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Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/50   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Tromsø Havnestyre 28.04.2016 

 

 
Møteprotokollen fra 31.03.2016 legges til godkjenning av styret. 
Innstilling: 
Møteprotokoll fra 31.03.2016 godkjennes. 
 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 



Tromsø Havn 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tromsø Havnestyre 
 

Møtested: Havnestyresalen   

Møtedato: 31.03.2016 Tid: 14:00 - 16:10 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: 

 

 

 

Med møte og 

talerett: 

Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Odd Arne Thunberg, 

Grete Wilsgaard, Morten Willumsen, Knut Werner Hansen,  

Arnt Hansen 

 

 

Forfall: 

 

 

Fra adm.: 

 

Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring, 

Erling Bangsund 

  

Innkalling: Godkjent 

 

Saksliste: 

 

Godkjent 

  

 
Jan Blomseth ankom møtet til sak 6/16, referatsak A. 

 

Erling Bangsund forlot møtet under sak 8/16 

 

 

Orienteringssaker: 
1. Hurtigbåtenes forhold på Prostneset 
2. Prostneset utbygging 
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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.01.2016  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 28.01.2016 godkjennes. 
 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 28.01.2016 godkjennes. 
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REFERATSAK - MØTE 31.03.2016  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar referatsak A. Brev fra Hurtigruten datert 14.03.2016 vedr. 

«TILBUD OM Å LEIE LOKALER I PROSTNESET HAVNETERMINAL» til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak B. Brev fra Kystverket datert 18.01.2016 vedr. 

«GRØTSUND HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE SOM STAMNETTHAVN – TROMSØ 

KOMMUNE» til orientering. 

   
Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar referatsak A. Brev fra Hurtigruten datert 14.03.2016 vedr. 

«TILBUD OM Å LEIE LOKALER I PROSTNESET HAVNETERMINAL» til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak B. Brev fra Kystverket datert 18.01.2016 vedr. 

«GRØTSUND HAVNE- OG INDUSTRIOMRÅDE SOM STAMNETTHAVN – TROMSØ 

KOMMUNE» til orientering.   

 

 

7/16  

UTFYLLING FOR POSTEN BRING  
Havnedirektørens innstilling: 

1. Havnestyret godkjenner tiltaket knyttet til Kystverkets prosjekt i Kvalsundet 

innenfor en ramme på kr. 4 millioner. 

2. Havnestyret ber om å få seg forelagt en egen sak angående forholdet til 

Posten/Bring 

 
 

 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Havnestyret godkjenner tiltaket knyttet til Kystverkets prosjekt i Kvalsundet 

innenfor en ramme på kr. 4 millioner. 

2. Havnestyret ber om å få seg forelagt en egen sak angående forholdet til 

Posten/Bring 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2015  

 
Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre 

med slik innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for  

Tromsø Havn KF for 2015 

b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2015 kr 4 034 930,-avsettes til 

disposisjonsfond. 
 

Behandling: 

Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelser vil bli forelagt havnestyret til 

orientering når dette foreligger. 

 
Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Tromsø havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Tromsø kommunestyre 

med slik innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for  

Tromsø Havn KF for 2015. 

b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2015 kr 4 034 930,-avsettes til 

disposisjonsfond. 
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FINANSRAPPORT PR.  31. DESEMBER 2015 - TROMSØ HAVN KF  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2015 til orientering, og tilrår at 

finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: 

Finansrapport pr. 31.12.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 

31.12.2015 tas til orientering. 
 

Behandling: 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2015 til orientering, og tilrår at 

finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: 

Finansrapport pr. 31.12.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 

31.12.2015 tas til orientering. 
 
 

Orienteringssaker: 

1. Hurtigbåtenes forhold på Prostneset 
Havnedirektøren orienterte om status i saken. 

 

2. Prostneset utbygging 
Havnedirektøren orientert om status i saken. Oppstartstidspunkt er satt til 25. 

april d.å. 
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Møtet slutt kl 16:10 

 

Tromsø, 31.03.2016 

 

 

 

Frid Einarsdotter Fossbakk 

Styreleder 

          Aashild Forseth 

          Referent 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

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

ble bestemt på møtet. 

