
 HAVNESTYREMØTE 23.03.2023 
 

1  bodohavn.no 

 

  
Det innkalles med dette til havnestyremøte 2/2023: 
 
Dato:   23. mars 2023 
 
Tidspunkt:   09:00-12:00 
 
Sted:   Møterom 3- etg. Bodø Havn, Bodøterminalen.  
 
Saksliste: 

 
Sak 06/2023 Godkjenning av innkalling og protokoll etter ekstraordinært havnestyremøte 23.02.2023 

 
Sak 07/2023 Habilitet 

 

Sak 08/2023 Rapportering KPI – Måltall 2022 
 

Sak 09/2023 Rapportering HMS 2022 og HMS plan 2023 
 

Sak 10/2023 Farvannsavgiftsregnskap 2022 – etterkalkyle 

 
Sak 11/2023 Styrets beretning og årsregnskap Bodø Havn KF 2022 

 
Sak 12/2023 Styreevaluering 2022 

 

Sak 13/2023 Kriterier og utbyttestrategi Bodø Havn KF 
 

Sak 14/2023 Trukket 
 

Sak 15/2023 Videre prosess om Nye Bodøterminalen 
 

Sak 16/2023 Fullmaktstruktur i Bodø Havn KF 

 
Sak 17/2023 Havnedirektørens orientering 

 
 

 

Eventuelt: 

 

 
Sak 06/2023 Godkjenning av innkalling samt protokoll etter møtet 23.02.2023  
 

Forslag til vedtak:  
 

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

” Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 23.02.2023 godkjennes”. 
 

 
 

 
 



 
 

  

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT HAVNESTYREMØTE 23.02.2023 
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Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt ekstraordinært 
havnestyremøte 23.02.2023 fra kl. 10:30 –12:30 hos Bodø Havn. 
 
 

Deltakere:  
Inger Hilde Wigen Tobiassen 
Cato Henriksen 
Malin Johansen 
Caroline Gjestemoen 
Svein Møllersen 
Erlend A. Willumsen 
Ellisiv Løvold 
 
Kjersti Stormo, havnedirektør 
Truls Mortensen, eiendomssjef 
Morten Nydal, driftssjef 
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent 
 
 

FORFALL: Arild Nohr, 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 01/2023 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møtet 15.12.2022. 

 
 
Vedtak:  

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Innkalling til dette møtet samt protokoll etter møte 15.12.2022 godkjennes». 
 

 
 
Sak 02/2023 Habilitet 
 

 
Vedtak:  

 

 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 

 
«Bodø havnestyre tar saken til orientering.» 
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Sak 03/2023 Orientering «Nye Bodøterminalen». 
 
I denne sak presenterte Erik Urheim og Sam Pawar fra Team Nordic Multiconsult foreløpig forprosjektrapport. 
 
Vedtak: 
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Havnestyret tok saken til orientering.» 
  

 

 
Sak 04/2023 Forslag om utbytte fra Bodø Havn KF  

 
 
Vedtak:  
 

«Bodø havnestyre tar saken til orientering, og ber administrasjonen utarbeide kriterier for når 
selskapet anses å være i utbytteposisjon.» 

 
 

 
Sak 05/2023 Administrativt innspill til formannskapet vedrørende salg av eiendom for å delfinansiere 
kryssing av Jernbaneveien. 

 
Vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Havnestyret tok saken til orientering.» 

 
 
 
Bodø, den 23.02.2023 
  
 
 
 
______________        _________________   _____________           __________ 
Inger-Hilde Tobiassen          Cato Henriksen        Sett: Arild Nohr                  Ellisiv Løvold  
Styrets leder          Styrets nestleder         
 
 
______________            ______________        __________________           __________ 
Svein Møllersen           Malin Johansen        Erlend Willumsen   Kjersti Stormo 
                       Havnedirektør 
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Sak 07/2023 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 08/2023 KPI / Måltall – Rapport 2022 

Hensikt 
Hensikt med saken er å rapportere på styringsmål for 2022. 

 

Bakgrunn 
I sak 40/2021 ble det vedtatt KPI / Måltall for 2022. Disse styringsmålene fremkom med bakgrunn i 

Strategiplan 2019 – 2023 sak 48/2018 revidert i sak 44/2020. 

 

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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Rapportering av styringsmål 2022: 
I sak 40/2021 vedtok styret følgende styringsmål 2022 for Bodø Havn KF: 

 
• Et resultat på 0,1 mill kr. 

• Avdrag => Avskrivninger. 

• Null avvik med overskredet lukkedato. 

• Gjennomsnittlig behandlingstid for avvik under 30 dager  

• Sette i drift landstrøm på 1 kaiavsnitt. 

• Gjennomføre konkrete tiltak knyttet opp mot miljøplan 2021-2025  

• Nullvisjon for skade. 

• Sykefravær under 2 % 

• Ansattetilfredshet > 80 %» 
 

Måltall for forretningside: 

Opprinnelig resultat på 0,1 million for 2022 ble endret i 1. tertial til underskudd på 1,1 million som 

skulle reguleres ved overføring fra driftsfond. I 2. tertial ble underskuddet i prognosen for 2022 på 

970.000, hvorav 720.000 dekkes av farvannsavgiftsfondet (selvkost). Da ble behovet for regulering fra 

driftsfond redusert til 0.25 millioner. Samtidig ble det vedtatt overføring av 5 millioner fra driftsfond 

for økning av prosjekt «Nye Bodøterminalen» samt 3 millioner til kjøp av aksjer i Fjuel AS. Totalt 

skulle det hentes 8.250.000 fra driftsfond i T2. Resultatet for 2022 blir på 6.046.998 slik at det blir 

bare behov for å hente 1.305.426 fra driftsfondet for å balansere regnskapet mot et budsjett på 

8.250.000.    

 

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 ivaretas og infrastrukturen må utvikles for å 

sikre fremtidig inntjening. 

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

Vedlikeholdsbudsjettet etter T2 var på ca 6 millioner, og avdrag er på 7,1 millioner. Selv om ikke alt på 

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

avskrivinger på 14,5 mill. Så vi budsjetterte for å nærme oss balanse. Imidlertid har vi måtte skyve på 

noen av reinvesteringene, slik at vi oppnådde bare 4,5 millioner i reinvesteringer/vedlikehold mot et 

budsjett på 6 millioner. Årets overskudd kunne vært brukt til å dekke inn mer avdrag da vi bare betaler 

minimumsavdrag i 2022. Behovet for likviditet og investeringsmidler for «Nye Bodøterminalen» har 

medført at dette ble avventet i 2022. 

 

Måltall for kyndig: 

Bodø Havn skal ha: 

• null avvik med overskredet lukkedato. 

• gjennomsnittlig behandlingstid under 30 dager  

Status rapportene kan bare tas ut i sanntid: 
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Det er ingen avvik med overskredet lukkedato. Imidlertid er det 6 forbedringsforslag som enten har 

overskredet lukkedato eller ikke har lukkedato. 
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Arbeidet i Bodø Havn er sesongbasert, det gjør at utbedringer må vente til det rett årstid. Videre 

ønsker Bodø Havn systematisk jobbing der oppgaver utføres i en planlagt og effektiv rekkefølge. I 

tillegg er Bodø Havn underlagt lov om offentlig anskaffelse, slik at noen utbedringer ikke lar seg gjøre 

innen 30 dager.  

 

Måltall for smart: 

Bodø Havn har i 2022 satt i drift ett landstrømsanlegg til kystruten. 

 

 

Tiltak / ressurser 
 
 

Oppstart / 
Frist 
 
 

Indikator for 
måloppnåelse 
 

Bærekraftige 
investeringer 

Analysere energisystem 
på ny Bodøterminal 

Start: mars 2022 
Slutt: okt 2022 

Rapport med 
forslag 

 
Rapporten er sluttført og oversendt ENOVA. Dette arbeidet er tatt inn i og videreutviklet i 
forprosjektet Nye Bodøterminalen. 

 

 

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 sammen med Visit Bodø. Dette arbeidet er ikke sluttført. 

 
Det er innvilget utsettelse på bruk av midler, kr. 170.000, fra NFK. Vi har ventet på at Multiconsult 
skulle utarbeide tilstandsrapport for Fiskerikaia. Målet er 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 

 

Det arbeides med salgs- og drift/vedlikeholdsavtaler mellom Bodø Havn og Fjuel Bodø AS. Ekstern 

revisor lager utkastet til avtaler. Det er planlagt overtakelse 1.4.2023.   

 

Måltall for markedsorientert: 

 

 

Måltall for medarbeidere / Læring og utvikling: 

Bodø Havn skal gjennomføre en kompetansekartlegging for alle medarbeidere, slik at vi har et bedre 

grunnlag for nyrekruttering fremover. Det er ikke prioritert i 2022, men blir tatt opp igjen i 2023. 

 

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 oppnådde like vel å 

være under 2 % for 2022. Totalt fravær ble 1,68 %. 

Ansattetilfredshet > 80 %: Undersøkelsen for 2022 gav en tilfredshet på 88%. 

 

Endring i mål 2023 for smart – Bærekraftig utvikling: 

I sak 37/2022 vedtok havnestyret følgende mål 2023 for Bærekraftig utvikling: 

 

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 

 
Søknaden til KORO var avhengig av at forprosjektet for Nye Bodøterminalen var sluttført til 
opprinnelig tid. Da den først ble levert i slutten av februar var fristen for å søke gått ut. 
Imidlertid har Bodø Havn søkt Kystverkets tilskuddsordning «Investering i effektive og miljøvennlige 
havner». Her er det søkt om 50 mill kr til planskilt kryssing av Jernbaneveien. Et av kriteriene hos 
Kystverket er at tiltaket må være avsluttet innen november 2024. Det vil ikke Bodø Havn kunne innfri. 
Imidlertid har vi valgt å sende inn søknad i mars som en forberedelse til ny søkerunde i oktober. 
Derfor foreslår vi følgende mål 2023 for Bærekraftig utvikling:  
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Tiltak / ressurser Oppstart Indikator for 
måloppnåelse 

Bærekraftig 
utvikling 

Forstudie: Ny 
Fiskerihavn 
Søknad om 50 mill kr til 
Kystverkets 
tilskuddsornding 
«Investeringer i 
effektive og 
miljøvennlige havner»  

Frist okt 2023 
 
Frist mars og 
oktober 2023 

Saksfremlegg 
 
Søknad 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Styret i Bodø Havn KF tar saken til orientering og vedtar foreslått endring i mål 2023 for 
Bærekraftig utvikling.» 

 
 
 

Kjersti Stormo 
Havnedirektør 
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Sak 09/2023 HMS – Rapport 2022 – Plan 2023 

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

planlagte HMS aktiviteter for 2023. 
 

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: 
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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 2022 er: 

 
 

De punktene som ikke er ivaretatt i 2022 blir overført til HMS-plan for 2023 samt at 
det er tilført nye punkter basert på ny ROS analyse. 
 

HMS-plan 2022 for Bodø Havn KF
0

% fullført Fase Ansvarlig Forfall Notater

100 % Gjennomgang av sprinkelanlegget til Norlines Brannvernsleder Lager anbudspapirer 2023, ble over budsjett i 2022

100 % Gjennomgang av brannvarslingsanlegget i bygget Brannvernsleder Gjennomført sammen med Firesafe AS

100 % Gjennomgang av merking av slokkere og nødutgang Brannvernsleder Gjennomført sammen med Firesafe AS

100 % Dokumentasjon av ny server etterlyses Øk og adm sjef Levert og installert

100 % Sette i verk tiltak som gir fokus på IT-sikkerhetskultur Øk og adm sjef Hgjennomført på allmøter og startet kurs via KS

100 %

Ekstremvær, gjennomgå oransjevarsel i prosedyren med 

fokus på ulike vindretninger Driftssjef Oppdatert prosedyrer

100 %

Ekstremvær, endre tekste i sms ved utsendelse, poengter 

fartøyeiers ansvar Driftssjef Oppdatert prosedyrer

90 % Nytt gjerde på Terminalkai Sør Driftssjef 31. des. 2022 Skrevet kontrakt, leveing til påske 2023

100 %

Strøm og utelys; lag en utskiftingsplan for å sikre god 

trafikkferdsel og redusere utrykking på vakt Eiendomssjef Åpnet gjestebrygger, investering 2023 på nye anlegg

90 %

Strøm og utelys; følg utskiftignsplan, prioriter 

hovedbelysning Driftssjef Delvis skiftet, avventer Nye Bodøterminalen på resten

100 % Prosedyrer for håndtering av trusler

Driftssjef og 

verneombud

Her foreligger prosedyre ved trusler per tlf, men ikke ved personlig 

møte.

100 % Rapportere HMS til styret Havnedirektør 1. mar. 2023 Rapportere i tråd med HMS-mål satt for 2022, styremøte

100 % Arbeidsmiljøundersøkelse Øk og adm sjef 30. nov. 2022

100 % Rapportere miljøfyrtårn Øk og adm sjef 1. mai. 2022

30 % Gjennomgå Samsvar og utarbeide Ledelsens gjennomgang Havnedirektør 31. des. 2022

100 % Innføre bruk av digital SJA Driftssjef Sjekkliste er utarbeidet, den skal nå inn på mobilene

100 % Felles opplæring på løftebukk Verneombud Alle brukerne har fått opplæring

90 % Etablere prosedyre for bruk av landstrøm

Driftssjef og 

verneombud Mangler prosedyre for ROS-NG3-plugg

100 %

Beslutte hvilke vernerunder som skal gjennomføres og 

gjennomføre disse Verneombud 31. des. 2022

80 % Ro-ro og kai på Fenes må være godkjent Driftssjef

100 % Utarbeide HMS ROS-analyse for 2022 Havnedirektør 7. feb. 2022 Ble gjort på allmøte 7/2-22
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Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Styret tar informasjonen om HMS-tiltak for 2022 og HMS-plan for 2023 til 
orientering.» 

