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I dag.
I morgen.

Aurora er fem år og snart skolejente. Det viktigste for henne er en 
trygg skolevei, gode venner og fine plasser å leke. Dette er helt 

sentrale utfordringer for et moderne boligbyggelag.

 ÅRSMELDING 2021
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Hans Egedes vei 22 var det første borettslaget i 
det som i dag er Bonord. Blokka var innflyttings
klar i 1949. Siden da er verden endret, men 
samfunns oppdraget med å skape gode boliger for 
 medlemmene står like sterkt i dag. 

I GÅR:

nnn Deregule-
ringen på midten 
av 1980-tallet 
endret hele 
virksomheten, 
og det samme 
gjorde drastisk 
høyere krav til 
egen kapital 
for  utbyggere. 
 Myndighetene 
innførte mer -
verdiavgift på 
forvaltnings-
tjenester, og krav 
om «dobbel» 
egen kapital for 
medlemmer i 
etter kant av den 
internasjonale 
finanskrisa. 

I DAG:

nnn Forkjøps-
retten «i spill», 
og dermed en 
vesentlig del av 
egenarten til 
boligbyggela-
gene.

I MORGEN:

nnn Strengere 
miljøkrav for 
både utslipp 
og transprt, vil 
endre måten å 
både planlegge, 
bygge og drifte 
boliger på. 

– Mange endringer har vært smertefulle. Boligbygge
lagene hadde et solid omdømme som utbygger, og 
gjorde en respektfull innsats i både  Hammerfest, 
Harstad og Tromsø for å utvikle boliger og gode 
nærmiljøer. Selvsagt var det derfor smertefullt da 
markedet på 1980tallet ble deregulert, og posi
sjonen som en foretrukket utbygger gikk tapt, illus
trerer Bonorddirektør Kurt Figenschau. 

RAMMET MEDLEMMENE
I et historisk perspektiv bidro nye myndighetskrav 
til å svekke boligbyggelagenes posisjon: Kravene 
til egenkapital for å kunne påta seg rollen som 
utbygger ble skjerpet, og dermed ble  mulighetene 
for inntjening svekket. Andre endringer gikk direkte 
utover medlemmer og kunder, som at flere av 
tjenestene til boligbyggelagene ble gjort mvaplik
tige. 

– I dag er situasjonen at ingen deler av virksom
heten vår er fritatt for konkurranse – verken 
 utbygging, forvaltning, boligsalg eller våre tekniske 
tjenester. Til gjengjeld er vi konkurranse dyktig! Vi 
har gjort mange endringer som for de fleste ikke er 
spesielt synlig, men som betyr veldig mye for driften 
vår – som ny organisasjonsstruktur og ny eierskaps
struktur, med flere datterselskaper som skal 

Slik er et boligbyggelag 
anno 2022

Du og dine: Du liker kanskje ikke endringer, men erkjenner at verden har forandret seg.  
Du liker ikke at Bonord endrer seg, men forventer likevel at boligbyggelaget skal  

opptre tidsriktig – og finne balansen mellom tradisjon og nyskapning. 

LEDELSE
KILDE: Kurt Figenschau, administrerende 

direktør i Boligbyggelaget Nord. 

LOKASJON: I nye kontorlokaler – bedre 
skjermet for de stadig skiftende 
 værforholdene utendørs.

UTFORDRING: Hva har Bonord gjort for å tilpasse 
seg endringer – og for å møte 
endringer som kommer i  fremtiden? 

skape lønnsomhet og gi oss mulighet til å utføre 
samfunnsoppdraget vårt, mener han. 

For mange er kooperative forretningsmodeller, 
som et boligsamvirke er et eksempel på, noe som 
forbindes med sosialdemokratiske idealer. Kanskje 
er det derfor litt ironisk at Bonords kommersielle 
utfordring i dag sammenfaller med et gammelt 
slagord fra partiet Høyre: «Forandre for å bevare». 

TIDSRIKTIG SAMFUNNSOPPDRAG
– Samfunnsoppdraget vårt – å skape trygge og gode 
boliger for våre medlemmer – står like sterkt i dag 
som det alltid har gjort. Jeg reagerer på dem som 
prøver å omtale «gullalderen til bolig byggelagene» 
som noe som tilhører fortiden. Dette er for det 
første defensivt, men enda viktigere: Det er feil! 
 Boligbyggelagene har aldri hatt flere medlemmer 
enn hva vi har i dag. Borettslagsleilighetene utgjør 
en større andel av boligmassen enn den noen gang 
har gjort. Borettslag er en moderne og tidsriktig 
måte å bo på, og de  utfordringene samfunnet står 

I flere tiår har Bonord endret seg etter hvert som samfunnet har endret seg.  
Nå handler utfordringen om å komme endringene i forkjøpet.
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Bonorddirektør 
Kurt Figenschau 
mener det er 
nødvendig for 
Bonord å endre 
seg, for å fortsatt 
kunne utføre 
oppdraget for 
medlemmene. 

overfor «roper» på det vi i Bonord kan tilby med vår 
modell, mener direktøren. 

Forutsetningen for å kunne etterleve eget ideal, 
handler om viljen til endring – for å kunne svare på 
de nye utfordringer som vil komme – ikke minst som 
direkte krav fra myndighetene. 

– Noen av de kravene vi kan forvente, er knyttet 
opp mot klimaendringene. Vi må skape nye og mer 
klimavennlige måter å bygge på. Men i tillegg må vi 
planlegge bomiljøene slik at det er mulig å etterleve 
en høy klimastandard også etter at bygget er ferdig
stilt, og vi må være i stand til å påta oss en aktiv 
rolle for at også eldre bygningsmasse gjøres mer 
klimavennlig, mener han. 

KRAV – OG IDEALER
– Og det som ikke blir formulert som konkrete krav?

– Veldig mye av de store samfunns utfordringene 
griper direkte inn i egenarten til Bonord. Vi må 
bidra til at førstegangsetablerere kommer seg 
inn i boligmarkedet, fordi dette er et område der 
vi faktisk kan utgjøre en forskjell. Vi må være en 
aktør som forstår de moderne familie mønstrene, 
som krever et helt annet boligtilbud enn det som 
tidligere var vanlig. Vi må være en aktør som bidrar 
til inkludering og som hindrer utenforskap, fordi 
dette er en av vår tids største utfordringer. Vi må 

være en aktiv tilrettelegger for nærmiljøer som 
bidrar til sosial og fysisk aktivitet og bedret folke
helse, fordi dette kan redusere enorme kostnader 
for samfunnet. Alt dette krever store endringer fra 
vår side – ikke fordi Bonord skal bli noe nytt og 
annerledes, men fordi vi skal fortsette å være det vi 
alltid har vært!  

nnn Det finnes i dag mer enn 2,6 millioner ulike boliger i Norge – bebodde 
og ubebodde. Av dette utgjør leilighetene i ulike borettslag 21,8 prosent. 
Borettslags leilighetene har år for år økt sin andel, fordi dette er en moderne 
og fremtidsrettet måte å bo på.                    (KILDE: SSB/NBBL)
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Pål Wilhelmsen vet at det kan være smertefullt å gjøre store endringer i kooperative forretningsforetak som Coop og Bonord. Men 
han mener det viktigste er å gjøre de grepene som tjener medlemmene. 
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I GÅR:

nnn Bolig-
byggelagene 
var sentral i 
samfunns-
byggingen, men 
ble hensatt til   
primært drive
med forvaltning 
etter deregule-
ringen.

I DAG:

nnn Må 
modernisere 
eget medlems-
demokrati, slik 
topp fotballen 
og dagligvare-
handelen fra 
før av har vært 
tvunget til å 
gjøre.

I MORGEN:

nnn Beveger 
seg på nytt inn 
i rollen som 
samfunns-
aktør, i arbeidet 
med å løse nye 
samfunns-
utfordringer.

Du og dine: Du er kanskje ingen aktiv deltaker på generalforsamlingene, men setter likevel 
pris på medlemsdemokratiet. Du forventer at Bonord skal fremstå som en trygg aktør,  

men samtidig også ta posisjon som utbygger – selv om dette medfører risiko. 

– Selv vil jeg være forsiktig med å trekke sammen
likningene mellom forbrukersamvirket og bolig
samvirket for langt. Det finnes interessante 
likheter, men også sentrale forskjeller vi også 
må være oppmerksom på. Begge er kooperative 
forretnings foretak. Det er et sentralt fellestrekk. 
Dette betyr at overskuddene ikke forsvinner som 
utbytte til rike eiere, men reinvesteres i selskapet. 
Men like viktig: Begge er forretningsforetak. Hvis vi 
ikke klarer å drive sunn forretning, klarer vi heller 
ikke å utføre oppdraget for medlemmene våre, 
påpeker han. 

PREGET AV DEREGULERINGEN 
Han begynte som regnskapssjef i det som den 
gang het Tromsø Samvirkelag tilbake i 1992, etter 
tidligere å ha jobbet i et regnskapsbyrå. I Bonord 
tiltrådte han som styreleder i det som den gang het 
Tromsø Boligbyggelag i 2001, etter tidligere å ha tjent 
i styret til Storelva borettslag. Verken  samvirkelaget 
eller  boligbyggelaget fremsto som skinnende 
suksesshistorier da han begynte: Samvirkelaget 
var stadig forbundet med et noe sidrumpet image, 
med  krambuliknende vareutvalg og kjedelige, 

DEREGULERING
KILDE: Pål Wilhelmsen, styreleder i Bonord, 

og kooperativ veteran. 

LOKASJON: I Kroken, bydelen som ble helhetlig 
planlagt før bygging, i stor grad av 
Bonord. 

UTFORDRING: Hvordan boligbyggelagene kan 
 gjenerobre sin samfunnsrolle, og 
utvikle medlemsdemokratiet.

Den humpete veien fra 
samvirke til konsern

Knapt noen kjenner den kooperative forretningsmodellen bedre enn  
Pål Wilhelmsen. Gjennom en mannsalder har han deltatt på revolusjonen i Coop. 

Og som styreleder deltar han på den samme reisen i Bonord. 

hvite handlenett med det store, oransje S’en. 
 Boligbyggelaget befant seg stadig i knestående: 
Etter at bolig markedet ble deregulert på midten av 
1980tallet og myndighetene i tillegg stilte langt 
tøffere krav om egenkapital til utbyggings aktørene, 
reduserte dette mulighetene for å delta som 
utbygger, noe som i sin tur svekket lønnsomheten 
og evnen til å ta risiko. 

– For samvirkelaget var det konkurranse
situasjonen som tvang fram endringer. Det måtte 
gjøres dramatiske grep for å kunne henge med mot 
tøffe utfordrere, og det ble nødvendig å trekke til seg 
de tre K’ene: Kompetanse, kapital og kjedefordeler. 
Dette kunne ikke de små, lokale  samvirkelagene 
klare på egen hånd, og det ble nødvendig å slå seg 
sammen for å bli større – og etterpå slå sammen de 
store samvirkelagene for å bli enda større, forklarer 
han. 

Utgangspunktet i Bonord var annerledes, men 
utviklingen som betydde økte krav til kompetanse, 
kapital og kjedefordeler var likevel det samme, 
mener han, om prosessen som førte til fusjonene 
mellom Tromsø, Harstad og Hammerfest. 

– Forandringer er ikke alltid populært?
– Nei, av og til fører forandringer støy med seg, 

det er riktig, men akkurat disse prosessene var 
helt nødvendig – ikke for å bedre lønnsomheten for 
å betale utbytte, men for å kunne etterleve selve 
formålet med virksomheten, sier han. 

DE STORE FORSKJELLENE
I dag er både Coop Nord og Bonord aktører som 
både står stødig økonomisk, og som etterlever 
formålet for sine medlemmer. Men på veien til et 
nytt og et mer attraktivt image, har de to medlems
eide  selskapene valgt hver sin vei. Dette er viktige 
forskjeller. 
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– I Coop har vi snevret inn virksomheten vår, og 
vi konsentrerer oss først og fremst om dagligvarer. 
Da forretningssenteret i Kroken åpnet tidlig på 
1970tallet, besto dette av mange butikker som 
var eid av Tromsø Samvirkelag, og som illustrerte 
hvor mangfoldig virksomheten vår var den gangen, 
med spesialforretninger innenfor klær, sko, interiør 
og sport, for eksempel. Vi drev jo også bensin
stasjoner på den tiden. Nå konsentrerer vi oss om 
dagligvarer, og begrenser faghandelen stort sett til 
bygg. Men medlemsfokus og egenart står likevel 
fortsatt veldig sterkt i Coop, gjennom kjøpeutbytte 
og kjøps registreringer, der digitale verktøy gjør det 
mulig å registrere kjøp i Coopbutikker over hele 
landet, forteller han. 

Endringene i Bonord har pekt i motsatt retning. 
Der Coop har konsentrert virksomheten om en 
definert kjernevirksomhet, har Bonord opprett
holdt et mangfold av tjenester, som alle er 
konkurranse utsatt, men som også har betydning 
for  medlemmene. I tillegg har Bonord også etablert 
nye tjenester. 

– Det er jo formålet med virksomheten som 
er det overordnede: I Bonord er formålet å skaffe 
trygge og gode boliger til medlemmene, og å være 
til stede for medlemmene «fra vugge til grav», ikke 
bare frem til boligblokka er ferdig utbygd. Det er 
dette som skiller Bonord fra alle andre  utbyggere, 
og alt vi i Bonord bedriver er knyttet til dette 
formålet, mener han. 

Det kan høres ut som slagord og klisjeer, men 
styrelederen insisterer på det motsatte; «Fra 
vugge til grav» er et ideal med et svært konkret 
innhold. 

– Jeg pleier å lese medlemsmagasinet «BOLYST», 
og særlig leser jeg reportasjene om folk som har 
bodd i samme borettslag i 20, 30 og 40 år og 
som ikke har ønsket å flytte fra bydelen, selv om 
mulighetene har bydd seg. Disse historiene har 
gjort inntrykk på meg, fordi de forteller om verdien 
av tilhørighet – det å høre til et sted – som noen 
enda mer verdifullt enn hva som kommer frem i 
markedsundersøkelser og salgsstatistikker. Dette 
er en del av egenarten vår, insisterer han. 

– EN FANTASTISK SPENNENDE TID
– Men i hverdagen preges likevel virksomheten til 
Bonord av et ganske enøyd fokus på det forretnings
messige, og etablering av en ganske lang rekke 
datterselskaper?

– Ja, men etableringen av datterselskaper er 

mer praktisk begrunnet enn det er en strategi for 
spekulasjon og reduksjon av risiko. Bonord skiller 
ikke ut «risikabel aktivitet» til et datterselskap for å 
spekulere i at dette kan slås konkurs hvis det ikke er 
lønnsomt. Vi har absolutt ingen strategi om å løpe 
fra regningene våre, hevder han. 

Kooperativveteranen Pål Wilhelmsen beveger seg 
rundt i Blåkollen borettslag – det eldste borettslaget 
i bydelen Kroken, som langt på vei ble planlagt og 
utviklet av Bonordforløperen Tromsø Boligbyggelag. 
I tillegg til at selve boligene var usedvanlig fremtids
rettet planlagt, var også Kroken som bydel så godt 
planlagt at den gjerne kan omtales som «juvelen i 
Bonordkrona». 

