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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 27.04.2017

Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/125

Saksnr.: Utvalg Møtedato
25/17 Tromsø Havnestyre 01.06.2017

Møt eprotokoll fra 27. april 2017 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:
Møteprotokoll fra 27.04.2017 godkjennes.

Halvar Pettersen
H avnedirektør



Tromsø Havn 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tromsø Havnestyre 
 

Møtested: Havnestyresalen   

Møtedato: 27.04.2017 

Tid:  14:00 - 16:00 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: 

 

 

Med møte og 

talerett: 

Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen,  

Ketil Arnesen, Synnøve Søndergaard, Erling Bangsund 

 

 

 

Forfall: 

 

Ingrid Marie Kielland (vara) 

 

Fra adm.: 

 

Havnedirektør Halvar Pettersen 

  

Innkalling: Godkjent 

 

Saksliste: 

 

Godkjent 

 

 

 

 

 

 

Møtet 26. oktober 2017 ble besluttet flyttet til 2. november 2017. 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

21/17 17/102   
 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 30.03.2017  

 

22/17 17/114   
 PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 

31. MARS 2017  
 

23/17 17/115   
 REFERATSAK 27.04.2017  

 

24/17 14/160   
 EGENKAPITAL - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG 

PROSTNESET  
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21/17  

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 30.03.2017  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 30.03.2017 godkjennes. 
 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 30.03.2017 godkjennes. 
 
  

22/17  

PROSTNESET UTBYGGING. STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. MARS 
2017  

 
Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  

per 31.03.2017 til orientering 

2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø  

kommunestyre med slik innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  
pr. 31.03.2017 til orientering 

 

Behandling: 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  

per 31.03.2017 til orientering 

2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø  

kommunestyre med slik innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging  
pr. 31.03.2017 til orientering 

 
  

23/17  
REFERATSAK 27.04.2017  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø Havnestyre tar sak A) Dom fra Hålogaland Lagmannsrett ang. «Bodø Kommune 

v/Bodø Havn VS. Hurtigruten AS» datert 3.4.2017 til orientering 

 

Tromsø Havnestyre tar sak B) Brev fra KomRev Nord IKS ang. «Uavhengig revisors 

beretning - Uttalelse om revisjon av særregnskapet til Tromsø Havn KF» datert 

10.04.2017 til orientering 

 
Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tromsø Havnestyre tar sak A) Dom fra Hålogaland Lagmannsrett ang. «Bodø Kommune 

v/Bodø Havn VS. Hurtigruten AS» datert 3.4.2017 til orientering 
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Tromsø Havnestyre tar sak B) Brev fra KomRev Nord IKS ang. «Uavhengig revisors 

beretning - Uttalelse om revisjon av særregnskapet til Tromsø Havn KF» datert 

10.04.2017 til orientering 

 
  

24/17  

EGENKAPITAL - FINANSIERING AV FORRETNINGSBYGG PROSTNESET  

 
Havnedirektørens innstilling: 

 

Plan A: Samferdselsdepartementet godkjenner søknaden 

 

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag: 

 

a) Den fremlagte låneavtale datert 20.1.2017 mellom Tromsø Havn KF og 

Prostneset Utvikling AS godkjennes. 

 

b) Lånet på kr 5 000 000,- finansieres ved bruk av fond. 

 

 

2. Tromsø havnestyre tilrår at låneavtalen legges fram for kommunestyret 

med slik innstilling: 

 

a) Tromsø kommunestyre godkjenner låneavtale mellom Tromsø Havn KF 

og Prostneset Utvikling AS datert 20.1.2017. 

 

b) Tromsø kommunestyre godkjenner at lånet finansieres ved bruk av 

fond. 

 

 

Plan B: Samferdselsdepartementet godkjenner ikke søknaden 

 

Tromsø havnestyre anbefaler at Tromsø Havn KF selger sine aksjer i Prostneset 

Utvikling AS til TG Næringseiendom AS.  

 

Vedtektene for Prostneset Utvikling AS har bestemmelser om forkjøpsrett. Ved 

overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. 

Forkjøpsretten kommer ikke til anvendelse ved salg eller annen vederlagsfri 

overføring til selskap som overdrageren har kontrollerende innflytelse i og/ eller 

eier over 50 % av aksjene i. 

 

Tromsø Havn KF eier 100 % av aksjene i TH Utvikling AS som igjen eier 100 % av 

aksjene i TG Næringseiendom AS.  

