
 HAVNESTYREMØTE 21.09.2022 
 

1  bodohavn.no 

 

  
Det innkalles med dette til havnestyremøte 5/2022: 
 
Dato:   Onsdag 21. september 2022  
 
Tidspunkt:   15:00-17:00  
 
Sted:   Oslo – Styreseminar - Samfunnsbedriftene 
 
Saksliste: 

 
Sak 23/2022 Godkjenning av innkalling og protokoll etter havnestyremøte 02.06.2022. 

 
Sak 24/2022 Habilitet 

 

Sak 25/2022 Regnskap 2. tertial 2022 med budsjettreguleringer 
 

Sak 26/2022 Oppfølging KPI – måltall 2022 
 

Sak 27/2022 Oppfølging strategi Bodø Havn 2021 -2023 

 
Sak 28/2022 Havnedirektørens orientering 

• Møte med Norled 

• Møte med fylkesråd for næring og fylkesråd for samferdsel i Nordland Fylkeskommune 

• Møte med Bodø kommune 

• Infrastruktur, vedlikehold og investeringer 

• Rettssak 

• Arrangement 

• Rammeavtaler 

• Organisasjon 

• Nye Bodøterminalen 

• Koronamidler 

 
 
Eventuelt: 

 

 
Sak 23/2022 Godkjenning av innkalling samt protokoll etter møtet 02.06.2022. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

” Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 02.06.2022 godkjennes”. 
 
 

 

 



 
 

  

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 02.06.2022 
 

1  bodohavn.no 

 

 
Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 
02.06.2022 fra kl. 09:00 – 10:30 i Bodøteminalen hos Bodø Havn. 
 
 

Deltakere:  
Inger Hilde Wigen Tobiassen 
Cato Henriksen 
Malin Johansen – på teams til kl. 10:00 
Arild Nohr 
Svein Møllersen 
Erlend A. Willumsen 
Tommy Wisth 
 
Kjersti Stormo, havnedirektør 
Morten Nydal, driftssjef 
Torris Torrissen, Controller 
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent 
 
 

FORFALL:  Ellisiv Løvold, 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 19/2022 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møtet 15.02.2022 og 19.05.2022. 
 
 
Vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 18.03.2022 og 19.05.2022 godkjennes». 
 

 
Sak 20/2022 Habilitet 
 
Vedtak:  

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

 
«Bodø havnestyre tar saken til orientering.» 

  



 
 

  

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 02.06.2022 
 

2  bodohavn.no 

 

Sak 21/2022 Regnskap 1. tertial 2022 med budsjettregulering  
 

Ved en inkurie var det i utsendte papirer en fortegnsfeil i tabell i saken på finans, som ble korrigert i 

havnestyremøte og oppdatert tabell er lagt inn i oversendelsen til Bodø bystyre.  
 
 

Vedtak: 

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

1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 1. tertial 2022 som viser et resultat på 
kr 2.196.004 mot et budsjett på kr 274.950.   

2. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2022;   
Sum driftsinntekter økes fra kr 42.250.000 med kr 2.050.000 til kr 44.300.000.  
Sum driftskostnader inklusive avskrivinger økes fra kr 48.050.000 med kr 3.550.000 til 
kr 51.600.000. Budsjettet balanseres ved at det overføres 1.100.000 fra driftsfond til driftsregnskap.  

3. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 1. tertial 2022.  
4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2022 fra 

kr 9.300.000 med 3.000.000 til kr 12.300.000. J.fr. sak PS 0169/21  

  
 
 
Sak 22/2022 Havnedirektøren orientering 

 
 
Vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.” 
 
 
Eventuelt:  
 
 
Bodø, den 02.06.2022 
  
 
 
 
______________        _________________   _____________           __________ 
Inger-Hilde Tobiassen          Cato Henriksen        Arild Nohr                 Sett: Ellisiv Løvold  
Styrets leder          Styrets nestleder         
 
 
______________            ______________        __________________           __________ 
Svein Møllersen           Malin Johansen       Erlend Willumsen          Kjersti Stormo 
                      Havnedirektør 
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Sak 20/2022 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 25/2022 Regnskap 2. tertial 2022 med budsjettregulering  
 

Hensikt  

Gi havnestyret og bystyret underretning om selskapets resultatutvikling og bystyret beslutningsgrunnlag for 
budsjettendring for 2022 etter 2. tertial.   

   

Bakgrunn  

Bodø Havns regnskap skal fremlegges bystyret hvert tertial for behandling og 

eventuelle budsjettreguleringer. På grunn av endringer i forventet aktivitet, vil det være endringer både på 

inntektssiden og på kostnadssiden.   

   
Viser til tidligere havnestyrevedtak:   

• Sak 33/2021 Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025  

• Sak 12/2022 Styrets beretning og årsregnskap 2021 Bodø Havn KF  

• Sak 21/2022 Regnskap 1. tertial 2022 med budsjettregulering  
   
I tillegg tidligere bystyresaker:  

• PS 0176/21 Bodø Havn KF – Årsbudsjett 2022  

• PS 0056/22 Bodø Havn KF – Årsregnskap 2021  

• PS 0086/22 Tertialrapport 1/2022 Bodø Havn KF  

• PS 0087/22 Omdisponeringer av disposisjonsfond og investeringsfond 
   

Saken  

   
Prognosen i forbindelse med økonomirapport per 2. tertial 2022 viser behov for justeringer i forhold til Justert 
driftsbudsjett etter T1 og investeringsbudsjett.  
 
Endringene på driftsbudsjettet gjelder i hovedsak følgende poster:   

• Økte inntekter sjøsiden grunnet økt aktivitet, spesielt på cruise.   

• Økte inntekter landsiden grunnet økt aktivitet på vogntog 

• Økning lønnsutgifter grunnet for lavt anslag i pensjonskostnader ved forrige 
budsjettgjennomgang og reforhandlede vaktavtaler. 