– Tror du vi noen gang vil oppleve at Bonord får 
mulighet til å utvikle en hel bydel, slik tilfellet var 
med Kroken?

«Sposen» var 
selve symbolet 
på de gamle 
samvirke
lagene: Trygt 
og tilstede
værende, men 
absolutt ikke 
trendy.

Kroken ble reist som en hel bydel – ikke bare et 
utbyggings prosjekt.

Dugnad i Kroken på tidlig 1980tall. I bakgrunnen 
ligger flere av de bydelsfunksjonene flere moderne 
bydeler savner; fotballbane, skole, idrettshall, 
 svømmehall, legesenter og bibliotek. 

Jeg har tro på at Bonord kan gjenerobre rollen som en sentral og foretrukket 
utbygger i både Tromsø, Harstad og Hammerfest. Jeg tror vår egenart og 
kompetanse vil være etterspurt
PÅL WILHELMSEN, STYRELEDER I BONORD
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– Nei, dessverre, jeg tror ikke noen vil få tilgang på 
så mye areal som det vil kreve å planlegge, utvikle 
og bygge en hel bydel. Men jeg har tro på at Bonord 
kan gjenerobre rollen som en sentral og foretrukket 
utbygger i både Tromsø, Harstad og Hammer
fest. Jeg tror vår egenart og kompetanse vil være 
etterspurt, sier han, og påpeker at mulighetene for å 
kunne spille rollen som utbygger naturlig vil henge 
sammen med evnen til å drive lønnsomt og å bygge 
en egenkapital som er solid nok til at det er mulig å 
påta seg den risikoen det innebærer å ta ansvar for 
store utbygginger. 

– Vi står midt i store forandringer, og har gjort det i 
noen år nå. Noen av endringene har ført litt støy med 
seg, men jeg synes det er spennende og inspire
rende å se at Bonord har blitt en aktør det lyttes til 
i samfunnsdebatten og som folk har meninger om, 
sier han. 

Han har vært med på mye, Pål Wilhelmsen, så 
derfor er det grunn til å løfte på øyenbrynet når han 
så tydelig erklærer at det som skjer i Bonord er noe 
han synes det er veldig artig å være med på. 

FORNYET MEDLEMSDEMOKRATI
– Men hvor artig er det å skulle gjøre nye, dramatiske 
endringer i medlemsdemokratiet i Bonord?

– Jeg vet ikke hvor dramatisk endringene trenger 
å være, men det er helt klart at vi må foreta oss noe 
for å øke deltakelsen i medlemsdemokratiet – og 
særlig på generalforsamlingene våre. Når oppmøtet 
blir kritisk lavt, har vi ingen trygghet for at gene
ralforsamlingen er representativ, og da har vi et 
problem. Dette må vi løse, erklærer han, og smiler 
litt:

– Det er litt paradoksalt, dette: I dag møter det 
kanskje bare en håndfull delegater på general
forsamlingen, men jeg husker de årene da det 
virkelig var kritisk for boligbyggelaget, og det var 

god grunn til å være bekymret for økonomien 
vår. Den gang måtte vi leie Scandic hotell, og det 
møtte flere hundre delegater på generalforsam
lingen.  Debattene var jo heftige, men vi trengte 
ikke være i tvil om hvorvidt deltakerne på general
forsamlingen var representative for holdningene ute 
blant medlemmene. Det hadde jo vært litt artig om 
engasjementet var like sterkt i de periodene hvor 
det gikk bra med Bonord, sier han. 

Pål Wilhelmsen foran Kroken forretningssenter, som en gang besto av et 
mangfold av spesialforretninger, mange eid av Coop Nord. I dag har Coop 
Nord konsentrert virksomheten sin om dagligvarer.

nnn Fremstillingen av de kollektive og kooperative bevegelsene som noe 
som forbindes med 1970-tallet, stemmer ikke med virkeligheten. Både 
idretten, samvirkelagene og boligbyggelagene har fortsatt  imponerende 
medlemstall, men alle disse organisasjonene har modernisert seg kraftig 
underveis. På de siste ti årene har det samlede medlemstallet i boligbygge-
lagene økt med 34,9 prosent. 
(KILDE: NIF, COOP NORGE, NBBL)

Folkebevegelsene fortsatt folkelige
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Fusjonen mellom boligbygge lagene i Tromsø, 
Harstad og Hammerfest er den største endringen i 
Pål Wilhelmsens tid som styreleder i Bonord. Mange 
var den gang kritisk, men ser i dag nytten av forente 
krefter.
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Du og dine: Du merker allerede i dag at vi lever tettbygd.
I fremtiden vil fortettingen fortsette – og samtidig må vi sikre  

gode møteplasser og at vi alle får tilgang på fri natur.

I GÅR:

nnn Urbani-
seringen har 
pågått i flere 
hundre år; 
det er i vårt 
århundre at 
den har blitt så 
tydelig.

I DAG:

nnn I dag er 
fortettingen 
kommet så 
langt at mangel 
på møteplasser 
skaper helse-
utfordringer.

I MORGEN:

nnn  Fremtiden 
kombinerer 
effektivitet med 
muligheter for 
utfoldelse.

Hun har ikke selv direkte tilknytning til  universitetet, 
men står på campus i Breivika fordi UIT har vært 
den viktigste pådriveren av boligmarkedet. Veksten 
til universitetet vil kreve at både Tromsø og andre 
nordnorske byer fortsatt må bygge tett og høyt. 

LEVE GODE LIV
– Målet er å skaffe gode boliger og å bidra til at folk 
kan leve gode liv. I løpet av alle mine år som eien
domsmegler har jeg fått inngående kunnskap om 
de fleste store utbyggingsprosjektene. Jeg har sett 
hva som har vært mindre vellykket – og hva som 
fungerer veldig godt, sier hun. 

Hun var med allerede fra planleggingen av 
«Strandkanten» – en massiv utbygging som i dag av 
mange er utskjelt som, både på grunn av størrelsen 
og på grunn av mangelen på friarealer. 

– «Strandkanten» skulle bli et nordnorsk svar på 
Aker Brygge, med nærhet til havet, en etterlengtet 
strandpromenade og med kafeer og restauranter 
som attraktive møteplasser. Hvis man skal lære 
noe av denne utbyggingen, så er det at man 
risikerer å miste noe dersom en utbygging skal 
involvere veldig mange ulike aktører, der det ikke 

Tettere, trangere, høyere.
Og mange, mange flere
Hvordan skal vi bygge fortettet og effektivt, og samtidig klare å skape  

åpne rom og viktige møteplasser? Ruth Norstrøm Angelsen  
mener svaret kan ligge i historien.

De første beboerne flyttet inn i «Hesteskoblokka» 
i Hammerfest i 1963. Med sine 124 leiligheter var 
dette den største boligblokka i NordEuropa, og den 
fremste symbolet på urbaniseringen av NordNorge.

er noen som har et overordnet ansvar for helheten, 
påpeker hun.

EN HISTORISK SUKSESS
I dag er hun dypt engasjert i utbyggingsprosjektet 
«Øvre Kroken», som hun mener hviler på en historisk 
suksess.

– Jeg husker Kroken som bydel fra min egen 
barndom, og når jeg i dag studerer hvordan bydelen 
ble planlagt for over 50 år siden, blir jeg imponert 
over viljen og evnen til helhetstenkning: Plasse
ringen og nærheten til naturen, planleggingen av 
infrastruktur og servicefunksjoner; alt det som førte 
til at folk hadde det de trengte i sitt eget nærmiljø, 
sier hun, og ramser opp eksempler som et stort 
utvalg av butikker, en egen helsestasjon, tannlege, 
svømmehall, bibliotek – og så videre. 

– Jeg mener det har vært samfunnsøkonomisk 
ulønnsomt å legge ned velferdstilbudene i bydelene, 

URBANISERING
KILDE: Ruth Norstrøm Angelsen,  

direktør Eiendomsmegling.

LOKASJON: Campus Breivika, forutsetningen 
for befolkningsvekst og ung 
 befolkning

UTFORDRING: Å kombinere behovet for mange 
nok boliger, men utvikling av arealer 
til gode møteplasser. 
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Ruth Norstrøm Angelsen på Campus Breivika. Universitetet i Tromsø har mer enn noen bidratt til befolkningsvekst, og behovet for 
at det må bygges nytt og tett også i årene vi har foran oss. 

nnn På verdensbasis startet urbaniseringen i opplysningstiden, og i Norge 
skjøt utviklingen fart etter krigen – da industrien ble  effektivisert.   
(KILDE: STORE NORSKE LEKSIKON)

1801 1900 1946 2019 2021

og håper denne trenden kan snus. Jeg mener ideen 
om å utvikle hele bydeler, vil være mye av svaret 
på de utfordringene vi i dag står overfor i boligmar
kedet, sier hun. 

MODERNISERT TRADISJON
Utfordringene er store og mange, og flere er dess
uten i strid med hverandre. Høyre priser gjør at 
ungdom har problemer med å etablere seg, noe som 
krever at det bygges mye. Hensynet til klima krever 
at det må bygges tett. Og krav om nok arealer til 
fysisk og sosial utfoldelse, gjør at det må bygges 
enda tettere. 

– Svarer et prosjekt som «Øvre Kroken» på disse 
 utfordringene?

– Ja! At vi bygger i en bydel som finnes fra før 
av, gjør at vi kan basere oss på eksisterende 
infrastruktur, og dette er særlig viktig i et miljø
perspektiv, mener hun. 

Våre grunnleggende behov er de samme som 
for femti år siden, men eksemplene er annerledes. 
 Postkontoret og spesialbutikkene er ikke lenger 
viktige møtesteder. 

– Vi må etablere nye møteplasser, og vi må 
planlegge for større mangfold, fordi de tradisjonelle 

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Norge I byen På bygda

fireromsleilighetene ikke lenger dekker alle behov. 
Derfor bygges «Øvre Kroken» med alt fra 40 til 150 
kvadratmeters leiligheter. Vi tenker moderne, og 
baserer oss på en historisk suksess, forklarer hun.

Folk flest bor i by
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Avtroppende regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, mener økt mangfold vil være det neste viktige steget i globaliseringen, og 
at dette også kan bidra til å løse de viktigste utfordringene for NordNorge. 
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Du og dine: Globaliseringen høres fjernt ut, men i hverdagslivet rundt deg finnes en 
rekke eksempler på hvordan globaliseringen påvirker deg; strømregninga du får, 

en pandemi som har endret hele hverdagen, klimaendringene som kommer  
til å kreve tiltak – og konsekvensene av en krig i Ukraina.

I GÅR:

nnn Nord-Norge 
har alltid vært 
 internasjonalt 
orientert – 
 gjen nom 
pomorhandel og 
eksport av fisk. 
Med universitets-
utbyggingen ble 
engelsk som 
arbeidsspråk 
også mer vanlig.

I DAG:

nnn Norge 
preges av inter-
nasjonale avtaler, 
som EØS-avtalen, 
noe som skaper 
store muligheter 
og som stiller 
høye krav. 

I MORGEN:

nnn Internasjo-
nale standarder 
vil prege måten vi 
bygger-, handler- 
og bor på – og 
internasjo nale 
markeds-
svingninger vil 
bidra til å avgjøre 
kostnadene. 

Skepsisen til globaliseringen kan fremstå som 
særlig stor i NordNorge, og dette er et av mange 
paradokser ved landsdelen. 

– På den ene siden er vi i NordNorge veldig 
stolt over den historiske erfaringen vi har med 
 internasjonal handel, som med fiskeeksport og 
pomorhandel, og vi er bevisste på vår geopolitiske 
betydning. Samtidig har motstanden mot EU 
alltid vært sterk i nord, og EUmotstanden preger 
den generelle diskusjonen om globalisering. 
Når ordene lett blir store og sterke, kan det være 
vanskelig å få øye på de viktige nyansene,  

Verden er markedsplass. 
Og arbeidsplass

Hver eneste gang du slår inn en spiker, skrur på en lysbryter eller ringer en 
telefonsamtale, er du en del av et globalt marked. Globaliseringen preger 

hverdagen, selv om du selv lever hverdagen lokalt. 

mener avtroppende regiondirektør i NHO Arktis, 
Målfrid Baik. 

ET ENDRET NORD-NORGE
For å holde fast ved nyansene, så har ikke bildet 
vært konstant. Noen utslag av globalisering skaper 
naturlig støy, som en brå økning i strømprisene. 
Andre konsekvenser av globaliseringen er blitt 
en tilnærmet naturlig del av hverdagen vår, som 
at Norge har vært en del av et felles europeisk 
arbeidsmarked i et kvart århundre. Og så er det 
til slutt også noen utslag vi ikke umiddelbart 
forbinder med globalisering, men som likevel 
preger hverdagen vår: Som at kostnadene på 
 materialer har bidratt til en sterk økning i bygge
kostnadene, blant annet som følge av billeangrep 
på skogene i de store tømmerprodusentene 
Canada og Tsjekkia. Dette har gitt et tilbud og 
høyere priser på trevirke. 

– Men det hører også med til bildet at folk i 
 NordNorge har endret seg selv og sine  holdninger 
i løpet av 1020 år, påpeker NHOdirektøren, 
og nevner vinterturismen og pandemien som 
 eksempler på sentrale kulturendringer innenfor 
både gründerskap og omstillingsevne. Tidligere 
scoret NordNorge lavt på begge disse faktorene. 

GLOBALISERING
KILDE: Målfrid Baik, avtroppende region

direktør i NHO Arktis. 

LOKASJON: På kontoret, i en hverdag med beina 
i NordNorge og bevisstheten i hele 
verden. 

UTFORDRING: Hvorfor distanserer vi oss til 
globaliseringen? Og hvordan vil 
globalisering prege hverdagslivet i 
nordnorske borettslag?

Å skape gode lokalmiljøer og trygge bomiljøer er helt 
avgjørende for å være attraktiv i den aller tøffeste globale 
konkurransen – konkurransen om mennesker; arbeidskraft 
og kompetanse
MÅLFRID BAIK, AVTROPPENDE REGIONDIREKTØR I NHO ARKTIS   
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Findus 
fabrikken i 
Hammerfest 
var et symbol 
på hvordan 
NordNorge har 
hatt en posisjon 
i den globale 
handelen i 
generasjoner. 

nnn Til syvende og sist er det eksportinntektene vi lever av, og når inntektene fra olje og gass holdes 
utenfor har Norge fortsatt et stort underskudd på handelsbalansen med utlandet. Tall i millioner. 

     (KILDE: SSB)

Underskudd i fastlandseksporten

– Vinterturismen bidro til at det ble skapt 
veldig mange nye bedrifter som rettet seg mot et 
internasjonalt marked. Svært mange av de som 
skapte disse bedriftene viste dessuten evne til 
 langsiktighet, tålmodighet og endringsvilje, i et 
marked som har gått i bølger. I NordNorge har vi 
lenge hatt uttrykket «Vi står han av», men vi har sett 
at dette slett ikke bare betyr «vi står i ro», påpeker 
hun. 

