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1/18
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 15.12.2017
Havnedirektørens innstilling:
Møteprotokoll fra 15.12.2017 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra 15.12.2017 godkjennes.

2/18
ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL
Havnedirektørens innstilling:
Havnestyret tar saken til orientering.
Behandling:
Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende:
 Status og eventuelle avvik i prosjektet
 Fremdrift
 SHA – miljø og økonomi
Det vil påløpe ekstra kostnader knyttet til:
 Etablering av tekniske installasjoner for en spesifikk kunde
 Kvalitetsheving av utearal knyttet til Torg 1
Ekstra kostnadene vil fremkomme i statusrapportering pr. 31.12.2017.
Statusrapportering pr. 31.12.2017 vil bli behandlet i neste havnestyremøte.
Vedtak:
Havnestyret tar saken til orientering.

3/18
PROSESS ANSETTELSE AV NY HAVNEDIREKTØR
Styreleders innstilling:
1. Havnestyret velger følgende til rekrutteringsutvalg for ny havnedirektør i Tromsø
havn KF:
Leder:
Styreleder Jarle Heitmann
Medlem:
1.
2.
2. Rekrutteringsutvalget leder arbeidet med ansettelsen i tråd med de elementer og
milepæler som er skissert i havnestyresak 3 / 18.

3. Rekrutteringsutvalget får fullmakt til å inngå avtale med eksternt
rekrutteringsbyrå etter begrenset anbudskonkurranse.

Side 3 av 4

Behandling:
Medlem Tor Arne Morskogen foreslo som deltaker fra havnestyret:
Havnestyremedlem Ketil Arnesen
Havnestyret foreslo at det i tillegg velges:
Ansatterepresentant utpekt av og blant de ansatte
Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt 4:
Medlemmene av rekrutteringsutvalget får godtgjørelse pr time i henhold til timelister og
etter KS sine satser.
Vedtak:
1. Havnestyret velger følgende til rekrutteringsutvalg for ny havnedirektør i Tromsø
havn KF:
Leder:
Styreleder Jarle Heitmann
Medlem:
1. Ketil Arnesen
Ansatterepresentant utpekt av og blant de ansatte
2. Rekrutteringsutvalget leder arbeidet med ansettelsen i tråd med de elementer og
milepæler som er skissert i havnestyresak 3 / 18.
3. Rekrutteringsutvalget får fullmakt til å inngå avtale med eksternt
rekrutteringsbyrå etter begrenset anbudskonkurranse.
4. Medlemmene av rekrutteringsutvalget får godtgjørelse pr time i henhold til
timelister og etter KS sine satser.

Møtet slutt kl 13:30
Tromsø, 25.01.2018

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

Tore Arne Morskogen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund
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Tromsø Havnestyre

Møtedato
22.02.2018

På like vilkår (2018). Konkurranse på like vilkår – oppsummering fra arbeidsgruppens
rapport. Oslo: KS Bedrift.

Innstilling:
Tromsø Havnestyre tar Konkurranse på like vilkår – oppsummering fra arbeidsgruppens
rapport (KS Bedrift, 2018) til orientering.