• Økte vedlikeholdsutgifter i forbindelse med å dekke inn tidligere etterslep på bygningsmassen. 

• Økte finanskostnader grunnet renteøkninger og minimumsavdrag  
 
 

På investeringssiden ser vi for oss følgende endringer: 
   
Nye uteriggere for brygge 1 tas ut av budsjett 2022.  
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Inntekter   
Inntekter sjøsiden   
Inntekter på sjøsiden viser per T2 cirka 3,2 mill. mer i inntekter enn budsjett.  Vi har økning på alle områder – 
aller mest på kai vederlag. Økningen kommer mye av økt Cruise aktivitet gjennom sommeren etter flere 
kanseleringer i vinter/vår, båttrafikk med hus moduler, men også av generell økt aktivitet i havna. 
Farvannsavgift er selvkost. Det var beregnet kostnader på 1,8 mill. i 2022 hvorav 0,9 mill. skulle hentes fra 
kunder og 0,9 mill. fra farvannavgifts fondet (bruk av bundne fond). Inntekter fra kunder er nå beregnet til 1,08 
mill. så vi reduserer bruk av bundne fond til 0,72 mill.  
Vårt forslag er at vi øker budsjettet fra T1 med ytterligere 2,82 mill. for 2022. 
    
   
Inntekter landsiden   
Vi har et positivt budsjettavvik per T2 på ca 0,65 mill. Her er det økning i vogntogvederlag og brøyting som 
trekker opp. Vi forventer at nivå på vogntogvederlag vil vedvare ut over høsten. Det er imidlertid fortsatt 
utfordring med å nå våre mål på leieinntekter bygg.  Totalt sett foreslår vi å øke budsjettet fra T1 til T2 med 
0,89 mill.  
   
Refusjoner og andre overføringer   
Budsjett fra T1 opprettholdes. 

Regnskap 2021 Regnskap 2022
Budsjett 2022 

inkl endringer T1
Budsjettavvik 2022 Budsjett 2022 T1 NYTT Budsjett  T2

Inntekter sjøsiden 12 181 299 17 023 434 13 760 148 3 263 286 21 200 005 24 020 000 

Andre sa lgs - og leieinntekter Sjø 2 313 691 4 386 860 3 183 336 1 203 524 5 200 008 6 050 000 

Farledsavgi ft 1 364 252 735 045 600 000 135 045 900 000 1 080 000 

Fri tids flåten 3 314 283 3 711 598 3 368 480 343 118 4 800 001 4 940 000 

Kaivederlag 4 830 691 7 721 278 6 283 332 1 437 946 9 899 996 11 320 000 

Varevederlag 358 382 468 653 325 000 143 653 400 000 630 000 

Inntekter landsiden 13 619 709 15 065 896 14 409 744 656 152 21 200 008 22 090 000 

Vogntogvederlag og Brøyting 661 479 1 754 633 950 000 804 633 1 500 000 2 350 000 

Leieinntekter areal 4 677 066 4 891 315 5 111 104 -219 789 7 400 008 7 460 000 

Leieinntekter bygg 7 827 922 7 634 669 7 750 000 -115 331 11 500 000 11 300 000 

Parkerings inntekter 453 242 785 279 598 640 186 639 800 000 980 000 

 Refusjoner og andre overføringer 2 586 606 1 561 584 1 556 154 5 430 1 900 008 1 900 000 

Andre dri fts inntekter 2 586 606 1 561 584 1 556 154 5 430 1 900 008 1 900 000 

Andre sa lgs - og leieinntekter 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER 28 387 614 33 650 914 29 726 046 3 924 868 44 300 021 48 010 000 

Driftsutgifter

Lønnsutgi fter 8 613 925 10 375 785 10 325 676 50 109 16 600 060 17 290 000 

Andre dri ftsutgi fter 4 865 788 5 387 744 5 355 148 32 596 8 099 982 8 800 000 

Dri ftskostnader bygg og anlegg 2 728 600 5 817 398 8 068 940 -2 251 542 12 399 982 12 670 000 

Avskrivninger 9 566 240 9 611 784 9 583 332 28 452 14 499 996 14 500 000 

SUM Driftsutgifter 25 774 553 31 192 711 33 333 096 -2 140 385 51 600 020 53 260 000

Driftsresultat 2 613 061 2 458 203 -3 607 050 6 065 253 -7 299 999 -5 250 000 

Finans inntekter -161 157 -260 376 -200 000 -60 376 -400 000 -520 000 

Finansutgi fter 6 882 873 4 442 925 4 142 314 300 611 9 600 008 10 740 000 

Netto finans 6 721 716 4 182 549 3 942 314 240 235 9 200 008 10 220 000 

Motpost avskrivninger -9 566 240 -9 611 784 -9 583 332 -28 452 -14 500 000 -14 500 000 

Resultat 2 683 367 7 887 438 2 033 968 5 853 470 -2 000 007 -970 000 

Disp. eller dekning av netto resultat

Overføring ti l  investeringsregnskapet 0 -8 000 000 -8 000 000 0 -8 000 000 -8 000 000 

Bruk av bundne fond 0 0 0 0 900 000 720 000 

Bruk av dispos is jonsfond 0 8 000 000 8 600 000 -600 000 9 100 000 8 250 000 

 

Sum disponering 0 0 600 000 -600 000 2 000 000 970 000 

Periode akkumulert Januar -august. Hele 2022

mailto:firmapost@bodohavn.no


 
HAVNESTYREMØTE 21.09.2022 

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

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

 

 

  
 

Kostnader.   
 
Lønnsutgifter   
Status per T2 er at vi er litt over i forhold til Budsjett T1, men vi ser at det er lagt inn for lite pensjonskostnader i 
budsjett T1. I korrigert budsjett har vi hensyntatt økte lønns og pensjonskostnader. Vårt forslag til nytt budsjett 
er økning på 0,69 millioner. 
    