TRENGER GODE BOMILJØER
Og hvis du lurer på hvor stor betydning globalise
ringen har for boligbyggelag og borettslag, er svaret 
fra NHOdirektøren tilnærmet likt dette: «Alt».

– Å skape gode lokalmiljøer og trygge bomiljøer 
er helt avgjørende for å være attraktiv i den aller 
tøffeste globale konkurransen – konkurransen 
om mennesker; arbeidskraft og kompetanse. 
 Globaliseringen pågår jo ikke uavhengig av andre 
drastiske endringer, som urbanisering og digitalise

ring, og i NordNorge sliter vi, fordi vi opplever sterk 
 fraflytting. Tidligere kunne befolkningsveksten i byer 
som Tromsø og Alta kompensere for fraflyttingen 
fra de mindre tettstedene, men nå er ikke lenger 
veksten i byene sterk nok. Vi er tvunget til å tenke 
nytt, mener hun. 

– Hva slags nytenkning kreves?
– Vi må som en start bli flinkere til å se bo og 

arbeidsregioner i et større bilde enn vi har fått til 
frem til i dag – der vi har latt kommunegrensene 
stå som skarpe skiller. Ved bedre kommunikasjon 
vil flere kunne nyte godt av flere av de kvalitetene 
landsdelen kan tilby – uten å bli tvunget til å velge 
bort ting, enten dette er nærhet til natur eller til egne 
røtter og identitet, eller nærhet til urbane miljøer 
eller faglige utfordringer. Vi må dessuten hele tiden 
jobbe for å skape det vi vet betyr mye for å skape 
trivsel, og som ofte fremstår som abstrakte verdier 

Europa
Eksport _________  384 885
Import __________  541 704
Handelsbalanse _  -156 819

Afrika
Eksport _________  45 204
Import __________  19 250
Handelsbalanse _  9 819

Asia
Eksport _________  80 220
Import __________  179 814
Handelsbalanse _  -99 594

Nord/Mellom- Amerika
Eksport _________  45 204
Import __________  83 915
Handelsbalanse _  -38 711

Sør-Amerika
Eksport _________  8 709
Import __________  20 924
Handelsbalanse _  -12 214

TOTALT
Eksport ___________ 541 140
Import ____________ 838 348
Handelsbalanse __ -297 208

EKSPORT FORDELT PÅ FYLKER
Viken ________________  7,5 %
Oslo _________________  2,2 %
Innlandet ____________  2,5 %
Agder ________________  9,9 %
Rogaland ____________  9,2 %
Vestland _____________  20,9 %
Møre og Romsdal ____  9,6 %
Trøndelag ____________  6,6 %
Nordland ____________  7,8 %
Troms og Finnmark __  4,1 %
Flere fylker ___________  6,1 %
Reeksport____________  11,1 %
Uoppgitt fylke ________  2,6 %

EKSPORT FORDELT 
PÅ VAREGRUPPER
Matvarer ____________ 10 524
Fisk ________________ 116 610
Råvarer _____________ 27 154
Brenselsstoffer ______ 93 807
Kjemiske produkter __ 71 445
Bearbeidede varer ___ 107 602
Maskiner ___________ 83 489
Ferdigvarer _________ 30 510
Totalt _______________ 541 141

Tromsøs OLsøknad til 2014 og 2018 bidro til å styrke 
bevisstheten om NordNorges posisjon i verden. 
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Veksten av 
universitets
miljøet, både 
i Tromsø og 
resten av lands
delen, bidro til 
å øke andelen 
som benytter 
engelsk som 
arbeidsspråk 
på nordnorske 
arbeidsplasser. 

I NordNorge 
har skepsisen 
til globalisering 
tilsynelatende 
vært sterk. – 
Når ordbruken 
i debattene blir 
sterk, kan det 
være vanskelig 
for mange å 
oppdage nyan
sene i debatten, 
påpeker Målfrid 
Baik. 

i det vi omgir oss med, som moderne design, et 
mangfoldig kulturtilbud, sentrale identitetsmarkører 
– og så videre, reflekterer hun. 

Om NordNorge skal kunne ta sin posisjon i en 
global konkurranse, handler ikke utfordringen bare 
om å stoppe fraflyttingen, men også om å skape 
tilflytting – fra resten av landet og resten av verden. 
Og om ikke oppgavene løses ved hjelp av innflytting 
og arbeidsinnvandring alene, så må utfordringen 
løses gjennom god forvaltning av den  menneskelige 
kapitalen: At folk får være til nytte. Kanskje kan 
 NordNorge få hjelp til dette fra uventet hold – av 
globaliseringen i seg selv. 

DIREKTIV FOR MANGFOLD
– Vi har forholdt oss til en lang rekke av inter
nasjonale direktiver allerede, og hvis vi er flinke til å 
utnytte mulighetene som ligger i disse direktivene, 
kan dette bli en suksessfaktor for oss i NordNorge, 
mener Målfrid Baik. 

«Direktiver fra Brussel» er et begrep som ikke 
gir spesialt gode assosiasjoner i NordNorge, men 
flere av EUdirektivene har likevel vært viktig for 
hverdags livet vårt. Ett eksempel er «GDPR», som 
sikrer oss mot at våre personlige data kan komme 
på avveie og misbrukes.

– Bærekraft er det viktigste begrepet i vår 
 generasjon, og bærekraft vil prege rammene vi skal 
forholde oss til i overskuelig fremtid. Vi er nødt til å 
ta hensyn til bærekraft både i et klimaperspektiv, 
den økonomiske bærekraften og den sosiale 
bærekraften. Det er ingen dristig spådom å antyde 
at vi kan forvente et EUdirektiv som omhandler 

mangfold. Selv om vi med rette kan hevde at norsk 
arbeidsliv holder en høy etisk standard og er preget 
av demokrati og medbestemmelse, er også det 
norske arbeidslivet fortsatt for dårlig på mangfold. Vi 
kan gjerne omtale det som «blendahvitt». Kjønns
fordelingen er fortsatt skjev, og vi har langt igjen før 
vi har klart å inkludere og integrere nye grupper inn i 
arbeidslivet, sier hun. 

– Manglende mangfold skaper utfordringer både 
i arbeidslivet selv, og i samfunnet som en større 
helhet, og disse utfordringene er så tydelige at de vil 
bli møtt med formelle krav. Men hvis vi i NordNorge 
klarer å være i forkant, så kan det gi oss fortrinn – og 
også kunne bidra til å løse flere av de utfordringer vi 
har i utgangspunktet, sier hun. 

Slik vil muligens neste kapittel i globaliseringen 
tegne seg – og prege både arbeidsplass og nabolag. 

EKSPORT FORDELT 
PÅ VAREGRUPPER
Matvarer ____________ 10 524
Fisk ________________ 116 610
Råvarer _____________ 27 154
Brenselsstoffer ______ 93 807
Kjemiske produkter __ 71 445
Bearbeidede varer ___ 107 602
Maskiner ___________ 83 489
Ferdigvarer _________ 30 510
Totalt _______________ 541 141
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Du og dine: Du har grepet begjærlig alle de mulighetene digitaliseringen har gitt deg 
til å kunne velge varer og tjenester. Men samtidig savner du nærtilbudene  

du husker fra gamle dager – der det sto en betjening bak en disk.

Farvel romantikk.
Velkommen PIN-kode

I GÅR:

nnn Digitali-
seringen ble 
drevet for å 
effektivisere 
registre, og til 
bruk i under-
holdning – som 
lagring av 
musikk og til 
bruk av data-
spill.  

I DAG:

nnn Digitali-
sering er et 
verktøy for 
handel av 
både varer 
og tjenester, 
gjennom bruk 
av internett.

I MORGEN:

nnn  Digitali-
sering vil i enda 
sterkere grad 
tilrettelegge 
arbeidsplassen, 
som i stor grad 
vil kunne være 
stedsuavhengig. 

I løpet av de 14 årene Kjell Magnar Lekang har vært ITansvarlig i Bonord,  
har hele verden endret sitt forhold til digitalisering. 

– Måten vi utvikler og investerer i ny teknologi er 
helt annerledes i dag enn tilfellet var for ti år siden, 
forteller han. 

Tidligere var digitale tjenester knyttet til de store 
prosjektene; de som favnet hele landet og som 
skulle «bli helt ferdig om ett år». I dag har man 
 muligens erkjent at teknologisk utvikling aldri blir 
«helt ferdig». 

UTVIKLING MED KUNDEKONTAKT
– I mange år var vi prisgitt de store leverandørene, 
og hva disse kunne tilby oss som selskap. Det 
som våre lokale medlemmer hadde behov for å 
få på plass, nådde ikke alltid opp på prioriterings
lista til dem som skulle utvikle for et nasjonalt 
marked. Når utviklingsarbeidet i dag pågår mer 
 kontinuerlig, kan vi større grad tilpasse tilbudene 
til kundenes behov, enten dette er styremed
lemmer, medlemmer eller beboere. Vi får et bedre 
samsvar mellom det kundene etterspør og det vi 
leverer, forklarer han. 

Tilbud og etterspørsel innenfor tjenester som så 
raskt er i endring, er en krevende øvelse, for selv
sagt er det ikke nødvendigvis samsvar mellom «vil 
ha» og «trenger». For å vite hva man trenger, er det 

DIGITALISERING
KILDE: Kjell Magnar Lekang, ITansvarlig i  

Bonord. 

LOKASJON: Serverrom, mer preget av  kapasitet 
og ideell temperatur enn av 
menneskelig varme.  

UTFORDRING: Hvordan digitaliseres Bonord, 
og hvordan skal dette gi nytte til 
medlemmene?

1984 var starten for ITalderen for Bonord i Harstad, 
da HaBo innførte «EDB» som verktøy for administra
tive rutiner.                 (FAKSIMILE, HA-BO 50 ÅR)

nødvendig med en viss kunnskap, og kanskje er 
det innenfor digital kompetanse i befolkningen at 
utviklingen har beveget seg raskest de siste årene. 

FÅ «DIGITALE TAPERE»
– Den digitale kompetansen har eksplodert. Det 
er ikke så lenge siden vi bekymring snakket om 
«digitale tapere», og særlig gjaldt dette de eldste 
blant oss, men dette snakker vi ikke så mye om 
i dag. Internett er et verktøy alle generasjoner 
bruker, og BankID er noe de fleste er bekvem med. 
Denne endringen betyr naturligvis mye for oss og 
vår måte å jobbe på. Forventningene til de digitale 
tjenestene våre blir tydeligere, sier han, og nevner 
et eksempel: 

– Når Bonord fortsatt tilbyr et kundesenter der 
kundene får mulighet til å treffe levende mennesker 
som kan svare på spørsmål, så gjør vi dette for å 
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2015 2017 2019 2021

Bruk av internett siste tre mnd 96 % 96 % 98 % 99 %

Bruk av internett til e-post 90 % 91 % 93 % 96 %

Bruk av internett til banktjenester 89 % 91 % 94 % 95 %

Kjøpt/bestilt film/musikk 31 % 42 % 48 % 63 %

Kjøpt/bestilt klær/sportsartikler 38 % 44 % 49 % 52 %

ITsjef Kjell 
Magnar 
Lekang mener 
 utviklingen i 
digital kompe
tanse blant 
folk flest er 
den største 
IT  revolusjonen 
de siste årene. 

kunne tilby en høy servicegrad – ikke fordi vi ikke tror 
Bonordmedlemmene har ITkunnskaper, eller at vi 
selv ikke behersker robotløsninger, sier han. 

– Men det er ikke noe poeng å være først med det 
siste når det gjelder digitale løsninger?

– Å være den første til å lansere nye digitale 
løsninger pleier for det første å være veldig kostbart. 
Det er viktig å være oppdatert og konkurransedyktig, 
men du vinner ikke nødvendigvis noe på å tilby 
løsninger som brukerne ikke er modne for – og slett 
ikke løsninger som lovverket ikke har rukket å åpne 
for, påpeker han. 
  
DET NESTE STEGET
Både Bonord og Kjell Magnar Lekang selv har 
 strategier for ITutviklingen, og også konkrete planer. 
Men ofte må planene endres. 

– Pandemien er jo det beste eksemplet. Brått ble 
hjemmekontor et krav – og bruk av videomøter ble 
vanlig. Dette krevde noen investeringer og endring 
av noen vaner, og selv om de fleste er glad for å 
kunne møtes på fysiske møter og til nærkontakt 
med kolleger, vil mange av de nye vanene leve 
videre. Dette får konsekvenser for oss som selskap 
og som arbeidsgiver, og dette gjelder også for 

måten vi kommuniserer med styrer og medlemmer 
på, mener han. 

– Hva er de viktigste endringene du ser for de 
neste årene?

– For beboerne, medlemmene våre, er det ett 
område som foreløpig har hatt for lite fokus, og 
det er datasikkerhet. Vi må bidra med gode råd og 
løsninger for at hver enkelt av oss ikke blir sårbar for 
datakriminalitet, mener han. 

nnn Hele 99 prosent av Norges  befolkning mellom 16- og 79 år bruker 
 internett regelmessig, og særlig stor har veksten i det siste vært for kjøp av 
film og musikk over nettet.                  (KILDE: SSB)

Alle bruker nettet
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Du og dine: Du benytter deg kanskje ikke av alt som er nytt på markedet,  
men du regner det som selvsagt at du som bor i NordNorge skal få de samme 

valgmulighetene som dem sørpå. Slik har det ikke alltid vært.

De nye løsningene.
Allerede fra dag én

Ved å tilby bildeling, kan Bonord redusere to av de tre største 
 utgiftspostene i husholdningsbudsjettet ditt.

– Vi ser for oss at dette kan bli en viktig tjeneste, 
spesielt i bydeler med lav parkeringsdekning. Det 
er både ønsker og krav om å redusere antallet 
parkeringsplasser i nye utbyggingsprosjekt. Ved å 
erstatte noen av privatbilene med delingsbiler, vil vi 
kunne frigjøre areal som før ble brukt til parkering. 
Det kan gi lavere bokostnader, mener mannen som 
har jobbet som Bonords prosjektleder for  mobilitet 
siden sommeren 2021. Nå når aksjeselskapet 
Mobilitet NordNorge AS blir stiftet med Bonord som 
majoritetseier, går han over i rollen som daglig leder 
der.

I FERD MED Å BREDDES UT
Bildeling er ikke nytt i Norge. De første ordningene 
kom på plass allerede på 90tallet, men delings
tjenester har vært relativt lite utbygd utenfor de 
største byene i Norden. Underleverandøren Move 
About som står for elbiler, elsykler og logistikk rundt 
Bonords ordning, var de første i Norden som leverte 
elbiler for deling, og dette selskapet har vært i drift 
siden 2007.

– Stikkordene for denne tjenesten er bruker
vennlighet og tilgjengelighet. Står bilen der og er 
ledig, kan du booke den på minuttet, samtidig som 
du selvsagt kan bestille den lengre frem i tid og 

MODERNISERING
KILDE: Magnus Johnsen, daglig leder i 

 Mobilitet NordNorge AS. 

LOKASJON: I nybilhall, blant moderne og 
 miljøvennlige biler. 