 

 

HMS-plan 2023 for Bodø Havn KF
0

% fullført Fase Ansvarlig Forfall Notater

0 % Nytt sprinkelanlegg Norlines Eiendomssjef 31. des. 2023 Lager anbudspapirer 2023, ble over budsjett i 2022

0 %

Årlig gjennomgang av bygningsmasse og kontrollere at ikke 

brannbart materiale er inntil byggningskropper Brannvernsleder 31. des. 2023 Sjekkliste for hvert enkelt bygg etableres

0 % Gjennomgang av merking av slokkere og nødutgang Brannvernsleder 31. des. 2023 Gjennomført sammen med eksternt firma

10 % IT / Cyberkurs alle ansatte Øk og adm sjef 31. des. 2023 Hver 3. uke i 2023 - e-læringskurs via KS

0 % Gjennomføre vernerunder i hht. rulleringsplan Verneombud 31. des. 2023

0 % Årlig oppfriskingskurs i førstehjelp Driftssjef 31. des. 2023

0 % Gjennomgang av fotgjengertrafikk på havneområde Driftssjef 30. jun. 2023 Ses også opp mot "Nye Bodøterminalen"

90 % Nytt gjerde på Terminalkai Sør Driftssjef 31. mai. 2023 Utsatt, skrevet kontrakt, levering til påske

0 % Nye strømsøyler gjestebrygger og molobrygger Driftssjef 31. mai. 2023 Invstere i nye strømsøyler

0 %

Strøm og utelys; følg utskiftignsplan, prioriter 

hovedbelysning Terminalkai Sør og nordenden av Driftssjef 31. des. 2023

0 % Rapportere HMS til styret Havnedirektør 31. mar. 2023 Rapporteres i tråd med HMS-mål satt for 2022 i 2023

0 % Arbeidsmiljøundersøkelse Øk og adm sjef 10. des. 2023

0 % Rapportere miljøfyrtårn Øk og adm sjef 1. mai. 2023

30 % Gjennomgå Samsvar og utarbeide Ledelsens gjennomgang Havnedirektør 31. des. 2023

0 % Innføre bruk av digital SJA på mobilene Driftssjef Sjekkliste er utarbeidet, den skal nå inn på mobilene

0 % Felles opplæring på løftebukk Verneombud

0 % Etablere prosedyre for bruk av landstrøm NG3

Driftssjef og 

verneombud 30. jun. 2023

Ny prosedyre i forbindelse med når tårn stenges og grenseskille på 

ansvar mellom havn og skip

0 % Gjennomføre vernerunder i hht. rulleringsplan Verneombud 31. des. 2023

80 % Ro-ro og kai på Fenes må være godkjent Driftssjef 30. jun. 2023 Gjennomfører ferdigbefaring når havnebåt er tilbake.

100 % Utarbeide HMS ROS-analyse for 2023 Havnedirektør 31. mar. 2023

mailto:firmapost@bodohavn.no


 
HAVNESTYREMØTE 23.03.2023 

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

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

 

 

Sak 10/2023 Farvannsavgiftsregnskap 2022 - 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 

Vi hadde i årene frem til og med 2021 bygd oss opp ett farvannsavgiftsfond på ca 2,2 mill. 

For 2023 justerte vi ned denne avgiften ved utfakturering og så for oss at vi ville få inn 900 

tusen i inntekter, samtidig som vi ville ha 1,8 mill. i kostnader i 2023- Differensen på 900 

tusen skulle vi hente inn ved å bruke av det fondet vi hadde bygd opp i årene før.  

 

I etter kalkulasjon for 2022 så ser vi at underskuddet ble noe mindre enn vi hadde 

budsjettert.  

 

 
 

Inntektene ble 227 tusen mer enn budsjettert, mens kostnaden omtrent ble som budsjettert. 

Totalt så ble underskuddet på -647.576, noe som betyr at vi overfører litt mindre fra fondet 

enn budsjett. Vi har nå etter 2022 et akkumulert fond på 1,64 millioner. Lavere 

farvannsavgift gir lavere kostnader for rederiene som ankommer Bodø i 2023. Siden fondet 

fortsatt er på ca 1,64 mill etter 2022, og at vi fikk inn mere inntekter enn budsjettert i 2022 

har vi justert satsen på farvannavgiften ned fra 5 øre til 4 øre per skipets brutto tonn. 

Budsjett for 2023 er likt budsjett for 2022. Vi planlegger altså å bruke mer av fondet i 2023.  

 

Lønn og sosiale kostnader 2022. 

Vi budsjetterte med 14 årsverk i Bodø Havn i 2022, og med 2 stillinger delvis knyttet til 

havneoppsynet gir dette 14,3 % som er lagt inn som lønnskostnader. 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 samt endringene som er gjort med automatisering og effektivisering, er vi nå 

nede i 16,7 % av lønn til havneoppsynet inn i etterkalkulasjonsmodellen. Vi har i tillegg 

Farvannsavgiften Etterkalkulasjon 2021 Budsjett 2022 Regnskap 2022

Lønn og sosiale kostnader 458 971 600 000 493 167

Drift og vedlikehold 245 302 300 000 495 025

Kapitalkostnader Båt 873 241 900 000 786 606

Driftsinntekter 2 147 685 900 000 1 127 221

Avløpsfond 570 170 -900 000 -647 576 
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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.  

 

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.  

 

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 ITV-

kameraovervåkning. Etterkalkulasjonen har brukt avskrivinger og renter samt hensyntatt 

driftskostnader på båt. Utleiegraden av båt ble noe høyere enn i 2021.   

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
 Bodø havnestyre gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

”Bodø havnestyre godkjenner farvannsavgiftsregnskapet for 2022. 
Farvannsavgiftsfondet reduseres med kr 647.576 til nytt fond med overskudd på kr 
1.639.936.” 
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Sak 11/2023 Styrets beretning og årsregnskap for Bodø Havn KF 2022 

 

Hensikt 
Årsberetning er styrets beretning for 2022 og er en del av årsregnskapet for 2022.  

Bakgrunn 
Årsberetningen godkjennes av styret i forbindelse med godkjenningen av årsregnskapet. 

Årsregnskapet og beretning oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.  

Årsberetning 2022 
 

1. OM FORETAKET 
Bodø Havn KF er et kommunalt foretak eid av Bodø kommune. Selskapets virksomhet reguleres av 

kommuneloven, lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) av 21. juni 2019, nr. 70 med 

tilhørende forskrifter, samt vedtekter for Bodø Havn KF vedtatt av Bodø bystyre den 15.09.2020.  

 

Bodø Havn KF har kontor i Bodø, og er ledet av havnedirektør Kjersti Terese Stormo. 

 

2. STYRET  
Bodø havnestyre hadde i 2022 7 medlemmer, hvorav en representant er oppnevnt av fylkeskommunen 

og en ansattevalgt representant fra Bodø Havn. Bodø havnestyre avholdt 7 styremøter og behandlet 42 

saker i 2022.  

 

HAVNESTYRET I PERIODEN 2020 - 2023, liste pr. 31.12.2022 
 

Representanter      Varerepresentant 

Leder Inger-Hilde W. Tobiassen     Lisa Marshall  

Nestleder Cato Henriksen      Remi Skipnes 

Arild Nohr       Caroline Gjestemoen   

Malin Johansen      Bernt Aanonsen   

Ellisiv Løvold       Tommy Wisth   

   

Nordland fylkeskommunes representant: 

Svein Møllersen      Stian Hiis Bergh 

 

Ansattevalgt representant: 

Erlend A. Willumsen      Geir Lorentzen 

 

I henhold til Bodø kommunes delegasjonsreglement har Bodø Havn rett til å utøve myndighet i 

henhold til Havne- og farvannsloven på kommunens vegne. Myndighetsutøvelse og øvrige lovkrav gitt 

i Havne- og farvannsloven samt Bodø kommunes krav til selskapet gjenspeiles i selskapets vedtekter.  I 

juni 2018 vedtok bystyret overordnede eierstrategier for kommunale foretak og retningslinjer for 

samhandling med kommunen. Ovennevnte dokumenter regulerer i hovedsak aktiviteten for Bodø 

Havn.  
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3. REVISOR 
Bodø Havn KF revideres av Salten kommunerevisjon IKS. 

4. STRATEGI 
Samtidig som Bodø kommune vedtok overordnet eierstrategi, ble det vedtatt foretaksspesifikke 

eierstrategi for Bodø Havn. Spesielt 2 punkter i selskapets eierstrategi, videreutvikle Bodø som 

transportknutepunkt og jobbe med miljøfremmende tiltak, er gitt stort fokus. Med bakgrunn i 

eierstrategien, har Bodø Havn utarbeidet en virksomhetsstrategi som går fra 2019-2023.  

 

Selskapets visjon gjenspeiler eiers visjon og lyder: 

 

Attraktiv havn i nord  

 

Det er en forutsetning at selskapets virksomhet skal baseres på prinsippet om selvfinansiering og må 

være markedsorientert i kjernevirksomheten. Selskapets forretningside lyder: 

«Bodø Havn skal legge til rette for næringslivets behov innen sjørettet logistikk og transport av 

passasjerer og gods. Vi skal sørge for god, bærekraftig og effektiv forvaltning og sunn forretningsdrift 

som gir havna sikker økonomi og havnas kunder gode rammevilkår» 

 

Bodø Havn sin strategi frem mot 2023 kan illustreres slik:

 
 

Som offentlig eid selskap er det forventet at Bodø Havn utøver et samfunnsansvar som skal fremme 

våre omgivelser. Selskapets mål er å gjøre Bodøregionen attraktiv og tilgjengelig. 

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. Bodø Havns mål er å ivareta og utvikle vår rolle 

som samfunnsaktør og være god på drift av havn. 
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Videre skal Bodø Havn jobbe smart for å oppnå en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig 

havnevirksomhet. Selskapet skal være bærekraftig og fremtidsrettet og har valgt fire bærekrafts mål 

som oppleves relevante for virksomheten: 

 

Nr. 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 

Nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

Nr. 14 Livet i havet 

Nr. 17 Samarbeid for å nå målene  

 

Bodø Havn lyste før sommeren ut arbeidet med forprosjekt og regulering for «Nye Bodøterminalen», 

og prosjekteringsarbeidet startet opp i august. Dette er en direkte oppfølging av Bodø kommunes 

eierstrategi for Bodø Havn om utviklingen av Bodø som logistikk knutepunkt med fokus på 

godsoverføring mellom sjø og bane. Arbeidet bygger også opp under punktet om å utøve 

samfunnsansvar i drift og utvikling av havnen, og kontinuerlig jobbe med miljøfremmende tiltak og 

aktiviteter. Forprosjektet bygger på tidligere planer for terminalområdet og en mulighetsstudie som 

var ferdigstilt i 2019 (Byen og Havna 2). Parallelt med prosjekteringsarbeidet er det også varslet 

oppstart av reguleringsarbeid som vil følge arbeidet med forprosjektet. Både forprosjektet og arbeidet 

med ny regulering for området vil ferdigstilles i 2023.    

 

5. AKTIVITET  
2022 var et år som i mindre grad har vært preget av covid -19. For Bodø Havn har Covid-19 primært 

berørt oss gjennom bortfall av totalt 9 planlagte cruiseanløp, men vi endte allikevel opp med 24 

gjennomførte anløp. Også anløp fra Kystruten har vært redusert i 2022 da to av Havilas skip ikke er 

satt inn i seiling.  

   

Trafikkutviklingen i brutto tonn har for Bodø Havn like vel økt som følge av at det er større fartøyer 

som er kommet til byen. Dette gir utslag i merinntekter, selv om antall fartøy går ned sammenlignet 

med forrige år. 

 

 
 

Prosjekter i 2022. 

En stor del av inntektene til Bodø Havn kommer fra landsiden i form av utleie av terminalbygg og 

landareal til transportaktører og vareeiere på området Bodø Stamnetterminal. Imidlertid er store deler 

av den eksisterende terminalstrukturen på området utdatert, og tilfredsstiller ikke det behovet som 

aktørene har til et moderne logistikkområde. I løpet av 2022 har det derfor vært gjennomført en 

grundig kartlegging av den enkelte leietakers behov og det er inngått intensjonsavtaler med 6 aktører 

som alle ønsker et nytt terminalbygg på området. Blant disse er det både eksisterende kunder og 

potensielle leietakere på området. Forprosjektrapport skal leveres februar 2023. 