Andre driftsutgifter   
Status per T2 er at vi er litt over i forhold til Budsjett T1, i T1 budsjettet ble dette budsjettet justert ned med 
0,25 millioner – Det viser seg nå at prognosen tilsier at vi må oppjustere dette noe igjen. Dette skyldes i 
hovedsak at vi nå får høyere driftskostnader IKT, mere reise og oppholdskostnader, mere 
renovasjonskostnader og innleid vakttjeneste (men det kan viderefaktureres og er hensyntatt også på 
inntektssiden) og høyere kostnader på lisenser enn vi så for oss ved forrige budsjett T1. Vårt forslag til nytt 
budsjett er økning er på 0,7 mill. 
 

  
Driftskostnader bygg og anlegg   
Her har vi som tidligere meldt startet flere vedlikeholdsprosjekter da vi har hatt kapasitet til å ta igjen noe av 
etterslepet fra tidligere år. Vi er imidlertid fortsatt bak budsjett fra T1. Driftskostnader bygg og anlegg viser per 
T2 til et mindre forbruk på 2,25 mill. som kommer av at budsjett er periodisert på 12 måneder, mens 
kostnadene kommer på høsten. Dette gjelder prosjekter som er startet i år og som forventes ferdigstilt i løpet 
av høsten. Arbeider som vil bli utført er bl.a. Skifte av taket på administrasjonsbyggets 4 etg, Skifte deler av 
bordkledning på Terminalbygget, arbeider på Fenes Fergekai, nytt ISPS gjerde. I tillegg legger vi inn innkjøp av 
ny feiekost til hjullaster og bytte av kjettinger på hurtigbåt terminal. Totalt sett foreslår vi å øke budsjettet 
ytterligere med 0,27 mill.  
 

Avskrivninger   
Budsjett fra T1 opprettholdes. 
  

Finans   
Renteinntekter bank er høyere enn tidligere forventet og vi ser nå ut til å ende på totalt 0,52 mill. Vi øker 
renteinntekter med 0,12 millioner. På finanskostnadsiden har vi lagt inn noe økt rentekostnader og må justere 
avdrag opp slik at vi oppnår minimumsavdrag (var falt borti T1), totale finanskostnader øker med 1,14 mill. Vårt 
forslag til nytt budsjett er økning på 1,02 mill. 
 

Disponeringer: 
I T1 var det et budsjettert driftsunderskudd på 2 mill. I tillegg en overføring av 8 mill. til investeringsregnskapet. 
Disponeringen av disse 10 mill. skulle finansieres med 0,9 mill. fra bundet farvannsavgifts fond og rest 9,1 mill. 
bestående av 8 mill. til investeringsregnskapet og 1,1 mill. til dekning av underskudd hentet fra 
disposisjonsfond. 
 
Prognosen for 2022 etter T2 viser økte inntekter på 3,71 mill. og økte kostnader eks finans på 1,66 mill. Netto 
finans gir økte kostnader på 1,02 mill. som gir et driftsunderskudd på 0,97 mill. Vi skal fortsatt overføre 8 mill. 
til investeringsregnskapet, og dette blir nå finansiert med 0,72 mill. fra farvannsavgifts fondet og 8,25 mill. fra 
disposisjonsfondet.   
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Investeringsregnskap   

   

Har tatt med oversikten for 2021, da noen av prosjektene er videreført inn i 2022. Det er i denne oversikten 
kun en endring i investeringsbudsjettet, Brygge 1, mens omdisponeringen av fondsmidler til Nye 
Bodøterminalen på 5.705.859 jfr. PS 087/22 ble regulert inn i T1 jfr. vedtak.  
 
Skifte av uteriggere og bommer på Brygge 1 var i budsjettet for 2021, og videreført i 2022. Grunnet økte 
budsjettpriser og kapasitetsutfordringer internt i Bodø Havn, blir det vurdert videre fremdrift og vil eventuelt 
komme inn i budsjett 2023 hvis det skal gjennomføres. Denne tas derfor ut av budsjett 2022. 
 
Vestbrekken ble ferdigstilt ved årsskiftet.  
  
For prosjekt landstrømsanlegg har vi nå fått montert landstrømkontainerne på 4 av 5 kaiavsnitt. I tillegg er 
strømskap på kaikant montert på 6 av 7 uttak. Det som manglet i forhold til T1 var ferdigstillelse av 
landstrømkontainer og tilkoblingspunkt for kystruteavtalen. Denne ble testkjørt 9. september, og beregnet 
overtatt av Bodø Havn nå i september. Sluttrapport skal leveres til Enova før årsskiftet.  
   
Arbeidet på Molo Givær er ferdig, men det gjenstår dokumentasjonskrav før ferdigstillelse. Når all 
dokumentasjon og kostnader er kommet, vil prosjektet bli avsluttet. Vi er innenfor budsjett på prosjektet.   
 
Vi har avtalt med en leietakere om inngjerding av utearealet de leier hos oss, samt økt leid areal. Det er en 
estimert kostnad på 500 000,- som vi finansierte gjennom økt låneopptak og økte inntekter tilknyttet 
leietakeren dette gjelder. Nå gjenstår siste del av strømtilkobling og ferdigstillelse. Vi er innenfor budsjett.    
  
Bystyret godkjente i sak PS 21/44 at Bodø Havn kan gå inn i Fjuel Bodø AS med en eierpost på 49%. 
Selskapet ble etablert av Bodø Energi AS med en aksjekapital på 30.000,- og vi gjennomfører kjøpet ved å 
betale kr 14.700 til Bodø Energi AS for vår aksjepost. Transaksjonen ble gjennomført i 2021. 
  
Bystyret godkjente i sak PS 0169/21 at Bodø Havn kan gå inn i Fjuel AS med en eierpost på inntil 3 mill. 
Selskapet etableres av Bodø Energi AS, Tromsø Havn KF, Tromskraft AS, Trondheim Havn IKS og Bodø Havn KF 
med en aksjekapital på inntil 3 mill. hver. Selskapet er etablert. 
 