 

Saken legges frem for styret i TG Næringseiendom AS til behandling. 

 

 

Behandling: 
Medlem Tor Arne Morskogen foreslo: 

Saken utsettes og utgår fra sakskartet. 

 
Votering:  Forslaget  ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Saken utsettes og utgår fra sakskartet. 
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Møtet slutt kl 15:40 

 

Tromsø, 27.04.2017 

 

 

 

Jarle Heitmann 

Styreleder 

   Aashild Forseth 

   Referent 

 

 

 

Underskrifter: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som 

ble bestemt på møtet. 

 

 

 

Anne-Linn Lernes  Tor Arne Morskogen   Ketil Arnesen 

 

 

 

Synnøve Søndergaard Erling Bangsund 
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REFERATSAK 01.06.2017

Saksbehandler: Elisabet Arnesen Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 17/154

Saksnr.: Utvalg Møtedato
26/17 Tromsø Havnestyre 01.06.2017

A) Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang. «Svar – Høring – Utlegging av
flytebrygge Brensholmen Klubbvegen 170/25» datert 10.5.2017

B) Saksprotokoll fra Kommunestyret ang. «Saksprotokoll sak 84/17 - V edtekter
Tromsø Havn KF» datert 26.4.2017

C) Notat fra Administrasjonssjefen ang. «Administrasjonssjefens merknader – salg av
eiendom tilhørende Tromsø Havn KF»

D) Svar fra Tromsø Havn KF til K - Sekretariatet IKS ang. «Svar:
Forvaltningsrevisjonsrapport offentlig e anskaffelser – Tromsø Havn KF» datert
27.4.2017

Innstilling:
Tromsø Havnestyre tar sak A) Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang. «Svar
– Høring – Utlegging av flytebrygge Brensholmen Klubbvegen 170/25» datert 10.5.2017
til orientering

Tromsø H avnestyre tar sak B) Saksprotokoll fra Kommunestyret ang. «Saksprotokoll sak
84/17 - Vedtekter Tromsø Havn KF» datert 26.4.2017 til orientering

Tromsø Havnestyre tar sak C) Notat fra Administrasjonssjefen ang.
«Administrasjonssjefens merknader – salg av e iendom tilhørende Tromsø Havn KF» til
orientering

Tromsø Havnestyre tar sak D) Svar fra Tromsø Havn KF til K - Sekretariatet IKS ang.
«Svar: Forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser – Tromsø Havn KF» datert
27.4.2017 til orientering

Halvar Pe ttersen
H avnedirektør



Tromsø Havn KF
Postboks 392
925 4 Tromsø

www.tromso.havn.no
Telefon 77 66 18 50

TROMSØ KOMMUNE
Byutvikling
Rådhuset, Pb. 6900
NO - 9299 TROMSØ

Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte : Dato:
17 / 118 - 1460 / 17 P28 28658/17 - BJOKUI RTH /

randi.thorring@tromso.havn.no
10.05.2017

SVAR - HØRING - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE BRENSHOLMEN KLUBBVEGEN
170/25

Vi viser til brev av 3. 0 5.2017 med vedlegg av søknad datert 21.04.2017 vedrørende
tillatelse til utlegging av flytebrygge på eiendommen 170/25, Brensholmen i Tromsø.

Beskrivelse av saken
Multiconsult ASA søker p å vegne av tiltakshaver om tillatelse til utlegging av fl ytebrygge på
eiendommen gnr 170 bnr 25 på Brensholmen. Flytebryggen har en størrelse på 50 m x 4 m
med tillegg av landgang på 10 m. Flytebryggen er prefabrikkert av NOFI AS og bryggen skal
slepes til lokaliteten der den skal forankres og fortøyes til land.

Flytebryggen skal benyttes ved mottak av fisk til virksomheten på land.

I reguleringsplan nr. 505 er areal på land satt av til industri. Det er ingen reguleringsplan
som fanger opp areal i sjø her . Kommuneplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen er
under arbeid.
Det søkes om uttalelse til disp ensasjon.

Aktuelle bestemmelser
Til taket faller inn under havne - og farvannslovens § 27 første ledd som lyder:

”Bygging, graving, utfylling og andre tilta k som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket
skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer,
luftspenn, utdyping, dumping, akvakultura nlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og
rør.(…).”

Tromsø Havn KF er delegert myndighet til å fatte vedtak etter HFL § 27.1.