Periode 2021 2022 Endring Endring i % Periode 2021 2022 Endring Endring i %

January 475 416 -59 -12,4 % January 979,0 1 050,4 71,38 7,3 %

February 517 493 -24 -4,6 % February 1 013,7 1 222,1 208,44 20,6 %

March 483 533 50 10,4 % March 1 110,8 1 564,0 453,23 40,8 %

April 506 485 -21 -4,2 % April 1 076,2 1 213,6 137,40 12,8 %

May 533 512 -21 -3,9 % May 1 188,1 1 319,0 130,92 11,0 %

June 666 640 -26 -3,9 % June 1 658,0 2 063,1 405,12 24,4 %

July 701 687 -14 -2,0 % July 1 999,9 2 454,4 454,55 22,7 %

August 648 655 7 1,1 % August 1 738,9 2 354,6 615,67 35,4 %

September 539 515 -24 -4,5 % September 1 354,6 1 560,6 206,05 15,2 %

October 594 583 -11 -1,9 % October 1 344,7 1 586,7 242,00 18,0 %

November 601 584 -17 -2,8 % November 1 405,2 1 481,8 76,69 5,5 %

December 419 410 -9 -2,1 % December 1 198,2 1 379,2 181,02 15,1 %

Totalt 6 682 6 513 -169 -2,5 % Totalt 16 067,1     19 249,6     3 182,5       19,8 %

Gjennomsnitt 557 543 -14 Gjennomsnitt 1 338,9 1 604,1 265,2

Antall anløp Tonnasje - tall i 1000 tonn
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Landstrømsanlegg. 

Det ble i 2022 ferdigstilt prosjekt landstrømsanlegg i Bodø Havn. Nå er det 7 uttakspunkter for 

landstrøm etablert på de 4 mest trafikkerte kaiene i havnen.  

 

Fjuel AS 

Bodø Havn KF har i 2022 kjøpt 20 % i selskapet Fjuel AS, sammen med Bodø Energi AS (20%), 

Tromsø Havn KF (20%) Tromskraft AS (20%) og Trondheim Havn IKKS (20%).  Selskapet skal bl.a. 

drive salg av energileveranser til sluttbruker. 

 

Av andre større prosjekter i 2022 er det ferdigstilt utskiftning av vinduer i administrasjonsbyggets alle 

fire etasjer inkludert “Brua” hvor havneadministrasjonen nå sitter.  Det er skiftet tak og deler av 

isolasjonen på administrasjonsbygget. For driftstilskuddet fra kommunen til distriktshavnene er det 

gjennomført reparasjoner og utskiftninger av løftesylindre, hydraulikk rør/slanger på Fergekai Fenes, 

Landegode. Det er overført investeringsmidler fra kommunen for revidering av tilstandsrapporter på 

Jernbanekaia og kaier i sentrum som grunnlag for planlagte rehabiliteringer i 2023-2026. I tillegg er 

det startet forprosjekt for ny kai/brygge på Givær. 

 

Det ble gjennomført bytte av alle kjettinger i gjennomføringene på hurtigbåtbryggen, da ett 

kjettingfeste ble slitt. Ved etterkontrollen var flere så slitt at alle ble byttet.  

 

I aksjon «Rene strender» ble det i 2022 hentet inn 275 sekker avfall etter strandrydding fra øyene 

rundt Bodø, fordelt på 3 turer med Solvik, mot 870 sekker fordelt på 14 turer i 2021.  Nedgangen i 

avfallshenting skyldes i hovedsak mindre bestilling fra Iris til oss.  

 

 

Regnskap 2022. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter 

fyllestgjørende informasjon om foretakets drift og stilling.  

 

Regnskapsåret 2022 har i mindre grad enn tidligere år vært påvirket av koronapandemien verden står 

ovenfor. Bodø Havn har merket nedgang på aktivitetssiden hva angår de forutsigbare inntektene 

tilknyttet blant annet på cruise. For å unngå ytterligere vedlikeholdsetterslep ble det laget et 

ekspansivt vedlikeholdsbudsjett for 2022 som medførte et budsjettert regnskapsmessig underskudd 

for havnen. Dette var beregnet dekket inn med overføring fra driftsfond for 2022. Anbudsprosesser for 

større anskaffelser tar lengre tid enn beregnet, slik at de vedlikeholdsarbeidene som skulle 

gjennomføres før jul fikk oppstart etter årsskiftet. Det gjelder innkjøp av gjerder, reparasjon av 

havnebåt samt sprinkelanlegg.  Reduserte vedlikehold samt mer inntekter har medført at Bodø Havn 

ikke trenger overføring fra driftsfond for å komme i balanse, men kan vise et resultatmessig overskudd 

for 2022. Det er i 2022 overført 5 millioner fra driftsfond til investeringsregnskapet for prosjekt «Nye 

Bodøterminalen» og 3 millioner til kjøp av aksjer i Fjuel AS. 

  

Farvannsavgiften skal være selvkost og var for 2022 beregnet til at det skulle hente 900 000 fra 

kunder og de resterende 900 000 fra farvannsavgiftsfondet. Etterkalkylen av farvannsavgiften viser at 

kostnadene ble 1 774 797 hvorav vi har tatt inn 1.127.221 fra kunder. De resterende 647 576 hentes fra 

tidligere farvannsavgiftsfond. Utgående balanse 2022 på dette fondet vil da være 1 639 936 kroner. 

Bruken av dette overskuddet skal komme brukerne til gode i form av lavere avgifter tilknyttet 

farvannsavgiften fremover. Vi har derfor fra 2023 redusert satsene på farvannsavgiften, og vil vurdere 

en ytterligere reduksjon i 2024.  
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Overføringer og tilskudd fra andre viser en økning i forhold til budsjett 2022. Økningen kommer av 

refusjoner fra NAV, variabel lønn for Kystverket, forsikringsutbetalinger samt overføring av 

koronamidler fra kommunen. I budsjettet lå det kun det faste tilskuddet til vedlikehold av 

distriktshavner fra kommunen, arbeid for kystverkets depotstyrke, samt refusjoner fra NAV.  

 

Salgs- og leieinntekter er bedre enn både 2021 og i forhold til budsjett.  

På sjøsiden har vi hatt en betydelig økning i andre salgs og leieinntekter. Her er det inntekter fra utleie 

Solvik til dykkertjenesten og avfallshenting som ikke var i våre budsjetter. I tillegg har det vært økning 

i viderefakturering av varer og tjenester til skip. Viderefakturering har tilsvarende kostnadsposter på 

driftsutgifter i regnskapet. Vi fikk også inn mere inntekter fra fritidsflåten enn budsjettert. På 

landsiden fikk vi i 2022 en fin økning på både leieinntekter bygg og areal og parkeringsinntekter. 

Rutine endring har gjort at vi nå får inn betydelig mere i vogntogvederlag.      

 

 

Samlet ble driftsinntektene 52 238 366 mot revidert budsjett på 48 010 004, et positivt avvik på 

4 228 362. 
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Regnskapet viser at lønnsutgifter inklusivt sosiale utgifter er redusert i forhold til budsjett, i hovedsak 

grunnet tilbakeføring av for mye betalte pensjonsmidler.  

 

Kjøp av varer og tjenester ble totalt sett ca 1,5 millioner lavere enn det vi hadde budsjettert i 2022. 

Detter skyldes i hovedsak forskyvning av vedlikeholdsprosjekter og mindre forbruk på innkjøp av 

konsulenttjenester. 

 

Samlet ble driftsutgiftene 50 086 312 mot et budsjett på 53 260 000, et mindreforbruk på 3 173 688.  

 

Netto finansutgifter ble på 10 404 355 mot et revidert budsjett på 10 220 000, et negativt avvik på 184 

355. I hovedsak kommer økningen grunnet høyere rentekostnader på lån.  

 

Netto driftsresultat ble 6 046 998 mot et budsjett på minus 970 000. Etter årsoppgjørsdisposisjoner 

balanseres regnskapet ved at 1 305 426 overføres fra driftsfond. 

 

 

I investeringsregnskapet for 2022 har vi hatt aktivitet på 5 prosjekter. Prosjektene som er ferdigstilte 

er kjøp av aksjer i Fjuel, ferdigstillelse av gjerder utenfor Zahl og landstrømsanleggene. De to siste 

prosjekter, «Nye Bodøterminalen» og forprosjekt kairenovering av Jernbanekaien, er videreført inn i 

2023.  

 

Prosjektet med innkjøp av flyhandlingsutstyr skulle egentlig ha vært avsluttet i 2022, men i samarbeid 

med Bodø kommune er dette blitt forlenget til å vare til høsten 2023. Prosjektet innebærer ingen 

investeringer for Bodø Havn, men vil gi Bodø en kapasitet som kan nyttiggjøres både for 

cruisenæringen, havbruksnæringen og for bedret sikkerhet og beredskap. 

 

6. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE  
Selskapet hadde ved utgangen av året 13 ansatte, hvor alle 13 er fast ansatte i 100 % stilling. Bodø 

Havn har ingen deltidsansatte, men har hatt en ansatt på pensjonistvilkår deler av året.  

 

Bodø Havn har et godt arbeidsmiljø hvor de ansatte gir uttrykk for at de trives på jobb. Gjennomført 

medarbeidertilfredshetsundersøkelse med bl.a. fokus på kompetanse, læring og utvikling, viser en 

score på 4,4 av 5, som utgjør 88 %. Måltallet for 2022 var på 80 %.  

 

Trivsel på arbeidsplassen kan gjenspeile seg i lavt sykefravær. Egenmeldt fravær (fravær u/legemeldt 

langtidsfravær) ble 1,50 % for 2022. Tilsvarende tall var 0,42 for 2020 og 1,17 % for 2021.  

I 2022 var en sykemeldte, slik at det totale sykefraværet ble 1,68% mot 0,65 % i 2020 og 1,34 % for 

2021. Bodø Havn har et måltall på totalt sykefravær på under 2 %.   

 

Som tidligere år ble det også i 2022 gjennomført medarbeidersamtaler. Dette er godt innarbeidet og er 

et nyttig verktøy for ansatte så vel som for ledelsen.  
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7. LIKESTILLING OG TILTAK FOR Å SIKRE HØY ETISK 

STANDARD  
Foretaket har som mål om å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og 

menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 

avansement og rekruttering i selskapet. Alle stillingsutlysninger lyses ut via Bodø kommunes HR-

avdeling og der oppfordrer vi alle kvalifiserte søkere til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemning 

eller kulturell bakgrunn. Bodø havnestyre har vedtatt etiske retningslinjer for foretaket. 

 

Av havnestyrets 7 medlemmer med stemmerett, er 3 kvinner (28 %). I havnedirektørens ledergruppe 

er det en kvinne og fire menn. Alle foretakets 13 fast ansatte er på heltid og i 100%. Ved utgangen av 

året er det kun en kvinne (8 %) ansatt. I løpet av året 2022 var det 2 kvinner i selskapet. Det er 

rekruttert 2 nye ansatte i 2022.  

  

Siden Bodø Havn har både kvinner og menn ansatt, skal det gis en redegjørelse om lønnsforskjeller i 

ulike stillingsnivå / grupper. Siden havnedirektøren er kvinne og havnedirektørens lønnsvilkår er 

opplyst i årsregnskapets noter, vil en redegjørelse om kvinners lønn sammenlignet med menn kunne 

identifisere en enkeltansattes lønn ut over daglig leder. Det er derfor ikke gjort ytterligere redegjørelse 

i selskapets årsmelding om lønnsforskjeller mellom kjønn.   

 

Foretaket har stort fokus på at innkjøp skal skje iht. Lov om offentlige anskaffelser. Foretakets 

miljøetikk ivaretas gjennom det regulære arbeid med vår Miljøfyrtårnsertifisering og fokus på miljø 

blant de ansatte. Ledelsen i foretaket har særlig som nevnt i pkt. 7 særlig fokus på det psykososiale 

arbeidsmiljøet i foretaket hvor vi skal behandle hverandre med respekt og med en vilje til å fremme 

godt samarbeide. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs 

overbevisning aksepteres ikke. Mobbing og seksuell trakassering skal ikke forekomme. 

 

 

8. KLIMA OG SAMFUNNSANSVAR  
Bodø Havn jobber ifra 4 FNs bærekraftsmål og det er nr. 9 innovasjon og infrastruktur, nr. 11 

bærekraftige byer og samfunn, nr. 14 livet i havet og nr. 17 samarbeid for å nå målene.  

 

Disse bærekraftsmålene har vært tatt inn i arbeidet med «Nye Bodøterminalen» slik at vi fra 

begynnelsen av har bærekraft med i planleggingen.  

  

Det er laget både en miljøplan og en avfallsplan for Bodø Havn. Miljøplanen har som hensikt å være et 

styrende dokument som skal hensyntas og integreres i all virksomhet. I miljøplanen for Bodø Havn 

presenteres utfordringene havna står ovenfor, samt målsettinger og tiltak for å forsterke Bodø Havns 

innsats for klima og miljø. Avfallsplanen inneholder informasjon og rutiner for mottak og håndtering 

av avfall fra primært skipstrafikken. Avfallsplanen gjelder for 3 år og ble godkjent av Statsforvalteren i 

2021.  

 

Bodø Havn har som ambisjon å fokusere stadig sterkere på miljøfremmende tiltak og ble 

Miljøfyrtårnsertifisert i mai 2009 som den andre havnen i Norge. Bodø Havn ble re-sertifisert for 3 

nye år i november 2021.  

  

Bodø Havns egenaktivitet forurenser ikke nevneverdig det ytre miljø. Samtidig har Bodø Havn 

ambisjon om å være en aktiv bidragsyter til å redusere forurensningen. Det er lagt til rette for økt bruk 

av landstrøm ved etablering av uttak for landstrøm langs hele havnepromenaden.  
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Også i 2022 har Bodø Havn hatt et godt samarbeid med Kirkens bymisjon og deres prosjekt Jobb1 / 

Ren By. Her får Bodø Havn et renere havneområde samtidig som Kirkens bymisjon kan gi lavterskel 

jobbtilbud og derigjennom en meningsfull tilværelse for personer som har falt utenfor tradisjonelt 

arbeidsliv. Vi har også samarbeidsavtale med Bopro for tømming av søppelbokser langs 

havnepromenaden. I 2019 ble det etablert avtale med Frem (tidligere Bodø Industri) om 

posthåndtering, og siden mars 2019 har Frem hatt ansvar for henting og levering av post til/fra Bodø 

Havn. Videre er Bodø Havn samarbeidspartner med Iris Salten, og har også i 2022 bidratt til deres 

strandryddeaksjon 2022. 

