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Det innkalles med dette til ekstraordinært havnestyremøte 1/2023: 
 
Dato:   23. februar 2023 
 
Tidspunkt:   10:30-12:30 
 
Sted:   Møterom 3- etg. Bodø Havn, Bodøterminalen.  
 
Saksliste: 

 
Sak 01/2023 Godkjenning av innkalling og protokoll etter havnestyremøte 15.12.2022 

 
Sak 02/2023 Habilitet 

 

Sak 03/2023 Orientering «Nye Bodøterminalen» 
 

Sak 04/2023 Forslag om utbytte fra Bodø Havn KF 
 

Sak 05/2023 Administrativt innspill til sak til Formannskapet vedrørende salg av eiendom for å delfinansiere 

kryssing av Jernbaneveien 
 

 

Eventuelt: 

 

 
Sak 01/2023 Godkjenning av innkalling samt protokoll etter møtet 15.12.2022  

 

Forslag til vedtak:  
 

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
” Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 15.12.2022 godkjennes”. 
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Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 
15.12.2022 fra kl. 14:00 – 16:30 i Quality Ramsalt Hotell. 
 
 

Deltakere:  
Inger Hilde Wigen Tobiassen 
Cato Henriksen 
Malin Johansen 
Arild Nohr frem til 16:00 
Svein Møllersen 
Geir Lorentzen 
Ellisiv Løvold 
 
Kjersti Stormo, havnedirektør 
Ola Smeplass, varaordfører 
Kjell Hugvik, kommunedirektør 
Truls Mortensen, eiendomssjef 
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent 
 
 

FORFALL:  Erlend A. Willumsen, 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 34/2022 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møtet 10.11.2022. 

 
 
Vedtak:  

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 10.11.2022 godkjennes». 
 

 
Sak 35/2022 Habilitet 
 

 
Vedtak:  

 
Ellisiv Løvold vil melde seg inhabil i sak om Nye Bodøterminalen, sak 40. 

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

 
«Bodø havnestyre tar saken til orientering.» 
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Sak 36/2022 Forretningsbetingelser og prisliste 2023 
 
 
Vedtak: 
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Havnestyret tok saken til orientering.» 
  

 

 
Sak 37/2022 KPI og måltall 2023  

 
Styret ber administrasjonen se på konkrete måltall innenfor redusert avfall og utslipp i sjø.  
For øvrig som innstilt.  

 
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 %» 

 

 
 
Sak 38/2022 Budsjett Bodø Havn KF 2023 etter bystyrets behandling. 

 
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.  
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Sak 39/2022 Møteplan 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 

 
 

 
Bodø havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

”Bodø havnestyre godkjenner møteplan for 2023.” 

 
 
 
Sak 40/2022 Nye Bodøterminalen 
 
En liten korrigering i forslag til innstilling hvor valg 1 er endret til 1b. 
Ellisiv Løvold fratrådte under behandlingen. 
 
Havnestyrets 6 medlemmer gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
Vedtak:  
 

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

 
 
Sak 41/2022 Havnedirektørens orientering 
 
Vedtak:  
 

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.” 
 
 
Sak 42/2022 Lønn til havnedirektøren 
 
 
Vedtak:  
 

”Bodø havnestyre gir styreleder og nestleder fullmakt til å avtale ny lønn til havnedirektøren.” 
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Eventuelt:  
 
 
Bodø, den 15.12.2022 
  
 
 
 
______________        _________________   _____________           __________ 
Inger-Hilde Tobiassen          Cato Henriksen        Arild Nohr                     Ellisiv Løvold  
Styrets leder          Styrets nestleder         
 
 
______________            ______________        __________________           __________ 
Svein Møllersen           Malin Johansen        Erlend Willumsen   Kjersti Stormo 
                       Havnedirektør 
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Sak 02/2023 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 03/2023 Forprosjekt Nye Bodøterminalen» 

 

Hensikt 
Orientering og presentasjon av forprosjektrapport for prosjektet Nye 

Bodøterminalen.   
 

Bakgrunn 

TNM har frist for å levere forprosjektet fredag 24. februar. 
 

Saken 
Prosjektleder fra TNM vil presentere forprosjektet for styret i møte. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
 

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.» 

 

Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 04/2023 Forslag om utbytte fra Bodø Havn KF 

 

Hensikt 
Informere styrets om forslaget til utbytte.   
 