Vurdering av saken
Tromsø Havn KF har ikke merknader til at det gis dispensasjon.

Vi vurderer tiltaket som begrenset i omfa ng og at tiltaket som sådan ikke vil hindre fri
ferdsel.

Vedtak:
Med hjemmel i havne - og farvannslovens § 27 første ledd gis det tillatelse til utlegging av
flytebrygge på eiendommen gnr 170 bnr. 25 på Brensholmen i Tromsø kommune.
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Tromsø Havn KF pålegger gebyr for saksbehandlingen på kr 4489 , - , med hjemmel i Forskrift
om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, gitt i medhold av LOV - 2009 -
04 - 17 nr . 19 Lov om havner og farvann § 6 og § 8.

Vilkår:

Med hjemmel i havne - og farvannsloven § 2 9 gis tillatelsen på følgende vilkår:

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlegg til søknaden.

2. Konstruksjonen skal utføre s iht. gjeldende krav til flytebrygger etter Norsk Standard.
Tiltakshaver må selv sørge for dette, og Tromsø Havn KF har ikke ansvar for å påse at
vilkårene blir oppfylt.

3. Anlegget må være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det ikke
virker blendende på de sjøfarende.

4. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlik eholdt.

5. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som føl ge av tiltaket påhviler
tiltakshaveren.

6. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med
nøyaktig inntegnet flytekai til Statens Kartverk Sjø, Post boks 60, 40 01 Stavanger,
umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt.

7. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og and re
rettighetshavere. Tromsø Havn KF har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt.
Tvister o m oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene.

8. Endringer i eierforhold skal meldes til Tromsø Havn KF.

9. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen tre (3) år, eller innstilles for mer enn to (2) år,
faller tillatelsen bort.

Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne - og
farvannsloven og ikke annet lov - og regelverk.

Faktura vil bli tilsendt fra Tromsø Havn KF til tiltakshaver
Ingvard Lorentzen, Ersfjordvn. 57, 9107 Kvaløya

V ennlig hilsen

Randi Thørring
Ass.ha vnedirektør

Kopi til: Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 Ålesund

Multiconsult ASA, Kvaløyvegen 156, 9013 Tromsø











Tromsø Havn KF
Postbo ks 392
9254 Tromsø

www.tromso.havn.no
Telefon 77 66 18 50

K - Sektretariatet IKS
Postboks 6600

- 9296 TROMSØ

Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte : Dato:
16 / 83 - 1312 / 17 217 AFO /

aashild.forseth@tromso.havn.no
27.04.2017

SV AR: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFEL SER - TROMSØ
HAVN KF

Det vises til behandling og vedtak i Kontrollutvalget i sak 02/17
«Forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser – undersøkelse av utvalgt kjøp på
konsulentbistand – Tromsø Havn KF»

Tromsø Havn KF skal ved kjøp av varer og tje nester følge regler i lov og forskrift om
offentlige anskaffelser. Formålet med loven er, jf. § 1:

«Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det
offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at det offentlige
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.»

Det vises til kommunestyrets behandling og vedtak i sak 121/17:
1. « Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjoner samt anbefaling i rapporten

Offentlige anskaffelser – Undersøkelse a v utvalgte kjøp av konsulentbistand – Tromsø
Havn KF.»

2. «Kommunestyret ber foretakets ledelse om å iverksette tiltak for å sikre sin etterlevelse
av regelverket om offentlige anskaffelser, herunder bruken av rammeavtaler og
oppfølging av slike.»

3. Kommunestyr et ber foretakets ledelse gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvilke tiltak foretaket vil iverksette /ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er
gjort, for å imøtekomme anbefalingen i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til
3 1.5.2017.»

Svarfrist ble forlenget til 30.6.2017

Svar på punkt 3 i henhold til vedtaket:

Tromsø Havn har og har hatt følgende dokumentert:
1. R etningslinjene er strukturert slik at innkjøpsansvarlige enkelt skal finne frem når en

anskaffelsesprosess st arter.

2. Innkjøpsrutinene til Tromsø kommune er innarbeidet i egne styringsdokumenter og
prosedyrer. Følgende dokumenter ligger til grunn ved innkjøp:

o Innkjøp Virkeområde og formål
o Innkjøpspolitikk
o Anskaffelsesprosess
o Kommunestyrets vedtak vedrørende innkjø p, sak 65/06 – dato 29.03.2006
o Innkjøpsrutiner
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o Maler for anskaffelsesprotokoll og tilbudsåpning
o Arkivering av konkurranser
o Sanksjoner i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester

Styringsdokumenter og prosedyrer kan ettersendes ved henvendelse til
Tr omsø Havn KF.

