 Det inngås avtale 
med ASKO Sjø 

 

Måltall for markedsorientert: 

Ansette en markedsansvarlig. 

 

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 2023: 
  

• Et resultat i balanse.  

• Avdrag > Minsteavdrag. 

• Null avvik med overskredet lukkedato. 

• Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik under 30 dager  

• Gjennomføre konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan 2021-2025  

• Nullvisjon for skade. 

• Sykefravær under 2 % 

• Ansattetilfredshet > 80 %» 
 
 
 
 
 

Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 38/2022 Budsjett 2023 

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 det er ikke laget et mer 

spesifisert budsjett i denne saken. 

 

 
 

 

Men kommunedirektøren hadde følgende påtegning på havnestyrets innstilling til bystyret; 
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Kommunedirektørens tilføyning: 

 

5. Bodø bystyre ber Styret i Bodø Havn KF sikre at foretakets økonomistyring sikrer betaling av 

minimumsavdrag for 2023. Bystyret ber om at dette følges opp og kommenteres i foretakets 

økonomirapportering (T1 og T2) i 2023.  

 

Saken 
 

Bystyret godkjente følgende driftsrammer for 2023; 

 

Sum inntekter     kr   54 344 900,- 

Sum lønns- og driftskostnader   kr -40 244 500,- 

Avskrivninger     kr -17  440 900,- 

Brutto driftsresultat    kr -  3  340 500,- 

Mot avskrivninger    kr   17  440 900,- 

Netto finanskostnader    kr - 15 000 400,- 

Resultat     kr       -900 000,- 

 
Årsresultatet balanseres ved overføring av 900.000 fra farledsavgiftsfondet.  
 

Budsjett 2023 
 

Budsjettet til Bodø Havn KF ble vedtatt med kommunedirektørens tilleggspunkt. Det er derfor 

innarbeidet som pkt. 2 i forslag til vedtak i denne saken.  

 

Det vil bli gitt en kort orientering om foreløpig prognose for 2022 i møtet.  

 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

 
1. Bodø havnestyre tar redegjørelsen om budsjett 2023 til orientering. 

 
2. Bodø havnestyre ber administrasjonen kommentere betaling av minimumsavdrag for 2023 i 

økonomirapporteringen for T1 og T2 i 2023.  

 
 
Jon-Arne Nymo 
Økonomi- og administrasjonssjef 
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Sak 39/2022 Møteplan 2023 

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

beslutningsorganer for 2023. 

Saken 
Gjennom året har havnestyret saker som også skal behandles bystyret (regnskap, tertialrapporter og 

store investeringsprosjekter).  For å holde skrivefrister til bystyret lages møteplan tilpasset dette.  

 
Nedenfor følger forslag til møteplan for havnestyret for 2023.  
 

 
 
Møteplanen skal være tilpasset behandling av saker som skal videre til bystyret  
 
Møtedatoene er foreslått etter følgende vurdering; 
Havnestyret skal ha signert årsregnskap og årsmelding innen utgangen av mars. Det foreslås derfor 
møte 23. mars. Etter havnestyrets behandling i mars skal saken til kontrollutvalget i april. Årsregnskap 
skal behandles i bystyret 6. mai.  
 
Regnskap for 1. tertial med eventuelle budsjettreguleringer skal behandles i bystyret 15. juni. Vi forslår 
derfor havnestyremøte 1. juni. Regnskap 2. tertial skal behandles i bystyret 26. oktober, og vi foreslår 
derfor behandling i havnestyrets møte 27-28. september (strategiseminar). Budsjett 2024 skal 
behandles i bystyret i desembermøtet, og vi foreslår derfor havnestyrets behandling av budsjett i møte 
9. november.  
 
Forslag til møteplan er også prøvd å tilpasses skoleruten og andre møter i kommunen/fylket.  
   

 
Forslag til vedtak:  
 
Bodø havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

”Bodø havnestyre godkjenner møteplan for 2023.” 
 
 

 

2023 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Bystyret 9 30 11 15 7 5 + 26 8

Formannskapet 26 16 27 8 + 22 31 19 16 + 23 14

Fylkestinget 20 17 12 23 4

Skoleruta (fri) 2 27- -3 3-10 19 -23 -20 10-13 17 22-

Bodø havnestyre 23 1 27-28 9 14

Behandling av regnskap og årsmelding X X

Behandling av tertial 2023 og budsjett 2024 X X

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Bodø havnestyre 2022 15 18 19 2 21-22 10 15
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Sak 40/2022 Nye Bodøterminalen.  

