Tromsø Havn

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

TROMSØ HAVNESTYRE
Kveita
30.08.2018
12:00 - 14:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

56/18

18/272
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 11.07.2018

57/18

18/273
REFERATSAK 30.08.2018

58/18

17/30
LOKAL FARTSFORSKRIFT 2017

59/18

17/205
PROSEDYRE FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD

60/18

18/233
ØKONOMIRAPPORT PR. 30. JUNI 2018 - TROMSØ HAVN KF

61/18

18/234
PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI
30. JUNI 2018

62/18

18/248
REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF

63/18

18/280
Unntatt offentlighet Offl. § 13, jf. fvl. § 13.2
PROSTNESET HAVNETERMINAL - STATUS ØKONOMI, RESULTAT,
LIKVIDITET, FREMTIDIGE INNTEKTER

Tromsø, 23.08.2018

Jarle Heitmann
Styreleder

Sak 56/18

Tromsø Havn
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 11.07.2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
18/272

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
56/18
Tromsø Havnestyre

Møtedato
30.08.2018

Møteprotokoll fra 11. juli 2018 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:
Møteprotokoll fra 11.07.2018 godkjennes.

Randi Thørring
Fungerende havnedirektør
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Tromsø Havn

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jorunn Riise
18/273

Arkiv: 033

REFERATSAK 30.08.2018
A) Brev fra Gunnar Nerdrum datert 6.08.2018 vedr. «Adkomst til hurtigbåtene»
B) Svar til Tromsø kommune av 16.08.2018 vedr. «Søknad om etablering av
overvannsledning ut i sundet – Strandveien reseanlegg»
C) Leserinnlegg publisert 13.08.2018 vedr. «Landstrøm til cruise trenger
investeringsmidler»
D) Pressemelding fra Enova datert 28.06.2018 vedr. «Over 50 nye millioner til
landstrøm.»
E) Publikasjon i Standby Danmark: «7eren: Krydstogtselskaber renser selv luften»
F) Referat fra debatt under Arendalsuka daert 13.08.2018: «Cruisenæringen: Et løft
for norske verft og norsk miljøpolitikk»
G) Sammendrag av befaring fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne datert 01.07.2018: «Prostneset havneterminal, sammendrag av
befaring 27.06.2018»
H) Rapport etter befaring fra Tromsø kommune Byutvikling datert 12.07.2018:
«Samuel Arnesens gate 5, 200/666 – rapport etter befaring 12.07.2018
Prostneset havneterminal»
Havnedirektørens innstilling:
Tromsø harnestyre tar referatsak A) Brev fra Gunnar Nerdrum datert 6.08.2018 vedr.
«Adkomst til hurtigbåtene» til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak B) Svar til Tromsø kommune av 16.08.2018 vedr.
«Søknad om etablering av overvannsledning ut i sundet – Strandveien reseanlegg» til
orientering
Tromsø havnestyre tar referatsak C) Leserinnlegg publisert 13.08.2018 vedr.
«Landstrøm til cruise trenger investeringsmidler» til orientering
Tromsø havnestyre tar referatsak D) Pressemelding fra Enova datert 28.06.2018 vedr.
«Over 50 nye millioner til landstrøm.» til orientering
Tromsø havnestyre tar referatsak E) Publikasjon i Standby Danmark «7eren:
Krydstogtselskaber renser selv luften» til orientering
Tromsø havnestyre tar referatsak F) Referat fra debatt under Arendalsuka daert
13.08.2018: «Cruisenæringen: Et løft for norske verft og norsk miljøpolitikk» til
orientering
Tromsø havnestyre tar referatsak G) «Prostneset havneterminal, sammendrag av
befaring 27.06.2018» til orientering.
Tromsø havnestyre tar referatsak H) «Samuel Arnesens gate 5, 200/666 – rapport etter
befaring 12.07.2018 Prostneset havneterminal» til orientering.