Halvar Pettersen
havnedirektør

Side 3 av 7

Konkurranse på like vilkår – oppsummering fra arbeidsgruppens
rapport
Sammendrag
I 2015 påpekte ESA at kommunenes skattefritak og kommunens ubegrensede garanti (at en
kommune ikke kan slås konkurs) kan gi kommuner/kommunalt eide bedrifter som driver økonomisk
aktivitet økonomiske fordeler sammenlignet med privateide konkurrenter. Regjeringen opprettet en
arbeidsgruppe, «På like vilkår», ledet av professor Erling Hjelmeng, for å utrede dette nærmere.
Arbeidsgruppen legger i disse dager frem sin rapport. KS har ett medlem i denne gruppen (Beatrice
Hennyng fra KS Advokatene). KS Bedrift sine advokater (særlig Håkon Riegels) har vært tett på dette
arbeidet og deltatt i en intern arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har først og fremst vurdert
kommunesektoren, dvs. etater og kommunale foretak (KF). Det er fortsatt uklart om og hvordan KS
Bedrift sine medlemsbedrifter vil bli berørt av forslagene, herunder er det ikke klart hvordan dette vil
påvirke IKS.
Uansett vil gruppens forslag måtte følges opp av ytterligere prosesser, og det er en rekke arbeid på
gang som henger sammen med dette; havne- og farvannslovutvalget, forslag til endringer i
kommuneloven og i IKS-loven. Det er derfor viktig for KS Bedrift å følge opp behandlingen av disse
arbeidene fremover.
Det skal også legges til at dette er komplisert jus, et regelverk som er i endring og som må tolkes og
anvendes i en politisk kontekst. Trenden i statsstøtteregelverket i EU/EØS har etter vår vurdering de
siste par årene gått i retning av en forenkling og mer «realistisk» tilnærming. Regelverket har altså
gjennomgått en betydelig utvikling i årene etter at ESA åpnet denne saken, og vi er enig med KS/LO
som i sin dissens sier at dette bør gjenspeiles i arbeidsgruppens forslag.
Arbeidsgruppen har nå lagt frem sin rapport og foreslått tiltak. Den foreslår at den økonomiske
aktiviteten må skilles regnskapsmessig fra den øvrige virksomheten (regnskapsmessig skille).
Det er imidlertid ikke flertall i arbeidsgruppen for en generell utskillingsplikt (selskapsmessig
skille).
Arbeidsgruppen konkluderer med at det generelle skattefritaket for kommuner utgjør
statsstøtte. Den foreslår derfor en generell skatteplikt for økonomisk virksomhet. Det betyr i
praksis at all økonomisk aktivitet innen kommunen vil måtte ha separate regnskap og
skattlegges.
Når det gjelder konkursforbudet, at kommuner (og IKS) ikke kan gå konkurs, sier
arbeidsgruppen at dette ikke er problematisk så lenge markedsinvestorprinsippet følges. I
praksis betyr dette at den fordel (i form av for eksempel bedre lånevilkår) en kommune får fordi
den ikke kan gå konkurs, skal tilfalle kommunen som sådan. Det er ikke klart om dette også vil
gjelde for IKS og hvordan dette i så fall skal gjøres for disse selskapene.
Til slutt foreslår arbeidsgruppen at det opprettes et tilsynsorgan (legges til
Konkurransetilsynet) som skal overvåke etterlevelsen av markedsinvestorprinsippet. Vi stiller
oss svært skeptisk til behovet for et slikt tilsyn.

1. Bakgrunn
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har de siste årene mottatt flere klagesaker fra private som mener at
offentlige aktører i markedet får konkurransefordeler i kraft av å være offentlig eid. Det er særlig
kommunenes skattefritak og konkursforbud, dvs. at kommuner og IKS ikke kan gå konkurs og dermed
får bedre rentevilkår i banken, som hevdes være er i strid med EØS-avtalen. Dette er bakgrunnen for
at ESA i 2015 foreløpig konkluderte med at det generelle skattefritaket og konkursforbudet kan være
i strid med EØS-avtalen.
2. Konkurranse på like vilkår arbeidsgruppen - mandat
For å utrede ESAs foreløpige konklusjon oppnevnte Regjeringen en arbeidsgruppe som skulle gi
grunnlag for å gjennomføre tiltak som sikrer at økonomisk aktivitet innenfor stat, fylkeskommune og
kommuner ikke bryter EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Utgangspunktet er at offentlige og
private aktører skal operere under like konkurransevilkår når de opererer på markedet.
Arbeidsgruppen skulle vurdere virkninger av det generelle skattefritaket, kryss-subsidiering, garantier
og manglende etterlevelse av markedsaktørprinsippet1.
På bakgrunn av sitt arbeid skal arbeidsgruppen anbefale løsninger og virkemidler og fremme forslag
til nødvendige lovbestemmelser eller andre tiltak.