Hensikt 
Vedta utformingsalternativet for prosjektet Nye Bodøterminalen.   
 

Bakgrunn 
Bodø Havn KF planlegger å gjennomføre en større ombygging av terminalområdet 

som ligger innenfor «Bodø Stamnetterminal» på Rønvikleira i Bodø. Ombyggingen 

vil innebære både etablering av nye terminalbygg og rivning av gamle bygg, samt 

planlegging og etablering av kjøreveier, lagringsområder og områder for håndtering 

av gods. Ambisjonen er at «Nye Bodøterminalen» skal være et fremtidsrettet og 

moderne multimodalt knutepunkt for gods og logistikk, som tar i bruk teknologi, 

samarbeid og smarte løsninger for å oppnå en optimal utnyttelse av området og gode 

synergier mellom ulike driftsmiljøer.  

 

Prosjektet Nye Bodøterminalen har jobbet med ulike utformingsalternativer for 

terminalområdet. Disse er nå redusert til 2 alternativer etter jobbing i workshop med 

aktørene. Videre foreligger det 3 alternative kryssing av Jernbaneveien. Prosjektet 

har behov for beslutning om hvilke utformingsalternativ og overgang som prosjektet 

nå skal jobbe videre med. 
 

Saken 
Det vil bli fremlagt en mer dyptgående redegjørelse for alternativene i møtet. 
Nedenfor følger en kort redegjørelse. 
 
Utformingsalternativer 
Det er utarbeidet 2 hovedretninger for utviklingen av arealet, disse har arbeidstittel 
«Alternativ 1» og «Alternativ 3» (se figurer). Hovedforskjellen er at Alternativ 1 
involverer utbygging kun på vestsiden av Jernbaneveien, mens Alternativ 3 også 
inkluderer utbygging på østsiden, på tomt eiet av Bodø kommune og Bane Nor. Begge 
alternativene har flere løsninger for arealutnyttelsen. Hovedfordelen med alternativ 1 
er at all utbygging skjer innenfor det areal som Bodø Havn disponerer, mens 
hovedutfordringen er plass. For Alternativ 3 er hovedfordelen økt arealtilgang og 
dermed fleksibilitet, samt mindre behov for å rive bygg før oppstart av bygging, mens 
utfordringen er at arealet som tas i bruk på østsiden av Jernbaneveien ikke 
disponeres av Bodø Havn. Imidlertid er det positiv dialog med Bodø kommune om 
det aktuelle arealet og Bane Nor er også positive til å finne en felles løsning. 
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Kryssing av Jernbaneveien. 
Det foreligger følgende 3 forslag for kryssing av Jernbaneveien: 

A. Kryssing i nord v/ASKO  
B. Kryssing midt på v/DRAG  
C. Kryssing ved dagens innkjøring 

 

 
 
Alternativ A gir dårligst utnyttelse av areal på terminalområde på begge sider av 
Jernbaneveien, men gir god adkomst til kai samt gode depotområder. Det er også 
lengst unna godsterminalen på jernbanesiden. 
 
Alternativ B gir bedre utnyttelse av areal på terminalområde på østsiden av 
Jernbaneveien, men dårligere adkomst for kaien. Det blir også veldig tett på T10 og 
nytt bygg for Postnord. 
 
Alternativ C er det alternativ som gir best utnyttelse av arealet på terminalområdet og 
også kortest transportavstand mellom bane og kai. 
 
Alternativ C ble tidlig lagt bort ettersom det går over en riksvei knyttet til 
vestfjordfergeleiet. Imidlertid har Statens Vegvesen (SVV) nylig kommet med ønske 
om økt kapasitet for biloppstilling knyttet til fergene samt en utbedring av fasilitetene 
for gående knyttet til fergeleiet. Dette gjør alternativ C aktuelt som en nytt alternativ, 
noe som vil gi helt nye og større muligheter for utforming av terminalområdet. 
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Utarbeidelse av et nytt alternativ for utformingen av terminalområdet, med C som 
kryssingspunkt på jernbaneveien, krever at vi kommer til enighet med SVV om en 
avtale om ny biloppstilling for fergeleiet samt døgnhvileplassene. SVV har per telefon 
og mail uttrykt positivitet med hensyn til å finne en løsning både for adkomst og for 
endringer på biloppstillingsplasser. 
 
Dersom alternativ C velges og vi ikke får i stand en avtale med SVV, vil vi måtte 
gjennomføre et tilleggsprosjekt for å endre prosjektering i forhold til alternativ A eller 
B. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 

”Bodø havnestyre vedtar at prosjektet Nye Bodøterminalen jobber videre 
med utformingsalternativ 1 og alternativ C for kryssing av Jernbaneveien.” 