Bakgrunn 
Bodø bystyret vedtok i PS 174/22 Årsbudsjett 2023- Økonomiplan 2023-2026 for 

Bodø kommune. Imidlertid ble det samtidig vedtatt å reversere tiltak inkludert i 

årsbudsjett, men det forelå ingen plan for finansiering. Det ble derfor vedtatt at det 

skulle fremmes en budsjettregulering i første bystyre i 2023. I etterkant er det 

kommet inn finansieringsforslag som blant annet omfatter utbytte fra Bodø Havn på 

0,5 mill kr.  

 

I årets første bystyremøte, 09.02.2023, ble det ikke fremlagt forslag om 

budsjettregulering, men i sak PS 04/23 redegjorde kommunedirektøren for at i 

henhold til Kommunelovens § 14-3 skal årsbudsjett vedtas før årsskiftet. Videre er det 

en forutsetning at årsbudsjettet er i balanse. I henhold til Kommunelovens §14-5 har 

årsbudsjettets bindende virkning. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal 

kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. En budsjettoppjustering 

krever midler til finansiering. Kommunedirektørens vurdering var at det ikke forelå 

grunnlag for den vedtatte budsjettreguleringen.  

 

Videre informerte kommunaldirektør for økonomi- og finans bystyret om at 

forutsetningen for utbytte ikke er oppfylt, jfr. Havne- og farvannsloven § 32 der tredje 

og fjerde avsnitt lyder: 

«Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er 
avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til 
investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og 
passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte 
eller indirekte kommer eieren til gode. 

Uttak av overskudd eller annen utdeling av midler fra kommunal havnevirksomhet 
organisert som aksjeselskap, interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan 
bare besluttes av virksomhetens eierorgan etter forslag fra styret.» 
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Saken 
Ny havne- og farvannslov som trådte i kraft 01.01.2020 legger opp til at offentligeide 

havner er selvfinansiert der verdiskapningen på havnas areal på land bidrar vesentlig 

til å finansiere sjøtransporten.  

 

Som kommunalt foretak følger Bodø Havn kommunal regnskapsføring. I regnskapet 

tilbakeføres avskrivinger (14,3 mill) og avdrag (7,1 mill) tas inn. Bodø Havn betaler 

kun minimumsavdrag på lånegjelden på 186 mill. Hadde Bodø Havn ført regnskap 

etter bedriftsøkonomiske prinsipper ville Bodø Havn hatt et underskudd på om lag 

1,2 mill kr i 2022 ut fra prognosen for 2022.  

 

Finansieringen av investeringene de tidligere årene var med lån på 40 års 

nedbetaling, mens investeringene i brygger, biler, maskiner etc har levetid på 10-20 

år. Dette medfører behov for reinvesteringer i nytt utstyr fremover hvor eiendelene 

allerede er lånefinansiert. I tillegg har vi gjennom flere år hatt stort 

vedlikeholdsetterslep på utstyr og bygningsmasse, som vi fortsatt ikke har dekket inn. 

Det vil bli redegjort for vedlikeholdsetterslepet i styremøtet.  

 

De sist årene har Bodø Havn hatt overskudd, bl.a. grunnet minimumsavdrag, som 

har blitt overført til fond for å dekke økte reinvesteringer og oppbygging av likviditet 

for å fornye havnen. I 2022 er 5 millioner brukt av fond for å gjennomføre 

forprosjektet «Nye Bodøterminalen». Alternativt kunne havnen nedbetalt avdrag i 

tråd med verdifallet på investeringene.  

 

Med bakgrunn i ovennevnt anser administrasjonen i Bodø Havn KF at selskapet ikke 

er i utbytteposisjon. 

 

Med ny havne- og farvannslov kan eierkommune motta utbytte fra havnekapitalen. 

Imidlertid presiserer lovgiver at utbytte kun kan skje så lenge det ikke går på 

bekostning av investeringer til drift og vedlikehold av havn eller investeringer knyttet 

til tjenesteyting rettet mot gods, fartøy eller passasjerhåndtering. Bodø bystyre som 

eier av Bodø Havn signaliserer forventninger om utbytte noe som på kort sikt 

overstiger havnens utbyttekapasitet. Det er Bodø Havns målsetning å opparbeide et 

inntektsgrunnlag som i fremtiden setter selskapet i stand til å gi utbytte. Men med 

dagens behov for å investere, vil utdeling av utbytte kunne påvirke havnens 

investeringsevne, som igjen vil svekke sjøtransportens konkurranseevne mot 

landtransport og forsinke investeringer til klima- og miljøtiltak.  