 

 

9. FORTSATT DRIFT  
Årsberetningen er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. 

 

Beslutning og fremdrift for «Nye Bodøterminalen» vil legge føringer for utviklingen av Bodø Havn de 

neste 20 årene. Transformasjonen av havneterminalområdet og planene for de neste årene vil gi gode 

utviklingsmuligheter for mer sjøtransport og godsomslag mellom sjø og bane. Det er også etablert god 

dialog med eier og 2023 vil være et spennende år for Bodø Havn.  

 

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt andre forhold etter regnskapsårets utgang som har 

betydning for selskapets stilling og resultat ut over ovennevnte.  

 

Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede for selskapet.  

 
 

10. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER  
 

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet på 6.046.998 i Bodø Havn KF: 

 

 

Totale overføringer til investeringer og fond i 2022 var på 8 000 000 

 Overført til investeringsregnskap   - 8 000 000 (Bodøterminalen og Fjuel AS) 

 Overført fra bundet farvannsavgiftsfond              647 576 

Sum overføringer                    - 7 352 424 

 

Inndekningen av dette er hentet fra driftsresultat og fond fordelt slik: 

 Netto driftsresultat         6 046 998 (årsoverskudd) 

 Overført til driftsregnskap fra fond      1 305 426 (fra disposisjonsfond)  

 Sum inndekning        7 352 424  

 

 

 

Styret takker foretakets medarbeidere for arbeidsvilje og innsats i 2022. Styret takker også foretakets 

kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet i året som er gått. 
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Styret i Bodø Havn KF, 

Bodø den 31.12.2022 / 23.03.2023 

 

 

 

______________   ________________     _____________           _______________ 

Inger Hilde Tobiassen          Ellisiv Løvold           Arild Nohr                        Malin Johansen 

Styreleder     

 

 

______________       _____________        _________________      _______________ 

Cato Henriksen        Svein Møllersen                  Erlend A. Willumsen     Kjersti Stormo 

Nestleder                 Havnedirektør 

 

 

 
Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak: 
 
1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Havn KF fastsettes som foretakets regnskap 

for 2022 
2. Bystyret godkjenner følgende disponering av sum netto driftsresultat på 

6.046.998 for 2022:  
a. Overført til investeringsregnskapet 8.000.000  
b. Netto bruk av bundne fond 647.576  
c. Netto bruk av disposisjonsfond 1.305.426 

3. Bystyret godkjenner investeringsregnskap på 18.060.664, finansiert med 
16.623.130 i investeringsinntekter samt 1.437.534 ved overføringer.  

4. Styrets årsberetning for 2022 godkjennes. 
5. Revisors beretning for 2022 tas til orientering. 
6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.» 

 
 

 

Vedlegg 2 – Årsregnskap med noter Bodø Havn KF 2022 
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Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett

Note 2022 2022 2022 2021
Driftsinntekter

1 Overføringer og tilskudd fra andre 2 960 107 1 900 000 1 500 000 3 457 678

2 Salgs- og leieinntekter 49 278 259 46 110 004 40 750 000 40 205 719

3 Sum driftsinntekter 1 52 238 366 48 010 004 42 250 000 43 663 397

Driftsutgifter

4 Lønnsutgifter 12 465 648 13 032 269 11 946 100 10 854 577

5 Sosiale utgifter 3 172 625 4 257 779 3 640 000 2 756 207

6 Kjøp av varer og tjenester 19 955 695 21 469 290 18 463 900 16 909 643

7 Overføringer, netto tapsføring 193 045 666 0 -495 558

8 Avskrivninger 4,9 14 299 299 14 499 996 14 000 000 14 200 285

9 Sum driftsutgifter 50 086 312 53 260 000 48 050 000 44 225 155

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 2 152 054 -5 249 996 -5 800 000 -561 758

Finansinntekter

10 Renteinntekter 879 370 520 000 300 000 331 956

11 Renteuttgifter 4 168 402 3 600 000 2 100 000 1 749 606

12 Avdrag på lån 5 7 115 323 7 140 000 7 200 000 8 627 998

13 Netto finanutgifter -10 404 355 -10 220 000 -9 000 000 -10 045 648

14 Motpost avskrivninger 14 299 299 14 499 996 14 000 000 14 200 285

NETTO DRIFTSRESULTAT 6 046 998 -970 000 -800 000 3 592 879

Disp. eller dekning av netto driftsresultat

15 25 Overføring til investering 13 8 000 000 8 000 000 0 5 014 700

16 26 Avsetninger til bundne driftsfond 6,13 0 0 0 570 170

17 27 Bruk av bundne driftsfond 6,13 -647 576 -720 000 -900 000 0

18 28 Avsetninger til disposisjonsfond 6,13 0 0 100 000 3 008 009

19 29 Bruk av disposisjonsfond 6,13 -1 305 426 -8 250 000 0 -5 000 000

20 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 6 046 998 -970 000 -800 000 3 592 879

Bodø Havn KF
Driftsregnskap 2022



Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett budsjett

Note 2022 2022 2022 2021

Investeringer:

1 Investeringer i anleggsmidler 4 15 060 664 13 705 858 8 000 000 35 849 082

2  Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 8,9 3 000 000 3 000 000 0 14 700

3 Sum Investeringsutgifter 18 060 664 16 705 858 8 000 000 35 863 782

4 Tilskudd fra andre 16 574 375 8 000 000 8 000 000 9 185 825

5 Salg av varige driftsmidler 12 800 0 0 0

6 Bruk av lånemidler 35 955 0 0 10 174 340
7 Sum investeringsinntekter 16 623 130 8 000 000 8 000 000 19 360 165

8 Overføring fra drift 13 -8 000 000 -8 000 000 0 -5 014 700

9 Avsetninger til bundne investeringsfond 8 241 518 0 0 181 031

10 Bruk av bundne investeringsfond -1 679 052 -705 858 0 -11 428 748

11 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 -241 200

12 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -1 437 534 -8 705 858 0 -16 503 617

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Bodø Havn KF
Investeringsregnskap 2022



Note 2022 2021

EIENDELER
A Anleggsmidler 438 578 085 432 312 697

Varige driftsmidler

1 Faste eiendommer og anleg, gruppe 5,6 4 309 845 434 305 197 328

2 Utstyr, maskiner og transportmidler, gruppe 1,2,3,4 4 79 412 824 83 299 565

Finansielle anleggsmidler

3 Aksjer og andeler 8 3 040 225 40 225

4 Pensjonsmidler 3 46 279 602 43 775 579

B Omløpsmidler 53 191 875 55 467 479

Bankinnskudd og kontanter

5 Kasse, bankinnskudd 12 33 173 926 42 397 604

Kortsiktige fordringer

6 Kortsiktige fordringer 12 930 592 6 857 028

7 Premieavvik 3 7 087 357 6 212 847

SUM EIENDELER 491 769 960 487 780 176

EGENKAPITAL OG GJELD

C Egenkapital 252 357 791 235 417 549

Egenkapital drift

8 Disposisjonsfond 6 19 896 054 21 201 479

9 Bundne driftsfond 6 1 639 936 2 287 512

Egenkapital investering

10 Bundne investeringsfond 6 9 089 360 2 526 894

Annen egenkapital

11 Kapitalkonto 9 221 732 442 209 401 664

D Langsiktig gjeld 220 561 846 226 663 191

Lån

12 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 185 987 488 193 102 811

13 Pensjonsforpliktelse 3 34 574 358 33 560 380

E Kortsiktig gjeld 18 850 323 25 699 436

Kortsiktig gjeld

14 Leverandørgjeld 5 462 309 5 704 963

15 Annen kortsiktig gjeld 13 388 013 19 994 472

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 491 769 960 487 780 176

0

F MEMORIAKONTI

Herav:

16 Ubrukte lånemidler 557 963 593 918

17 Motkonto for memoriakontiene -557 963 -593 918

Bodø Havn KF
Balanse 2022

Bodø Havn KF
Bodø, 31. desember 2022 / 23. mars 2023

..........................................            ............................................ .......................................... ...........................................
Inger Hilde Wigen Tobiassen Cato Henriksen Kjersti Stormo Svein Møllersen
Styreleder Nestleder Havnedirektør Styremedlem

.......................................... ............................................ ............................................. ...........................................
Arild Nohr Malin Johansen Ellisiv Vibeke Løvold Erlend A. Willumsen 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem



Regnskap Regnskap

2022 2021

52 238 366 43 663 397

16 623 130 19 360 165

879 370 331 956

69 740 867 63 355 517

35 787 013 30 024 870

18 060 664 35 863 782

11 283 725 10 377 604

65 131 402 76 266 256

4 609 464 -12 910 738

-35 955 -24 090

4 573 509 -12 934 828

Regnskap Regnskap

2022 2021

-9 223 677 -6 079 966

6 073 564 -2 797 908

874 510 1 022 216

-2 275 604 -7 855 658

6 849 113 -5 079 170

6 849 113 -5 079 170

4 573 509 -12 934 828ENDRING ARBEIDSKAPITAL

Endring kortsiktige fordringer

Endring betalingsmidler

Lønn og annen godtgjørelse

1 208 000

Daglig leder pensjonskostnader (15,25%)

Note 2 - Godtgjørelse og revisjonshonorar

Ytelser til ledende personer og revisor

184 220

Endring premieavvik

Utgifter investeringsdel

Daglig leder, årslønn

Utgifter driftsdel (linje 4,5,6,7 driftsregnskap)

Anvendelse av midler

Sum anskaffelse av midler

ENDRING ARBEIDSKAPITAL

Reell endring i ubrukte lånemidler

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner

Anskaffelse - anvendelse av midler 

Sum anvendelse av midler

Omløpsmidler

BALANSE:

Endring annen kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Endring omløpsmidler

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

All tilgang av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 

balanseregnskapet gjøres normalt ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, 

utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler, dersom disse forfaller til 

betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet.
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Note 1 - Endring i arbeidskapital

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

Inntekter investeringsdel

Inntekter driftsdel ( linje 1,2 driftsregnskap)

Anskaffelse av midler

DRIFTSREGNSKAP:

Styrets medlemmer 63 912

Revisor - honorar for revisjon 153 156

Det er ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, styremedlemmer eller medlemmer av representantskapet.

Bodø Havn KF



2022 2021

+ 1 271 461 1 103 910

= 1 031 733 1 022 073

- 2 303 194 2 125 983

= -1 544 605 -1 459 091

+ 758 589 666 892

+ 1 334 742 1 207 122

= 155 489 123 765

2 248 820 1 997 779

- 202 866 182 512

= 2 045 954 1 815 267

2022 2021

3 059 293 2 945 843

-155 489 -123 765

-758 589 -666 892

2 145 215 2 155 186

2022 2021

+ 5 757 977 4 809 913

- 1 334 742 1 207 122

+ 2 145 215 2 155 186

= 6 568 450 5 757 977

518 907 454 870

7 087 357 6 212 847

Årstall Amortisering

2023 1 585 117

2024 1 338 694

2025 1 235 219

2026 1 043 881

2027 890 901

2028 662 876

2029 330 669

Sum 7 087 357

Netto pensjonskostnad

Årets premieavvik

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

Føring av premieavvik og amortisering av premieavviket har hatt en positiv effekt på netto driftsresultat for 2022 på kr 874 510.

Akkumulert og amortisert premieavvik

Akkumulert premieavvik 01.01.

Årets premieavvik

Akkumulert premieavvik 31.12.

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet 

avkastning på pensjonsmidlene.

Premieavviket fremstår som en eiendel i foretakers balanse. Dette har i realiteten ingen verdi, men må derimot tas inn som utgift i KF-ets regnskap i de 

kommende år. Det balanseførte premieavviket må utgiftsføres i foretakets regnskap som følger i kommende sjuårs periode:

Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

Premieavvik

Innbetalt premie/tilskudd (ekskl. adm.)

Amortisert premieavvik fra tidligere år

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik

Sum balanseført premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift (linje 7 i balansen)

Bodø Havn KF

Note 3 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Samlet pensjonskostnad (inkl. administrasjon)
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Sum amortisert premieavvik

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

Bodø Havn KF har pensjonsordning i Bodø pensjonskasse som omfatter alle fast ansatte og midlertidig ansatte/vikarer i hht pensjonskassens regler. 

Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder samt 

størrelsen på ytelsen fra folketrygden. De kollektive pensjonsordningene sikrer tariffestet tjenestepensjon for de ansatte. Dette gjelder alders-, uføre-, 

etterlattepensjon, pensjonsytelser etter 85-årsregelen, AFP og betinget tjenestepensjon. Årskullene født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år. 

Årskullene født fra 1963 er sikret betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP. Pensjonene fra pensjonskassen samordnes med utbetalingene fra 

folketrygden når regelverket krever det. Det er inngått avtale om ny offentlig tjenestepensjonsordning fra 2020.  Det er valgt selvrisiko for AFP 62 – 64 og 

AFP 65 – 66, dvs at foretaket betaler pensjonspremie iht faktisk uttak av AFP.