Tromsø Havn
Randi Thørring
fungerende havnedirektør

Tromsø kommune
Postboks 2513
9272 Tromsø
-

Vår ref.:
18/254 - 3008/18 P19
&47

Deres ref.:
17/8429

Saksbehandler direkte:
RTH /
randi.thorring@tromso.havn.no

Dato:
16.08.2018

SVAR - SØKNAD OM ETABLERING AV OVERVANNSLEDNING UT I SUNDET STRANDVEIEN RENSEANLEGG
Vi viser til deres brev av 28.05.2018, også oversendt pr. e-post den 1.08.2018.
Vann og avløp skal føre ny hovedvannledning fra Røstbakktoppen og ned til renseanlegg på
nedsiden av Strandvegen.
Samtidig skal avløpsvannet i samme trase separeres i spillvann og overvann.
Det vil i denne sammenheng bli lagt ut ny overvannsledning ut i sundet. Utslippsledningen
legges ut til ca. – 10 meter dyp.
Tiltaksområdet er innenfor havneavgrensningen i Tromsø kommunes sjøområde, der Tromsø
Havn er delegert myndighet.
Kystverket har ved e-post til Tromsø Havn KF opplyst at de ikke har merknader til tiltaket.
Aktuelle bestemmelser
Tiltaket faller inn under havne- og farvannslovens § 27 første ledd som lyder:
”Bygging, graving, utfylling og andre tiltak 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, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og
rør.(…).”
Tromsø Havn KF er delegert myndighet til å fatte vedtak etter HFL § 27.1.
Vurdering av saken
Vi vurderer at tiltaket som sådan ikke vil hindre fri ferdsel. Likevel er det viktig at søker
begrenser muligheten for skader både på tiltakshavers og andres eiendom.
Vedtak:
Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 27 første ledd gis det tillatelse til etablering av
ny overvannsledning ut i sundet på nedsiden av Strandvegen Tromsø kommune.
Tromsø Havn KF
Postboks 392
9254 Tromsø
www.tromso.havn.no
Telefon 77 66 18 50

Vilkår:
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår:
1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlegg til søknaden.
2. Ledningen legges ut til ca. – 10 m dyp. Kabler og ledninger på sjøbunnen skal plasseres i
henhold til inntegnet trasé. De må følge bunntopografien (uten heng) og legges forsvarlig
slik at de ikke forandrer leie eller flyter opp. Eventuelle fester og søkker skal ha en slik
utforming at de ikke hefter redskaper. Det skal så langt som mulig unngås bruk av frie
spenn og sidestøtter.
3. Ledningen må legges i grøft, spyles ned eller tilsvarende ved landføringspunktet slik at
den blir tildekket.
4. Ethvert ansvarsforhold og eventuelle erstatningskrav som følge av tiltaket påhviler
tiltakshaveren. Dette betyr at dersom redskaper heftes i ledningen eller medfører skader på,
eller tap av redskaper, er det tiltakshaver som må bekoste dette da det er tiltakshaver som
får fordelen av tillatelsen.
5. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt.
6. Tiltaket skal merkes i henhold til Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger
7. Av hensyn til sjøkartenes ajourhold må det sendes melding bilagt utsnitt av sjøkart med
nøyaktig inntegnet utslippsledning til Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger,
umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt.
8. Tromsø Havn KF kan kreve at tiltakshaver/eier sørger for at sjøkabler, rør og ledninger
som ikke lenger er i bruk, helt eller delvis blir fjernet, nedgravd eller overdekket, dersom
dette anses nødvendig av hensyn til sikkerhet, miljø og fremkommelighet. Kostnaden vil bli
pålagt tiltakshaver/eieren.
9. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre
rettighetshavere. Tromsø Havn KF har intet ansvar for å påse at dette vilkår er oppfylt.
Tvister om oppfyllelsen av vilkåret avgjøres av domstolene.
10. 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.

Vennlig hilsen

Randi Thørring

Fungerende havnedirektør

Kopi til: Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 Ålesund
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Sak 58/18

Tromsø Havn
LOKAL FARTSFORSKRIFT 2017

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Richard Raanes-Bendiksen
17/30

Arkiv: P42

Saksnr.: Utvalg
58/18
Tromsø Havnestyre

Møtedato
30.08.2018

Bakgrunn:

Tromsø Havn KF har etter kommunestyrets sak 156/7 «frislepp av vatnscooter» utarbeidet i
samarbeid med Tromsø kommune og Ishavskystens friluftsråd et forslag til lokal fartsforskrift.
Forslaget har vært ute til høring sommeren 2018. Ved høringsfristen var det kommet inn fem
henvendelser, henholdsvis fra Norled, en privatperson, politiet, Troms fylkeskommune og Tromsø
Havpadlerklubb. Disse henvendelsene sammen med kommentarer fra Tromsø Havn er vedlagt i
vedlegg nr. 1.
Under utarbeidelsen av forskriften ble det lokale kontoret til kystverket rådført. Etter forslag fra
Kystverket ble farten satt til 8 knop i vanlige farvann og 5 knop ved verneområder.
Drøfting:

Foruten positive tilbakemeldinger kom det inn henvendelser om hvorvidt en 8 knops fartsgrense ut
ifra land, ville påvirke rutegående fartøy og tidsskjemaet disse opererer i. I vedlegg nr. 2 er det gjort
en vurdering av hvordan fartsgrensen vil påvirke rutegående fartøy. Det er gjort oppmålinger av de
trangeste farledene i Tromsø kommunes sjøområder. Disse farledene er alle over 500 m bred,
hvilket betyr at det vil være en sone på 100 m eller mer som ikke er påvirket av fartsforskriften.
Konklusjon:

Arbeidet med den lokale fartsforskriften har vært basert på Kystverkets veiledning om utarbeiding av
lokale fartsforskrifter. Etter at fartsforskriften er behandlet i havnestyret skal den oversendes til
Kystverkets hovedkontor for endelig godkjenning.
Administrasjonen mener at de innkommende merknader ikke er av en slik art at de medfører en
endring i fartsforskriften. Vi mener forskriften kan vedtas og sendes til Kystverket for endelig
godkjennelse.
Vedlegg:

Vedlegg 1 Innkommende henvendelser vedrørende lokal fartsforskrift.
Vedlegg 2 Hvordan fartsforskriften påvirker farled
Vedlegg 3 Høringsbrev lokal fartsforskrift

Innstilling:
Tromsø Havnestyre vedtar fartsforskriften slik den er vedlagt saken. Forskriften oversendes
Kystverket for endelig godkjennelse.

Randi Thørring
Fungerende havnedirektør
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Vedlegg 1. Innkommende henvendelser og notater.

Viser til kommunestyrets sak 156/17 «frislepp av vatnscooter» Vedtaket fra sak 156/17 lyder som
følger:
«Kommunestyret ber kommunen i samarbeid med Tromsø Hamn og Ishavskystens Friluftsråd
starte eit arbeid for å få på plass eit regelverk som vil minimalisere konflikt mellom
vatnscooter og fugleliv og anna bruk av hav og fjære».

Representanter fra Tromsø Havn, Tromsø kommune og ishavskystens friluftsråd utarbeidet et forslag
til lokal fartsforskrift som har vært ute til høring sommeren 2018. Ved høringsfristen var det kommet
inn fem henvendelser. Henholdsvis fra Norled, en privatperson, Troms fylkeskommune og Tromsø
Havpadlerklubb. Disse henvendelsene er listet opp i sin helhet nedenfor, sammen med våre svar og
eller kommentarer.

Med vennlig hilsen
Tromsø Havn KF.

23.07.2018
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Fra: einar.gjesteland@norled.no
[mailto:einar.gjesteland@norled.no]
Sendt: 13. juni 2018 09:31
Til: adm@tromso.havn.no
Emne: Høringssvar til utkast til lokal
fartsforskrift

Hei

Norled opererer i hurtigbåtrute 3 og 4, og fra
01.01.2020 rute 2,3 og 4.
Er usikker på om denne forskriftendringen vil
påvirke farten i disse rutene. men vi har et krav
fra oppdragsgiver om å overholde gjeldende
ruteplaner.