 

 

 

Jan Blomseth   Odd Arne Thunberg   Grete Wilsgaard 

 

 

 

Morten Willumsen  Knut Werner Hansen   Arnt Hansen 

 



Tromsø Havn  Sak  11/16 
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REFERATSAK - MØTE 28.04.2016 

 

 

Saksbehandler:  Elisabeth Arnesen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/65   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Tromsø Havnestyre 28.04.2016 

 

 
 

A. Brev fra Kystverket datert 3.3.2016 vedr. «BRUK AV HAVNEKAPITAL – 
PROSTNESET – TROMSØ KOMMUNE – ANMODNING OM REDEGJØRELSE» 

B. Svar til Kystverket fra Tromsø Havn vedr. «SVAR – BRUK AV HAVNEKAPITAL»  

C. Brev fra Kontrollutvalget datert 8.4.2016 vedr. «TROMSØ KOMMUNE – 
KONTROLLUTVALGET – BEKYMRINGSMELDING» Unntatt off. § 24.1, 2. ledd. 

D. Brev fra KomRev NORD datert 12.4.2016 vedr. «REVISORS BERETNING TROMSØ 
HAVN KF» 

 

 

Innstilling: 

Tromsø havnestyre tar referatsak A. Brev fra Kystverket datert 3.3.2016 vedr. «BRUK AV 
HAVNEKAPITAL – PROSTNESET – TROMSØ KOMMUNE – ANMODNING OM 
REDEGJØRELSE» til orientering. 

Tromsø havnestyre tar referatsak B. Svar til Kystverket fra Tromsø Havn vedr. «SVAR – 
BRUK AV HAVNEKAPITAL» til orientering. 

Tromsø havnestyre tar referatsak C. Brev fra Kontrollutvalget datert 8.4.2016 vedr. 
«TROMSØ KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET – BEKYMRINGSMELDING» til orientering. 
Unntatt off. § 24.1, 2. ledd. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak D. Brev fra KomRev NORD datert 12.4.2016 vedr. 
«REVISORS BERETNING TROMSØ HAVN KF» til orientering. 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 







     

Tromsø Havn KF 

Postboks 392 

9254 Tromsø 

 

www.tromso.havn.no 

Telefon  77 66 18 50 

  
 
 

Kystverket Hovedkontor 
 
POSTBOKS 1502 
NO-6025 ÅLESUND 
 
   
             

    
Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte: Dato: 
10/102 - 624/16 P00 
&00 

2011/2271-3 HPE / 77 66 18 54 
halvar.pettersen@tromso.havn.no 

04.04.2016 

  

 

SVAR - BRUK AV HAVNEKAPITAL - PROSTNESET - TROMSØ KOMMUNE - 

ANMODNING OM REDEGJØRELSE 

 

1. Bakgrunn 
Det vises til brev fra Kystverkets hovedkontor av 3.3.2016 vedrørende ønske om en redegjørelse 

for bruk av havnekapitalen knyttet til utviklingen av passasjerterminalen på Prostneset. 

 

Tromsø kommune vedtok allerede i 1996 en prinsippsak om ny havneterminal på Prostneset, sak 

90/96, og ga Tromsø Havn i oppgave å lede dette arbeidet. Saken beskriver kommunens 

intensjoner med å utvikle og få etablert en passasjer- og godsterminal på Prostneset. Tomten som 

terminalstrukturen skal etableres på eies av Tromsø Havn og inngår i havnekapitalen. 

 

Reguleringsplanen for området ble stadfestet av Miljøverndepartementet 5. juni 2013 og legger 

rammene for utforming av anlegget. Planen definerer en rekke overordnede funksjonskrav for 

infrastruktur, uterom og adkomstforhold. Totalt utnyttbart bygge-volum utgjør13.950 m2 

 

Havneterminalen inkluderer, i tillegg til vente- og serviceareal for reisende, plasser for 

regionbusser og charterbusser til Hurtigruten, videre kaiplasser for hurtigruta og hurtigbåter. I 

tillegg skal det tilrettelegges for godslager for Hurtigrutene. Nødvendig infrastruktur slik som 

taxiholdeplasser, parkering og servicefunksjoner både for reisende og ikke-reisende. I det 

etterfølgende gis en redegjørelse for prosjektet i sin helhet, samt Tromsø Havns involvering i 

Prostneset Utvikling AS som potensiell eier av Amundsen-gården. 

 

2. Politisk forankring 
Arbeidene med å utvikle en effektiv og bærekraftig terminal på Prostneset har pågått i relativt lang 

tid, og har en brei politisk forankring. Det har allerede fra starten av prosjektet vært Tromsø Havns 

holdning at kostnadene knyttet til kollektivtrafikken ut over hurtigbåtene, hurtigruten og 

logistikkfunksjonene til disse, måtte finansieres og driftes av andre enn Tromsø Havn.  

Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har derfor fattet vedtak som reflekterer disse 

forholdene. Nedenfor gjengis noen av de politiske vedtakene.  
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2.1 Vedtak fattet av Troms Fylkesråd/kommune 

 

Troms fylkesråd har i sak 207/10 fattet følgende vedtak; 

 

 Det skal etableres en passasjerterminal på sentralt knutepunkt i Tromsø 

 Passasjerterminalen skal være lokalisert på Prostneset 

 Passasjerterminalen skal ivareta reisende med hurtigbåt og buss til/fra Tromsø 

 Kravet om universell utforming er overordnet øvrige funksjonskrav 

 Troms fylkeskommune skal inn i terminalen som leietaker med et samlet areal på inntil 

1000 kvm 

 

Fylkesrådets vedtak gir derved klare krav til funksjonsbehov for ny passasjerterminal i Tromsø. I 

vedtak til sak 61/11 til programstyret for RDA av 18.09.11 vedrørende Tromsø Havns søknad på 

økonomisk tilskudd til «Utbygging av Prostneset, Del II havneterminal med trafikkareal» 

fremkommer det at RDA-styret opprettholder en positiv holdning til prosjektet om å realisere en 

havneterminal på Prostneset. Det ble tilkjennegitt en intensjon om totalt 120 mil kr, hvorav det 

allerede er bevilget 66,57 mil kr. Disse er disponert til Del I av prosjektet, miljøsanering og 

utvidelse av kai.  Dette vil til sammen gi en rest-bevilgningen på 53,43 mil kroner som mulig 

bevilgning til havneterminalen.  

 

2.2 Vedtak fattet av Tromsø Kommune 

Prosjektets hovedmål og overordnet økonomisk rammebetingelse er vedtatt av Tromsø 

kommunestyre i sak 130/01, hvor det i vedtaket heter: 

 

 Å utforme et effektivt og bærekraftig trafikknutepunkt som tilbyr effektiv kommunikasjon for 

de reisende. 

 Å utvikle Prostneset som et attraktivt sentrumsområde, i godt samspill med omgivelsene, og 

med funksjoner også for ikke-reisende. 

 Det forutsettes at offentlige myndigheter bidrar i finansieringen av bygg og uterom. 

 

Dette vedtaket legger de overordnede føringene for prosjektet, og alle etterfølgende beslutninger 

skal bygge på disse hovedmålsettingene. Kommunestyrevedtaket gir noen krav til den videre 

funksjonalitet og utforming, blant annet forhold som nå er ivaretatt gjennom reguleringsplanen, 

eksempelvis siktlinjer, kontakt mellom terminalbygget og de offentlige rom.  

 

Tromsø kommunestyre har vedtatt at det er Tromsø kommune som skal eie bussterminalen med 

tilhørende trafikkarealer. Dette innebærer både investeringene og driften av denne delen av 

terminalstrukturen. 

 

I finans og næringskomitéens møte den 10.06.15 i sak 29/15 ble det fattet følgende vedtak:  

«Byrådet bes legge frem notat til kommunestyremøtet om Tromsø kommunes økonomiske ansvar 

for investering til bussterminalen». I notatet heter det: 

 

Kommunen har ansvar for alle kollektivholdeplasser langs kommunal veg, dette gjelder 

kostnader som opparbeiding av holdeplass, busskur, skilting og drift og vedlikehold jf 

veglovens kapittel IV. Vegutgifter § 20.  
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I henhold til vegloven tolker byrådet det slik at Tromsø kommune har ansvar til å 

tilrettelegge for infrastruktur for kollektivtransport og tilhørende uteområder.  

Bussterminalen i forhold til prosjektets planer omfatter mer enn kun grunnleggende 

bussoppstillingsplasser. Likevel anser byrådet det som viktig å holde fremdriften for 

prosjektet, og påtar seg ansvaret for bussterminalen. Det fordrer dog at Tromsø Havn ser 

på kostnadsreduserende tiltak relatert til byggingen av bussterminalen. Tromsø kommune 

vil søke tilskuddsmidler fra fylkeskommunen fra RDA/RUP, og forutsetter at eventuelle 

tilsagn går. 