Nye uteriggere Brygge 1 - Sentrum 1 300 1 300 1 300 0
Kairenovering Vestbrekken 22 615                             -                               -                               -   
Landstrømanlegg 40 000                             -                               -                               -   
Molo Givær 10 500                             -                               -                               -   
Kjøp av aksjer i selskapet Fjuel  Bodø AS 14,7                             -                               -                               -   
Oppgradering RHM, ekstra lodd for stabilisering 450                             -                               -                               -   
Nye gjerder leietaker 500                             -                               -                               -   
Kjøp av aksjer i Fjuel AS 3 000 3 000 3 000
Kairenovering Jernbanekaia                             -   1 000 1 000 1 000
Kairenovering Givær 5 000 5 000 5 000

Forprosjekt - Utvikling av Stamnetterminalen                             -   2 000 7 706 7 706

Sum investeringer 75 379,7 12 300 18 006 16 706

Finansiering

Økt innskudd båtplasser Brygge 1 1 300 1 300 1 300 0

Tilskudd Bodø Kommune i forbindelse med Vestbrekken 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 Bodø AS 14,7                             -                               -                               -   
Bruk av tidligere års investeringsfond 450                             -                               -                               -   
Opptak av lån til gjerder 500                             -                               -                               -   
Overføring fra driftsfond til investering 3 000 8 000 8 000
Overføring fra bundet investeringsfond 706 706
Investeringstilskudd Bodø Kommune - forvaltning                             -   6 000 6 000 6 000

Tilskudd BK - Forprosjekt - Utvikling av Stamnetterminalen                             -   2 000 2 000 2 000

Sum finansiering 75 379,7 12 300 18 006 16 706

 Godkjent 

budsjett T1 - 

2022

 Forslag budsjett 

T2 - 2022
Investeringsregnskap 2022 (tall i 1000 kr) / Økonomiplan  Budsjett 2021

 Godkjent 

budsjett 2022
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Kairenovering Jernbanekaia og kairenovering Givær er i gang og det er gjennomført oppstartsmøte med 
kontrahert rådgiver.   
 
Forprosjekt stamnetterminalen «Nye Bodøterminalen er startet opp og rådgiver kontrahert. Rapport fra 
prosjektpartner er beregnet levert medio januar 2023. Deretter vil saken bli behandlet i havnestyret og 
bystyret. 

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

   

1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 2. tertial 2022 som viser et resultat på 
kr 7.887.438 mot et budsjett på kr 2.033.968, et mindre forbruk på 5.853.470. Anslag på års prognosen 
ved årets slutt blir minus kr 970.000 hvorav 720.000 hentes fra selvkostfond.   

2. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 2. tertial 2022.  

3. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2022;   
Økte inntekter               -  kr 3.709.079.  
Økte driftskostnader       kr 1.659.980.  
Økt netto finans               kr 1.019.992. 

4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2022 
Reduserte inntekter  kr 1.300.000 
Reduserte kostnader       - kr 1.300.000 
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Sak 26/2022 Oppfølging KPI / Måltall – 2022 

Hensikt 
Hensikt med saken er å informere om status på KPI/måltall for 2022. 

 

Bakgrunn 
Med bakgrunn i Strategiplan 2019 – 2023 og sak 40/2021 ble det vedtatt styringsmål for 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» 
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Måltall for forretningside: 

Opprinnelig resultat på 0,1 mill kr., endret i 1. tertial til underskudd på 1,1 million som reguleres ved 

overføring fra driftsfond. I sak 16/2022 Fjuel AS og sak PS 0087/22 Omdisponering til Nye 

Bodøterminalen er det overført 8 mill. til investeringsregnskapet, også besluttet hentet fra 

disposisjonsfondet.  

Av underskudd i prognosen for 2022 på 970.000 skal 720.000 dekkes av farvannsavgiftsfondet 

(selvkost) så vi trenger nå bare hente 0.25 mill fra driftsfondet mot 1,1 mill etter T1.    

 

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. 

Status: Vi har lagt inn ekstra midler i driften for å ta igjen etterslep på vedlikeholdssiden. 

Vedlikeholdsbudsjettet er på ca 6 mill, og avdrag er på 7,1 mill. Selv om ikke alt på 

vedlikeholdsbudsjettet går til reinvesteringer er sum vedlikehold og avdrag nå på ca 13 mill mot 

avskrivinger på 14,5 mill. Så vi nærmer oss balanse.  

 

Måltall for kyndig: 

Bodø Havn skal ha: 

• null avvik med overskredet lukkedato. 

• gjennomsnittlig behandlingstid under 60 dager  

Status : 
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Måltall for smart: 

Bodø Havn skal sette i drift landstrøm til kystruten. Status: 
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6 anlegg er overtatt og i drift. Fredag 9. september var det testkjøring med Hurtigruten på det 7. 

anlegget, NG3-tårnet. Var litt oppstartsproblemer på testen 9. september, slik at det skal gjøres ny test 

før overtakelse av anlegget. Men det ble levert strøm til Kystruten denne dagen. 

 

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 

Analysere energisystem 
på ny Bodøterminal 

Start: mars 2022 
Slutt: okt 2022 

Rapport med 
forslag 

 
Det er samlet inn data om fremtidig behov på terminalområdet. Dette skal 
gjennomgås i et møte 15. september.   
 

 

Tiltak / ressurser Oppstart Indikator for 
måloppnåelse 

Bærekraftig 
utvikling 

• Sak til Bodø 
Bystyre om 
cruise i Bodø 
havn 

• Forstudie: Ny 
Fiskerihavn 

Start: jun 2022 
Slutt: okt 2022 

Saksfremlegg 

 
Det blir ikke skrevet sak om cruise til bystyret, men vi revitaliserer cruisenettverket 
etter pandemien og ser på ny cruisestrategi. 
 