Kommentarer fra Tromsø Havn:
Undersøkelser gjort av Tromsø Havns ansatte
viser at det vil ikke være noen konflikter med
rutegående fartøy og den lokale
fartsforskriften som strekker seg ut til 200 m
fra land.
Denne undersøkelsen er vedlagt sist i
dokumentet som vedlegg nr. 1
Det er i tillegg viktig og huske på hvilke
rettskilder som veier tyngst. I dette tilfellet vil
forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og
innsjø, som gjelder for hele Norge, veie tyngre
enn de lokale fartsforskriftene. Den
overnevnte fartsforskriften sier følgende:
«§ 2.(generell fartsbegrensning)
Fartøyer skal utvise forsiktighet og
avpasse farten etter fartøyets størrelse,
konstruksjon, manøvreringsevne og
farvannsforholdene, slik at det ikke ved
bølgeslag eller på annen måte oppstår
skade eller fare for skade på personer,
herunder badende, andre fartøyer,
farvannets strandlinjer, kaier,
akvakulturanlegg eller omgivelsene for
øvrig.»
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Fra: Yngve Widding
Til: adm@tromso.havn.no
Sendt: 19.06.2018 11:39:01
Emne: Høringssvar til utkast til lokal
fartsforskrift
Viser til forslag om forskrift om
fartsbegrensninger i sjøen i Tromsø
Kommune.
Politiet tiltrer forslaget som det foreligger
da dette er en kort og enkel forskrift som
sjøfarende med letthet kan gjøre seg
kjent med. Sett i fra et
kontrollperspektiv, er det også svært
ryddig ved at 200 meters grensen
gjelder over alt, fremfor en oppdeling og
gradering av avstander. Når det gjelder
selve fartsbegrensningen på 8 knop,
fremstår dette som akseptabelt i
normale farvann og likeledes med 5
knop i verneområder som skal beskyttes
ekstra.

mvh

Yngve Widding
Politioverbetjent
Patruljeavsnittsleder / kjøreinstruktør
Troms politidistrikt

Kommentarer fra Tromsø Havn:
Tromsø Havn synes det er svært gledelig at
Politiet tiltrer forslaget slik som det er. Vi har
bevisst forsøkt å utforme forskriften så enkel
som mulig samtidig som den ivaretar de mål
som er satt.
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Fra: Arve Farstad
[mailto:arve.farstad@gmail.com]
Sendt: 22. juni 2018 14:04
Til: adm@tromso.havn.no
Emne: Ny fartsforskrift.......

Hei !
Jeg har vært innom havner fra de
nederlandske kanaler i sør til Ny-Ålesund på
Svalbard i nord, som skipper på egen seilbåt
eller skipper/styrmann og lettmatros på
charterbåter i sør og mindre tankbåter på
kysten her i nord. I de fleste havner man
kommer til finner man skilting om
fartsbegrensninger i havneområdet.
Jeg har p.t god utsikt til Tromsøbrua og sundet
på begge sider av brua og ser ofte
hurtiggående trafikk i brugjennomfart.
Cabincruisere og vannskutere holder ofte 15 40 knop gjennom brua. Er det lov..?
Burde det ikke være en 5 - 8 knops fartsgrense
fra området Bjerkaker/Lanes og til godt forbi
"Pølsehavna"..? "Pølsehavna" har jo de
senere åra blitt vekket til live som en ofte
brukt ankringsplass og har jo i alle år vært et
område for skipskompassjustering. Da er vel
"flatt hav" en fordel.?
I Sandnessundet går de største båtene og der
er leia ganske utfordrende. Også der burde
det settes fartsgrenser for å unngå farlige
situasjoner.

Svar fra Tromsø Havn, sendt den 25.06.18:
Hei Arve.
For å ta dine spørsmål kronologisk.
1. Lovlighet ved 15-40 knop gjennom Tromsøbrua.
-

Per i dag er det ingen lokal fartsforskrift som
setter begrensninger for hastighet gjennom
brua. Etter hva jeg forstå så er det en del
undervannsstrømmer i sundet som gjør at
ulike fartøy krever en del fart for å klare å gå
igjennom brua på en forsvarlig måte. Denne
nødvendige hastigheten vil variere noe fra
fartøy til fartøy. Hvorvidt 15 til 40 knop er
lovlig, vil nok politiet være en mer naturlig
aktør og svare på. De skal jo også
håndheve fartsforskriftene. I tillegg til ev.t
fartsbegrensninger i sjøen, er det krav at man
skal opptre hensynsfullt og varsomt.

2. «Flatt hav» ved skipskompassjustering.
- Hvorvidt minimalt med sjø er nødvendig for å
justere skipets kompass, er jeg dessverre ikke
kompetent nok til å svare på.
Det jeg dog kan si noe om, er utarbeidelsen av ny
fartsforskrift som nå er ute på høring. Legger denne ved.
Den nye lokale fartsforskriften setter en
fartsbegrensning på 8 knop når man er nærmere enn
200 meter fra land. Den er satt til 8 knop for å regulere
hastigheten i områder nært land slik at sårbare områder,
installasjoner og farleder skånes mest mulig fra skadesjø,
og bidrar til å redusere eventuelle farefulle situasjoner i
farvannet. Fartsforskriften gjelder for alle typer fartøy i
hele tromsø kommune sitt sjøområde.
I tillegg finnes den sentrale fartsforskriften som gjelder
for alle fartøy, setter krav at fartøy skal utvise
forsiktighet og avpasse farten slik at det ikke oppstår
skade på personer, kaier og omgivelsene med mer.
Håper dette var svar.