3. I forbindelse med anskaffelser skal Tromsø Havn benytte seg av kommunes
innkjøpsavdeling ved behov for kvalitetskontroll og bruk av rammeavtaler med mer.
Dette har Tromsø Havn benyttet seg av, og vil også gjøre det i det videre arbeidet. Se
for øvrig punkt 3. i neste avsnitt «Tromsø Havn har iverksatt følgende tiltak».

Tromsø Havn har iverksatt følgende tiltak:
1. Det er iverksatt gjennomgang av leverandørmassen sett opp mot mulig bruk av

rammeavtaler som er framforhandlet av Tromsø kommune

2. Avtaler og rammeavtaler vil fremkomme i eget dokument som skal inneholde
informasjon om følgende:

o Navn på leverandør og kontaktopplysninger
o Produkt / tjeneste
o Type ordning
o Varighet
o Start forberedelse ny konkurranse
o Ansvarlig
o Avtaler/rammeavtale Tromsø kom mune vs Tromsø Havn

3. I møte med innkjøpsavdelingen, den 25. april 2017 ble i tillegg følgende besluttet:
o Møte 2 gang pr. år hvor ulike tema vil belyses

o Tromsø Havn ved navngitte ansatte får tilgang til innkjøpsverktøyet Mercell
o Tromsø kommune ved innkjøp b istår ved innleggelse av opplysninger i Mercell
o Tromsø kommune ved innkjøp bistår for øvrig etter behov

I tillegg til dette kan nevnes at Tromsø Havn deltar i innkjøpsprosjektet
« Forbedringsprosjekt innkjøp » innenfor gruppene «Tekniske konsulenter» og
«M askinentreprenør» som nå pågår i Tromsø kommune.

Milepæler på tiltak som Tromsø Havn har iverksatt:
Punkt 1. 30.06.2017
Punkt 2. 30.06.2017
Punkt 3. 30.04.2017

Tromsø Havn jobbe r kontinuerlig med å bli bedre på alle områder også innenfor innkjøp.
De me rknader som fremkommer i forvaltningsrapporten, datert 6.1.2017, har vi merket
oss og tatt dette til etterretning, slik at vi kan være enda bedret rustet til sikre best mulig
anskaffelser gjennom konkurranse om offentlige kontrakter.
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V ennlig h ilsen
Elektronisk dokumentert godkjenning
som ikke krever signatur.

Halvar Pettersen
havnedirektør Aashild Forseth

Økonomi og adm. leder
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ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31.MARS 2017 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Elin Bøe Arkiv: 145
Arkivsaksnr.: 17/119

Saksnr.: Utvalg Møtedato
27/17 Tromsø Havnestyre 01.06.2017

Innledning
Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport
pr 3 1 . mars 201 7 .

Økonomisk status pr 31.03.2017 Beløp i mill.kr.

Driftsinntekter
Regnskap
pr 3 1 .0 3 .1 7

Budsjett
pr 31.03.17

Totalbudsjett
20 17

Regnskap
pr 31.03.16

Havnevederlag og avgifter 6,40 5,00 24, 44 4,64
Varevederlag 0,53 0,99 4,07 0,58
Vederlag tjenester 7,60 5,94 25,74 4,18
Leieinnt bygg/eiendom 7,39 7,01 28,03 7,52
Leieinnt
parkering/småbåtpl.

0,94 1,03 1,70 1,20

Andre diftsinntekter 0,36 0,17 1,97 0,29

Sum driftsinntekter 23,22 20,14 85,9 5 18,41

Driftskostnader
Varekostn/fremmedyt 3,57 2,79 9,9 1,44

Lønn og sosiale kostn 5,46 5,43 20,73 5,19
Andre driftskostnader 4,67 5,62 21,21 4,47

Tap på fordringer 0,02 0 0 0

Sum driftskostnader 13,72 13,84 51,84 11,10

B rutto d riftsresultat 9,50 6,30 34,11 7,31

Finansinntekter 0,15 0,07 3,12 0,30

Avdrag lån 5,36 5,36 25,71 1,93

Finanskostnader 3,02 3,41 11,33 3,22

Ref. renter/avdrag 0,72 0,80 1,62 0,72

Netto finanskostnader 7,51 7,90 32,30 4,13

Net to driftsr esultat 1,99 - 1,60 1,81 3,18
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Driftsinntekter