UTFORDRING: Begrunnelse for bildeling? Mulighet 
eller «hype»?

Slik kan delingsbilene bli seende ut, som i løpet av 
2022 trolig lanseres i Tromsø og Hammerfest.

reservere den for timer, dager eller uker – ved behov, 
forklarer prosjektlederen. I tillegg er det en rekke 
fordeler ved å redusere bilparken og dele mer på 
kjøretøyene. 

400.000 PER PLASS
De tre største postene på ethvert husholdnings
budsjett er kostnadene til bolig, transport og mat. 
Delingsbilene til Bonord kan påvirke to av disse 
direkte.

Det å sette fra seg en bil krever areal, og kostna
dene blir deretter. I sum utgjør en parkeringsplass 
cirka 400.000 kroner av den endelige kjøpesummen 
per leilighet i et nytt boligprosjekt. Da har i tillegg 
utbygger ofte subsidiert denne kostnaden noe.

– Antallet parkeringsplasser driver opp total
prisen på leilighetene. Hvis vi kan redusere antallet 
parkerings plasser kan også boligprisene gå ned, 
forklarer Johnsen og fortsetter:

– Vi vet at mange privatbiler står i ro i de fleste 
av døgnets 24 timer. I gjennomsnitt brukes faktisk 
en vanlig bil bare 28 minutter i løpet av en dag! 
 Statistikk viser at en delingsbil kan erstatte mellom 
9 og 15 privatbiler. 

I GÅR:

nnn Telefon-
utbygging, 
TV-utbygging 
og utbyggingen 
av bredbånd 
og fiber er 
eksempler på 
innovasjoner 
som nådde 
 Nord-Norge 
lenge etter at 
resten av landet 
hadde fått 
tilgang. 

I DAG:

nnn Digital 
teknologi har 
gjort leveran-
sene steds-
uavhengig. 
Miljøvennlige 
tilbud, som 
lånesentraler, er 
tilgjengelig over 
hele landet, så 
fremt det finnes 
marked og 
akører som vil 
påta seg ansvar 
for å starte. 

I MORGEN:

nnn  Innova-
sjon vil fortsatt 
være steds-
uavhengig, og 
bestemmes av 
kreativitet og 
etterspørsel. 
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Bonord har 
etablert  Mobilitet 
NordNorge 
AS og vil gi 
medlemmer og 
andre innbyggere 
i nord et selv
betjent fossilfritt 
mobilitets
tilbud. Her er 
prosjektleder 
Magnus Johnsen 
blant noen av 
bilene som kan 
bli benyttet 
i tjenesten i 
Tromsø.

104.000 I BILHOLD
Ved siden av kostnaden til en parkeringsplass 
tilknyttet egen bolig, kommer forsikring, vedlikehold 
og ulike avgifter knyttet til bilbruken. En utregning 
fra smartepenger.no viser at det koster cirka 104.000 
kroner i året å holde en mellomstor bil i drift. Da er 
utgiftene til drivstoff satt til 20 kroner literen. Dette 
gir i snitt nesten 8600 kroner per måned. Og da er 
ikke utgiftene til parkering, for eksempel på arbeids
plassen, tatt med.

– Vi håper Mobilitet NordNorge kan bidra 
til  generelt lavere utgifter til bil i løpet av et år. 
Gjennom snittsprisen for bildeling ligger i dag på 
rundt 122 kroner per time, og det vil selvsagt bli en 
rabattert pris for Bonordmedlemmer, sier Johnsen.

BÅDE FAMILIE- OG VAREBILER
Mobilitet NordNorge skal tilby elbiler og elsykler i 
ulik størrelse, både familiebiler og varebiler.

– Ordningen fungerer slik at du laster ned en app 
på telefonen din. Den fungerer både til booking og 
som nøkkel for å låse opp sykkel eller starte bil. Du 
reserverer kjøretøyet og leverer det samme sted som 
du hentet det. Hvis ordningen blir populær, håper vi 
å gjøre dette til en A til Bordning. Det vil si at du kan 
levere kjøretøyet et annet sted enn du hentet det.

Johnsen tror tjenesten i starten blir mest populær 
blant unge voksne: De som enten ikke har tatt seg 
råd til å kjøpe egen bil, som er miljøbevisste eller 

nnn Oversikten over hvor mange av døgnets timer 
en bil står parkert, illustrerer mulighetene for bedre 
ressursutnyttelse og reduserte kostnader. 

Gjennomsnittsbilens døgnrytme

som ikke ønsker egen bil på grunn av de store 
 utgiftene til bilhold. 

– Vi håper at dette også kan være et godt tilbud til 
familier som vurderer å kjøpe en bil nummer to, men 
kan unngå det ved å benytte en slik tjeneste.

Mobilitet NordNorge vil tilby delingsbiler og sykler 
i både Hammerfest, Tromsø og Harstad.

28 minutter i bruk

1412 minutter i ro
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Prosjektleder Rune Wara med stenderen to tommer ganger åtte tommer, «totomsåtte», den nye standarden for yttervegger og 
isolasjonstykkelse. 
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– Fra min side blir dette bare et anslag. Men i løpet 
av fem år vil jeg tro at langt over halvparten av de 
boligene vi forvalter har behov for total renovering 
– sannsynligvis er 75 prosent et riktigere anslag, 
mener han. 

For at du skal få en nærmere forståelse av 
 dimensjonene: 75 prosent av alle boligene i Bonords 
forvaltningsområde, betyr altså 9.759 leiligheter. 

HAR PRIORITERT FASADENE
«Behov for totalrenovering» betyr ikke at boligene 
er falleferdige eller farlig å bo i. Men det betyr at 
standarder og dimensjoner har rukket å bli avleggs, 
og at boligene dermed er blitt ineffektive og urimelig 

kostbare å drifte – både for boretts lagene og for hver 
enkelt beboer. 

– Mange borettslag har gjennomført grundige 
renoveringer i løpet av de siste årene?

– Nei, det er dessverre ikke så mange som 
har gjort totalrenoveringer. Men du finner noen 
borettslag som har gjennomført betydelige 
 oppgraderinger, og som har lagt mye penger i 
nye og flotte fasader. Disse endringene har ikke 
 nødvendigvis endret energibruken i boligene, og 
egentlig er dette litt trasig, mener han. 

GRØNT SKIFTE FOR BRUKTBOLIGER
Bevisstheten om «grønn boligbygging» har blitt 
sterkere, og utbyggerne jukser ikke på klima
standarder. Men nybyggene opptar egentlig ikke 
Rune Wara. 

– I arbeidet med å gjøre boliger mer miljøvennlig, 
er nybyggene nesten uinteressant for meg. Krav 
og forskrifter fra myndighetene sørger for at 
 standardene blir høye. Men de aller fleste av oss bor 
i boliger som er eldre, og som ble bygget i en tid da 
bevisstheten om energi økonomisering og klima
avtrykk var en helt annen enn i dag. Det er denne 
enorme boligmassen av bruktboliger vi trenger å 
jobbe med, hvis vi skal bidra til å  redusere energi
bruken, mener han. 

Han legger ikke skjul på at de investeringene som 

I GÅR:

nnn Vi fikk 
innlagt strøm 
som vi brukte 
til belysning. 
Strømmen var 
så kostbar at 
vi varmet opp 
boligen ved hjelp 
av ved fyring. 

I DAG:

nnn Strøm  men 
er blitt billigere 
og er primærkilde 
for oppvarming. 
Samtidig kan vi 
spare på energi-
bruken, ettersom 
boligene er blitt 
bedre isolert.   

I MORGEN:

nnn  Det blir 
vanligere med 
boliger som 
«underfor-
bruker», blant 
annet på grunn 
av integrerte 
løsninger for 
solcellepanel.

Du og dine: Hvis du bor i en nyrenovert bolig, merker du helt klart  
forskjellen på strømforbruket. Denne besparelsen trengs, i høyeste grad, 

for aldri har vi brukt mer energi i de norske husholdningene.

Også gamle hus kan
gjøres effektive

I løpet av veldig få år må hele 75 prosent av alle boligene i Bonords 
 forvaltningsområde totalrenoveres. Det samlede kostnaden vil beløpe seg  

til milliardbeløp, og Rune Wara er blant dem som jobber for at  
 investeringen skal bli håndterlig for beboerne. 

De aller fleste av oss bor i boliger som er eldre, og som ble 
bygget i en tid da bevisstheten om energiøkonomisering og 
klimaavtrykk var en helt annen enn i dag
RUNE WARA, PROSJEKTLEDER

EFFEKTIVISERING
KILDE: Rune Wara, prosjektleder i teknisk 

avdeling, Bonord. 

LOKASJON: I byggvarehandel – med material
dimensjoner som tilfredsstiller 
moderne standard. 

UTFORDRING: Store deler av bygningsmassen 
til borettslagene i Bonord er i ferd 
med å bli gammel, og trenger 
 rehabilitering. 
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venter vil kreve enorme summer – og mener det er 
rimelig å anslå investeringsbehovet til 1,5 milliarder 
i Tromsø, og kanskje noe tilsvarende på Harstad og 
Hammerfest samlet. Samtidig mener han det er 
viktig å skille mellom begrepene «mye penger» og 
«kostbart». 

– Da Krokelva borettslag ble totalrenovert, førte 
dette til at hver enkelt leilighet reduserte sitt strøm
forbruk med så mye som 40 prosent. Hvor mye 
dette utgjør i kroner, vet vi jo ikke, men det er ikke 
sikkert at vi i NordNorge kan fortsette å leve med 
så mye lavere strømpriser enn resten av landet. I 
det øyeblikket kraftprisene  harmoniseres, vil de 40 
prosentene man har spart i Krokelva bety mange 
tusenlapper i løpet av et år, slår han fast.
 
MULIGHETER FOR BESPARELSER
Det første steget et borettslag med behov for reno
vering bør foreta, er ifølge Rune Wara å få utført en 
«mulighetsstudie». Investeringen med totalreno
vering er høy, men mulighetene for å gjøre investe
ringen overkommelig er likevel mange. 
Gjenbruk/gjenvinning: Materialkostnadene har i 
flere år vært svært høye, og utgjør en større andel av 
et prosjekt enn tilfellet var for få år siden. En grundig 
gjennomgang av hva som er mulig å gjenbruke av 
materialer vil derfor kunne ha betydning for slutt
summen – og investerings behovet. 
Vedlikeholdskostnader: Et moderne bygg, med 
flere vedlikeholdsfrie løsninger, vil redusere de lang
siktige driftskostnadene. 
Finansieringsløsninger: En renovering som gir høy 

Energitoppen

1: Oppvarming
Det meste av energien vi bruker i boligen, går 
til oppvarming. Det er samtidig her vi kan spare 
mest, ved å regulere temperaturen i ulike rom. 

2: Varmtvann
Varmtvannstanken krever mye strøm, og vi 
bruker like mye varmtvann på sommeren som 
på vinteren. Derfor er ikke solceller i Nord-Norge 
så meningsløst som det høres ut. 

3: Matlaging
Vi bruker ganske mye strøm på å lage mat. 
Denne strømmen er kostbar, fordi mange av oss 
lager middag på samme tid av døgnet. 

4: Annet
Flere andre funksjoner bidrar i økende grad 
til energibruken vår; databruk og lading av 
elektriske biler og sykler er blant de som øker 
raskest. 

nnn I perioden fra 1993 til 2016 hadde norske gjennomsnittshusholdninger 
redusert sitt strømforbruk med 11,3 prosent, til 16.079 kWt. Mer energi-
effektive boliger gjør at vi bruker mindre strøm på lys og varme, men med 
på for eksempel datakraft – og etter hvert også strøm for lading av biler og 
sykler. Dette er vaner vi tar med oss dit vi ferdes, for i samme periode økte 
det  gjennomsnittlige strømforbruket på hyttene med 228,5 prosent. 
(KILDE: SSB)

Krokeleva borettslag har gjennomgått den største 
renoveringen i Bonord. Renoveringen førte til at hver 
enkelt leilighet reduserte strøm forbruket med 40 
prosent, noe som kvalifiserte til «Grønn finansiering» 
for investeringen. 
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«Blomster brettene» avslører om boligen er renovert og moderniser eller 
ikke. Tidligere krav til isolasjon var beskjedne, og veggene var dermed så 
tynne at det ble nødvendig å montere egne brett til å sette blomstene 
på. I dag er kravene til veggtykkelse så strenge at «blomsterbrettene» er 
overflødige. 

Rune Wara 
«bader seg» i 
isolasjon, som 
er nøkkelen 
for å skape 
energieffektive 
boliger. De mest 
energi effektive 
boligene vil 
«underforbruke» 
energi, fordi de 
ved integrerte 
løsninger for 
solcellepanel vil 
produsere egen 
strøm.  

grad av energiøkonomisering vil utløse gunstige 
finansieringsordninger – i noen tilfeller så mye at 
de løpende månedlige kostnadene ikke blir merk
bart høyere enn hva man ellers ville oppleve. Om 
rehabiliteringen tilfredsstiller kravene for «Grønn 
 finansiering», betyr dette i tillegg at avdragstiden 
kan utvides til hele 40 år. 
Energibruk: Rehabiliteringen betyr lavere energi
bruk, som ved siden av å kvalifisere for gunstig 
finansiering også hever markedsverdien til boligen, 
som betyr mye for lånebetingelsene for hver enkelt 
beboer, og – ikke minst – reduseres størrelsen på 
strømregninga måned for måned. 

«LITT ETTER LITT» BLIR DYREST
– Flere borettslag kvier seg for å gjøre en storstilt 
totalrenovering, og velger i stedet å gjøre litt etter 
litt…?

– Ja, det vet jeg, og dette høres klokere ut enn 
det i virkeligheten er. I verste fall gjør man boligene 
mindre energieffektive og langt mer kostbare ved å 
renovere på denne måten, mener han. 

– På hvilken måte?
– For eksempel ved at man velger å legge nytt 

tak – og ikke gjøre noe annet enn bare dette. Jeg har 
sett bygg der man har lagt det ene nye takdekket 
oppå det andre, gjerne i flere runder. For det første 
forsvinner ofte effekten av isolering med denne 
metoden, men enda verre er det at det samler seg 
vann mellom de ulike lagene av taktekking. Ved 
bytte av vinduer ser vi mye av det samme. Boretts
laget bestemmer seg for å skifte vinduene, men 

ikke gjøre noe annet «i denne omgang». Da får man 
moderne og godt isolerte vinduer, men man mister 
likevel effekten av dette fordi overgangen mellom 
vindu og vegg ofte lekker varme. Og i tillegg til alt 
dette: Man får ikke den samlede positive effekten 
av å gjøre rehabiliteringen helhetlig – i form av 
gunstigere finansiering eller en umiddelbar effekt på 
strømforbruket, sier Rune Wara.
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Du og dine: Trodde du innovasjon var noe som bare angikk næringsliv og hipstere? 
Vel, ditt eget hjem er fullt av løsninger som for få år siden virket fjerne. Hvem er det 

som skal finne morgendagens løsninger for nordnorske hjem?

Jakter morgendagens 
krav. Og muligheter

Innovasjon er ikke lenger et valg. Det er en betingelse for fremtidig 
lønnsomhet og videre utvikling av Bonord. 