3. Omfanget av økonomisk aktivitet
Som et ledd i arbeidet ble det gjennomført en kartlegging av omfanget av såkalt EØS-rettslig
økonomisk aktivitet2 innen norsk offentlig sektor. Enheter utskilt som egne rettssubjekter er i
utgangspunktet ikke omfattet av denne redegjørelsen (heller ikke IKS).
Kommunenes respons på kartleggingen var svært varierende og arbeidsgruppen konkluderte med at
den ikke ga grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om omfanget av økonomisk aktivitet i norsk
offentlig sektor. Det slås allikevel fast at størstedelen av økonomisk aktivitet som finner sted på
markedet i regi av det offentlige allerede er skilt ut som egne rettssubjekt.

4. Tiltak foreslått av arbeidsgruppen
1

Markedsaktørprinsippet – verktøy utviklet av EU-domstolen som redskap for å vurdere om det foreligger en
økonomisk fordel etter EØS-avtalens artikkel 61. Prinsippet innebærer at det offentlige, når det driver aktivitet i
markedet, må handle på samme måte som en sammenlignbar, rasjonell og profittorientert privat aktør ville ha gjort
under lignende omstendigheter.
2Såkalt EØS-rettslig økonomisk aktivitet

er økonomisk aktivitet som definert av EU-domstolen. Dette innebærer at
tjenester som er finansiert av offentlige budsjetter, er basert på solidaritet og som ikke forutsetter mer enn marginal
egenbetaling ikke er EØS-rettslig økonomisk aktivitet. I Norge gjelder dette for eksempel utdanning,
spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager og barnevern.

Flertallet i arbeidsgruppen konkluderer med at både det generelle skattefritaket og konkursforbudet
(rentefordelen) utgjør statsstøtte og foreslår tiltak for å bøte på dette.
Verdt å merke seg er at det ikke er flertall i arbeidsgruppen for en generell utskillingsplikt
(selskapsmessig skille) for økonomisk aktivitet. Medlemmene fra NHO og Virke går allikevel inn for å
anbefale utskillingsplikt og denne ballen er nok ikke lagt død.
Et flertall i arbeidsgruppen mener imidlertid at et regnskapsmessig skille og skatteplikt for økonomisk
aktivitet er tilstrekkelig for at en økonomisk virksomhet ikke skal komme i konflikt med
statsstøttereglene. Dette betyr at all økonomisk aktivitet innen kommunen vil måtte ha separate
regnskap og skattlegges.
En samlet arbeidsgruppe konkluderer med at konkursforbudet ikke representerer et problem,
forutsatt at markedsinvestorprinsippet etterleves. For en kommune eller et KF innebærer i praksis
etterlevelse av markedsinvestorprinsippet at en rentefordel man har fått på grunn av
konkursforbudet må utjevnes, for eksempel ved at beløpet tilfaller kommunen (som vil være den
som tar opp lån) og ikke den økonomiske aktiviteten. På denne måten vil det offentlige ikke ha bedre
vilkår enn private i en konkurranse på markedet.
Arbeidsgruppen understreker at andre fordeler som kan oppnås som en følge av konkursforbudet,
som for eksempel bedre priser fra leverandør etc., må påvises konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom
det kan påvises slike fordeler kan disse også løses gjennom å følge markedsinvestorprinsippet.
Et flertall i arbeidsgruppen foreslår at det i tillegg innføres et generelt prinsipp om at når en offentlig
aktør driver kommersiell aktivitet i konkurranse med andre skal dette gjøres på markedsmessige
vilkår. Et spørsmål som oppstår her er hvordan et slikt prinsipp passer for virksomhet der forvaltning
og næring henger tett sammen, for eksempel i havnedrift. KS Bedrift mener et slikt prinsipp ikke
nødvendigvis vil være treffende for all den økonomiske aktivitet som skjer i regi av det offentlige.
Videre har et flertall av arbeidsgruppen foreslått at det etableres et tilsyn for å sikre etterlevelse av
markedsaktørprinsippet og at denne oppgaven legges til Konkurransetilsynet. Det er delte meninger i
arbeidsgruppen om mandatet til et slikt tilsyn og spesielt om tilsynet skal kunne gi konkrete pålegg,
blant annet om utskilling og om utbetalt ulovlig støtte skal tilbakeføres til kommunen eller overføres
til statskassen.