Det er bevilget midler, kr. 170.000, fra NFK. Vi skal bruke Multiconsult til å legge en 
plan for selve kaia i første omgang. Deretter lage skisser til nye buer. 
 

 

Tiltak / ressurser 
 

Oppstart 
 
 

Indikator for 
måloppnåelse 
 

Redusert 
avfall og 
utslipp i sjø 

Avfallsmottak for 
Fiskerihavna 

 Innsamling og 
sortering av avfall 

 
Søppelkassene langs moloen er fjernet og det er satt opp kontainer ved Molostua. Det 
prøves ut en komprimator ved gjestebryggene.  
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Tiltak / ressurser Oppstart Indikator for 
måloppnåelse 

Inngå 
samarbeid for 
å nå miljømål 

Overføre 
landstrømsanlegg til 
Fjuel Bodø AS 

April 2022 Alle anlegg er 
overført fra BH til 
Fjuel Bodø AS 

 

Oversikt over investeringsbeløper er satt opp. EY er inne og vurderer hvilke 

momskonsekvenser overføringen får. 
 

Måltall for markedsorientert: 

 

 

Måltall for medarbeidere / Læring og utvikling: 

Bodø Havn skal gjennomføre en kompetansekartlegging. 

 

HMS-Mål: 

Nullvisjon for skade. Det er meldt inn en personskade i 2022, fall på isen i RHM. 

Dagen etter ble den ansatte sendt til lege, der ble det tatt ultralyd av skulder og alt så 

greit ut. Saken ble lukket etter legebesøket. Skaden er ikke meldt inn til 

Arbeidstilsynet fordi alvorlighetsgraden anses for liten.  

Sykefravær under 2 %. Vi har hatt ansatte med fravær grunnet korona, men vi har 

som målsetning å være under 2 % for 2022. 

Ansattetilfredshet > 80 %: Undersøkelsen for 2022 blir gjort i løpet av november. 

 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Styret i Bodø Havn KF tar saken til orientering.» 
 
 
 
 
 

Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 27/2022 Oppfølging strategi Bodø Havn 2021 - 2023  

 

 

Hensikt 
Gjennomgå Bodø Havn sin strategi for 2021 – 2023 og forberede ny strategiprosess i 

2023, gjeldende fra 2024 - 2027 

 

Bakgrunn 
Bodø kommune vedtok sin eierstrategi for Bodø Havn KF, sak PS 48/2018.  

 

1. Bodø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i Bodø kommunes sjøområde, og 

drifte og utvikle havn på en effektiv og sikker måte.  

2. Bodø Havn skal foreta nødvendige forvaltningsmessige investeringer i havneinfrastruktur, 

samt forretningsmessige investeringer innenfor havnerelatert næringsvirksomhet som skaper 

vekst for Bodøsamfunnet  

3. Bodø Havn skal arbeide for å videreutvikle Bodø som multimodalt (bruk av to eller flere 

forskjellige transportmidler) knutepunkt  

4. Bodø Havn skal ta en aktiv rolle i kommunens utviklingsprogram rundt nye smarte Bodø med 

ny flyplass  

5. Bodø Havn skal integrere samfunnsansvar i drift og utvikling av havnen, og kontinuerlig jobbe 

med miljøfremmende tiltak og aktiviteter  

6. Bodø Havn skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike 

virksomhetsområdene 

 

 

I sak 44/2018 vedtok havnestyre strategi 2019 – 2023 for Bodø Havn KF. I ettertid 

har det vært gjennomført kommunevalg, skifte av styreleder og valgt inn nye 

styremedlemmer. Styret gjennomgikk strategien på styreseminaret 30.09.20, og 

reviderte denne i sak 44/2020.  
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Visjon. 

Selskapets visjon speiler eiers visjon, har et utadrettet fokus og er noe Bodø Havn 

kontinuerlig skal jobbe mot: 

 
Attraktiv havn i nord  

 
 
 
Forretningside. 

«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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Bodø Havn KF har behov for en klar forretningside da selskapet er på en kulturreise 

fra offentlig forvaltning til forretningsvirksomhet. I henhold til havne- og 

farvannsloven og våre eierstrategier skal vi operere i et farvann der vi både skal 

ivareta forvaltningsoppgaver, men der det også forventes at vi skal være selvfinansiert 

og kunne ivareta den infrastrukturen vi har fått til rådighet, samt ivareta 

utviklingsoppgaver på vegne av eieren. 

 

De overordnede målene. 

De overordnede målene til Bodø Havn er en sammenfatning av den 

foretaksspesifikke eierstrategien Bodø kommune har gitt selskapet: 

 
Bodø Havn skal være:  

- Samfunnsansvarlig gjennom å Bidra til å gjøre Bodøregionen attraktiv og tilgjengelig 

- Kyndig gjennom å Ivareta og utvikle vår rolle som samfunnsaktør og være god 

på drift av havn 
- Smart gjennom å Være bærekraftig og fremtidsrettet 
- Markedsorientert gjennom å Utvikle Bodø havns fortrinn og muligheter for å skape vekst og 

verdier 
 

Som offentlig eid selskap er det forventet at Bodø Havn utøver et samfunnsansvar 
som skal fremme våre omgivelser. Begrepet kyndig oppsummerer omgivelsenes og 
egne forventninger om at Bodø Havn skal besitte kunnskap om alle aspekter ved 
havnedrift, som bruk av havneinfrastruktur, logistikk, transport, sjøfart, 
næringsvirksomhet knyttet til sjø og havn, osv. Videre skal Bodø Havn jobbe smart 
for å oppnå en effektiv og bærekraftig havnevirksomhet og her har vi valgt oss ut fire 
bærekraftsmål som vi opplever relevante for vår virksomhet. Det er en forutsetning at 
selskapets virksomhet skal baseres på prinsippet om selvfinansiering og må derfor vi 
være markedsorientert i vår kjernevirksomhet. 
 

Interessegrupper. 