 

Notatet fra byrådet ble lagt fram for kommunestyret i desember i forbindelse med behandlingen av 

investeringsbudsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016 – 2019. Kommunestyret bevilget kr 

57 400 000 til formålet bussterminal og tilhørende trafikkområde.  

 

Denne tre-delingen av ansvarsforholdet har vært nødvendig å avklare innen det ble inngått 

bindende kontrakt med entreprenøren. Tromsø Havn har ansvaret for den maritime delen av 

prosjektet, inkludert arealer til eget kontorbygg og lager til egen virksomhet, Tromsø kommune og 

Troms fylkeskommune har ansvaret for det øvrige knyttet til terminalstrukturen. 

 

3. Prostneset Utvikling AS 
Terminalstrukturen har vært gjenstand for en arkitektkonkurranse hvor sekt nasjonale og 

internasjonale arkitektkontor deltok. I konkurranseprogrammet inngikk også et bygg på ca 3000 m2 

som en privat aktør hadde melt sin interesse for, og med funksjoner som byen hadde behov for. 

Arkitektkonkurransen ble avsluttet i april 2003, og uheldigvis trakk denne private aktøren seg fra 

prosjektet på forsommeren 2003. Dette bygningsvolumet utgjorde en såpass betydelig del av 

terminalstrukturens arkitektoniske utrykk, slik et det var vanskelig å realisere prosjektet uten å 

utlyse en ny arkitektkonkurranse med de konsekvensene dette ville ha fått. Havnestyret valgte da å 

videreføre prosjektet med dette bygningsvolumet og heller søke andre investorer til denne delen av 

strukturen. Det lykkes å etablere selskapet Prostneset Utvikling AS hvor Tromsø Havn og Nordic 

Invest AS eier 50 % hver. Aksjekapitalen er på kr 1 200 000, hvorav Tromsø Havns andel utgjør kr 

600 000. Tromsø Havn eier tomten, og selskapet fester tomten på 1 500 m2 til en pris av kr 500,-

 pr m2, hvilket vil gi en årlig inntekt på kr 750 000. Bygget har fått betegnelsen Amundsen-gården 

da det grenser opp mot Amundsen-parken. Tromsø Havns motivasjon for dette engasjementet har 

vært å påse at denne delen av terminalen får en arkitektonisk utforming og kvalitet som står i 

forhold til terminalen for øvrig. Videre å påse at funksjonene i dette bygget står i forhold til Tromsø 

kommunes vedtak. Når alle forholdene er på plass er det Tromsø Havns målsetning å trekke seg ut 

av selskapet Prostneset Utvikling AS. Gevinsten av salget vil bli tilført havnekapitalen. Tromsø 

Havn vil fortsatt eie grunnen dette bygget står på, og har som nevnt ovenfor inngått festeavtale med 

Prostneset Utvikling AS. Nå i månedsskifte mars/april er ca 78 % av arealene i Amundsen-gården 

utleid på lange kontrakter. Dersom det skulle være forretningsmessig formålstjenlig å fortsette 

eierforholdet i Prostneset Utvikling AS, vil det være naturlig å fremme en søknad om dette til 

Kystverket/ Samferdselsdepartementet. 

 

4. Utleieforhold i Terminalen 
Utleieforholdene i selve terminalstrukturen som totalt omfatter 9862 m2 inkludert fellesarealene 

fordeler seg slik; 

 Troms fylkeskommune:     550 m2 
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 Tromsø kommune (buss og trafikk):  3955 m2 

 Nor Lines (Godslager for Hurtigruten): 1500 m2 

 Tromsø Havn (kontor og lager):    637 m2 

 Visitt Tromsø (Turistinformasjon):      489 m2 

 Hurtigruten (venteareal):       50 m2 

 Servicefunksjoner:        620 m2  

 Ventearealer:     1549 m2 

Resterende arealer disponeres til tekniske rom og avfallshåndtering. 

Kontrakten med entreprenøren er nå undertegnet og byggestart for selve terminalen er berammet til 

25. april. Beslutningen om oppstart av byggingen av Amundsen-gården som eies av Prostneset 

Utvikling AS, vil bli fattet på et senere tidspunkt. 

Hele prosjektet er beregnet å stå ferdig i løpet av første kvartal 2018. 