Brutto pernsjonskostnad

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

Ansattes pensjonstrekk (2%)

Årets regnskapsførte pensjonsutgift

Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.)



Estimat

31.12.2022 31.12.2021

34 574 358 34 308 295

- 46 279 602 43 775 579

= -11 705 244 -9 467 284

0 -747 915

-11 705 244 -10 215 199

46 279 602 43 775 579

34 574 358 33 560 380

11 705 244 10 215 199

2022 2021

+/- 34 308 295 30 529 548

+/- -340 187 3 218 500

= 33 968 108 33 748 048

+ 1 271 461 1 103 910

+ 1 031 733 1 022 073

- -1 696 944 -1 565 736

= 34 574 358 34 308 295

2022 2021

+/- 43 775 579 38 440 276

+/- -247 442 2 619 870

= 43 528 137 41 060 146

+ 3 059 293 2 945 843

- -155 489 -123 765

- -1 696 944 -1 565 736

+ 1 544 605 1 459 091

= 46 279 602 43 775 579

2 022 2 021

3,50 % 3,50 %

3,00 % 3,00 %

1,98 % 1,98 %

1,98 % 1,98 %

1,22 % 1,22 %

7 7

01.01.2022 01.01.2021

13 13

27 27

23 23

674 674

46,47 46,47

6,57 6,57

Gjennomsnittlig alder, aktive

Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag, aktive

Årlig lønnsvekst

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp

Årlig vekst i pensjonsreguleringen

Amortiseringstid

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - Estimat

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1

Utbetalinger

Forventet avkastning

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

Årets opptjening

Demografiske forutsetninger

Dødeligheten og uførheten hos medlemmene i pensjonsordningen er en viktig del av grunnlaget for pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene. 

Pensjonskassen bruker dødelighetstabellen K2021 og uføretabellen KFSU2015 som forutsetninger for dødelighet og uførhet.

Antall pensjoner

Antall oppsatte

Rentekostnad

Faktisk forpliktelse

Bto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fusjon

Brutto påløpt forpliktelse

Antall aktive

Pensjonsmidler

Bodø Havn KF

Sum netto pensjonsforpliktelse inkludert arbeidsgiveravgift

Utbetalinger

Økonomiske forutsetninger

Årlig avkastning

Medlemsstatus

Brutto pensjonsmidler UB 31.12

Diskonteringsrente (risikofri rente)

Personer som tar ut AFP (avtalefestet pensjon)

Kostnader til AFP er avhengig av hvor mange i hvert årskull som tar ut AFP. Det er lagt til grunn langsiktige antatte uttaksandelene ved 62 år. 

Pensjonskassen forutsetter at 36 % av de aktuelle arbeidstakerne med pensjonsalder 65 år tar ut pensjon ved fylte 62 år. For øvrige forutsettes 42,5 %. Det 

er bare ansatte som er i arbeid helt fram til pensjonering som har rett til AFP. Dette er det tatt hensyn til i beregningene av AFP-forpliktelsen.

Bto pensjonsmidler IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fusjon

Estimatavvik midler IB 1.1

Faktiske pensjonsmidler

Balanseførte størrelser

Balanseført pensjonsforpliktelse

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - Estimat

Det foretas hvert år ny beregning av pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved den nye beregningen legges oppdaterte 

grunnlagsdata og årets forutsetninger  til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets 

estimatavvik for pensjonsforpliktelser.

Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

Arbeidsgiveravgift av (balanseført) netto forpliktelse (7,9%)
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Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift

Pensjonsmidler (linje 4 i balansen)

Pensjonsforpliktelser inkludert arbeidsgiveravgift (linje 13 i balansen)

Netto pensjonsmidler

Denne fremkommer som følger i regnskapet: 

Gjennomsnittlig tjenestetid, aktive

Innbetalt premie/tilskudd (inkl adm)



9 319 310 7 963 499

AM gruppe Avskrivn.  plan

5 år

10 år

10 år

20 år

40 år

50 år

IB Tilgang Avskr. Nedskr. UB

Gruppe 1 492 173 267 825 224 348

Gruppe 2 760 882 432 831 328 051

Gruppe 3 32 519 564 1 589 134 396 430 33 712 268

Gruppe 4 49 526 945 4 378 789 45 148 156

Gruppe 5 180 990 294 8 576 925 5 399 807 184 167 412

Gruppe 6 124 207 034 4 894 605 3 423 618 125 678 021

388 496 892 15 060 664 14 299 299 0 389 258 257

Årets tilgang, som tilsvarer investering i anleggsmidler (linje 1), i investeringsregnskapet, fordeler seg på følgende investeringsprosjekter:  

Landstrøm grupe 3 1 540 379

Inngjerding areal Zahl 48 755

Landstrøm grupe 5 8 576 925

Nye Bodøterminalen 4 894 605

Sum 15 060 664

Det er mottatt tilskudd fra Bodø Kommune kr 8 000 000 og tilskudd fra Enova kr 8 574 375 til sammen kr 16 574 374. Tilskudd fra Bodø Kommune

kr 5 000 000 til kai Givær, tilskudd kr 2 000 000 til Nye Bodøterminalen og kr 1 000 000 til prosjekt Forprosjekt Jernbanekaia. 

Ubrukte midler avsettes til bundne fond.

Tilskudd fra Enova kr 8 574 375 er brukt opp til finansiering på prosjekt Landstrøm. Prosjektet er ferdigstilt 31.12.2022.

Saldo 01.01. Avdrag ila året Ny lån 2022 Saldo 31.12.

169 331 295                     -5 515 323                         -                                     163 815 972                     

23 771 516                       -1 600 000                         -                                     22 171 516                       

-                                     -                                     

Sum langsiktig gjeld 193 102 811                     -7 115 323                         -                                     185 987 488                     

(Linje 12 Driftsregnskap) (Linje 12 Balanse)

Eksterne lån Totalt

                     388 496 892                      388 496 892 

169 331 295                                          193 102 811 

Andel anleggsmidler finansiert ved lån 44 % 50 %

                       14 299 299                        14 299 299 

Minimumsavdrag = Andel avskrivninger som gjelder anleggsmidler finansiert ved lån 6 232 531                                                    7 107 483 

Andel av premiefond i Bodø pensjonskasse pr. 01.01.22
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Anleggsmidler pr 01.01.

Lånegjeld pr 01.01.

KLP
Lån av innskuddsmidler

Avsatt minimumsavdrag

Lån (Linje 12 Balanse)

I 2022 har Bodø Havn KF betalt kr 5 515 323 i avdrag på eksterne lån og kr 1 600 000 i avdrag på internt lån fra innskuddsmidler for båtplasser.

Note 5 - Langsiktig gjeld, renter og avdrag på lån

(Linje 1 og 2 Balanse,  linje 1 Investeringsregnskap)

6

1

BILER, BÅTER

UTSTYR

Foretaket beregner minimumsavdrag i henhold til den forenklede modellen, der avdrag beregnes ut i fra langsiktig gjeld pr. 1.1 i forhold til bokført verdi av 

anleggsmidlene pr. 1.1 og deretter multiplisert med årets avskrivninger. Kolonnen -totalt viser bergnet minimumsavdrag inkludere eksterne og interne lån.

2

Note 4 - Anleggsmidler

Avskrivninger lagt til grunn ved beregning

Minimumsavdrag 

Bodø Havn KF

3

4

5

FLYTEBRYGGER, UTSTYR, BRYGGER

BØLGEDEMPER, MOLOER OG BYGG

KAIANLEGG, NYBYGG

Bodø Havn KF følger i stor grad inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht forskriftens § 8.

Bodø Havn KF har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Eiendeler

KONTORUTSTYR, IT

Premiefond i pensjonskassen

Premiefondet inngår som en del av Bodø pensjonskasses regnskap, og fremkommer ikke av foretakets regnskap. Premiefondet, som består av tidligere 

innbetalte midler samt tilførte renter og andeler av tidligere års overskudd, kan benyttes til delvis dekning av fremtidige års premieinnbetalinger. 

Årsresultat 2022 for Bodø pensjonskasse er ikke kjent pr. d.d., og dermed heller ikke saldo på premiefondet pr.31.12.2022. 



Saldo 01.01. Bruk av fond Avsetning til fond Saldo 31.12

4 548 4 548 0

181 030 181 030

354 936 354 936 0

346 374 346 374 0

1 640 005 1 542 929 97 076

1 000 000 1 000 000

5 000 000 5 000 000

2 811 254 2 811 254

9 089 360

0

2 287 512 647 576 1 639 936

21 201 480 1 305 426 19 896 054

(Linje  3 Balanse)

Fjuel Bodø AS 14 700

EPI AS 19 525

I år 6.mai 2022 ble Fjuel As stiftett hvor Bodø havn KF har investert/kjøpt 1 000 aksjer til tegningskurs  kr 3 000 per aksje, til sammen kr 3 000 000.

Bodø Havn KF

Bodø Havn har mottatt investeringstilskudd fra Bodø Kommune på kr 5 000 000 til Kai Givær ; kr 2 000 000 til Nye Bodøterminalen og kr 1 000 000 

Forprosjekt Jernbanekaia. Ubrukte midlene på fond  Kai Skjerstad, Torgkaia og Vestbreken er omdisponert til prosjekt Nye Bodøterminalen.  

Farvannsavgiften har en kalkulasjonsperiode på 5 år. I år skal det brukes kr 647 576 av selvkostfond, fond per 31.12.2022 er kr 1 639 936.

Disposisjonsfondet til styrets frie disposisjon  pr 31.12.2022 har saldo på kr 19 896 054.

Note 7 - Avgiftsbaserte tjenester 
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Forprosjekt Jernbanekaia

Bundne driftsfond

 Årets bruk av selvkostfond

Cruise Norway AS

Kai Givær

Arealplanlegging Nye Bodøterminalen

Sum bundne investeringsfond

Molo Givær

Kai Skjerstad

Torgkaia

Landstrøm

Driftsutgifter

Selvkostgrad (%)

Resultat

100 %

-647 576

Selvkostfond

2 287 512

(Linjene 8-11 Balanse, linjene 15-19 Driftsregnskap)

Note 6 - Spesifikasjon av samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret

0

1 639 936

Note 8 - Aksjer og andel (finasielle anlegddsmidler)

Selskapets navn

Sum bokført verdi 31.12.2022

6 000

3 040 225

Fjuel AS 3 000 000

Selvkostfond 31.12

Selvkost farvannsavgift

1 127 221

1 774 797

-647 576

Selvkostfond 01.01.

(linje  17 Driftsregnskap)

Disposisjonsfond

Ubundne investeringsfond

Fond

Bundne investeringsfond

Vestbrekken

bokført verdi 31.12

Farvannsavgiftsinntekter



Bodø Havn KF

-209 401 664

15 060 664

7 115 323

3 000 000

2 504 023

27 680 010

Endring pensjonsforpliktelse pr 31.12. 266 063

Bruk av lån 35 955

Endring aga nto p.midl/forpl pr 31.12. 747 915

14 299 299

15 349 232

-221 732 442

Bodø Havn pr 31/12

569 000                            

264 277                            

2 022

5 000 000

800 000

2 000 000

1 000 000

596 000

2022 2021

5 517 5 517

656 850 631 289

10 188 881 7 854 089

4 189 036 703 976

18 133 643 33 202 733

Sum kasse, bankinnskudd 33 173 926 42 397 604

Note 10 Mellomværende med Bodø Kommune, fordring, gjeld

(Linje 11 Balanse)
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Saldo pr 31.12.

Saldo pr 01.01.

Aktivert investering

Avskrivninger 

Note 9 - Kapitalkonto

Betalte avdrag på eksterne lån

Kreditposteringer i løpet av året (økning av egenkapitalen):

Debetposteringer i løpet av året (reduksjon av egenkapitalen):

Aksjer

Økning av pensjonsmidler

Sum kreditposter (økning av egenkapitalen)

Sum debetposter (reduksjon av egenkapitalen)

Driftskonto og ordinære bankinnskudd

(Linje 5 Balanse)

Fordringer på Bodø Kommune på kr 569 000 er kompensasjon for økte utgifter/reduserte inntekter som følge av koronapandemien 1.halvår 2022.

Kontantkasse

Skattetrekkskonto

Depositumskonto/innskuddsmidler

OCR-innbetalinger

Note 12 - Bankinnskudd

Overføringer fra kommunekassen:

Av bokført beløp utgjør følgende føringer mellom foretak og kommunekasse:

Note 11 - Spesifikasjon av overføringer mellom foretak og kommunekasse

Gjeld til Bodø Kommune gjelder dykkertjeneste/ingeniør/regnskapsoppdrag.

Bodø Kommune - gjeld til

Bodø Kommune - fordring

Gjelder

Bodø Kommune Koronakompensasjon 1 halvår 2022

Investeringstilskudd Kai Givær

Driftstilskudd Distriktshavner

Investeringstilskudd Nye Bodøterminalen

Investeringstilskudd Forprosjekt Jernbanekaia

Bodø Kommune

Bodø Kommune

Bodø Kommune

Bodø Kommune



Bodø Havn KF

Dersom driftsregnskapet ved årsavslutning viser et mindreforbruk etter alle disposisjonene i §4-1 er gjennomført, skal mindreforbruk 

reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond §4-3

Note 13- Resultat 2022 2021

Årsavslutningsdisposisjoner etter regnskapsforskriften §5-9

Netto driftsresultat iht regnskap 6 046 998 3 592 879

Avsetninger til bundne driftsfond 570 170

Bruk av bundne driftsfond -647 576

Overføring til investering ihht budsjett 8 000 000 5 014 700

Avsetninger til disposisjonsfond ihht budsjett

Bruk av disposisjonsfond ihht budsjett -8 250 000 -5 000 000

Årets budsjettavvik 6 944 574 3 008 009

Strykning av overføring til investering

Strykning avsetning til disposisjonsfond

Strykning av dekning av tidligere års merforbruk

Strykning bruk av disposjonsfond 6 944 574 3 008 009

Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 0 0

Det er foretatt strykning av bruk av disposisjondsfond etter §4-3. 