Bodø Havn sitt oppdrag og virksomhetsområder rettes inn mot følgende 

interessegrupper: 

- Folk og samfunn 

- Myndigheter 

- Næringslivet 

- Reisende og besøkende 

 

De ulike gruppene har ulike behov som Bodø Havn skal ivareta. 

 
HR-strategi. 

I tillegg har vi en HR-strategi som tidligere var lik Bodø kommunes. Dette har vi valgt 

å forenkle. Målsetningen er Læring og utvikling for å oppnå Handling, 

Kompetanse og Nytenkning. 
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Saken 
For å realisere Bodø Havns strategi for 2021 – 2023 er det vedtatt følgende 

delstrategier: 

 
 

Samfunnsansvarlig. 

• Utvikle gode og tilgjengelige kaier, samt by- og uterom: 

Bodø Havn har bidratt inn i arbeidet med kommunedelplan «Kulturhavna». 

Gjennom sak i bystyret PS 21/26 har Bodø Havn gitt Bodø Kommune 

anledning å utvikle indre sentrum ved å få råderett over Molostua og arealet i 

Molorota samt Sandkaia. I samme sak er det stadfestet at Bodø Havn har 

råderett over Bodøterminalen, og at arealet øst for Jernbaneveien kan 

omdisponeres til terminalformål. 

I prosjektet Byen og Havna II, ble plassering av hurtigbåtene og Kystruten 

avklart.  

 

• Nullvisjon for vedlikeholdsetterslep: 

Bodø Havn har bygget ny kai på Vestbrekken. Det er gjort tilstandsvurderinger 

av kaiene i distriktet. Det er byttet vinduer på kontorene i terminalbygget. Det 

er startet opp arbeid med å skifte tak på samme bygg.  
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• Legge til rette for rekruttering til fiskeryrket: 

Vi har fått tildelt kr 170.000 til forprosjekt for å planlegge oppgradering av 

Fiskerikaia og planlegge nye buer. En god infrastruktur er nødvendig for å 

rekruttere til yrket. Det er avtalt nye kriterier for tildeling av båtplass til fiskeri 

som skal fremme aktivt fiskeri.  

 

• Sikre godt samspill mellom fiskeri og byen: 

Vi har forhandlet frem ny samarbeidsavtale mellom Bodø Fiskarlag og Bodø 

Havn som det nå er enighet om. Vi skal jobbe sammen for å utvikle Fiskerikaia 

med tilhørende brygger og buer. 

 

Kyndig. 

• Fokus på beredskap: 

Nedenfor vises et bilde over materiale som er utarbeidet for å ivareta 

beredskap. 

 
 

Bodø Havn har også bedt Sivilforsvaret om bistand til å utarbeide «Tiltakskort 

for strålevern». 

 

• Sikre kompetanse om havn og dokumentere kunnskap om havnedrift: 

Det jobbes med å få opp antallet rutinebeskrivelser for oppgaver. Foreløpig 

ligger følgende inne i Landax: 
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Imidlertid er det ønskelig med noe formal maritim kompetanse i 

Havneoppsynet som også kan bistå i markedsarbeidet. 

• Arbeide for funksjonell godsoverføring mellom sjø og bane. 

Bodø Havn vil se på forslag til hvordan passering av Jernbaneveien kan løses. 

Dette vil også inngå i en reguleringsplan.  

• Tilrettelegge for mer gods fra vei til bane og sjø. 

Arbeidet med Nord-Norgelinjen, ACE Green og Nye Bodøterminalen. 

 

Smart. 

• Legge til rette for miljøvennlige drivstoff og energi: 

Det er etablert 7 nye landstrømsanlegg. Vi har etablert selskapene Fjuel Bodø 

og Fjuel for å sikre fremtidsrettede energiløsninger i havna. Vi har fått støtte 

fra ENOVA for å kartlegge energisystem for Nye Bodøterminalen. Vi er i dialog 

med Norled for å kunne tilby ladestrøm på hurtigbåtbrygga. Da SVV lyste ut 

fergeanbudet på hydrogen, var vi involvert med å finne bunkringsplasseringer 

i havna.  

• Profesjonell eiendomsforvaltning: 

Truls og Marius jobber nå med å forvalt eiendomsmassen.  

• Digitalisering og automatisering: 

o Portwin er vårt havnesystem for havneanløp, det ble tatt i bruk i 2019 

o Havneweb er vårt havnesystem for faste båtplasser mer tilhørende 

kontrakt. Det ble tatt i bruk i 2020 

o Gomarina er vårt havnesystem for gjestehavnanløp. Det ble tatt i bruk 

2015. 

o Visma er vårt regnskapssystem. Det ble tatt i bruk da Bodø Havn gikk 

over til føring av regnskapet hos Bodø kommune i 2019 
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o Landax er vårt kvalitetssystem. Det ble tatt i bruk mars 2018 og er i 

stadig utvikling med hvordan vi fyller det med innhold og hvilke 

moduler vi tar i bruk, sist avtalemodulen. 

o Element er Bodø kommunes sak/arkiv-system. Bodø Havn ønsker å ta 

dette i bruk, men det er tekniske hindringer som må løses først. 

• Tilrettelegge for «moderne» godshåndtering. 

I mulighetsstudiet «Terminalstruktur» som ble gjennomført som del av «Byen 

og Havna 2» så man på Bodøterminalen som fremtidig logistikknutepunkt. 

Dette arbeidet videreføres nå i forstudiet «Nye Bodøterminalen» som har som 

mål å «etablere et fremtidsrettet, bærekraftig og moderne knutepunkt for 

gods og logistikk gjennom å ta i bruk teknologi, samarbeid og smarte 

løsninger for å oppnå en optimal utnyttelse av området og gode synergier 

mellom ulike driftsmiljøer».. I bunnen for utlysningen av oppdraget ligger 

intensjonsavtaler med 6 aktører som ønsker nye terminalbygg eller tilsvarende 

på terminalområdet. Bodø Havn har valgt Nordic Office of Architecture og 

Multiconsult Norge som rådgiverteam for oppgaven.  