Mvh

Med vennlig hilsen

Arve F.

Richard Raanes-Bendiksen
Drifts- og HMS/K-koordinator
Tromsø Havn KF
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Samferdsels- og miljøetaten
Svar: Høring - Lokal forskrift om fartsbegrensning i
sjøen i Tromsø kommune (Troms), sjøkart nr. 084 086
087 088 og 090

Viser til deres brev av 5.6.18.
Troms fylkeskommune ser betydningen av en
fartsregulering til sjøs i områder nært land, og vi ser
følgende forhold av betydning knyttet til en slik
fartsregulering:
Innseiling til havnene med rutegående trafikk, samt
seiling gjennom, bør søkes å ikke begrenses av
fartsreguleringer ut over de som tilfaller når båtene
ellers går til kai eller går under bruer.
Troms har en rekke natur- og landskapsvernområder
som krever ekstra beskyttelse. I tillegg er det ulike
steder som ikke har en slik status, eksempelvis
utfartssteder, steder spesielt attraktivt for fiske,
fugletitting og lignende eller sågar fuglers
hekkesteder og dunvær. Slike steder har ikke
beskyttelse lik verneområdene, men bør tilgodesees i
lokale forskrifter.
Troms og Tromsø har de senere år bygget seg opp
som en reiselivsdestinasjon. Merkevaren Norge, som
også bygges opp under i Nord-Norge, fronter
naturbaserte opplevelser og tilgang til ren og uberørt
natur. Ren og uberørt natur kan være et produkt i seg
selv, noe som motorisert ferdsel til sjøs også kan
være i form av vannscootere eller rib-turer.
Produktene bør dog ikke gå på bekostning av
hverandre, og en lokal forskrift anbefales tilpasset
slik at dette ikke skjer.
Troms fylkeskommune støtter opp om den anbefalte
fartsreguleringen på 5 og 8 knop for henholdsvis
verneområder og generelt, men anbefaler at
avstanden fra land økes lengere enn de skisserte 200
meterne. Jamfør Kystverkets hjemmeside for
fritidsbåter og fartsbegrensning til sjøs fremgår det at
lokale fartsbegrensninger kan trekkes ut til 500 meter
fra land. En lengere avstand vil begrense ulempen på
land ved motorisert ferdsel til sjøs, samtidig som det
er god tilgang til områder hvor man kan kjøre fort de
fleste steder i kommunen. Det anbefales dog at man
gjør tilpasninger for rutegående trafikk.

Med vennlig hilsen
Jan Egil Vassdokken
Avdelingsleder

Kommentarer fra Tromsø Havn:
Hva gjelder rutegående fartøy henvises det til
vedlegg 1 som viser at det den lokale
fartsforskriften vil komme i konflikt med
rutegående fartøy. Dette i samsvar med
kommentaren til Norled, ovenfor.
Når det gjelder sårbare områder som ikke er
klassifisert som verneområder, har Bo Eide klima
og miljørådgiver for Tromsø kommune og Tine
Marie Valbjørn Hagelin daglig leder i
Ishavskystens friluftsråd, aktivt vært med å utforme
den lokale fartsforskriften. De har hatt innspill hva
gjelder lengde på berørt sone og hastigheten i
denne, og har gitt utrykk for at den foreslåtte
grensen på 200 m, med 5 og 8 knop er et
tilfredsstillende vedtak som vil bidra til å beskytte
sårbare områder.
Videre mener vi at med iverksettelse av denne
lokale fartsforskrift, sammen med sentral
fartsforskrift og øvrig lovverk vil bidra til og ivareta
forholdet mellom ren og uberørt natur og motorisert
ferdsel til sjøs.
Vi noterer oss forslaget om å sette grensen til 500
meter fra land. Det har også vært oppe til diskusjon
flere ganger under utarbeidelse. Men valget på å
sette grensen til 200 meter fra land begrunnes med
følgende:
- Konflikt med farled: Som nevnt i begge
henvendelser ovenfor vil ikke en sone på 200 meter
ut fra land komme i konflikt med rutegående fartøy.
- Erfaringer fra andre forskrifter: Ved
utarbeidelsen av denne lokale forskriften ble det
lagt en del jobb ned i å undersøke hvordan dette er
løst andre steder. Siden vannscooter er per lov
likestilt andre fartøy, kan man ikke regulere denne
type fartøy alene. Derfor valgte vi å regulere all
motorisert ferdsel innenfor denne sonen. Dersom vi
utvider sonen vil vi påvirke langt flere
fartøygrupper som til vanlig ikke blir sett på som en
forstyrrelse av natur og friluftsliv, f.eks. fiskebåter
og fritidsbåter.
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Tromsø havn/ ved administrasjonen
adm@tromso.havn.no