Disposisjonsfondet til styrets frie disposisjon  pr 31.12.2022 har saldo på kr 19 896 054.
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Årets overskudd er på kr 6 046 998. Etter gjennomført budsjettert bruk/avsetning til disposisjonsfond er årets budsjettavikk på kr 6 944 574.
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Sak 12/2023 Styreevaluering 2022 

Hensikt 
Foreta en årlig evaluering av styret og administrasjonens arbeid. 
 

Saken 
Vedlagt ligger svarene fra de elektroniske spørreskjemaene som 6 av styrets 

medlemmer har fylt ut.  

 

Det kom ikke inn egne utfyllende kommentarer. 

Resultatrapport fra styreevalueringen følger i vedlagt rapport. 
 

 

 
 

 
Forslag til vedtak:  
 
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Styret tar saken til orientering.» 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 3: Styreevaluering 2022 
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Vedlegg: Styreevaluering 2022 
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Sak 13/2023 Kriterier for å vurdere utbytte fra Bodø Havn KF 

Hensikt 
Hensikt med saken er å etablere og vurdere kriterier som gir havnestyret grunnlag for å kunne vedta et 

forslag til bystyre om eventuelt utbytte fra Bodø Havn. 

 

Bakgrunn 
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.» 
 

Saken 
Utbytte deles ut av overskuddet og fri egenkapital, men utbytte kan ikke deles ut hvis det svekker 
selskapets egenkapital eller likviditet utover det som er forsvarlig. Selskapet må etter utdelingen av 
utbytte fortsatt sitte igjen med nok egenkapital (aksjekapital og annen bunden egenkapital, samt fri 
egenkapital) og tilstrekkelig likviditet til at driften går rundt på en forsvarlig måte og at det i henhold 
til havne- og farvannsloven er avsatt midler til vedlikehold og investeringer. For å gjøre en kvalifisert 
vurdering av om Bodø Havn er i utbytteposisjon gjennomføres en vurdering av flere kriterier.  

Utregning av maksimalt utbytte før avsetning til vedlikehold og investeringer:  

Maksimalt utbytte som kan deles ut er de frie egenkapitalpostene. I tillegg er det et krav om at 

selskapet etter utdelingen skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet og kan ivareta drift, vedlikehold 

og investeringer. Frie disposisjonsfond i Bodø Havn etter avsluttet årsregnskap 2022 er kr. 

19.896.054.  

 

Bodø Havns resultat er ført som et kommunalt regnskap der avskrivninger er erstattet med avdrag, og 

der avdragene ikke reflekterer eiendelenes levetid, men lovkravet til minimumsavdrag. Bodø Havn 

kunne gått i balanse ved å øke avdragene for 2022 med ca 6 mill. kr uten at dette hadde oversteget 

avskrivningene. Dette ville ha sikret fremtidig opplåningsevne, men samtidig økt fremtidig risiko mht 

likviditet. 

 

Lønnsomhet: 

For å ha grunnlag for å vurdere selskapets lønnsomhet, beregnes både driftsresultat og resultat ut fra 

bedriftsøkonomiske prinsipper. 

 

For 2022 gir dette følgende tall  

 Kommunalt regnskap Bedriftsøkonomisk regnskap 

Brutto Driftsresultat 2.152.054 2.152.054 

Netto Driftsresultat 6.046.998 -1 136 978 

mailto:firmapost@bodohavn.no
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Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene. 

Denne bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.  

Totalkapitalrentabilitet (ROA) = Resultat / Eiendeler. For 2022 utgjør denne 6049/438.578 =1,38 %.  

Vi har ved årsskiftet en rentekostnad på våre lån på 3,95 %. 

 

I 2022 har ikke Bodø Havn en lønnsomhet som forsvarer et utbytte. 

 

Soliditet: 

Egenkapitalandel brukes til å måle et selskaps evne til å betale på lang sikt fordi en stor andel av 

eiendeler finansiert av egenkapital gir trygghet for at selskapet kan betale for sine finansielle 

forpliktelser. 

Egenkapitalandel = Egenkapitalen / Totalkapitalen. For Bodø Havn så er denne på 44,8 %. Dette ville 

normalt sett vært bra, imidlertid vil en stor andel av kaiene og bryggene i en havn, ikke ha inntjening 

til å dekke drift og vedlikehold fordi det ikke er nok kommersiell aktivitet knyttet til dem. Dette krever 

at selskapet må ha en langt høyere egenkapitalandel enn i selskap der det er mulig å ha god inntjening 

på alle sine eiendeler. Bodø Havn har som målsetning at selskapetets egenkapital på 

forretningsmessige investeringer skal være minimum 35 % for å sikre gode finansielle vilkår. 

Imidlertid vil total egenkapital måtte være på minimum 50 % fordi en stor andel eiendeler ikke gir et 

forretningsmessig grunnlag.  

 

Bodø Havn har ikke en soliditet som forsvarer et utbytte. 

 

Betalingsevne: 

God likviditet for å kunne betale forpliktelser og være i stand til å foreta nye investeringer er viktig for 

en god havnedrift noe som er et krav i henhold til havne- og farvannsloven. Likviditetsgraden gir 

indikasjon på hvor god betalingsevnen er og hvis utvikling er negativ skal varsellampene lyse.  

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld, imidlertid må omløpsmidler korrigeres for 

innskuddsmidler som tilhører båtkunder og omløpsmidler som er i bundne fond. Pr UB 2022 utgjorde 

dette 32 273 698/18.850.323 =1,71. Vår betalingsevne er pr i dag god fordi vi ikke har prioritert å 

betale avdrag på linje med avskrivningene over flere år.  

 

Minimumsavdrag: 

Etter Kommuneloven § 14-10 andre ledd skal driftsbudsjettet dekke avdrag på lån med et beløp som 

minst tilsvarer avdrag beregnet etter § 14-18: «Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på 

kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom 

størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare 

anleggsmidler.» I 2022 betalte Bodø Havn 7,1 mill kr i avdrag samtidig som avskrivningene var 14,3 

mill kr.  

 

Fond i Bodø Havn: 

Tabellen nedenfor viser hvilke fond vi har og endringer i 2022:  

 

 
 

 

IB2022 Endring 2022 UB 2022

2510000 Bundne driftsfond 2 287 512,00     -647 576,00     1 639 936,00     

2550000 Bundne investeringsfond 2 526 894,06     6 562 466,11   9 089 360,17     

2560000 Disposisjonsfond 21 201 479,21   -1 305 425,70 19 896 053,51   

26 015 885,27   4 609 464,41   30 625 349,68   
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Avsetning til vedlikeholdsfond: 

For å sikre fremtidig vedlikehold av Bodø Havns eiendeler, skal det søkes å sette av til fremtidig 

vedlikehold midler som tilsvarer avskrivninger minus avdrag. Spesifikke avsetninger for å sikre 

nødvendig vedlikehold har det ikke vært praksis for å gjøre i Bodø Havn, noe som ville ha redusert 

resultatet i havna. 

 

Samtidig har Bodø Havn et betydelig vedlikeholdsetterslep som fordeler seg slik:  

 

En full utbygging av Nye Bodøterminalen vil medføre investeringer i fellesareal på 110 mill kr og i 

bygningsmasse på 280 - 350 mill kr. Disse investeringen må gjøres i samarbeid med aktørene på 

området.  

 

På byggsiden er det kun hensyntatt vedlikehold av de bygg og områder som ikke er berørt av prosjekt 

«Nye Bodøterminalen». Gjenstående bygningsmasse vil fordre skifte av tak, renovering av 

kontorlokaler/lager og porter/lasteramper. I tillegg er det et vedlikeholdsbehov på brygger og 

kaidekker. Totalt er estimerte kostnader for dette 18 millioner de neste 3 år. 

 

Hele maskinparken (biler, båter, hjullastere) er mellom 11-16 år gammelt, og vil fortløpende måtte 

skiftes ut. Estimat på biler/hjullastere er 5 millioner. En bil (15 år) er skiftet i 2023.  

 

Da er ikke vedlikehold av distriktskaiene tatt med, da disse i utgangspunktet skal finansieres med 

overføring fra kommunen.  

 

 

Avsetning til investeringsfond:  

Bodø Havn har gjennomført et forprosjekt for Nye Bodøterminalen. Rådgivers vurdering av 

totalinvesteringer er på 650 mill kr. Dersom Bodø Havn skulle ha realisert hele denne investeringen, 

ville 35% egenkapitalandel utgjør 227,5 mill kr samtidig som selskapet kun har avsatt på 

investeringsfond 3 mill kr. For å kunne realisere Nye Bodøterminalen må Bodø Havn både bygge 

egenkapital til disse investeringene samt inngå eierskap med private aktører for å redusere 

egenkapitalbehovet.  

 

Dersom Bodø Havn skal utvikle Nye Bodøterminalen, må selskapet prioritere å styrke sitt 

investeringsfond foran å dele ut utbytte.  

 

Anbefaling 
Med bakgrunn i ovennevnte kriterier og gjennomgang av disse, anser ikke Havnedirektøren at Bodø 

Havn er i utbytteposisjon og ber styret om ikke å anbefale utbytte fra årsregnskapet 2022 fra Bodø 

Havn.  

 

 

 
Forslag til vedtak:  
 

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Med bakgrunn i Bodø Havns lønnsomhet, soliditet, betalingsevne og lovkrav mht 
minimumsavdrag og avsetning til fremtidig vedlikehold og investeringer, anbefaler 
ikke Havnestyret utbytte fra Bodø Havn i 2023.» 
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Sak 15/2023 Videre prosess om Nye Bodøterminalen 

Hensikt 
Gi styret en orientering om status samt bestemme videre prosess for prosjekt «Nye Bodøterminalen». 

 

Bakgrunn 
Foreløpig status ble presentert havnestyret i ekstraordinært havnestyremøte 23.02.2023. Utkastet til 

«Nye Bodøterminalen»s forprosjektrapport ble levert 24.02.2023. Det har vært arbeidet med 

kvalitetssikring av rapporten, samt arbeidet mye opp mot aktørene. Det gjelder spesielt opp mot Bodø 

kommune, Bane Nor og Statens vegvesen.  

 

Delprosjekt regulering er fortsatt under arbeid, og beregnes ferdigstilt til sommeren. 

Saken 
Bodø Havn ønsker en gjennomgang av status etter innspillene fra aktørene og bestemme videre 
prosess.  
 
Det gjennomføres fortløpende møter i uke 11 og 12, slik at endelig sak vil bli ettersendt til styret 
22.03.2023. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
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Sak 14/2023 Fullmaktstruktur, økonomi- og finansforvaltningsreglement for Bodø 

Havn KF 

Hensikt 
Hensikt med saken er å vedta fullmaktstruktur og økonomi- og finansforvaltningsreglement for Bodø 

Havn KF. 

 

Bakgrunn 
Reglementet skal bidra til: 

• Å oppfylle lovens krav til rapportering 

• Å gi god økonomistyring og sikre at fastsatte mål og resultatkrav nås 

• Å utarbeide tilfredsstillende beslutningsgrunnlag  
 

Saken 
Reglementet er tredelt og består av: 

• Fullmaktstruktur 

• Økonomireglement 

• Finansforvaltning  

 
Fullmakstrukturen består av 6 nivå og omfatter: 

• Lover 

• Lokale forskrifter 

• Styrende dokumenter og selskapsdokumenter 

• Godkjenning 

• Rettslig 

• IKT 

• Forretningsbetingelser 

• Personell 

• Investeringsbeslutninger 

• Utleie av areal og eiendom 

• Drift- og vedlikeholdsbeslutninger 

• Kjøp av varer og tjenester 
 
Økonomireglementet omfatter:  

• Budsjett 

• Økonomirapportering 

• Årsresultat 

• Utbytte 
 
Finansforvaltning omfatter: 

• Overskuddslikviditet 

• Valutasikring 

• Gjeldsportefølje 

• Leasingavtaler 

• Langsiktige finansielle aktiva 
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• Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 

«Havnestyret vedtar Fullmaktstruktur, økonomi- og finansforvaltningsreglement 
for Bodø Havn med de innspill som fremkom i møtet.» 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 4: Fullmakts struktur, økonomi- og finansreglement for Bodø Havn KF 
Vedlegg 5: Rutine for attestasjon og anvisning. 
Vedlegg 6: Rutine for kontroll av beløp attestert og anvist av samme person  
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1. Formål og virkeområde 
Jfr. Kommunelovens § 9-1 har Bodø kommune opprettet Bodø Havn som kommunalt foretak. Bodø 
Havn KF er etter loven en del Bodø kommune.  
Havne og Farvannsloven § 32 pålegger kommunen å holde inntekter og kapital i havnevirksomheten 
regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Som kommunalt foretak følger Bodø 
Havn regnskapsregler fastsatt etter kommuneloven. 
 