 Bonord skal ha et klima som stimulerer til inno
vasjon, som igjen bidrar til å sikre våre kunder best 
mulige og tidsriktige tjenester. 

Samtidig skal selskapet skal utvikle seg i tråd 
med FNs bærekraftsmål, og Bonord akkurat nå 
fokus på mål nummer 17: Samarbeid for å nå målene. 

– Mye av innovasjonen som skal skje, vil skje i 
samarbeid med eksterne partnere. Bonord har ikke 
som mål å bygge opp tunge, interne ressurser. Det 
finnes mange smarte mennesker der ute, som 
kan hjelpe oss til å ta nye steg. En av våre viktigste 
oppgaver er derfor å jobbe med å implementere 
innovasjon, samtidig som vi er bevisst på og ser 
mulighetene for hva innovasjon kan tilføre organisa
sjonen, sier direktøren.

PROPTECH INNOVATION ARCTIC
I 2021 etablerte Bonord klyngen Proptech Innovation 
Arctic. Denne skal fasilitere for økt samarbeid i og 
rundt bygge og eiendomsbransjen i nord, og skape 
innovasjon og økt lønnsomhet for de som deltar. 
Målet er å samle både forskning, undervisning, 
privat næringsliv og offentlig sektor, for å løse felles 
utfordringer i bransjen. 

Klyngen ble startet opp mens pandemien fortsatt 
skapte store begrensninger for det å møtes, og skal 

INNOVASJON
KILDE: Kim Kr. Nordli, viseadministrerende 

direktør Bonord 

LOKASJON: På Bonords møterom diskuteres 
ofte trender og planer, men ikke alle 
utfordringene lar seg forutse

UTFORDRING: Flere av de store utfordringene er 
felles  og kan ikke løses av aktørene 
enkeltvis 

Bygge, eiendoms og anleggsbransjen i NordNorge 
er invitert inn i Proptech Innovation Arctic for å løse 
store felles utfordringer som stort klimaavtrykk, lav 
produktivitetsvekst og et kraftig digitalt etterslep.

derfor relanseres i løpet av 2022. Klyngen i nord er 
etablert som en node under Proptech Innovation, 
som er den største innovasjonsklyngen i Norge.

– Vår samarbeidspartner, Bergen og omegn bolig
byggelag (BOB), tok initiativ til å få igang Proptech 
Innovation, hvor nå over 100 bedrifter deltar. Det er 
naturlig for Bonord å koble seg opp mot dette miljøet 
og lære av deres erfaringer. I Bergen har samarbeidet 
avstedkommet i en masse startupbedrifter som 
løser utfordringer som er felles for flere av dem. 

KONKRET RESULTAT
Et eksempel på en slik startup er QISpace, et selskap 
Bonord har kjøpt seg inn i. Teknologien selskapet 
besitter, brukes akkurat nå for å gi boligkjøpere i 
Harstad en virtuell visning av leilighetene i Byhagen, 
som er under oppføring på Larsneset. 

–  QISpace har markedets råeste visningsmotor 
av leiligheter, samtidig lager de en digital tvilling 
av leiligheten som kan brukes i FDVsammenheng. 
En slags visuell instruksjonsbok i forbindelse med 
forvaltning, drift og vedlikehold. Du får en komplett 
digital modell av leiligheten, hvor du ser hvor i 

I GÅR:

nnn Markedet 
bestemmer 
både utviklingen 
og utformingen 
av boliger, og 
også bomiljøer.

I DAG:

nnn Flere av de 
store utfor-
dringene kan 
ikke løses av 
akt rene hver 
for seg, som 
klimaavtrykk, 
lavere produk-
tivitetsvekst 
og den digitale 
utviklingen. 

I MORGEN:

nnn Samar-
beid i bransjen 
og mellom 
bransjen og det 
 offentlige, vil 
være avgjø-
rende også for 
åmøte de neste 
 utfordringene, 
som eldre-
bølgen, demens-
bølgen og behov 
for ulike former 
for integrering.
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Viseadministre
rende direktør 
Kim Kr. Nordli 
i Bonord leder 
innovasjons
klyngen  Proptech 
 Innovation Arctic.

veggene du har røropplegg, ledninger, bærebjelker 
og så videre. 

Ved siden av å fasilitere for samarbeid, skal 
 Proptech Innovation Arctic drive datadrevet 
 innovasjon med fokus på sirkulærøkonomi og 
nullutslipp. 

– Proptech handler om å retenke byggenæringa 
og måten vi jobber på. Byggebransjen er en versting 
i forhold til utslipp, og har mye å ta tak i. Derfor er 
det viktig at vi som en stor byggherre og forvalter av 
boliger bidrar til økt innovasjonstakt her, sier Nordli. 

TEKNOLOGI SOM PROBLEMLØSER
Bonord deltar i mye innovasjon tilknyttet 
sine  kjerneaktiviteter. For eksempel gjennom 
 ITselskapet Pivotal, som leverer de tekniske 
forvaltnings tjenestene og systemene til 41 bolig
byggelag rundt om i Norge. 

– Pivotal jobber mye med robotisering, maskin
læring og kunstig intelligens og lager verktøy for at 
vi skal kunne levere så kostnadseffektive tjenester 
som mulig til våre forvaltede kunder. Til nå er 
over 20 prosesser som er robotifisert. Arbeidet er 
omstendelig, og krever mye tid og testing som vi 
deltar i. Slik innovasjon er kostnadskrevende, men 
ved å  samarbeide med andre boligbyggelag får vi 
 kostnadene ned.

Bonord har som mål å effektivisere driften 
 ytterligere, ikke for å kutte i antallet ansatte men for 

at kvaliteten i leveransen på tjenestene kan bli enda 
høyere og gå raskere.

I tillegg deltar Bonord i andre innovasjonspro
sjekter gjennom NBBL, og har vært med på å utvikle 
en ny bærekraftstandard for renovering. 

– I  forbindelse med prosjekter i Kroken og på 
Skattøra, har vi knekt noen koder i forhold til 
energiberegning som ikke er gjort tidligere. Pluss at 
ombruk settes i system i stadig større grad i disse 
prosjektene  noe som også er innovasjon.

nnn Norges 
forskningsråd 
hadde i 2021 1, 
3 mrd kroner 
i tilgjengelige 
midler for inno-
vasjonsprosjekt i 
norsk næringsliv. 
Det kom inn 250 
søknader. 74 
ble innvilget. Av 
disse var kun to 
fra Nord-Norge. 
DIPS AS i Bodø og 
Forsøljenta AS i 
Hammerfest.

74 norske 
innovasjonsprosjekter

2 fra Nord-Norge

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021
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Hjørdis var med  
helt fra starten av
Bonord feiret 75 år i 2021, og i Harstad 
finner du Hjørdis Flatås i borettslaget 
Hans Egedes gate 22 – det aller første 
borettslaget som ble realisert. Inn hit 
flyttet Hjørdis med foreldrene da bolig-
blokka sto ferdig i 1949 – og her bor hun 
fortsatt! 

Salgsstart av Byhagen 
på Larsneset
Ved inngangen av 2021 starter salget 
av 41 leiligheter i «Byhagen» i Harstad. 
Prosjektet er spesielt – eksklusivt 
 plassert på Hurtigrutekaia, og med 
originale løsninger, som en privat park på 
størrelse med Generalhagen, tre etasjer 
over gateplan.

Vegginnovasjon  
ga millionstøtte
Bonord gjennomfører sammen med 
anleggsleder Kristoffer Warvik i Econor 
omfattende renoveringer i borettslagene 
Krokelva og Skattøra. I samarbeid med 
GLAVA er isoleringen og energiøkono-
miseringen så omfattende, at dette har 
kvalifisert for millionstøtte fra Enova. 

Jacob første gratis 
juniormedlem i Bonord
Bonord vedtok på generalforsamlingen 
2021 å innføre gratis juniormedlems-
skap for alle under 20 år, og vesle Jacob 
Sjøgren Norstrøm sto først i køen da 
ordningen ble innført: Han kan bygge 
ansiennitet gratis til han er 21 år og skal 
ut i boligmarkedet.

Planlegger «Øvre 
Kroken» med BREEAM
Bonord uformer det nye prosjektet «Øvre 
Kroken» til å oppfylle krav for BREEAM- 
sertifisering. Det forutsetter «grønn» 
tenkning fra planleggingsstadiet, og 
slik skal Øvre Kroken bli en del av en 
helhetlig tenkning slik bydelen var det 
på  begynnelsen av 1970-tallet. 

Til kamp for 
førstegangs  etablererne
Bonord og direktør Kurt Figenschau har 
tatt en sterkere posisjon i samfunns-
debatten, både på egne plattformer og i 
kronikker. Bonords kjernevirksomhet står 
sentralt for samfunns utviklingen, og ett 
tema som har særlig fokus er bedre til -
rette  legging for første gangs etablererne.

Samler bransjen for 
styrket innovasjon
Bonord tar initiativ til å etablere en 
møteplass for aktører innenfor bygg-, 
eiendom- og anleggsbransje, for å 
samarbeide om felles utfordringer, 
som klimaavtrykk, digitalisering og lav 
produktivitetsvekst. Proptech Innovation 
Arctic etableres etter modell fra Bergen. 

Samlet for å skape  
ETT Bonord
For første gang siden pandemien ble det 
mulig å samle alle Bonord-ansatte. Felles-
samlingen ble lagt til Lisboa. Samlingen 
ga mulighet for å jobbe felles og strategisk 
for hvordan 17 ulike selskaper og over 70 
medarbeidere skal yte best service for 
medlemmer og borettslag. 

Bidrar i kampen  
mot utenforskapet
Bonord er støttespiller til Tja sin  
 forestilling «Ronja Røverdatter», som i 
tillegg til tradisjonelt teater også består 
av et kulturskoleprosjekt som handler 
om å være annerledes, om å befinne seg 
utenfor samfunnet og å oppleve utenfor-
skap. 
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KORTE 
GLIMT 
FRA

Digitalt og forenklet 
Bonord-medlemskap
Sammen med  boligbyggelagalliansen i 
Norge lanserer Bonord en ny medlems-
 app. Den nye løsningen er ikke bare mer 
tidsriktig; den gir også medlemmene 
bedre muligheter til å nyte godt av 
fordelsprogrammene, som medlems-
bonuser i butikker med Bonord-avtaler. 

Bonord i søkelyset  
til britiske BBC 
Norge skiller seg ut i verdenssammen-
heng ved at så mange som 80 % av oss 
eier egen bolig. Boligbyggelagene er en 
vesentlig grunn til dette – og noe som 
gjorde at BBC StoryWorks produserte to 
timer film om fra Norge, med Bonord i 
fokus. 

Bonord kjøper  
Habil forvaltning
Bonord og direktør Kurt Figenschau (i 
midten) kjøper 55 prosent av selskapet 
Habil Forvaltning. Slik blir økonomisjef 
Tommy S. Winther (t.v.) og kommunika-
sjonssjef Hans A. Broks nye kolleger, og 
Bonord også en aktør innenfor forvalt-
ning av næringseiendom. 

Felles-dugnad for 
Rusken-aksjonen
Sammen med Krokelvdalen IL og Bydels-
rådet i Kroken engasjerte Bonord seg i 
Rusken-aksjonen, som er en fellesdugnad 
for hele bydelen. Oppslutningen mot -
beviste alle ideer om at dugnadsånden er 
død, og tjente som inspirasjon for felles 
engasjement i andre bydeler og andre byer. 

Lukrativ medlems avtale 
med DNB
Bonord inngår en ny avtale med  banksjef 
for privatmarkedet i DNB Tromsø, Martin 
Wangberg. Den nye avtalen inne bærer 
gunstige betingelser for både med lem-
mene og borettslagene . Særlig gunstig er 
avtalen for ungdom som skal etablere seg 
i boligmarkedet for første gang. 

Bygger 20 leiligheter  
på Borkenes
Bonord er klar til å bygge 20 lettstelte 
leiligheter på Borkenes. Prosjektet er 
spesielt fordi det realiseres i Kvæfjord 
kommune, og ikke i noen av «Bonords 
byer». Dermed er mulighetene bedre for 
lavere pris – egnet for både seniorer og 
førstegangs etablerere. 

Bidrar til  «Tyven-
trappa» i Hammerfest
Bonord bidrar økonomisk for byggingen 
av «Sherpa-trappa» opp til fjellet Tyven 
i Hammerfest. Alle steder hvor slike 
trapper er etablert har opplevd stor 
oppslutning, som et viktig knutepunkt og 
et viktig tiltak for fysisk aktivitet og bedre 
folkehelse.  

Bidrar til Grab-prosjektet  
på Stakkevollan
Bonord bidrar økonomisk for å realisere 
prosjektet Grab – et fritidstilbud for 
ungdom som baserer seg på egen-
organisering og i stor grad retter seg 
mot uorganisert ungdom. Aktivitetene 
er av høy kvalitet, og Grab er det første 
prosjektet i sitt slag i Norge. 
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nnn Både omsetning og resultat kan tidvis variere fra år til år, 
på grunn av store svingninger i aktiviteten som utbygger. 
Men over tid har den økonomiske utviklingen vært solid.

Medlemsinntektene
Fordeling, driftsinntekter i konsernet

Utvikling i egenkapitalen
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nnn Gode resultater over tid har ført til at Bonord har bygd 
 egenkapital. I dag er denne på 252 millioner. Egenkapitalen er 
 avgjørende for å kunne spille en rolle som utbygger. 

nnn Medlemsinntektene har vært jevnt stigende de siste årene, 
men medlemsinntektenes andel av omsetningen varierer, og har 
svingt mellom 5 og 10 prosent. 

nnn Bonord har i dag 24.650 medlemmer. Dette er en økning på 
1.178 fra 2020, og medlemsøkningen er den høyeste på over 10 år. 

nnn Både omsetning og resultat kan tidvis variere fra år til år, 
på grunn av store svingninger i aktiviteten som utbygger. Men 
over tid har den økonomiske utviklingen vært solid.

nnn Det skal lønne seg å være medlem i Bonord, og i 2021 
fikk medlemmene 1,3 millioner i bonuser for handel gjennom 
 boligbyggelagets fordelsprogram. 

nnn I 2021 var det inntektene fra forvaltning som sto for den 
største andelen av driftsinntektene i Bonord. I «andre drifts
inntekter» inngår leieinntekter, inntekter fra teknisk avdeling og 
inntekter fra utbygging. 

Kroner Andel av omsetning
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Medlemsinntekter 
14 723 000

Eiendomsmegling
18 810 041

Andre driftsinntekter
50 978 299 

Eiendomsforvaltning
62 280 105
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BONORD
I TALL
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Kjøp av varer og tjenester

nnn Bonord er en betydelig skatteyter, og selskapsskatten er 
bare én av flere skatter selskapet betaler. Størrelsen varierer 
med  økonomiske resultater, med på de seks siste årene har 
Bonord betalt over 10,4 millioner i selskapsskatt. 

nnn Forvaltningsvirksomheten til Bonord omfattet i 2021 420 
boligselskaper – en økning på seks borettslag på ett år. Over 
år har det vært et særtrekk ved borettslagene i Bonord at de 
er forholdsvis små i størrelse, i gjennomsnitt 31 boliger i hvert 
borettslag. 