 

De skal forestå følgende: 

1. Regulering av området 

o Prosjektet kan medføre reguleringsendring grunnet flytting av 

rundkjøring 

o Mulig områderegulering for området øst for Jernbaneveien 

2.  Forprosjekt (hovedoppdraget) 

o Utvikle en helhetlig løsning for terminalen 

o Brukermedvirkning 

o Kostnadsvurderinger m/usikkerhetsanalyse 

o Prosjektering av utomhusområder og ytre rammer for terminalbygg 

o Logistikkplanlegging, driftskonsepter, ny teknologi (morgendagens 

løsninger) 

o Energiløsninger 

o Planlegging av terminaldrift i anleggsperioden 

 

Arbeidet med forprosjekt og regulering av «Nye Bodøterminalen»  

startet opp i august og forprosjektet skal leveres medio januar 2023. 

 

• Utvikle fremtidens havneareal for hurtigbåt- og fergepassasjerer: 

I forbindelse med prosjektet «Byen og Havna II» ble det kartlagt hvilken 

plassering som var egnet for hurtigbåtene og konklusjonen var dagens 

beliggenhet. Videre ble det kartlagt at Kystruten fortsatt skal ankomme 

Terminalkaia og ikke Terminalkai Sør som foreslått. Hurtigruten gav også klar 

tilbakemelding om at de ikke ønsket å bidra til å finansiere en 

passasjerterminal i Bodø.  
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Torghatten har dagens anbud og har vunnet anbudet med Vestfjordferga fom 

2024. Vi har hatt samtaler med ledelsen i Torghatten og det er enighet om at vi 

skal se på organiseringen av fergeleiet og at vi sammen skal utarbeide et 

forslag som vi skal fremme for SVV. 

 

Markedsorientert. 

• Utadrettet fokus: 

Bodø Havn er i en kulturendring fra forvaltning til forretning, og hver enkelt 

medarbeider er nok blitt mer bevist at vi må tjene våre egne penger. Imidlertid 

er det behov for økt ressurs når det gjelder markedsarbeidet. 

• Bodø – sjøveiens veikro, «Sjøkro»:  

Økt salg av tjenester og korttidsutleie av areal har et potensiale, men det vil 

kreve et økt og utadrettet salgsfokus som vi må styrke havneoppsynet med.   

• Utvikle fremtidens havneareal for gods: 

I tillegg til prosjektet «Nye Bodøterminalen» må det avklares hvilke 

eiermodeller de ulike delene av terminalområdet skal ha i fremtiden.  

• Bodø som cruisedestinasjon. Bodø Havn har vært instrumentell i arbeidet med 

å etablere Bodø som cruisedestinasjon. I nært samarbeid med Visit Bodø er 

det etablert et cruisenettverk i Salten som et forum og premissgiver for aktører 

og leverandører til cruiseindustrien. Evaluering og eventuell revidering av 

cruisestrategi vil gjøres i samarbeid mellom Bodø Havn og den lokale 

reiselivsnæringen.  

 

Strategi 2024 – 2028 

I etterkant av avslutning av forprosjekt «Nye Bodøterminalen», vil det være naturlig 

å formalisere arbeidet med ny strategi for perioden 2024 – 2028. Informasjonen vi 

har fått gjennom forprosjektet vil være et godt grunnlag for de 2 første trinnene i 

strategiprosessen. 

 
 

Før vi går i gang med strategiarbeidet, må vi avgjøre hvor integrert bærekraft skal 

være i virksomhetsmodellen. Enten kan man ha bærekraft som en separat 

funksjonsstrategi liggende under virksomhetsstrategien, en bærekraftstrategi, eller vi 

kan gjøre bærekraft til en del av vårt «DNA» ved å inkorporere det i hele 

virksomhetsstrategien, og dermed utvikle en bærekraftig strategi.  
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Bodø Havn er forpliktet til å bidra til at våre eier, Bodø kommune, oppnår sine mål 

gitt i Klima- og miljøplan 2019-2031: 

 
 

Samtidig består bærekraftig utvikling ikke bare av klima/miljø, men av tre 

dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold. 

 
 

Videre må vi i strategien bestemme hvordan Bodø Havn skal bidra til FNs 

bærekraftsmål som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  
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Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
«Styret i Bodø Havn KF tok saken til orientering.» 
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Sak 28/2022 Havnedirektørens orientering.  

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

Bakgrunn 
Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den 

periodiske rapportering. 
 

Saken 
 
17. august – Møte med Norled 
Norled har vunnet anbudet for hurtigbåt i Værran, og denne skal gå på strøm som vil 
kreve lading. Vi har involvert Fjuel og Fjuel Bodø. Vi diskuterte hvorvidt hurtigbåtene 
var egnet for dagens infrastruktur på: 

• Distriktskaiene: 
• Givær 
• Landegode - Fenes 
• Vokkøy 
• Blixvær 

• Sentrumsterminalen 
• Hurtigbåtbrygga 
• Ladeinfrastruktur 

Vi må involvere NFK i det videre arbeidet. 
 
22. august - Møte med fylkesråd for næring og fylkesråd for samferdsel 
Fylkesråd for næring Linda Haukland og fylkesråd for samferdsel Monika Sande kom 
på besøk i havna og ble informert om Bodø Havn, Nye Bodøterminalen og hvilke 
konsekvenser nye hurtigbåter vil kunne medføre på distriktskaiene og på 
Sentrumsterminalens hurtigbåtbrygge. Vi fikk god tilbakemelding om at de opplevde 
informasjonen som nyttig. 
 