 

5. Konklusjon 
Arbeidet med utvikling av en hensiktsmessig og effektiv passasjerterminal på Prostneset i Tromsø 

har pågått i mange år, og har en bred lokal og regional forankring. Konseptet har vært gjennom 

mange krevende prosesser, både i forhold til funksjonaliteter, trafikkavvikling, arkitektonisk 

utforming, kostnadsbesparende tiltak og ikke minst hvem som har det økonomiske ansvaret for de 

ulike funksjonene. Disse spørsmålene er nå avklart som beskrevet ovenfor. Videre er graden av 

servicevirksomhet en naturlig del av det å betjene de reisende på en verdig måte 

Hva gjelder selskapet Prostneset Utvikling AS og Tromsø Havns intensjoner og eierforhold i 

selskapet, så er det fortsatt Tromsø Havns intensjon å trekke seg ut av selskapet når alle 

intensjonene med bygget er oppfylt. Skulle det av forretningsmessige årsaker være hensiktsmessig 

å fortsette eierskapet, vil det bli fremmet en søknad til Kystverket/ Samferdselsdepartementet om 

dette. 

Tromsø Havn vurderer det slik at etableringen av en integrert terminal som den som nå er utviklet, 

og nå under oppføring på Prostneset i Tromsø, er i tråd med nasjonale målsetninger hva gjelder 

intermodalitet. Terminalstrukturen er fremtidsrettet og ivaretar de reisende på en sikker og 

tiltalende måte. Tromsø Havn har vurdert det slik at havnelovens krav er ivaretatt gjennom de 

avklaringene som ligger i investerings- og ansvarsmodellen mellom Troms fylkeskommune, 

Tromsø kommune og Tromsø Havn.  

 

 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Halvar Pettersen 
havnedirektør   
 
 
Kopi til:  
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Til kommunestyret i Tromsø kommune

REVISORS BERETNING TROMSØ HAVN KF

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Tromsø Havn KF som viser et netto driflsresultat på kr 4.128.930 og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4.034.930. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015,

driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av

vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i

samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret

og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger

og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å irmhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene

i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for

at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik

risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et

særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er

hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av

foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene
er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den

samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konklusj on.

Konklusjon

Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifler og gir i det alt vesentlige en

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Tromsø Havn KF per 31. desember 2015, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge.

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:

Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett og 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
post@komrevnord.no www.kornrevnord.no



Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til
grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
særregnskapet stemmer med regulert særbudsj ett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om særregnskapet er konsistente med særregriskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Harstad, den 12. april 2016

ElsaSaghau
Oppdragsansvarlig re {s r
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LÅNEAVTALER  VEDRØRENDE PROSJEKTERING AV FORRETNINGSBYGG 

PROSTNESET 

 

 

Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: 250  

Arkivsaksnr.: 14/160   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/15 Tromsø Havnestyre 28.05.2015 

12/16 Tromsø Havnestyre 28.04.2016 

 

 
Bakgrunn: 
 
I tilknytning til havneterminalen skal det føres opp et bygg som har fått navnet 
Amundsengården (bygg A). Bygget skal inneholde kontorer, forretningslokaler, butikk og 
eventuelt treningssenter. 
 
Amundsengården er utviklet av Prostneset Utvikling AS, et selskap eid av Havn KF og 
Nordic Investment AS med 50 % hver. 
 
Det er tidligere gitt lån til Prostneset Utvikling AS fra hver av eierne. 
 
Drøfting: 
I 2015 ble det fra Nordic Investment AS gitt et lån på kr. 1 millioner til Prostneset 
Utvikling AS. 
Det søkes nå om lån på kr 500 000 fra Tromsø Havn KF til Prostneset Utvikling AS. 
Dette beløpet skal nedbetales til Nordic Investment AS slik at aksjonærene har lik 
lånefordring på Prostneset Utvikling AS. Hver av eierne har etter dette innvilget lån på  
kr. 2 millioner til Prostneset Utvikling AS. 

 
 
Amundsengården midt i bildet - mot parken 
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Amundsengården til venstre for rampen 
 
Konklusjon: 
Havnedirektøren vil anbefale at Tromsø Havn KF gir et lån til Prostneset Utvikling AS til 
dekning av prosjektkostnader i forbindelse med etablering av forretningbygg på 
Prostneset. 
 
Vedlegg: 
Låneavtale datert 31.3.2016 

 

Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre godkjenner låneavtale datert 31.3.2016 mellom Tromsø Havn KF og 
Prostneset Utvikling AS. 

 

 

 

 

Halvar Pettersen 

havnedirektør 

 