Bruk av forkjøpsrett

nnn Bonord er en stor arbeidsplass. Ved utgangen av 2021 jobbet 
det 82 medarbeidere i konsernet, morselskapet og datter selskaper 
samlet. Dette er 24 netto flere enn ved utgangen av 2020. 

nnn Forkjøpsretten er en 
vesentlig del av egenarten til 
Bolig bygge lagene, og denne 
fordelen brukes aktivt – også 
i 2021. Av de 511 boligover
dragelsene som fant sted i 2021, 
ble forkjøpsretten benyttet ved 
hver tredje bolighandel. 

nnn Virksomheten til Bonord skaper ringvirkninger for 
samfunnet. Kjøp av varer og tjenester er noe av det som bidrar 
mest til disse ringvirkningene og i løpe av 2021 kjøpte BONORD 
og borettslagene i laget varer og tjenester for en samlet verdi på 
kr 831,8 millioner (inkl mva). 
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nnn Bonord er en betydelig skatteyter, og selskapsskatten er 
bare én av flere skatter selskapet betaler. Størrelsen varierer 
med  økonomiske resultater, med på de seks siste årene har 
Bonord betalt over 10,4 millioner i selskapsskatt. 
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Offentlig
administrasjon: 

Verdiskapning:

831,8 millioner

Bygg, oppføring, 
rehab og drift: 

Andre 
tjenester: 

IT / datakommunikasjon: 

Krafthandel: Andre varer: 10,3 mill.

Forsikringer: 

416,7 mill.

140,5 mill.

91,4 mill.

79,9 mill.

52,6 mill.

40,3 
mill.

Antall boliger

Antall boligselskaper

Antall ansatte
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barnehageplasser tilskudd til drift av 
 fotballbaner

lærere hjertetransplantasjoner

1818 4242 55 33

9
arbeidsplasser i andre bedrifter

35,3
millioner kroner i kjøpekraft 

i lokalsamfunnet KILDE: DNB

Samfunnsregnskap

Boligbyggelaget Nord skaper ringvirkninger for resten av samfunnet. Basert på tall 
fra regnskapet 2020, bidro selskapet med 13 millioner kroner. Dette tilsvarer

Selskapsskatt
1 848 922,00

Nto merverdiavgift
12 357 286,53

Personskatt 
14 952 790,50

Arbeidsgiveravgift 
3 637 600,81

Skatter og avgifter 2021 
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Styret i Bonord – Boligbyggelaget Nord

Pål Wilhelmsen 
Styreleder

Berit I.D. Antonsen 
Nestleder

Ronny André Jørgensen
Styremedlem

Bjørn-Henrik Johannesen 
Styremedlem

Line Backer-Grøndahl
Styremedlem 

 Kjersti Holum Karlstrøm
Styremedlem

Ann-Christin Heitmann 
Styremedlem  

(valgt av de ansatte)   

Tom-Inge Mathisen 
Styremedlem  

(valgt av de ansatte)

Kurt Figenschau
Adm. direktør

Boligbyggelaget Nord
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BONORD-KONSERNET OG DELEIDE SELSKAP 
Boligbyggelaget Nord er morselskap i Bonordkonsernet. 
Konsernet består av Bonord Eiendomsutvikling AS 
(med datterdatter- selskaper), Bonord Utleieboliger AS, 
 Ishavstakst AS, 

Bonord Eiendomsmegling AS, Lundhaugen Utbygning 
AS, Øvre Kroken Utbygning AS, Tomasjord Park AS, og 
Habil Forvaltning AS. Totalt inngår 17 selskaper i konsern-
regnskapet. Fem heleide, tre deleide døtre og ni datterdøtre. 

VIRKSOMHETENS ART 
Bonords virksomhet er knyttet til 5 hovedområder: Skaffe 
boliger for medlemmer, forretningsførsel, eiendomsmegling, 
tekniske konsulenttjenester knyttet til vedlikehold, drift og 
rehabilitering av boligselskaper, samt å skape attraktive 
fordeler knyttet til det å være medlem i BONORD. 

VIRKSOMHETEN I 2021 
Året ble nok et år preget av at korona-pandemien. 
Konsernet har gjennom året hatt stort fokus på 
 med arbeiderne og smitte vern, samt å opprettholde normal 
drift. Drift situasjonen har vært utfordrende, men god. 
Dette har gjort at ingen i konsernet har vært permittert, 
og at organisasjonen gjennom året har kunne vokse med 
flere nye og  kompetente  medarbeidere, både i morselskap 
og døtre. Styret har i beretnings  året vedtatt ny konsern-
strategi for perioden 2021-2023. Sentralt i denne er en 
betydelig satsning på bærekraft, med omlegging av driften 
for å tilpasse denne til disse målene. Selskapets lanserte i 
2021 ny og oppdatert visuell profil. 

I 2021 ble det startet prosess for sertifisering etter ISO 9001 
og 14 001. 

Bonord er deleier i flere felleseide selskaper innen bolig-
samvirket, som har til formål å utvikle tjenestetilbudet til 
medlemmer og forvaltede lag. Herunder driftsselskapet for 
boligbyggelagenes IT-løsninger; BBL Pivotal. 

Finansieringsselskapet Klare Finans AS og datter-
selskapet Klare Inkasso AS, som er etablert i lag med de 
øvrige samarbeids partnerne i Storbybolig, har ansvaret 
for leveranse av sikringsordningen mot husleietap 
og  forskuttering av felles kostnader for forvaltede lag. 

Selskapet har oppnådd positiv utvikling i porteføljen i 2021 
og leverer gode resultater.  

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
Bonord er i dag en moderne organisasjon med et fullverdig 
tjenestespekter for våre medlemmer og forvaltede lag i 
markedsområdene Tromsø, Harstad og Hammerfest.  

Selskapets ordinære drift viser et driftsresultat på 
kr -3,8 mill. Resultatet er rettvisende basert på pågående 
omstilling og vekst. Ellers er selskapets økonomiske 
situasjon god, med et  årsresultat på kr 5,1 mill før skatt. 
Selskapets finansresultat er på kr 8,9 mill. BONORD er 
finansielt solid og likviditeten er god. 

Bonord hadde et årsresultat etter skatt på kr 4 127 002,-.  
 Egenkapitalen var på kr 250 454 879,- eller 59% av total-
kapitalen.   

Konsernet hadde et årsresultat etter skatt på kr 3 575 940,-.  
Egenkapitalen var på kr 252 197 075,- eller 50 % av total-
kapitalen. 

I driftsåret ble antall medlemmer økt med 1178 til totalt 
24 650 medlemmer. Dette er en dobling fra året før. Antall 
 nyinnmeldte medlemmer var 1594, som er det høyeste 
tallet på mer enn 10 år. Totalt fikk Bonords medlemmer 
kr 1,3 millioner utbetalt i bonus i 2021 for handel gjennom 
boligbyggelagets fordelsprogram. 
 
Forvaltningsvirksomheten utgjør 13 012 boenheter fordelt på 
420 boligselskaper ved utgangen av beretningsåret.  

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
 selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

FRAMTIDIG UTVIKLING 
Bonord er i dag et boligbyggelag med en sterk markeds-
posisjon i Troms og Finnmark fylke, til nytte for kunder og 
eiere. Konsernet har godt integrerte produkter som sikrer en 
god verdikjede og nytte for medlemmene. Selskapet vurderer 
fortløpende nye produkter og andre markedssegmenter som 
vil understøtte foretakets visjon og forretningsidé. Fortsatt 
utvikling av  digitaliserte tjenester og arbeidsprosesser vil 
være høyt prioritert.  

Årsberetning 2021
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Det satses aktivt på nybygging, spesielt i Tromsø og Harstad. 
Erfaringene viser at markedet ønsker en seriøs og  langsiktig 
utbygger som det Bonord representerer, og Bonord har 
 ambisjoner om å være en betydelig aktør på dette feltet også 
fremover.  

Styret har i beretningsåret vedtatt ny strategi for virksom-
heten for perioden 2021-2023. Overordnede strategiske 
mål for konsernet er «Verdensmester i kundeservice», 
«Grønt i alt vi gjør» og «Vekst». Styret har et uttalt fokus på 
bærekraft,  innovasjon, og boligbyggelagets samfunnsrolle 
som aktør i bolig markedet. 

RISIKO 
Konsernet har etablert retningslinjer og rammer for styring 
og kontroll av ulike risikotyper. 

Det gjennomføres risikoanalyser minimum årlig, og Bonord 
har løpende rapportering av og høy oppmerksomhet på 
arbeid med dokumentasjon av selskapets prosesser og 
rutiner. I beretningsåret er sertifiseringsprosesser for ISO 
9001 og 14 001 startet. Disse er forventet ferdigstilt mai 2022. 
Styret vurderer konsernets operasjonelle risiko som lav. 

I henhold til konsernets investerings - og finansstrategi 
skal virksomheten til enhver tid ha en bufferkapital som 
tilsvarer driftskostnader for 6 måneder. Bufferkapitalen skal 
dekke eventuelle behov for konsernbidrag til døtre og deleide 
selskaper, samt drift. Selskapets finansielle stilling er god, og 
den finansielle risikoen vurderes som lav. 

Det er styrets oppfatning at den samlede risikoekspone-
ringen i konsernet er lav og under tilfredsstillende kontroll. 

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 
Bonord skal være en engasjerende og utviklende arbeids-
plass for arbeidstakere av alle kjønn. Bonord med datter-
selskaper hadde 82 faste ansatte ved utgangen av 2021. 
Av ansatte i Bonord- konsernet er 46 % kvinner og 54 % 
menn. Det er en målsetning å ha en kjønnsfordeling på 
50/50 i ledende stillinger. I 2021 var 20 % av lederne i 
Bonord konsernet kvinner, mens konsernledelsen består av 
2 kvinner og 2 menn. 50 % av medlemmene i konsernstyret 
er kvinner. Styrets leder er mann. 

Ansatte i Bonord er som hovedregel ansatt i faste heltids-
stillinger.  I 2021 ble det ansatt 22 nye medarbeidere i 
konsernet, og 4 sluttet.

For konsernet som helhet er det en overordnet målsetning 
om et sykefravær på under fire prosent. I 2021 var dette totalt 
på 6,1 %. Korttidsfraværet var på 0,5 %, som ansees som 
svært lavt. Langtidsfraværet endte på 5,6 %. 

Utvikling av medarbeidere og ledere 
Utvikling av medarbeidere er blant de viktigste investeringer 
Bonord gjør. Alle i konsernet skal gis samme forutsetning 
for personlig og faglig utvikling. Det gjennomføres årlige 
utviklingssamtaler for samtlige ledere og medarbeidere. 
I en  organisasjon i stadig utvikling er det vesentlig for 
Bonord å legge til rette for kompetanseheving slik at alle 
medarbeidere opplever mestring, læring og faglig utvikling. 
Organisasjonen jobber med en kompetansestrategi som vil 
avdekke kompetansegapet i virksomheten, samt definere 
de ansattes krav og forventninger til kompetanseutvikling. 
I Bonord legges det til rette for å kunne kombinere arbeid 
og familieliv. Organisasjonen har i tillegg foretatt en tilrette-
legging med hensyn til utstyr for å sørge for gode arbeids-
vilkår på hjemmekontoret for den enkelte. 

Rekruttering og arbeidsgiverprofilering 
Bonord har som mål å være en foretrukket og attraktiv 
arbeidsplass både ved rekruttering av nye medarbeidere, 
og gjennom utvikling av eksisterende medarbeidere. 
 Rekruttering av riktig kompetanse er avgjørende for 
at Bonord skal lykkes med sine mål og ambisjoner. 
 Profesjonelle og grundige rekrutteringsprosesser er derfor 
et prioritert område. Inkludering er viktig for Bonord. 
Selskapet ønsker derfor medarbeidere med ulik bakgrunn, 
kjønn, alder, livs  situasjon og perspektiver. Dette vil styrke 
Bonord, slik at man kan levere enda bedre tjenester og 
produkter til medlemmer og kunder.  

Bonord har aktivitets- og redegjørelsesplikt når det gjelder 
likestilling og diskriminering. Dette er noe selskapet 
jobber med til enhver tid. I henhold til likestilling og 
diskriminerings loven § 26 jobber Bonord med å utvikle 
systemer og strukturer som skal iverksette tiltak for å 
 identifisere eventuelle risikoer, slik at boligbyggelaget sikrer 
at diskriminering ikke forekommer blant de ansatte. 
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Tromsø, 24. mars 2022  

I styret for Boligbyggelaget Nord

MILJØRAPPORTERING 
Som tjenesteytende virksomhet forurenser ikke Bonord det 
ytre miljø i nevneverdig grad.  

Bonord ble i 2019 medlem av det nasjonale nettverket 
Klimapartnerne, og deltar bl.a. aktivt i utviklingen av 
ny standard for bærekraft knyttet til rehabilitering av 
 eksisterende bygningsmasse gjennom NBBL. Fra 2020 har 
Bonord gjennom  ført eget klimaregnskap for  morselskapet, 
med mål om at dette fremover skal gjennomføres av 
alle av konsernets selskaper. I konsernets strategi for 
inneværende periode, skal alt som bygges i egen regi f.o.m 
2022 bygges etter den internasjonale miljøstandarden 
BREEAM-NOR Very good eller bedre. I 2021 startet Bonord 
å utrede muligheten for delingsbiler og sykler, som ledd i 
selskapets bærekraftsatsning. Q2 2022 forventes de første 
mobilitetsstasjonene etablert i Tromsø og Hammerfest. FNs 
Bærekraftsmål 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,15 og 17, regner Bonord 
som en del av vår egenart. 

FORTSATT DRIFT 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at 
forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn 
for antagelsen ligger resultatprognoser for 2022-2023 og 
konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene 
fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell 
stilling.

Virkningen av hvilke effekter korona-pandemien kan medføre 
for Bonord er vurdert. Ved avleggelse av årsregnskapet har 
ikke korona-pandemien påvirket selskapet negativt.  

DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 

Årsresultatet på kr 4 127 002,- foreslås overført annen egen -
kapital.