31. august - Møte med Bodø kommune 

Agenda for møtet med kommunaldirektør Knut Hernes om forhold som berører 

begge organisasjonene, var: 

• Gjennomgang av indre havn 

• Molo og småbåthavn 

• Fiskerihavna 

• Molostua 

• Parkering 

• Servicerom 

• Søppelhåndtering 
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• Brøyting 

• Strøm; behov og betaling 

• Kulturhavna 

• Moloveien 

• Havnepromenaden 

• Sentrumsterminalen 

• Taxi, betaling, avtaler 

• Ramsalt»kaia» 

• Dykkertjeneste 

• Nye Bodøterminalen – areal øst for Jernbaneveien 

• Nyholmen 

Det ble ikke gjort noen direkte avklaringer, men enighet om at vi skal følge opp. 

 

Infrastruktur, vedlikehold og investeringer: 

• Sprinkelanbud avlyst, pris ca 2 mill. Dette er for dyrt, men trolig ikke 
markedspris. Vi kjører en ny runde til våren.  

• Hurtigbåtbrygga; Etter noen dager med vind, var tuben og hurtigbåtbrygga 
vrid ut av stilling. Det viste seg at feste til land var ødelagt og at en kjetting i 
innfeste på brygga var slitt. Det ble igangsatt reparasjon av lokalt firma. 
Samtidig hadde vi dykkere nede og kartla omfanget av skaden. Det viste seg at 
samtlige kjettinger i innfeste var så slitt at det gjenstod bare 10 %. Med 
høststormer like om hjørne, anså vi det som kritisk å få reparert dette. 
Selskapet som reparerte første kjetting fikk oppdraget med å reparere de 
øvrige.  

• Molo Bodø; Kystverket har hatt ny befaring. Vi har tidligere rapportert inn 
skade på moloen og de har vært her og skrevet en rapport. Denne gangen har 
de hatt befaring og tatt bilder. Det er ikke kritisk, men det ble oppdaget tæring 
helt inn på de innerste massen. Kystverket estimerer jobben til mellom 5 – 10 
mill kr. Når Kystverket skal gjøre denne jobben, vil vi forsøke å koble på jobb 
på vår del av moloen. 

• Det jobbes med å kartlegge strømbehov i indre havn slik at vi sikrer kapasitet 
før utbygging av Molobyen starter. 

 
Rettssak 
I forbindelse med skade på en seilbåt i RHM, var vi saksøkt med krav om å få dekket 
utbedringskostnadene. Vi vant saken både i forliksrådet og i tingretten. I etterkant 
fikk vi en hyggelig og konstruktiv e-post fra motparten.  
 
Arrangement 
Det var hyggelig å kunne ta opp igjen tradisjonen med å invitere til konsert under 
NMFU. I år var det lørdag 6. august med De Lillos. Tidligere år har det vært konsert 
på fredag. Dårlig værmelding og at det var en lørdag, medførte lavere oppmøte enn 
ved tidligere arrangementer. 
 
Rammeavtaler 
Det jobbes med å lyse ut følgende rammeavtaler: 
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• Renhold  

• Forsikring  

• Vektertjenester  

• Elektriker  

• Sjøarbeid (oppstramming av kjetting osv) 
 

Organisasjonen. 
Etter at vår prosjektressurs sluttet og Erlend har bort imot full stilling med Nye 
Bodøterminalen, har vi behov for å se på ressursene våre.  
Kommunikasjon og informasjon: Vi leier inn en kommunikasjonsressurs fra Bodø 
kommune, kommunikasjonsavdelingen, Instagram ivaretas av gutta på Drift. 
Oppsynet må ta større ansvar for besvarelse på Messenger og Administrasjon + 
Oppsynet må få opplæring i publisering til hjemmeside. 
Miljø: Vi har forespurt Bodø kommune om å få kjøpe ressurs hos dem, men de har 
ikke kapasitet. Vi er nylig resertifisert som Miljøfyrtårn og det er vel 1 år til vi må 
oppdatere Miljø- og avfallsplan. I første omgang prøver vi å fordele oppgavene 
internt, dvs hver enkelt må ta et stort ansvar på eget område. 
Marked: I budsjett må vi se på muligheten for å styrke organisasjonen med en 
markedsressurs, helst en med maritim bakgrunn/kompetanse. 
 
Nye Bodøterminalen. 
Vi har leid inn Jan Ove Tangstad fra Bodø kommune, Eiendom og utvikling på heltid 
for å lede prosjektet fra oss. 
 
Havnestyret er prosjektets styringsgruppe og vil bli holdt orientert på styremøtene 
fremover. Det er Havnestyret som fatter vedtak om Bodø Havn skal fremme forslag 
til bystyret om investeringsbeslutning. Styringsgruppen skal også sikre at prosjektet 
gjennomføres i samsvar med prosjektets mål, tidsplan og økonomiske rammer og 
bidra til at prosjektet får størst mulig nytte for bedriftene som lokaliseres på området 
og for Bodø Havn. Havnestyret skal som styringsgruppe utøve prosjekteierskap og 
skal dermed være beslutningsorientert. 
 
Imidlertid er det et ønske å ha en referansegruppe som skal gi verdifull støtte og 
veiledning underveis i prosjekt uten å ha noe ansvar for prosjektets suksess eller 
måloppnåelse.  
 
Siden styreleder også er leder av styringsgruppen, er det administrasjonens forslag at 
nestleder i styret, Cato Henriksen, blir leder av referansegruppen. Videre foreslår 
administrasjonen å spørre varaordfører og kommunaldirektør for eiendom og 
utvikling om å delta i referansegruppen. 
 
Koronamidler 

Kommunen rapporterer inn inntektsbortfall og ekstrautgifter i forbindelse med 
konsekvenser av Korona. For 1. halvår 2022 har vi rapportert inn til kommunen 
konsekvenser knyttet til inntektsbortfall for kansellerte cruiseanløp samt 
ekstrautgifter jfr. KS-avtalen på feriekompensasjon i tråd med beslutning i 
kommunen. Vi har så langt ikke fått tilbakemelding om noe blir kompensert. 
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Forslag til vedtak:  
 

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.” 
 
 
Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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