Tromsø Havn har opparbeidet seg en driftsinntekt på 23,2 MNOK noe som er 4,8 MNOK
mer enn samme periode i fjor, og 3,1 MNOK over budsjett

Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag o g avgifter er 6,4 MNOK og
ligger over budsjett. Antall anløp til offentlig kai viser en vekst på 19,2%, og
bruttotonnasjen viser en vekst på 7,1%.
Anløp til privat kai viser en vekst på 0,4%, og bruttotonnasjen en vekst på 12,7%. Dette
er sammenlignet med samme periode i fjor.
Økningen er hovedsakelig basert på fiskefartøy, cruiseskip og lasteskip.

Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklar a sjoner fra speditørene.
Inntekter fra varevederlag er 0,5MNOK som er noe lavere enn budsjett. Totalt
godsomslag over offentlige og private kaier viser en nedgang på 7,4% sammenlignet
med samme periode i fjor. Nedgangen i lossemengde skyldes hovedsakelig fisk, olje,
betongelementer og grus

Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til sk ip av bl. annet strøm, renovasjon,
sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger over budsjett. Dette er en følge av
flere anløp enn budsjettert.

Leieinntekter bygg og eiendom : Inntekten ligger omtrentlig som budsjettert.

Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger omtrentlig som budsjettert.

Andre driftsinntekter : Inntekten ligger noe høyere enn budsjettert.

Driftskostnader

Samlede driftskostnader pr 3 1 .0 3 .201 7 var 13,72 MNOK noe som er 2,62 MNOK mer enn
samme periode i fjor, o g omtrentlig som budsjettert.

Varekostnader og fremmedytelser: Kostnaden er noe høyere enn budsjettert på grunn av
økt leveranse strøm og renovasjon.

Lønn og sosiale kostnader: Denne kostnaden er som budsjett ert.

Andre driftskostnader: Denne kostnaden ligger noe lavere enn budsjettert. Avviket
skyldes mindre - og mer - forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er
vedlikeholdsposter og fremmedtjenester.

Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilba keført
før netto driftsresultat. Avskrivningen er i budsjett 2017 beregnet til
20,5 MNOK.
Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten.

Finansinntekter:

Finansinntekter: Disse ligger litt høyere enn budsjett.

Avdrag lån : Kostnaden er som budsjettert.

Finanskostnader : Kostnaden er 3,02 MNOK som er litt lavere enn revidert budsjett 3,41
MNOK. Avviket skyldes lavere utlånsrente er budsjettert.
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Oppsummering:

Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 2,0 MNOK
Budsjettert netto negat ivt driftsresultat er på 1,6 MNOK
Avvik mellom regnskapsmessig og budsjettert resultat er 3,6 MNOK
Driftsinntektene totalt er 3,1 MNOK over budsjett.
Driftskostnadene totalt er 0,1 MNOK lavere enn budsjett.
Finanskostnaden totalt er 0,4 MNOK lavere enn bu dsjett.

Innstilling:
1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2017 til

orientering.
2. Tromsø havnestyre tilrår at økonomirapport 1 pr. 31.03.2017 legges frem for

Komm unestyret med slik innstilling:
a. Tromsø Kommunestyre tar økonomir apport 1 pr. 31.03.2017 til orientering.

Halvar Pettersen
H avnedirektør
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FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2017 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Elin Bøe Arkiv: 251
Arkivsaksnr.: 17/120

Saksnr.: Utvalg Møtedato
28/17 Tromsø Havnestyre 01.06.2017

Innl edning
Formålet med finansforvaltningen er å forvalte havnekassens midler slik at
konkurransedyktig avkastning oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og
at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser.
Finansrapportering tilfreds stiller de krav som finansforskriften § 6 og § 7 setter, og er
avgitt i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og administrative
rutiner.
Finansrapport pr. 31.mars 2017 er delt opp i følgende finansområder;

- Ledig likviditet og an dre midler beregnet til driftsformål
- Lån og øvrige finansieringsavtaler
- Langsiktige finansielle aktiva
- Rente og avdragsutvikling

Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål

Samlet likviditetsbeholdning
Tromsø Havn KF har relativ go d likviditet hovedsakelig som følge av ubrukte lånemidler
og fondsavsetning.
Tromsø Havn har ingen plasseringer i obligasjoner.
Tromsø Havn har kortsiktig plassering i Fondsforvaltning AS, pluss Likviditet II.
Samlet likviditetsbeholdning pr. 31. 03 .201 7 er på kr 276.743.262
Havnas likviditetsbeholdning vil reduseres utover 201 7 som følge av redusert nivå på
ubrukte lånemidler og bruk av fond.