1.1 Formål  
Reglementet skal bidra til: 

• Å oppfylle lovens krav til rapportering 

• Å gi god økonomistyring og sikre at fastsatte mål og resultatkrav nås 

• Å utarbeide tilfredsstillende beslutningsgrunnlag  
 

1.2 Virkeområde  
Økonomireglement for Bodø kommune er overordnet Bodø Havns økonomireglement. Bodø Havns 
økonomireglement gjelder Bodø Havn KF.  
 
 
 

2. Fullmaktstruktur 
Bodø Havns fullmaktstruktur består av 6 nivå: 

1. Bystyret 
2. Styret 
3. Havnedirektør 
4. Havnedirektørens ledergruppe 
5. Prosjektleder 
6. Medarbeider 
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Nedenfor følger Bodø Havns fullmaktmatrise: 
 

 
 

2.1 Budsjettfullmakt 
Ved bestilling av varer /tjenester må bestiller/budsjettansvarlig påse at det er budsjettmessig dekning 
for utgiften. Ved kontering påføres utlegget riktig kostnadsart, ansvar osv i henhold til bestilling. 
Attestasjon innebærer å påse at varen er mottatt, arbeid utført eller annet som viser at det faktiske 
grunnlaget for kravet og dets størrelse er til stede. Den som attesterer en regning, skal påse at det er 
beregnet rimelig pris og i samsvar med eventuelle inngåtte avtaler.  
 
Før en regning blir anvist, skal den være attestert. Det skal aldri være samme person som attesterer og 
anviser en og samme regning. Imidlertid åpnes det for at samme person kan attesterer og anvise 
innenfor budsjett når enkeltbeløp er under kr. 1 000, se rutine «Rutine for kontroll av beløp attestert 
og anvist av samme person». 
 
Anvisningsfullmakt gir myndighet til å godkjenne utbetaling av penger til dekning av utgifter Bodø 
Havn pådrar seg i henhold til bestilling/ budsjett, se rutine «Rutine for attestasjon og anvisning.» 
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Lover Kommuneloven, 

Delegasjonsreglement

Kommunelovens kapitel 9. 

Havne og Farvannsloven

Myndighetsutøvelse 

inkl. Tiltak i sjø

Lokale forskrifter Vedta Saksbehandlergebyr 

(139/2020), 

Fartsbegrensning 

(14/2020)

Farvannsavgift (43/2020), 

Ordensforskrift (2015)

Fremme forslag Saksbehandlergebyr 

(35/2020)

Styrende dokumenter, 

selskapsdokumenter

Vedta Eiermelding (158/2015), 

Eierstrategi (48/2018), 

Vedtekter (102/2020)

Styreinstruks (32/2020), 

Havnedirektørens instruks 

og stillingsbeskrivelse 

(32/2020), Etiske 

retningslinjer (32/2020), 

virksomhetsstrategi

Godkjenning Signaturrett Styrelder/-nestleder + HD

Prokura Prokura Prokura

Anvisning Styreleder: 

Enkelttransaksjoner over 10 

millkr

Enkelttransaksjoner 

inntil 10 mill kr

Enkelttransasjoner 

inntil 5 mill kr

Anvisning regnskapsmessige 

ansvarsområder

10-79 10-79 10-79 60-69 og 30-49 23, 30-49 og 60-69 50-59

Anvisning av enkeltutbetalinger 10 mill kr 5 mill kr 3 mill kr 1,5 mill kr 0,5 mill kr 0,5 mill kr kr. 50.000

Attestering Ansvarsområde 10-79 Ansvarsområde 10-79

Attestering Ansvarsområde 10-19 Ansvarsområde 20-29, 70-79Ansvarsområde

60-69

Ansvarsområde

30-49

Ansvarsområde

50-59

Tildelt budsjett Tildelt budsjett

Delegere anvisnig x x x

Delegere attestasjon x x x x x

Rettslig Tilstå eller godta erstatningsoppgjør Over kr 300.000 inntil kr 300.000

IKT Beslutte systemendring x x

Gi tilganger x x

Betingelser Vedta Forretningsbetingelser, 

Prisliste, 

Ordensreglement

Orientering Forretningsbetingelser,

Ordensreglement

Personell Beslutte ansettelse Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4-6

Beslutte honorar/lønn Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4-6

Godkjenne overtid Styreleder: Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5-6 Nivå 5-6 Nivå 5-6 Nivå 5-6

Godkjenne reiser Styreleder: Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5-6 Nivå 5-6 Nivå 5-6 Nivå 5-6

Investeringsbeslutning Investeringsbudsjett Gir investeringsrammer Fremme særskilt sak til 

bystyret når 

enkeltinvesteringer 

overstiger 10 mill kr

Omdisponering 

bundneinvesteringsfond

Ubegrenset

Omdisponering frie investeringsfond Innenfor tildelt ramme 1 mill kr

Kjøp- og salg av eiendom/aksjer Ubegrenset

Køp- og salg av driftsmidler Signatur 1 mill kr

Utleie av areal og eiendom Inngå leieavtale over 10 år Inngå leieavtale inntil 

10 år

Inngå leieavtale 

inntil 5 år

Inngå leieavtale 

inntil 5 år

Drifts- og 

vedlikeholdsbeslutning

Drifts- og vedlikeholdsbudsjett Vedtar budsjett Anbefaler budsjett

Enkeltendring i årlig budsjett Ubegrenset innenfor 

årlig budsjett

2 mill kr innenfor 

ramme

1 mill kr innenfor 

eget budsjett

1 mill kr innenfor 

eget budsjett

Varer og tjenester Inngå rammeavtale Over 10 millkr Inntil 10 mill kr Inntil 5 mill kr

Versjon Endret dato Vedtatt i sak

1.0 14/2023

Nivå 4

Bakgrunn for revisjon

Etablering av oversikt over fullmaktsstruktur i Bodø Havn KF
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3. Finansielle nøkkeltall 
Lønnsomhet: 
Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene. 
Denne bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.  
Totalkapitalrentabilitet (ROA) = Resultat / Eiendeler 
 
Driftsmargin forteller om hvor stor del av driftsinntektene som er overskudd. Driftsmargin (EBITDA 
margin) = Driftsresultat / Inntekt 
 
For kommunale foretak som erstatter avskrivninger med avdrag, vil finanspostene kunne være 
avgjørende for positivt resultat. Resultatmargin = Resultat / Inntekt 
 
Soliditet: 
Egenkapitalandel brukes til å måle et selskaps evne til å betale på lang sikt fordi en stor andel av 
eiendeler finansiert av egenkapital gir trygghet for at selskapet kan betale for sine finansielle 
forpliktelser. 
Egenkapitalandel = Egenkapitalen / Totalkapitalen. 
Imidlertid vil en stor andel av kaiene og bryggene i en havn, ikke ha inntjening til å dekke drift og 
vedlikehold fordi det ikke er nok kommersiell aktivitet knyttet til dem. Dette krever at selskapet må ha 
en langt høyere egenkapitalandel enn i selskap dere det er mulig å ha inntjening på alle sine eiendeler. 
 
Betalingsevne: 
God likviditet for å kunne betale forpliktelser og være i stand til å foreta nye investeringer er viktig for 
en god havnedrift noe som er et krav i henhold til havne- og farvannsloven. Likviditetsgraden gir 
indikasjon på hvor god betalingsevnen er og hvis utvikling er negativ skal varsellampene lyse.  
Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld.  
 
Minimumsavdrag: 
Etter Kommuneloven § 14-10 andre ledd skal driftsbudsjettet dekke avdrag på lån med et beløp som 
minst tilsvarer avdrag beregnet etter § 14-18: «Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på 
kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom 
størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare 
anleggsmidler.» 
 
Avsetning til vedlikeholdsfond: 
For å sikre fremtidig vedlikehold av Bodø Havns eiendeler, skal det søkes å sette av til fremtidig 
vedlikehold midler som tilsvarer avskrivninger minus avdrag. 
 
Avsetning til investeringsfond: 
For å sikre fremtidig utvikling av virksomheten i Bodø Havn må det gjøres avsetning til 
investeringsfond for å ivareta en minimum 35 % egenkapitalandel på investeringer gjort på et 
forretningsmessig grunnlag. For investeringer som ikke har et forretningsmessig grunnlag vil 
egenkapitalandelen være langt høyere, og må stå i forhold til investeringens betjeningsevne av 
finanskostnader. 
 
 

4. Budsjett 
4.1 Utarbeidelse og vedtak 
Bystyret skal vedta havnas økonomiplan og årsbudsjett. Det utarbeides forslag som oversendes fra 
havnestyret. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige 
og oversiktlige og de skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Vedtaket om årsbudsjett skal 
angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. 
 

4.2 Justeringer 
Styret skal fremme forslag til bystyret om å endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle 
kravene om realisme og balanse etter kommunelovens § 14-4. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-4
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5. Økonomirapportering 
5.1 Tertialrapportering 
Kommunelovens § 9-15 setter krav til at Daglig leder minst to ganger i året skal rapportere til 
foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis 
utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. 
Imidlertid har Bodø bystyret tertialrapportering, og for at havnestyret skal kunne levere anbefaling om 
vedtak til bystyret, rapporterer havnedirektøren om den økonomiske situasjon hvert tertial til 
havnestyret.    
 

5.2 Årsregnskap og Årsberetning 
Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap. Driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet skal deles inn og stilles opp på samme måte som årsbudsjettet. 
Årsregnskapene skal også bestå av et balanseregnskap og noteopplysninger. Årsregnskapet skal 
behandles av havnestyret som anbefaler vedtak til bystyret. Styret utarbeider egen årsberetning som 
følger årsregnskapet. 
 

6. Årsresultat 
All tilgang på og bruk av midler i året skal framgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. 
Årets driftsregnskap og investeringsregnskap skal balanseres ved å overføre mellom drifts- og 
investeringsregnskapet eller overføre til eller disponere fra tidligere års avsetninger, bundne eller 
ubundne fond.  
 
 

7. Utbytte 
Forutsetning for at Bodø Havn skal kunne dele ut utbytte til kommunen, er at det må være 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. Beslutning om utbytte kan 
bare besluttes av virksomhetens eierorgan etter forslag fra styret, jfr HFL § 32. 
 
Utbytte fra havnevirksomheten til eier Bodø kommune skal benyttes til allmennyttige formål / 
kommunal tjenesteyting. Utbytte til andre formål kan medføre at selskapet kommer i skatteposisjon. 
 
 

8. Finansforvaltning 
Avkastning av finansielle instrumenter og øvrig finansforvaltning skal bidra til at Bodø Havn oppnår 
årlig vedtatte avkastningsmål. Finansforvaltningen skal bidra til langsiktig utviklingsevne og 
inntjening ved å sikre nødvendig kapital, optimal styring av selskapets gjeld, samt sikre stabile og lave 
netto finansieringskostnader innenfor definerte risikorammer. 
 
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 

• Selskapet skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 
forpliktelser. 

• Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor 
definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. 

• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 

• Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig avkastning til akseptabel 
risiko. 

 
Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette 
reglementet, kan ikke benyttes i selskapets finansforvaltning. 
 

8.1 Overskuddslikviditet 
Målsetningen med forvaltning av ledig likviditet er å sikre at Bodø Havn har midler til å dekke sine 
betalingsforpliktelser ved forfall samtidig som forvaltningen av ledig likviditet optimaliserer 
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avkastningen innenfor et akseptabelt risikonivå. Selskapets kortsiktige likviditet skal som hovedregel 
plasseres i konsernets hovedbank. Ledig likviditet, utover hva som trengs til dekning av løpende 
forpliktelser de nærmeste 6 måneder, kan plasseres og da skal følgende vurderes: 
Hvor mye ledig likviditet som kan plasseres, beslutning om plassering, valg av finansinstitusjon, 
forhandle og bestemme vilkår for plassering, bestemme sammensetningen av plassering. Plassering 
skal foretas innenfor følgende: 
  
A. I obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat. 
B. I obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av norske kommuner/fylkeskommuner. 
C. I bankinnskudd og i obligasjoner og sertifikater utstedt av DNB, Sparebank1 eller Nordea. 

Bankinnskudd i bank som konsernet / ekstern forvalter har avtalefestet samarbeid med. 
D. I bankinnskudd og i obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker som ikke er nevnt 

under punkt C. For forretnings- og sparebanker under dette punkt gjelder at de ved forrige 
årsskifte hadde tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto utlån. 

 
Gjennomsnittlig løpetid for porteføljen skal være maksimalt 6 måneder. Maksimal løpetid for 
enkeltplasseringer er 12 måneder. 
 
Styret skal minimum tre ganger i året (tertialvis) ha rapport om hvordan likviditeten er plassert og til 
hvilken finansiell risiko. Dersom det benyttes eksterne forvaltere fremlegges rapport fra disse med 
samme frekvens.  
 

8.2 Valutasikring  

Målsetningen er å minimere selskapets netto finanskostnader ved forfall av forpliktelser i 

valuta. Vi søker å ha valuta tilsvarende løpende forpliktelser i vedkommende valuta for å 

minimere kursrisikoen.  

 

8.3 Gjeldsportefølje 
Målsetning med forvaltning av gjeldsporteføljen er å optimalisere lånekostnadene innenfor et 
akseptabelt risikonivå. Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt 
investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. Bodø 
Havn har som målsetning at selskapetets egenkapital på forretningsmessige investeringer skal være 
minimum 35 % for å sikre gode finansielle vilkår. Imidlertid vil total egenkapital måtte være høyere 
fordi en stor andel eiendeler ikke gir et forretningsmessig grunnlag.  
 