5. Dissens i arbeidsgruppen
Medlemmene til KS (Hennyng) og LO (Reegaard) har tatt dissens på enkelte punkter i rapporten og
støtter ikke forslaget om opprettelse av eget tilsynsorgan. Som grunnlag for dissensen vises det til en
juridisk utredning fra Per Andreas Bjørgan, partner i Lund og co, som har omfattende erfaring og
kunnskap om statsstøtterett fra ESA. Bjørgan holdt også innlegg om tilsvarende tema på
hovedscenen under Bedriftenes Møteplass 2017.
Her stiller de blant annet spørsmål ved om ESA faktisk har kompetanse til å pålegge endringer i norsk
lovgivning på et så generelt grunnlag som ESA gjør her (omfatter all økonomisk aktivitet) uten å peke
på hva slags type aktivitet de mener strider mot støtteretten. Tilnærmingen som ESA har valgt gjør

det vanskelig/umulig å prøve den enkelte virksomhet opp mot statsstøttevilkårene og er, ifølge
Bjørgan, ikke i tråd med intensjonen med EØS-avtalen.
KS/LO mener at arbeidsgruppen i for liten grad har forsøkt å utfordre ESAs argumenter og at man
dermed ikke synliggjør norske myndigheters handlingsrom. Spesielt pekes det på at ESA foreslår at
økonomisk aktivitet bør skilles ut som egne rettssubjekter som betaler skatt og kan gå konkurs. Det
er ifølge KS/LO tvilsomt om EØS-avtalen gir grunnlag for å pålegge norske myndighet slike tiltak3.
KS/LO viser til at ESA ikke har påpekt hvilke konkrete vare- og tjenestetilbud som er omfattet av
saken. De har derved heller ikke etablert et faktisk grunnlag som de ulike støttevilkårene kan
vurderes opp imot. Det er uklart om velferdstjenester og vare- og tjenestetilbud forbundet med
samfunnskritisk infrastruktur omfattes. Dette må ses i sammenheng med nasjonale myndigheters
suverene rett til å bestemme om tjenestetilbudet til befolkningen skal være basert på offentlige
ytelser, eller om sektorer helt eller delvis skal åpnes for konkurranse fra private aktører. Slike
problemstillinger er ikke nevnt i ESAs brev til norske myndigheter.
KS/LO understreker at rapporten i liten grad sier noe om kostnader og gevinster forbundet med
tiltakene som er foreslått. KS har derfor besluttet å bestille en FoU-rapport for å vurdere
konsekvenser ved tiltakene for kommunene – samlet og sektorvis. Den vil også se på konsekvensene
slike tiltak kan ha for innbyggerne.
LO kritiserer arbeidsgruppens forslag om å innføre skattlegging for all økonomisk aktivitet i regi av
det offentlige. Det vises til manglende konsekvensutredninger og pekes på at gjennomføring av
tiltakene kan gi offentlige aktører en generell administrativ belastning blant annet for å betale skatt
til seg selv. LO mener videre at arbeidsgruppen underkommuniserer de ulemper det offentlige har i
konkurranse med det private. Det vises her til mindre valgfrihet (for eksempel i valg av hvilken vare
man selger og hvor man selger denne), strengere kontrollregime i forhold til lover og regler etc.
Konkursforbudet problematiseres uten at man ser hen til at det offentlige gjerne har leveringsplikt og
restriksjoner på finansiering. Til dette kan vi, for egen del, føye til at kommuner og kommunalt eide
bedrifter også må forholde seg til krav i offentlighetslov, forvaltningslov, offentlige anskaffelser – i
tillegg til å ha et særlig ansvar for anstendige lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte.