Pål Wilhelmsen 
Styreleder

Berit I.D. Antonsen 
Nestleder

Ronny André Jørgensen
Styremedlem

Bjørn-Henrik Johannesen 
Styremedlem

Line Backer-Grøndahl
Styremedlem 

 Kjersti Holum Karlstrøm
Styremedlem

Ann-Christin Heitmann 
Styremedlem  

(valgt av de ansatte)   

Tom-Inge Mathisen 
Styremedlem  

(valgt av de ansatte)

Kurt Figenschau
  Adm.direktør

Boligbyggelaget Nord
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        MORSELSKAP       KONSERN

2021 2020 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2021 2020

14 723 000 13 330 269 Medlemsinntekter 14 723 000 13 330 269
15 337 000 14 450 000 Inntekter eiendomsmegling 18 810 041 15 054 120
56 899 744 44 712 000 Inntekter eiendomsforvaltning 62 280 105 51 142 233

Annen driftsinntekt 50 978 299 153 747 137

86 959 744 72 492 269 Sum driftsinntekter 146 791 445 233 273 759

Prosjektkostnad 43 897 160 85 735 878
54 927 363 44 230 702 3, 4 Lønnskostnad 69 945 628 48 908 116

1 650 523 1 029 944 5 Ordinær avskrivning 2 330 228 1 052 348
34 138 521 23 280 184 3 Annen driftskostnad 31 176 648 28 471 569

90 716 407 68 540 830 Sum driftskostnader 147 349 664 164 167 911

-3 756 663 3 951 439 Driftsresultat -558 219 69 105 848

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

90 180 Inntekt på investering i datterselskap 0 0
6 888 242 5 993 023 Inntekt på andre investeringer 6 888 242 5 993 023
3 887 631 Renteinntekt konsern 0

Annen renteinntekt 0 0
1 309 264 2 041 340 Annen finansinntekt 1 495 616 2 434 978

-3 195 284 -666 009 Annen rentekostnad -4 058 466 -3 730 926

8 889 853 7 458 534 Netto finansresultat 4 325 392 4 697 075

5 133 190 11 409 973 Ordinært resultat før skattekostnad 3 767 173 73 802 923

1 006 188 2 253 841 13 Skattekostnad på ordinært resultat 191 233 2 481 010

4 127 002 9 156 132 Ordinært resultat 3 575 940 71 321 913

4 127 002 9 156 132 ÅRSRESULTAT 3 575 940 71 321 913

OVERFØRINGER

4 127 002 9 156 132 11 Overført til annen egenkapital
0 0 11 Overført til fonds 3 720 876 68 976 601
0 0 11 Minoritetsandel -144 936 2 345 312

4 127 002 9 156 132 Sum overføringer 3 575 940 71 321 913

BOLIGBYGGELAGET NORD 

 Resultatregnskap
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BOLIGBYGGELAGET NORD

 Balanse pr 31. desember

        MORSELSKAP       KONSERN

2021 2020 NOTE EIENDELER 2021 2020

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

0 0 Goodwill 4 230 571 32 800
738 615 0 Utviklingskostnader (FOU) 738 615

0 0 13 Utsatt skattefordel 0 0

738 615 0 Sum immaterielle eiendeler 4 969 186 32 800

VARIGE DRIFTSMIDLER
6 349 397 6 349 397 5 Prosjekter under utførelse 200 486 710 213 970 621

10 403 766 10 761 266 5 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 40 422 266 10 761 266
7 512 249 7 359 713 5 Driftsløsøre, maskiner og inventar 7 572 317 7 387 033

24 265 412 24 470 376 Sum varige driftsmidler 248 481 293 232 118 920

Finansielle anleggsmidler
43 869 675 32 099 948 6 Investering i datterselskap 0 0
166 726 970 136 648 724 7 Lån til foretak i samme konsern 0 0

5 358 185 15 158 321 9 Lån til tilknyttet selskap 5 358 185 15 158 321
23 264 210 17 564 601 8 Investeringer i aksjer og andeler 23 764 210 21 454 581

689 836 Obligasjoner og andre fordringer 1 744 182

239 908 876 201 471 594 Sum finansielle anleggsmidler 30 866 577 36 612 902

264 912 903 225 941 970 Sum anleggsmidler 284 317 056 268 764 622

OMLØPSMIDLER
Fordringer

4 166 439 2 754 500 9 Kundefordringer 5 031 555 3 652 995
3 572 513 6 268 231 7 Fordringer på foretak i samme konsern 0

0 0 9 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 34 422 359 77 068 708
2 882 611 2 320 002 9 Andre fordringer 3 926 608 4 814 056

10 621 563 11 342 733 Sum fordringer 43 380 522 85 535 759

65 736 937 50 295 040 8 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner 65 736 937 50 295 040

65 736 937 50 295 040 Sum investeringer 65 736 937 50 295 040

84 509 412 98 601 642 10 Bankinnskudd, kontanter o.l. 110 675 390 120 175 042

160 867 912 160 239 415 Sum omløpsmidler 219 792 849 256 005 841

425 780 815 386 181 385 SUM EIENDELER 504 109 905 524 770 463
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Tromsø, 24. mars 2022
Styret Boligbyggelaget Nord

        MORSELSKAP       KONSERN

2021 2020 NOTE EIENDELER 2021 2020

Egenkapital
Innskutt egenkapital

5 006 250 4 654 050 2, 11 Andelskapital 5 006 250 4 654 050

5 006 250 4 654 050 Sum innskutt egenkapital 5 006 250 4 654 050

OPPTJENT EGENKAPITAL
245 448 629 241 321 627 11 Annen egenkapital

11 Fonds 231 685 180 231 082 178
11 Minoritetsinteresser 15 505 645 12 702 035

245 448 629 241 321 627 Sum opptjent egenkapital 247 190 825 243 784 213

250 454 879 245 975 677 Sum egenkapital 252 197 075 248 438 263

GJELD
Avsetning for forpliktelser

227 474 251 244 13 Utsatt skatt 12 854 175 13 354 077

227 474 251 244 Sum avsetning for forpliktelser 12 854 175 13 354 077

Annen langsiktig gjeld
150 000 000 125 000 000 12 Gjeld til kredittinstitusjoner 190 137 420 145 000 000

0 0 Øvrig langsiktig gjeld 5 446 360 4 381 794

150 000 000 125 000 000 Sum langsiktig gjeld 195 583 780 149 381 794

KORTSIKTIG GJELD
9 190 351 3 322 944 Leverandørgjeld 16 119 485 7 984 807
3 511 714 0 7 Gjeld til selskap i samme konsern 0 0

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 72 328 123
265 676 1 848 922 13 Betalbar skatt 716 497 1 987 701

5 993 479 4 266 629 Skyldig offentlige avgifter 7 605 165 4 824 033
6 137 242 5 515 969 9 Annen kortsiktig gjeld 19 033 728 26 471 665

25 098 462 14 954 464 Sum kortsiktig gjeld 43 474 875 113 596 329

175 325 936 140 205 708 Sum gjeld 251 912 830 276 332 200

425 780 815 386 181 385 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 504 109 905 524 770 463



38 ÅRSMELDING 2021 Bonord

BOLIGBYGGELAGET NORD

Kontantstrømoppstilling

        MORSELSKAP       KONSERN 

2021 2020 2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

5 133 190 11 409 973 Resultat før skattekostnad 3 767 173 73 802 923
-1 848 922 -540 195 Periodens betalte skatt -1 987 701 -596 513

-56 935 Gevinst ved salg av driftsmidler -56 935
-2 194 922 Poster klassifisert som invest./finansaktiviteter -2 194 922
1 650 523 1 029 943 Ordinære avskrivninger 2 330 228 1 052 348

-4 294 550 892 320 Endring i kundefordringer og andre fordringer -4 261 171 -36 609 596
5 905 112 1 225 153 Endring i leverandørgjeld 8 134 678 3 163 099

3 226 619 577 717 Endring i andre tidsavgrensningsposter 24 089 365 10 506 516

7 520 115 14 594 911 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 29 820 715 51 318 777

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
1 478 500 1 819 335 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
-3 618 351 -9 200 245 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -7 789 962 -178 104 574

-17 469 337 -14 550 000 Utbetaling ved kjøp av aksjer i datterselskaper
613 000 Innbetaling ved salg av aksjer i datterselskaper

Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler -2 309 629
Innbetaling ved salg av aksjer i tilknyttet selskap til aksjer

-13 246 974 -50 295 040 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -13 246 975 -53 572 020
Innbetalinger ved salg av andre investeringer 5 346 268

-32 856 162 -71 612 950 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -23 346 566 -226 330 326

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
25 000 000 238 784 955 Innb. ved opptak av ny langsiktig gjeld 46 201 986 143 645 156

-359 391 Innb. ved opptak av ny kortsiktig gjeld -72 328 123 72 328 123
-14 108 383 -2 985 100 Utb. ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

Utbetaling av utbytte
352 200 156 900 Innbetaling av egenkapital 352 200 9 767 628

-132 701 834 Netto endring konsernmellomværende
Netto endring ved utlån til tilknyttede selskaper 9 800 136 -3 145 556

11 243 817 102 895 530 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -15 973 801 222 595 351

-14 092 230 45 877 491 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -9 499 652 47 583 802

98 601 642 52 724 151 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 120 175 042 72 591 240

84 509 412 98 601 642 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 110 675 390 120 175 042
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens 
bestemmelser, bustadbyggjelagslova og god regnskaps-
skikk.

Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter 
kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert 
til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning 
har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig 
verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å 
være forbigående og det må anses nødvendig etter god 
regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget 
for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre 
utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i 
datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt 
resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del 
tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er 
fratrukket investeringens verdi i balansen. 

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstids-
punktet. Tilretteleggingsgebyr og markedspakke inntekts-
føres på oppdragsdato, mens provisjon inntektsføres på 
akseptdato.

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som 
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt 
poster somknytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløps-
midler vurderes til laveste av anskaffelses  kost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen 
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurde-
ringer av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer, inkludert fordringer på medlemmer, en 
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts-
midlets forventede økonomiske levetid dersom ved antatt 
levetid over 3 år og har en kostpris over kr 15.000. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader ,mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Dersom  gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet 
er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til 
gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien 
av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil 
generere.

Leasing / leieavtaler
Leasing av driftsmidler er kostnadsført. Forskuddsbetalinger 
balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles 
over leasingperioden.

Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov 
om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne 
lov.

Selskapet har endret sin pensjonsordning i 2019, slik at 
alle ansatte har innskuddspensjon fra 01.01.2020. 

Skatter
Konsernet beskattes etter ordinære regler for aksjeselskaper.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til 
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer 
eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. 
Utsatt skattefordel er balanseført.

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingem er utarbeidet etter den indirekte 
metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter 
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 
plasseringer.

Note 1  Regnskapsprinsipper

BOLIGBYGGELAGET NORD

 Noter til regnskapet for 2021
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Konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Boligbyggelaget 
Nord og datterselskapene;

BONORD Eiendomsutvikling AS (med datterdatter 
selskaper), BONORD Utleieboliger AS,

BONORD Eiendomsmegling AS, Ishavstakst AS, 
Lundhaugen Utbygning AS, Øvre Kroken Utbygging AS, 
Tomasjord Park AS og Habil Forvaltning AS.  

Konsernregnskapet er utarbeidet som om selskapet var én 
økonomisk enhet. 

Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene 
i konsernet er eliminiert, bortsett fra i de tilfeller vare/
tjenesteleveranser er aktivert, se nærmere omtale i note for 
konsernselskap og aksjer.

Andelskapitalen gjenspeiler reelle antall medlemmer pr 31.12 
i regnskapsåret. Bustadbyggjelagslova trådte i kraft fra 15. 
august 2005, og av § 3-1 (3) fremgår at nytegnede andeler 
etter den dato skal lyde på minst 300 NOK. For de eldste 
medlemmene med andel på kr 100 og kr 150 klarer man ikke 
å få en riktig fordeling, men antallet stemmer.

Note 2  Andelskapital

Andel 
100-150 NOK

Andel  
300 NOK Sum

Antall medlemmer 11 452 13 218 24 670
Pålydende pr andel 100/150 300 -

Andelskapital 1 040 850 3 965 400 5 006 250

Antall hele årsverk i mor er lik 57,3 og i konsernet lik 75,8.
Det er ikke gitt lån eller ytt sikkerhetsstillelser e.l til ledende personer mv. Styret tar ut honorar.
Det finnes kompensasjonsavtale ved fraskrivelse av stillingsvern ett er AML §15 ved oppsigelse 
gitt av arbeidsgiver.

Note 3  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

                     Bonord                   Konsernet
Lønnskostnader 2021 2020 2021 2020

Lønninger 44 723 068 36 705 853 56 580 861 41 264 158
Styrehonorar 589 675 550 413 891 675 766 413
Arbeidsgiveravgift 3 708 021 2 706 470 4 892 698 3 070 688
Pensjonskostnader 5 393 821 3 832 959 6 179 862 3 254 911
Andre ytelser 512 778 435 007 1 400 532 551 946

Sum 54 927 363 44 230 702 69 945 628 48 908 116

Antall ansatte pr 31.12 66 51 88 58

Ytelser til ledende personer (BONORD) Daglig leder Styret

Lønn 2 370 630
Andre godtgjørelser 14 904
Pensjon 388 917
Godtgjørelse styreleder 130 000
Honorar til øvrige styremedlemmer 459 675

Sum 2 774 451 589 675

Revisor BONORD
2021

Konsernet
2021

Ordinær revisjon 318 500 838 600
Andre tjenester 105 750 141 000

Sum 424 250 979 600

Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.
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Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov 
om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i 
denne lov.

Selskapet har en pensjonsordning som omfatter alle 
ansatte (jf note 3) inkl. pensjonister. Pensjonsordningen er 
delvis organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. 
Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er 
i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved 
oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folke-
trygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikrings-
selskap.

Fra 01.01.2020 har alle ansatte innskuddspensjon.

Innbetalt årlig pensjonspremien anses som årets 
pensjonskostnad (jf note 3).

Innskuddspensjonsordningen er å anse som en ”spare-
ordning” og er midler som den ansatte selv disponerer over i 
en bestemt periode etter oppnådd pensjonsalder. Ordningen 
inneholder også uførepensjon.

2021
Pensjonsinnskudd alle ansatte 4 039 351
Pensjonsforsikringspremie for alle ansatte 401 409
Pensjonskostnad 288 031
Premie AFP-pensjon 665 030

Netto pensjonskostnad 5 393 821

Anskaffelseskost bygninger gjelder eiendom i Harstad. I 
disse lokaler drives BONORD’s avdelingskontor Harstad. 
Selskapet eier tomter i Ruggevik og Skilleveien i Harstad.

I Tromsø driver BONORD sin virksomhet i leide lokaler. 

 Leie perioden for lokalene utløper 30.06.2035. Påkostninger 
på leide lokaler avskrives over gjenværende leietid.

Utviklingsprosjekter under utførelse er skilt ut på egen 
regnskapslinje utgjør kr 6 349 397.

For konsernet er prosjekter under utførelse balanseført med kr 200 486 710.
I tillegg er det utskilt en tomt på kr 30 018 500 i et av konsernselskapene.