Sammensetning av kortsiktige plasseringer
Type betegnelse Beløp i kr

Bank Driftskonto 19.929.847
Bank Plass eringskonto 7.807.535
Fond Pluss Likviditet II 249.005.880

Nøkkeltall over bankplassseringer
Selskap Type Plassering Vilkår Beløp i kr
Sp.b. Nord Norge Drifts /plasseringskonto Kreditrente 1, 32 % 27.266.723
Sp.b. Nord Norge Skattetrekk Kreditrente 1,0 2 % 470.659
Fondsforvaltning As Pluss Likviditet II Avkastning 2, 00 % 249.005.880
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Lån og øvrige finansieringsavtaler

Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.03.2017 på kr. 891.231.170.

Sammensetning av lån
Låneinstitusjon Lånegjel d pr. 31.12.1 6

Beløp i kr
Lånegjeld pr. 31. 03 .1 7
Beløp i kr

Kommunalbanken 893.587.290 888.231.170
Samvirkegården 3.000.000 3.000.000

Tromsø Havn KF skal ha en risikonøytral sammensetning av låneporteføljen . Det betyr
at at man skal søke å stabi lisere renteutbetalinger over tid. For å oppnå dette er man til
enhver tid nødt til å ha deler av lånene bundet opp i langsiktige faste rentekontrakter. I
I henhold til finansreglementet skal gjennomsnittlig gjenværende levetid på samlet
lånegjeld være mel lom 1 og 4 år.

Nøkkeltall – lån og øvrige finansieringsavtaler
Bindingstid Rente Lånesaldo pr. 31. 03 .201 7

Beløp i kr.
1 år Fast rente 2,93 % 98.630.140
3 år Fast rente 1,78 % 212.740.710
4 år Fas t rente 1,84 % 200.000.000
8 år Fast rente 2,41 % 200.000.000
0 år Flyt 3 måneders Nibor 131.129.360
0 år Grønn p.t. rente 45.730.960
0 år 0 % 3.000.000

Langsiktige finansielle aktiva

Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige
finansielle aktiva.

Rente og avdragsutvikling

Renteutvikling i 2017 - 2027
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Avdragsutvikling 2017 - 2027

Oppsummering
Finansrapport pr. 31.03.17 er avgitt i henhold til finansforskriften og
finansreglement gjeldende fra 26.11.2014.
Tromsø Havnestyre rapporterer avvik på plassering av andeler i Pluss Likviditet II.
Innskudd pr. 31.03.17 var kr. 249.005.880.
Overskuddslikviditet i Tromsø Havn KF i 2017 er plassert I Pluss Likviditet II da
dette gir høyest avkastning i forhold til andre finansinstitusjoner. Store andeler av
denne likvidi teten vil bli brukt i 2017 i forbindelse med utbygging på Prostneset.
Totalt 79,8% av havnas lånegjeld er sikret gjennom fastrenteavtaler.
Dette sikrer havnas økonomi mot eventuelle renteøkninger i fremtiden.
Det er ingen avvik på låneportefølj en.

In nstilling:

1. Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2017 til orientering.
2. Tromsø havnestyre tilrår at finansrapport pr. 31.03.2017 legges frem for

Kommunestyret med slik innstilling;
a) Tromsø Kommunestyre tar f inansrapport pr. 31.03.2017 til orientering .

Halvar Pettersen
H avnedirektør
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ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

Saksbehandler: Halvar Pettersen Arkiv: PROPA L82
Arkivsaksnr.: 16/224

Saksnr.: Utvalg Møtedato
4/17 Tromsø Havnestyre 26.01.2017
8/17 Tromsø Havnestyre 23.02.2017
19/17 Tromsø Havnestyre 30.03.2017
29/17 Tromsø Havnestyre 01.06.2017

Havnedirektøren gir en muntlig or i entering om status og eventuelle avvik i prosjektet.

Innstilling:
Havnestyret tar saken til orientering.

Halvar Pettersen
H avnedirektør
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