6. Konsekvenser og utfordringer for medlemmer i KS Bedrift
ESA har i sin henvendelse tatt for seg stat, (fylkes)kommune og kommunale foretak. Selvstendig
rettssubjekter faller i utgangspunktet utenfor arbeidsgruppens mandat, men drøftes allikevel enkelte
steder i rapporten.
For avfallsbransjen ble det i 2014 innført krav om både skatteplikt og regnskapsmessig skille og KS
Bedrifts Avfalls medlemmer vil derfor være godt forberedt på eventuell lovendringer som følger av
arbeidsgruppens forslag.

3

Tiltakene hevdes å være i strid med EØS-artikkel 125 som verner om eiendomsretten og statens rett til å
organisere tjenester, jf. også EØS-avtalens artikkel 59 (1).

7. Medlemmer organisert som AS og SA:
For medlemmer av KS Bedrift som er organisert i selskapsformer som har skatteplikt og som kan gå
konkurs vil rapportens konklusjoner få liten betydning. Dette er i praksis selskapsformene AS og SA.
Det er mulig at et AS som er datterselskap til et IKS kan berøres indirekte, dersom vilkårene for drift
av et IKS endres som en konsekvens av utvalgets arbeid. Dette gjenstår å se.
a. Medlemmer organisert som IKS:
Når det gjelder selskap organisert som IKS er konsekvensene uavklarte. Dette fordi arbeidsgruppen
ikke har forslått tiltak for aktivitet som allerede er skilt ut i egne selskap.
Når det gjelder ESAs innvendinger mot skattefrihet (inntektsskatt) vil et IKS ikke berøres ettersom det
allerede er skatteobjekt, jf. skatteloven (sktl.) § 2-2. Om et IKS fritak fra formuesskatt jf. sktl. § 2-36
(1) kan betegnes som en fordel er usikkert og må vurderes nærmere.
Når det gjelder konkursforbudet for et IKS vil utgangspunktet være likt som for kommunen. En
rentefordel vil kunne være en fordel for selskapet og rammes av støttereglene. For andre fordeler
som et selskap kan få på markedet fordi det ikke kan gå konkurs anser arbeidsgruppen disse for langt
mer usikre (bedre vilkår fra leverandører osv.) og disse må derfor påvises konkret i hver enkelt sak.
I den grad et IKS driver både forvaltningsvirksomhet og EØS-rettslig økonomisk aktivitet vil
etterlevelse av markedsinvestorprinsippet kunne løse støtteproblematikken. Konkret vil det bety at
fordelen som oppnås (ved lavere renter og bedre vilkår mot kunder/leverandører) ikke kan tilfalle
den EØS-rettslige økonomiske aktiviteten. Dette vil føre til at IKSet ikke har fordeler på markedet
sammenlignet med private konkurrenter.
I den grad IKS driver ren næringsvirksomhet fremstår det som mer uklart hvordan
markedsinvestorprinsippet skal etterleves. Kan for eksempel en rentefordel tilbakeføres til eierne
uten at IKS-lovens regler om utdeling kommer til anvendelse? Her kan man kanskje se for seg at det
kreves en lovendring.

b. Medlemmer organisert som § 27 foretak.
Utgangspunktet er at virksomhet utøvd i et § 27-selskap skal skattlegges gjennom eierne. Ettersom
eierne er kommuner nyter de godt av det generelle skattefritaket. Det kan legges til grunn at
økonomisk aktivitet på markedet gjennom et § 27- selskap må innrette seg på å bli beskattet i
fremtiden, dersom utvalgets anbefalinger følges. Videre må fordeler oppnådd på grunn av fordeler
ved eierens konkursforbud nøytraliseres gjennom markedsinvestorprinsippet. Altså må rentefordeler
tilfalle eier og ikke den økonomiske virksomheten.
Her må det vurderes nøyere om det er en forskjell på § 27-selskap som er å anse som selvstendige
rettssubjekt og de som ikke er det.