Ved låneopptak skal følgende vurderes: 
Egenkapitalandel ved låneopptak, tidspunkt for låneopptak, låneinstitusjon, avdragstid og 
rentebetingelser, rentebindingstid, rentebytteavtaler, mulig refinansiering av andre lån. 
  
Etter anbefaling fra havnestyret, skal låneopptak godkjennes av bystyret. Det er innenfor 
havnedirektørens fullmakt å gjennomføre vedtatte låneopptak, herunder godkjenne lånevilkårene, og 
for øvrig forvalte innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet. Havnedirektør har 
også fullmakt til opptak av nye lån til refinansiering av eksisterende gjeld forutsatt at 
nedbetalingstiden ikke endres. 
 
Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til 
oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske 
om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. 
 
Lån kan tas opp som annuitet, serie eller uten avdrag. 
 
På sikt legges det opp til: 

• Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 
rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. 

• Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % (lån med rentebinding 1 år frem 
i tid og over). 

• Gjeldsporteføljen skal ha en flytende renteandel på minimum 25 %.  
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For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) og 
rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre 
renteeksponeringen for selskapets lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være at 
en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt tilsier at slik endring er 
ønskelig. Instrumentene kan kun benyttes i tilknytting til enkelt lån og eksponeringen skal ikke 
overstige det underliggende låns gjenstående løpetid.  
 
Styret skal minimum tre ganger i året (tertialvis) motta rapport om låneporteføljens rente, løpetid og 
finansiell risiko. 
 

8.4 Leasingavtaler   
Leasingavtaler som regnskapsmessig blir klassifisert som finansielle avtaler er ikke tillatt. Inngåelse av 
en leieavtale skal være begrunnet i en bevisst risikostyring og ikke som knapphet på finansiering. 
Inngåelse av operasjonelle leasing/leieavtaler skal skje med selskapets valgte samarbeidspartnere. 
 

8.5 Langsiktige finansielle aktiva 
I hovedsak er langsiktige finansielle aktiva for Bodø Havn, eierskap i andre selskap. Kjøp av eierposter 
i andre selskap eller annen langsiktig plassering i finansielle aktiva skal vedtas i hvert enkelt tilfelle av 
bystyret.  
 
Forvaltning av konsernets langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre utvikling av havne- og 
terminalvirksomheten. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker 
en rimelig årlig bokført avkastning. Strategiske plasseringer kan imidlertid medføre ulike krav til 
avkastning og tidshorisont.  
 
Havnestyret skal årlig ha presentert økonomisk status til selskaper hvor Bodø Havn er inne med 
eierposter på 10 % eller mer. 
 

8.6 Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 
Bodø Havn har relativt høy lånegjeld, sett i forhold til inntektene (nær 4 ganger).  
 
I avtaler om utleie av bygg skal inntektene søkes knyttet opp mot renteutviklingen for å redusere 
rentesårbarheten på lån knyttet til det aktuelle utleieobjektet.  
 
Bodø Havn må være bevisst både aktiva og passiva siden, og se disse sidene sammen i sin 
finansforvaltning og vurdering av finansiell risiko. 
 



  

 

Rutine for attestasjon og anvisning  

 

ID: 275 Revisjonsdato: 07.03.2023 Versjonsnummer: 1 Ansvarlig: Kjersti Stormo Side 1 av 2 

 
Utskriftsdato: 17.03.2023 

 
Formål   
Formålet med denne rutinen / prosedyren er å gi retningslinjer for attestasjon og anvisning av bilag 
tilhørende Bodø Havns regnskaper.  

Omfang 
Prosedyren omfatter hele selskapets virksomhet og alle nivå i Bodø Havns fullmaktstruktur. 
 
 

Ansvarlig Trinn Aksjon Referanse 

Økonomi- og 
admin.sjef 

0 Systemoppsett i Visma 
 
Oversende oversikt til regnskap i kommunen over hvilke personer 
som skal ha tilgang til de forskjellige nivåene i flytprosess for 
bilagshåndtering. Sette kriterier jfr. fullmaktsmatrise for attestasjon 
og anvisning. Vurdere om det skal gis tilgang til attestering og 
anvisning av samme person og hvilke beløpsbegrensninger dette 
eventuelt skal ha. Beløpsbegrensning vil gjelde for hele flytsystemet. 
Innlesing i bilagsflyt håndteres av kommunens regnskapsavdeling 
(mottak). Her kontrolleres det at faktura etc er knyttet til rett 
leverandør. Opprettelse av nye leverandører gjøres av kommunens 
regnskapsavdeling. 
 
 
 

 
Visma 

  Kontering  

 1  
I konteringsbildet skal det først bestemmes om faktura gjelder 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. 
Driftsregnskapets arter ligger mellom 10000-19999. 
Investeringsregnskapet har arter mellom 30000-39999 
Balansen har arter mellom 2100001-2999900 
 
Følgende felter fylles ut: 
 
Beløp (er forhåndsutfylt fra mottak) 
Art 
Område 
Funksjon (fylles automatisk ut på bakgrunn av art) 
Ansvar  
Aktivitet 
Prosjekt (valgfritt på driftsregnskap, obligatorisk på investeringsregn) 
MVA-kode 
 
 
Hvis vi får mange standard fakturaer fra samme leverandører, kan 
disse legges inn som regler og vil komme fra mottak ferdig utfylt.  
 
 
 
 

Visma  
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  Attestasjon  

 2 Personen som attesterer (kan være samme person som konterer) skal 
kontrollere at det som står på faktura er bestilt og levert til havnen. 

Faktura kan splittes på flere bokføringslinjer hvis faktura inneholder 
leveranser som gjelder forskjellige arter, områder, ansvar, aktiviteter, 
prosjekter eller mva-koder. 

Ved attestasjon bekrefter den ansatte at varen er mottatt og at 
faktura er rett. 

Sendes videre til anvisning. 

 Visma 

  Anvisning  

 3 Personen som anviser skal kontrollere at bokføringen fra 
attesteringen er i tråd med kontering.  

Den som anviser skal være person med fullmakt i hht 
fullmaktsmatrise, og skal ikke være samme person som attesterer. 
Imidlertid kan det på beløp under 1.000 være samme person som 
attesterer og anviser. Det er etablert en egen rutine for kontroll av 
beløp hvor samme person både attestere og anviser. 

Anvisningen bekreftes ved å trykke godta, og faktura oversendes til 
regnskap for remittering.  

 

  Remittering og kontroll  

 4 Kommunens regnskapsavdeling remitterer på forfall etter godkjent 
anvisning. 
 

 

 



  
 

Rutine for kontroll av beløp attestert 
og anvist av samme person. 
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Formål   
Hovedregelen er at det aldri skal være samme person som attesterer og anviser en og samme 
regning, se «Rutine for attestasjon og anvisning». Imidlertid åpnes det for at samme person kan 
attesterer og anvise når enkeltbeløp er under kr. 1 000 ut fra en samlet vurdering, med avveining av 
tidsbruk kontra risikovurderinger. Formålet med denne rutinen / prosedyren er å kvalitetssikre 
transaksjonene slik at rutinen kan opprettholdes fremover.  

Omfang 
Prosedyren omfatter hele selskapets virksomhet og alle nivå i Bodø Havns fullmaktstruktur. 
 

Ansvarlig Trinn Aksjon Referanse 

Økonomi- og 
administrasj
onsjef 

0 Systemoppsett i Visma 
Det skal i utgangspunktet ikke være systemteknisk mulig at samme 
person både attesterer og anviser en faktura, med mindre fakturaen 
er under en nærmere definert beløpsgrense. For Bodø Havn er det 
vedtatt at beløp fra kr. 1 000 og over krever 2 par øyne for å 
behandles i Visma. For beløp under kr. 1 000 kreves kun 1 par øyne 
for å behandles i Visma. 

 
 

 
Visma 

  Rapport  

Controller 
hos Bodø 
Havn 

1 Regnskap etablerer rutine for oversendelse av rapport til controller. 
Hvert tertial kontrolleres rapporten med samtlige faktura som er 
attestert og anvist av samme person. 

Visma og 
excell 
 

  Kontroll 0-faktura  

Controller 
hos Bodø 
Havn 

2 Alle 0-fakturaer er OK. Dette er faktura som av ulike årsaker (f.eks. 
korrekt mva-behandling) er fordelt på en pluss- og en minuslinje, men 
som går i null og som ikke har forårsaket utbetaling. Eksempel: 
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  Kontroll faktura korrigert av regnskapskontoret Bodø kommune  

Controller 
hos Bodø 
Havn 

3 Kontroller bilag der regnskapskontoret hos Bodø kommune har 
korrigert bilaget. Hovedregelen er at fakturaer som er feil kontert skal 
returneres til attestant/anviser for korreksjon. Dersom fakturaen er 
returnert, men korreksjoner er ikke fulgt opp, og saksbehandler hos 
Bodø kommune har endret mva-kode før overføring til regnskap, 
anses dette som OK. Ingen av de ansatte på regnskapskontoret til 
Bodø kommune har anvisningsmyndighet i Bodø Havns regnskap. 
Men når det gjøres endringer i kontrollsteget før fakturaer overføres 
til økonomi (splitting av linjer for endring av mva-kode), kommer 
saksbehandler på regnskap hos Bodø kommune opp som konterer, 
attestant og anviser i rapportene. Ved å sjekke saksgangen i 
fakturabehandlingen vises det fullstendige bildet: 

 

 
 

 

 

 

  Kontroll bilag under kr 1 000  

Controller 
hos Bodø 
Havn og 
økonomi- og 
administrasj
onssjef 
 
 
 
 

4 Kontroller at ingen av de resterende bilagene er over kr. 1 000. 
For bilag under kr 1 000 vurderes om reskontronavn er en naturlig del 
av Bodø Havns drift. Utvikling i totalbeløpet for disse bilagene per 
attestant/anviser settes opp og godkjennes av økonomi- og 
administrasjonssjef.    

 
 

 



 
HAVNESTYREMØTE 23.03.2023 

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

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

 

 

Sak 17/2023 Havnedirektørens orientering.  

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

Bakgrunn 
Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den 

periodiske rapportering. 
 

Saken 
 

Tilskuddsordning «Investeringer i effektive og miljøvennlige havner» 

Bodø Havn har søkt om 50 mill kr til planskilt kryssing av Jernbaneveien fra 

Kystverkets tilskuddsordning. Imidlertid er et av kriteriene hos Kystverket at tiltaket 

må være avsluttet innen november 2024. Dette vil ikke Bodø Havn kunne innfri, men 

vi har valgt å sende inn søknad nå i mars som en forberedelse til ny søkerunde i 

oktober. 

 

Bodø Havn har sammen med Tromsø Havn og Harstad Havn, søkt midler fra samme 

tilskuddsordning for å utvikle et verktøy som kan samle relevant styringsdata fra flere 

systemer for å forenkle rapportering. 

 

Bodø Havn har også sammen med Oslo Havn med flere, søkt midler fra denne 

ordningen til å videreføre prosjektet med «Digital tvilling». 

 

Personal 

En av våre ansatte har fratrådt, og stillingen vil bli utlyst i mars, med søkefrist rett 

etter påske. Vi har for tiden en langtidssykemeldt. 

 

Ladeanlegg til ASKO 

Fjuel Bodø og Fjuel Tromsø jobber sammen for å sende søknad til ENOVA om 

tilskudd for ladeanlegg til ASKO dersom de etablerer godsbåtrute mellom Bodø og 

Tromsø. 

 

Forskningsprosjektet ACES 
ACES er et Sintef-prosjekt som ser på terminalutvikling i Borg Havn, Kristiansand 
Havn og Bodø Havn. ACES har vært koblet på forprosjektet Nye Bodøterminalen og 
har gjennom dette fått innsikt i aktørenes behov. Nå er tiden kommet for å få en 
oversikt over omgivelsenes behov, så det er innkalt til et arenamøte i Bodø 14. april 
der de har invitert aktører som direkte eller indirekte påvirkes av havneaktiviteten i 
Bodø. 
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«Nødreparasjoner» 
Det er foretatt 2 «nødreparasjoner denne vinteren, en på Brygge 1 i sentrum der 8 
strekk måtte byttes og en på Kirkekaia Store Sørøy Helligvær der nytt feste sleit. Det 
lyses ut jobb for å bytte alle strekk på Brygge 1. 
 
Beredskapsøvelse/trening 
Det har vært gjennomført en Table-top – Trening. Spillet var strømbrudd både lokalt 
og nasjonalt samt cyberangrep mot større aktører. Treningen var lærerik og det ble 
noen oppfølgingspunkter etterpå: 

Beredskapsplan må foreligge i papirformat 

Hvordan lagre logg underveis (sikkerhetskopi) 

Innkjøp av lommelykter – plassering 
Utarbeide tiltakskort for strømbrudd (mangler) 

Liste over brukere/leietakere må oppdateres – Landax 
Liste over maritime ressurser i Bodø må etableres  
Utarbeide forsiktighetsregler for bruk av internett/e-post 
Forberede tiltak for bruk av aggregat (beskrivelse/veiledning) 

 
Bodø Havn vil ha en rolle i beredskapsøvelsen Arctic Reihn 2023. Flere sentrale hos 
oss er fraværende når øvelsen går i mai, og det blir få igjen som får belastningen.  
 
 
 
 

 
 
Forslag til vedtak:  
 

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