 
 
Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 41/2022 Havnedirektørens orientering.  

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

Bakgrunn 
Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den 

periodiske rapportering. 
 

Saken 
 

Vokkøy havn 

Kystverket ønsker å selge Vokkøy havn da de ikke kategoriserer dette som en 

fiskerihavn. Bodø Havn har meldt i fra til Nordland fylkesfiskarlag om at vi har 

observert fiskefartøy i denne havna. De har tatt saken vider til Kystverket. Nordland 

fylkeskommune og Bodø kommune har fått tilbud om å kjøpe Vokkøy havn. NFK har 

takket nei. BK har bedt om utsettelse på fristen for tilbakemelding. I 1987 inngikk 

Bodø kommune en avtale om å overta fremtidig vedlikehold av allmenningskai, støpt 

molodekke, gjerde rundt steinbrudd, samt veier til molo og allmenningskai. Videre 

påtok de seg tilsyn og drift av kaia og sørge for nødvendig belysning og 

redningsutstyr. Bodø Havn mottar et tilskudd fra Bodø kommune på kr 800.000 til 

drift og vedlikehold av samtlige havner i distriktet, noe som ikke er dekkende for 

vedlikeholdsbehovet. Bodø Havn har gitt råd til Bodø kommune om å involvere 

Værranutvalget i prosessen og om ikke å kjøpe molo, da en reinvestering i molo blir 

en betydelig utgift. Saken ble utsatt i forrige formannskapsmøte, men skal opp igjen i 

møte 15.desember. Under debatten i forrige formannskapsmøte argumenterte Ingrid 

Lien for at kaia var viktig for å opprettholde bosetning - og vektla ikke at det var en 

fiskerhavn. Hun fremla at kaien har og vil ha en viktig beredskapsmessig funksjon for 

Bodø kommune, samt en viktig samfunnsfunksjon for befolkningen på Vokkøy. 

Formannskapet ber også administrasjonen gå i dialog med Nordland 

fylkeskommune, dette for å se på muligheter for økonomisk bidrag til anskaffelse av 

Vokkøy fiskerihavn.  

 

Hydrogen 

En aktør er i forhandling med Torghatten og har bedt om tilbud for å kunne bunkre 

på Valen. 

 

Julelunsj 

Bodø Havn har invitert pensjonistene til julelunsj 16. desember og kunder til julelunsj 

20. desember. 
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#14 Action Now.  
Bodø Havn har valgt å forlenge samarbeidet i Bodø Glimts Action Now. Det er en 
arean for å møte lokalt næringsliv som ikke er direkte bransjerelatert.  
 
Flyhandlingsutstyr 
Det gjenstår fortsatt innkjøp av en flytrapp. NFK har godkjent utsettelse 1 år, slik at vi 
kan foreta den siste investeringen. 
 
Spleiselag for båtutsett i Rønvika 
Bodø Havn ønsker å ta initiativ til et spleiselag blant relevante næringsaktører for å få 
laget et båtutsett i Rønvika. 
 
Rønvikbrygga 
Hvert år har vi store kostnader med å utbedre uteriggere på Rønvikbrygga. Trolig går 
brygga med et tap for Bodø Havn. Vi vurderer det slik at 2023 sesongen blir siste 
sesong for små fritidsfartøyerfører på Rønvikbrygge, og at vi må etablere plasser i 
Rønvik Havn og Marina som kan ivareta disse plassene. 
 
 
Nominert til årets lokale klimatiltak 
Bodø kommune/Bodø Havn var en av 5 nominerte til årets lokale klimatiltak. Det er 
Miljøstiftelsen Zero, KS og KBN som arrangerte konkurransen.  
De øvrige nominerte var Rogaland Fylkeskommune, Tønsberg og Drammen 
kommune, Indre Østfold kommune og Oslo kommune. Vinneren ble Rogaland 
fylkeskommune med verdensnyheten Hurtigbåten Medstrøm som er vedens første 
elektriske hurtigbåt som er satt i drift.  
 
 
Forslag til vedtak:  
 

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.” 
 
 
Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 42/2022 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 3,84 %. 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. 01.05.2022, og er holdt innenfor lønnsrammen. 

Lønnsjusteringer for kapitel 4 er gitt pr. 01.05.2022 for sentralt oppgjør og der var det ikke lokalt 

oppgjør. 

 

Min lønn er i dag kr 1.158.630,-.  

Siste lønnsjustering var per 01.05.2021. 

 
Kjersti Stormo 

Havnedirektør 
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