8. Opprettelsen av et tilsynsorgan for etterlevelse av markedsinvestorprinsippet:

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes et tilsynsorgan som skal overvåke etterlevelse av
markedsinvestorprinsippet. Hva slags mandat dette tilsynet skal ha er uklart, men en hovedoppgave
ser ut til å være å sikre overholdelse av markedsinvestorprinsippet. Her kan det stilles spørsmål om
behovet for et tilsyn ettersom flere andre aktører allerede utøver tilsyn med selskapene. Først vil
kommunerevisjonen og kontrollutvalg måtte etterse at det faktisk føres separate regnskap for
økonomisk aktivitet i kommuner og KFer. Videre vil ESA føre tilsyn med statsstøttereglene. Det er
unaturlig at markedsinvestorprinsippet skal få en så sterk posisjon at det krever eget tilsyn. Dette
prinsippet er ment som et av flere hjelpemidler for å slå fast om støtte er i tråd med regelverket eller
ikke. Markedsinvestorprinsippet har ikke et eget lovgrunnlag, og spørsmålet er således om man vil
endre dette.
Det vil videre være vanskelig å finne kompetente personer til å gjøre slike vurderinger i Norge.
Konkurransetilsynet må derfor opparbeide ny kompetanse på et område hvor behovet fremstår som
svært begrenset.

Avslutningsvis kan det bemerkes at et slikt tilsyn vil kunne gjøre det svært enkelt for aktører som
ønsker å stille spørsmål ved det offentliges aktivitet på markedet. Vi ser i dag at det er svært mange
klager til ESA som involverer våre medlemmer. Et nytt tilsyn kan medføre at listen for å klage blir
svært lav og at våre medlemmer må forberede seg på å bruke stadig mer tid til å besvare mer eller
mindre godt begrunnede klager under utredning av det nye tilsynet som foreslås opprettet.
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
18/38

Arkiv: 240

Saksnr.: Utvalg
10/18
Tromsø Havnestyre

Møtedato
22.02.2018

HAVNETERMINALEN
Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift
Kolonne
Beskrivelse aggregerte
poster
Bygninger
(hovedentreprisen)
Generelle kostnader
Finanskostnader
Marginer / reserver
Totale utgifter, eksklv.
mva
Tabell 1

A
Total budsjett
(ramme)
302 600 354
22
18
16
359

799
000
051
450

000
000
200
554

B
Prognose
323 981 158

C
Påløpte
kostnader
273 482 721

16 912 228
18 000 000

8 129 747
14 020 290

358 893 386

295 632 758

A-C
Gjenstående ift.
totalbudsjett
29 117 633
14
3
16
63

669
979
051
817

253
710
200
796

BUSSTERMINALEN
Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift
Kolonne
Beskrivelse aggregerte
poster
Bygninger
(hovedentreprisen)
Generelle kostnader
Finanskostnader
Totale utgifter, eksklv.
mva
Tabell 2