Note 4  Pensjoner (kun BONORD)

Note 5  Varige driftsmidler og prosjekter under utførelse

Bonord
Goodwill 
og FOU

Tomter og 
bygninger

Biler og 
inventar

Påkostning 
leide lokaler Sum

Anskaffelseskost 01.01. 12 304 152 4 780 551 4 485 412 21 570 115
Tilgang kjøpte driftsmidler 738 615 - 1 635 110 506 013 2 879 738
Avgang -237 500 -458 064 - -695 564
Anskaffelseskost 31.12. 738 615 12 066 652 5 957 597 4 991 425 23 754 289
Akk.avskrivinger 31.12. -1 662 886 -2 301 513 -1 135 260 -5 099 659
Balanseført verdi 31.12. 738 615 10 403 766 3 656 084 3 856 165 18 654 630

Årets ordinære avskrivinger 120 000 1 148 044 382 479 1 650 523
Økonomisk levetid 2 % 3-5 år 15 år
Avskrivningsplan Avskrives ikke Lineær Lineær

Bonord
Goodwill 
og FOU

Tomter og 
bygninger

Maskiner 
og inventar

Påkostning 
leide lokaler Sum

Anskaffelseskost 01.01. 36 800 41 794 999 5 338 805 4 485 412 51 656 016
Tilgang køpte driftsmidler 5 591 659 - 1 692 290 506 013 7 789 962
Avgang ved salg av borettslag -237 500 -458 064 - -695 564
Anskaffelseskost 31.12. 5 628 459 41 557 499 6 573 031 4 991 425 58 750 414
Akk.avskrivinger 31.12. -659 273 -1 662 886 -2 329 226 -1 135 260 -5 786 645
Balanseført verdi 31.12. 4 969 186 39 894 613 4 243 805 3 856 165 52 963 769

Årets ordinære avskrivinger 655 273 120 000 1 172 576 382 479 2 330 328
Sum avskrivninger 655 273 120 000 1 172 576 382 479 2 330 328

Økonomisk levetid 2 % 3-5 år 5 år
Avskrivningsplan - Lineær Lineær
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Note 6  Datterselskap

BONORD Type Kontor Eierandel Stemmeandel

BONORD Eiendomsutvikling AS Datter Tromsø 100 % 100 %
BONORD Utleieboliger AS Datter Tromsø 100 % 100 %
BONORD Eiendomsmegling AS Datter Harstad 66 % 66 %
Lundhaugen Utbygning AS Datter Tromsø 51 % 51 %
Øvre Kroken Utbygging AS Datter Tromsø 100 % 100 %
Ishavstakst AS Datter Tromsø 100 % 100 %
Tomasjord Park AS Datter Tromsø 100 % 100 %
Habil Forvaltning AS Datter Tromsø 55 % 55 %
Brovingen Utbygging AS Datterdatter Tromsø 100 % 100 %
Sandnes Utbygging AS Datterdatter Tromsø 100 % 100 %
Brygga Utbygging AS Datterdatter Tromsø 100 % 100 %
Larsneset Utbygging AS Datterdatter Tromsø 51 % 50 %
Larsneset Holding AS Datterdatter Tromsø 51 % 51 %
Seljestad Utvikling AS Datterdatter Tromsø 51 % 51 %
Movika4 AS Datterdatter Tromsø 51 % 51 %
Borkenes Utbygging AS Datterdatter Tromsø 100 % 100 %
Tyvenlia Utbygging AS Datterdatter Tromsø 100 % 100 %

Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Aksjekapital
Balanseført 

verdi Egenkapital Årsresultat

BONORD Eiendomsutvikling AS 2 000 000 30 328 940 29 904 906 -3 206 452
BONORD Utleieboliger AS 4 085 800 7 165 550 1 525 813 -393 845
BONORD Eiendomsmegling AS 606 000 465 190 -172 043 -895 450
Lundhaugen Utbygning AS 30 000 15 000 261 281 0
Øvre Kroken Utbygging AS 30 000 30 000 30 000 0
Ishavstakst AS 30 000 515 076 481 537 -623 532
Tomasjord Park AS 100 000 289 919 200 000 -89 919
Habil Forvaltning AS 9 200 000 5 060 000 -685 322 -842 440

Sum investering i datterselskap - 43 869 675 32 231 494 -
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Note 7  Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Bonord
Fordringer på foretak i samme konsern 2021 2020

BONORD Utleieboliger AS 0 6 155 000
BONORD Eiendomsmegling AS 83 300 14 750
BONORD Eiendomsutvikling AS 65 000 0
Seljestad Utvikling AS 0 43 359
Brovingen Utbygging AS 2 800 21 838
Larsneset Utbygging AS 1 902 625 33 284
Øvre Kroken Utbygging AS 675 595 0
Brygga Utbygging AS 115 782 0
Sandnes Utbygging AS 643 661 0
Habil Forvaltning AS 83 750 0

3 572 513 6 268 231

Lån til datterselskap i  
samme konsern 2021 2020

Brygga Utbygging AS 0 3 899 339
Lundhaugen Utbygning AS 0 0
Seljestad Utvikling AS 0 3 881 522
BONORD Eiendomsmegling AS 669 982 662 786
BONORD Eiendomsutvikling AS 155 268 153 125 476 100
Larsneset Utbygging AS 0 2 006 137
Øvre Kroken AS 10 287 123 515 479
Tomasjord Park AS 0 207 411
Ishavstakst AS 501 712 0

166 726 970 136 648 774

Gjeld 2021 2020

Ishavstakst AS 621 892 6 595
BONORD Eiendomsutvikling AS 2 739 966 0
Habil Forvaltning AS 34 575 0
Tomasjord Park AS 115 281 0

3 511 714 6 595
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Note 9  Fordringer og gjeld

Bonord 2021 2020

Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader 1 808 333 1 221 033
Andre fordringer (påløpte inntekter) 1 074 278 1 098 969

Sum 2 882 611 2 320 002

Lån til tilknyttet selskap 2021 2020

Ansvarlig lån Garanti 53 170 53 170
Ansvarlig lån Ruggevik AS 5 000 000 15 000 000
Ansvarlig lån Brovingen Utvikling AS 0 0
Likviditetslån Kalvskinnet AS 305 015 105 101

Sum 5 358 185 15 158 271

Kundefordringer 2021 2020

Kundefordringer 4 135 439 2 734 000
Fordringer medlemmer 301 000 290 500
Avsetning -270 000 -270 000

Sum 4 166 439 2 754 500

Annen kortsiktig gjeld

Klientkreditorer 27 059 -356 724
Påløpne kostnader 1 131 946 1 792 046
Skyldige feriepenger 4 978 237 4 080 647

Sum 6 137 242 5 515 969

Note 8  Tilknyttet selskap, aksjer og andeler andre selskap

Selskap Eierandel Balanseført verdi

Plussplan AS 50,00 % 50 000
Gammelgård Utbygging AS 50,00 % 100 000
Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS 10,93 % 13 070 769
BBL Pivotal AS 2 882 729
NBBL Partner AS 1 050 000
Storbyboliger AS 25 000
Garanti Eiendomsmegling 47 460
Kalvskinnet AS 22,00 % 402 500
NBBL (1 andel) 100
Diverse andre poster i Harstad (andeler borettslag mv) 11 300
QI Holding AS 5 624 352

Sum 23 264 210
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BONORD Andelskapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 4 654 050 241 321 627 245 975 677
Andelskapital nye medlemmer 352 200 352 200
Årets resultat 4 127 002 4 127 002

Egenkapital pr 31.12. 5 006 250 245 448 629 250 454 879

Konsernet Andelskapital Fonds Minoritetsinteresser Sum egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 4 654 050 231 082 178 12 702 035 248 438 263
Andelskapital nye medlemmer 352 200 352 200
Endring ved oppkjøp -169 327 -169 327
Endring minoritet -2 948 547 2 948 547 0
Årets resultat 3 720 876 -144 936 3 575 940

Egenkapital pr 31.12. 5 006 250 231 685 180 15 505 645 252 197 076

Note 10  Bankinnskudd

Note 11  Egenkapital

Bonord Konsernet
2021 2021

Bundne skattetrekksmidler 2 892 388 3 603 692

Avstemming klientmidler/ansvar
Klientinnskudd 28 246 854 29 898 119
Klientansvar -28 224 160 -29 774 357

Sum 22 694 123 762

Differansen skyldes renter pr 31.12 som er overført til klient fra driftskonto ved oppgjør, 
men blir overført mellom konto året etter.
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          Bonord Konsernet
2021 2020 2021

Sparebanken Nord-Norge - nedbetalingslån - 125 000 000 -
DNB - Marginlån 150 000 000 150 000 000
Pantstillelser i eiendommer 100 000 000 100 000 000 100 000 000
Pantstillelser i eiendommer 150 000 000 150 000 000 150 000 000

          Bonord Konsernet
2021 2020 2021

Kausjonsansvar
Avtale om selvskyldnerkausjon Brygga Utbygging AS (DNB) 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Avtale om realkausjon for Seljestad Utvikling AS (DNB) 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført (BONORD)
Garanti for leiekontrakt;
Bankgaranti (DnB NOR) for husleie i Nerstranda AS 1 350 000 1 350 000 1 350 000

Note 12  Gjeld til kredittinstitusjoner, pantestillelser og garantier m.v.
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Årets skattekostnad fordeler seg på:           Bonord           Konsernet:
2021 2020 2021 2020

Betalbar skatt - 1 570 983 450 821 1 709 762
Formuesskatt 265 676 277 939 265 676 277 939

Sum betalbar skatt 265 676 1 848 922 716 497 1 987 701
Skatteeffekt av konsernbidrag 764 282 359 391 1 602 614
For mye avsatt skatt tidligere år -40 367 -40 367
Endring i utsatt skatt -23 770 85 895 -525 264 -1 068 938

Årets totale skattekostnad 1 006 188 2 253 841 191 233 2 481 010

Oversikt over midlertidige forskjeller:           Bonord           Konsernet:
2021 2020 2021 2020

Forskjeller som utlignes:
Anleggsmidler 1 073 573 1 124 017 36 071 530 23 578 183
Omløpsmidler -270 000 -270 000 26 242 460 39 690 696
Gevinst- og tapskonto 230 402 288 002 286 452 2 199 228
Andre midlertidige forskjeller - - -9 333 470 -4 767 756

Sum midlertidige forskjeller 1 033 975 1 142 019 53 266 972 60 700 351

Utsatt skatt 22% 227 474 251 244 11 718 734 13 354 077

Ikke utlignet midlertidige forskjeller 1 135 441 -

Utsatt skatt i regnskapet 227 474 251 244 12 854 175 13 354 077

Note 13  Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:           Bonord
2021 2020

Ordinært resultat før skattekostnad 5 133 190 11 409 973
Permanente forskjeller -1 767 225 -2 245 110
Avgitt konsernbidrag til datter -3 474 009 -1 633 596
Endring i midlertidige forskjeller 108 044 -390 433
Årets skattegrunnlag - 7 140 834
Betalbar skatt, 22% - 1 570 983
Formueskatt 265 676 277 939

Sum betalbar skatt i balansen 265 676 1 848 922
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Til generalforsamlingen i Boligbyggelaget Nord 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Boligbyggelaget Nord som består av selskapsregnskapet og 

konsernregnskapet. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 
2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 

til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets og 

konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av deres resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med 

kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional 

Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 

disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 

tilhørende revisjonsberetningen. Styret og administrerende direktør (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og 

vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 

det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende 

lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 

årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 

vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, 
er vi pålagt å rapportere det.  

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med 
årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 

som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
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legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet, 

konsernet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 

utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes 

misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, 

og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert 
på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 

eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. 
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, 

dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 

årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 

selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 

og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 

mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og 

gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar for konklusjonen på revisjonen av 
konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for 

revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen. 
 

Tromsø, 30. mars 2022 

ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Kai Astor Frøseth 

statsautorisert revisor  
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Klimaregnskap

2020 2021

Tonn CO₂ totalt:

657,7
Tonn CO₂ pr ansatt:

12,9
Tonn CO₂ pr mill oms.:

9,1

Tonn CO₂ totalt:

767,0
Tonn CO₂ pr ansatt:

11,6
Tonn CO₂ pr mill oms.:

8,8

26,8 %

26,4 %

27,9 %
7,7 %

34,0 %

3,5 %

30,7 %

23,8 %

15,7 %
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Direkteutslipp
Tjenestekjøp
Transport og reise
Bygg
Varekjøp
Energibruk

Bidrag 2020 2021

1 Energibruk 3,5 3,3

2 Varekjøp 173,6 235,6

3 Bygg 183,5 182,4

4 Transport og reise 50,7 120,4

5 Tjenestekjøp 223,7 205,6

6 Direkteutslipp 22,7 19,6

7 Sum 657,7 767,0

Energibruk
Varekjøp
Bygg
Transport og reise
Tjenestekjøp
Direkteutslipp

2020 2021

Utslipp tonn CO₂e
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HR og  
personal utvikling

HMS, IT, 
INNKJØP

TEAMLEDER: 
Rådgivning

TEAMLEDER: 
Teknisk

TEAMLEDER: 
Prosjekt

TEAMLEDER
1

Kundekontakt 
og medlems-

service

TEAMLEDER
2

Forretnings-
utvikling

PROSJEKT og 
UTVIKLING

TEAMLEDER 
1

TEAMLEDER 
2

TEAMLEDER 
1

TEAMLEDER 
2 DØTRE

Kundesenter Marked
Kunde 

oppfølging og 
reklamasjon

Regnskap, 
intern

Regnskap, 
ekstern

Avdeling 
Tromsø

Avdeling 
Harstad Datterdøtre

Eiendoms- 
 forvaltning

Kundesenter, 
marked og 

forretningsutvikling

Ishavstakst AS (100 %) *

DATTERSELSKAPER

Borkenes Utbygging AS (100 %) *

DATTERDØTRE

Bonord Eiendomsutvikling AS (100 %) * Brovingen Utvikling AS (100 %) *

Bonord Utleieboliger AS (100 %) * Brygga Utbygging AS (100 %) *

Øvre Kroken Utbygging AS (100 %) * Sandnes Utbygging AS (100 %) *

Bonord Eiendomsmegling AS (66 %) * Tyvenlia Utbygging AS (100 %) *

Lundhaugen Utbygging AS (51 %) * Movika 4 AS (51 %) *

Plussplan AS (50 %) Seljestad Utvikling AS (51 %) *

Gammelgård Utbygging AS (50 %) Larsneset Utbygging AS (51 %) *

Tomasjord Park AS (100 %) * Larsneset Holding AS (51 %) *

Kalvskinnet AS (22 %) Ruggevik AS (50 %)

Storbybolig AS (14 %)

Garanti Eiendomsmegling Norge AS (14 %)

Klare Finans AS (10 %)

Klare Finans AS (10 %)

Klare Inkasso AS (100 %)

Bbl Datakompetanse AS (6 %)

Habil Forvaltning AS (55 %) *

Eiendoms-  
utvikling

Økonomi og 
finans

Eiendoms-
megling Datterselskaper

Konsernsjef

BOLIGBYGGELAGET NORD
24.850 medlemmer / eiere

Visekonsernsjef

Organisasjonskart administrasjon

Organisasjonskart, eierstruktur

I konsernregnskapet inngår selskapene der 
Bonords eierandel er på mer enn 50 prosent; det 
vil si de 17 selskapene som er merket med stjerne.

Tonn CO₂ totalt:

767,0
Tonn CO₂ pr ansatt:

11,6
Tonn CO₂ pr mill oms.:

8,8



Aurora er blitt 20 år og er godt i gang med studiene. Det viktigste  
for henne  er å finne et sted å bo, i nærheten av studiestedet, med tilgang  

på friluftsliv og meningsfulle fritidsaktiviteter. Dette er helt sentrale   
utfordringer for et moderne boligbyggelag. 