 

Å bygge og reinvestere i moderne havneinfrastruktur er kostbart og det er Bodø 

Havns målsetning å bygge infrastruktur til framtidens nullutslippshavn. Derfor er det 

viktig at Bodø Havn bygger investeringskapital fremover og at det er enighet mellom 

eier og styret i Bodø Havn, hvilke kriterier som må være til stede for å anse selskapet i 

mailto:firmapost@bodohavn.no


 
HAVNESTYREMØTE 23.02.2023 

 

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

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

 

 

utbytteposisjon. Som eksempel vil kriteriene kunne være en kombinasjon av andel 

investeringsfond i forhold til vedlikeholdsbehov, størrelse på likviditetsbeholdning, 

egenkapitalandel, gjeld i forhold til inntektspotensial osv. Bodø Havn vil jobbe frem 

et kriteriesett som styret i Bodø Havn kan ta stilling til. 

 

Lovgiver har også presisert at eier kan beslutte utbytte, men etter styrets anbefaling. I 

Prop. 86 L (2018–2019) Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven), står 

det at utdeling av virksomhetens overskudd og midler bare besluttes av eierorganet i 

virksomheten etter forslag fra virksomhetens styre, etter samme prinsipp som i 

aksjeloven § 8-2. Dette gjelder for aksjeselskaper, interkommunale selskaper og 

kommunale foretak som alle er organisert med egne styrer. Ettersom styret er 

nærmest til å vurdere havnevirksomhetens behov, bør kravet om at utdeling bare kan 

skje etter forslag fra styret være det samme for alle organisasjonsformer. Det vil være 

styrets ansvar å foreta en vurdering av om vilkårene for å disponere overskudd til 

utdeling er oppfylt. Styret kan bare gi tilråding om utdeling av selskapets midler 

dersom styret kan innestå for dette. Selv om vilkårene er skjønnsmessige, vil denne 

regelen være egnet til å sikre at styret foretar nødvendige vurderinger av om 

gjenværende egenkapital er forsvarlig, før det eventuelt gis innstilling til eierorganet 

om utdeling. Dersom Bodø bystyre ikke er enig i styrets vurdering, har bystyret 

anledning å kreve nyvalg.  

 

Skatteetaten har utarbeidet en prinsipputtalelse om at selskap som driver 

havnevirksomhet som hovedregel er skattepliktig for inntekt etter skatteloven § 5-1. 

Slike selskap er ikke på generelt grunnlag fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-

32. Annen virksomhet som eiendomsforvaltning og -utvikling og logistikkvirksomhet 

vil i slike tilfeller være skattepliktig økonomisk virksomhet etter skatteloven § 2-32 

andre ledd. I fremtiden vil dette også kunne gjelde kommunale foretak dersom 

utbytte ikke går til rene allmennyttige formål. Et utbytte som benyttes til for 

eksempel plassering i fond, vil kunne medføre at Bodø Havn blir et skattesubjekt.  

 

Forslag til vedtak:  
 

«Bodø havnestyre tar saken til orientering, og ber administrasjonen utarbeide kriterier for når 

selskapet anses å være i utbytteposisjon.» 

 

 

Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 05/2023 Administrativt innspill til sak til Formannskapet vedrørende salg av 

eiendom for å delfinansiere kryssing av Jernbaneveien 

 

Hensikt 
Orientere om innspill fra administrasjonen i Bodø Havn til sak som skal fremmes i 

Formannskapet.   
 

Bakgrunn 
Realisering av Nye Bodøterminalen vil kreve en løsning for kryssing av 

Jernbaneveien. For å finansiere en slik kryssing, må vi finne lokal løsning. 

Administrasjonen jobber med følgende tiltak: 

• Salg av tomt på østsiden av Jernbaneveien 

• Søke midler hos Kystverket 

• Etablere en bomfinansiering for containertrafikk som krysser Jernbaneveien 

 

Saken 
Kommunedirektøren vil fremme forslag til Formannskapet om salg av tomt på 

østsiden av Jernbaneveien. 

 

Administrasjonen har gitt følgende innspill til saken 

• Tomten skal selges til markedspris 

• Tomten skal bare benyttes til terminalformål tilknyttet jernbane og/eller sjø. 

• Dersom kryssing av Jernbaneveien ikke lar seg finansiere, skal ikke tomten 

selges 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
 

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.» 

 

Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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