A
Total budsjett
(ramme)
48 500 000
3 977 760
3 000 686
55 478 446

B
Prognose
47 808 574

C
Påløpte
kostnader
39 376 875

A-C
Gjenstående ift.
totalbudsjett
9 123 126

3 488 438
3 000 686
54 297 698

1 142 320
2 483 877
43 003 072

2 835 440
516 809
12 475 375
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Økonomi:
Tromsø Havn har måtte påta seg kostnader med ferdistillelse av kjøl- og frys for
kunde på grunn av ulike omstendigheter.
Det er også påkommet ytterligere kostnader i forbindelse med
leietakertilpasninger for areal som nylig er leid ut. I tillegg er det å forvente at det
vil påløpe kostnader for ikke utleid areal (600m2). I forbindelse med at arbeidet
med leietakertilpasninger er blitt forsinket vil det påløpe kostnader til forlenget
rigg og drift for entreprenøren.
De totale kostnadene er estimert til 11,0 millioner kroner (eksklusive
merverdiavgift). Tilleggskostnadene finansieres ved bruk av fond.



Merverdiavgift i prosjektet:
o Bussterminalen: Tromsø Havn får ikke fradrag for merveridavgift. Tromsø
kommune vil ved kjøpet av bussterminalen overta justeringsretten for
merverdiavgift. Merverdiavgiften per 31.12.2017 ugjør for bussterminalen
kr 10 115 858,-.
o



Havneterminalen: Det er per 31.12.2017 registrert fradrag for
merverdiavgift med en andel på 88 %. Merverdiavgift per 31.12.2017, som
ikke er fradragsført, utgjør for havneterminalen kr 7 847 000,-.
Ytterligere tilbakegående oppgjør vil bli utført så snart kontrakter på
resterende areal er signert.

Avtale (kontrakt) om bussterminalen mellom Tromsø kommune og Tromsø Havn
har vært til politisk behandling i formannskapet 18.10.2016 under sak 78/16.
Innstillingens pkt. 1 -3 ble enstemmig vedtatt.
«1. Avtale med Tromsø Havn KF om oppføring av bussterminalen på Prostneset,
godkjennes.
2. Det skal foreligge avtale med Troms Fylkestrafikk før bussterminalen tas i bruk.
3. Finansiering av bussterminalen innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020»

I henhold til kontrakten punkt V. Vederlag utgjør vederlaget kr 66.526.836
inklusive merverdiavgift.


I posten generelle kostnader inngår; Prosjekt- byggeledelse, diverse Byggherre
kostnader, anleggsbidrag.



Hovedarbeider i siste periode har bestått av:
o Fortsettelse av arbeider for hurtigruten, kai 7
o Fasadearbeier havneterminalen og bygg B
o Diverse andre innredningsarbeider havneterminalen og bygg B
o Diverse malerarbeider, ventilasjon og elektro
o Arbeider med merking og støp av plattform i bussterminalen
o Arbeider med kantstein i terminalen og uteområde
o Legging av rør snøsmeltanlegg
o Arbeider med kummer
o Arbeider med diverse leietakerinnredninger



Fremdriften følger fortsatt totalt sett gjeldende plan.
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SHA – Miljø
o Ingen spesielle hendelser med personskader i perioden
o Følgende regnistreringer er notert:
 RUH (rapport uønskede hendelser) – totalt i perioden 6, totalt i
prosjektet 543
 Personskade m/fravær i periode 0. Totalt i prosjektet 6 hhv
4 førstehjeplsskader og 2 skader med sykefravær

Innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging
per 31.12.2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø
kommunestyre med slik innstilling:
Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr.
31.12.2017 til orientering

Halvar Pettersen
havnedirektør
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Tromsø Havn
ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
4/17
8/17
19/17
29/17
32/17
37/17
42/17
50/17
54/17
2/18
7/18
11/18

Halvar Pettersen
16/224

Arkiv: PROPA L82

Utvalg
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre
Tromsø Havnestyre

Møtedato
26.01.2017
23.02.2017
30.03.2017
01.06.2017
29.06.2017
31.08.2017
28.09.2017
30.11.2017
15.12.2017
25.01.2018
22.03.2018
22.02.2018

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

Innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Halvar Pettersen
havnedirektør
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