Mvh,
Ingrid Berthinussen
Leder Tromsø Havpadleklubb

Tromsø Havpadleklubb
Postboks 370
9254 Tromsø
Tromsø 12.07.2018

Høringssvar – Utkast til lokal forskrift om
fartsbegrensning i sjøen i Tromsø kommune
Tromsø Havpadleklubb har ca 600 medlemmer og
representerer en stor brukergruppe i de områdene som
nå foreslås underlagt fartsbegrensning. Sammen med
det uorganiserte padlemiljøet antar vi at det er om lag
1000 padlere som benytter sjøarealene. Den største
aktiviteten er knyttet til området Tromsøya – Grindøya –
Håkøya, med antatt ca 1500 padleturer (konservativt
anslag basert på klubbens frivillige registrering av
båtbruk) i året, men det er utstrakt bruk av sjørarealene i
hele kommunen. Vår bruk foregår primært i
sommersesongen hvor potensialet for konflikter med
hurtiggående fartøy er størst. Det er imidlertid aktivitet
også i resten av året, men aktiviteten er særlig høy i
perioden mai og ut september.
Tromsø Havpadleklubb ser svært positivt på den
foreslåtte fartsforskriften. Padlere ferdes i stor grad i
denne sonen, og en generell fartsbegrensning på 8
knop ut til 200 m fra land vil klart føre til lavere risiko
for kollisjon og nærgående hurtiggående fartøyer.
Padlere er en utsatt gruppe, og for oss er fartøy i stor
fart en ubehagelig og potensielt farlig opplevelse på
sjøen. Det er også et viktig poeng at for mange er
padling en utøvelse av et etterlengtet stille friluftsliv i
rolig tempo, og båter i høy fart har i hovedsak også et
høyt støynivå. Denne støyen, som antas å også sjenere
de som befinner seg på land i fjæresonen blir med
fartsforskriften forslag flyttet minst 200 m fra land, noe
vi ser på som svært positivt.
En fartsbegrensning er åpenbart også positivt for
dyrelivet, særlig sjøfugl som gjerne har leveområder
nære land. Padleklubbens medlemmer har flere
ganger opplevet hensynsløs kjøring i viktige områder
for sjøfugl nære land, særlig rundt Tromsøya og
Grindøya, og det rapporteres også om tilfeller av
fortkjøring i sjøfuglreservater i sjøen vest i kommunen.
Tromsø Havpadleklubb stiller seg noe spørrende til
hvordan fartsforskriften er tenkt håndhevet, all den tid
det pr i dag ikke finnes noen politibåter i vårt område,
men håper at det kommer en løsning her, f.eks. ved
samarbeid med Statens Naturoppsyn.

Kommentarer fra Tromsø Havn:
Hva gjelder håndhevelse av den lokale
fartsforskriften må Tromsø Havn henvise til
Politiet for å svare på.
Det har dog vært diskutert internt under
arbeidet med denne forskriften om muligheten
for å effektivt opplyse folk om forskriften med
f.eks. kampanjer osv.
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Vedlegg nr. 2. Oversikt som viser de trangeste farledene, og hvordan sonen på 200 meter
påvirker.

1. Tromsøbrua

2. Kvalsundet
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3. Storstraumen

4. Sandessundbrua
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Vedlegg nr.3 Høringsbrev lokal fartsforskrift.

Vår ref.:
ESA 17/30

Deres ref.:

Saksbehandler direkte:
RBE/
adm@tromso.havn.no

Dato:
05.06.2018

TROMSØ KOMMUNE – LOKAL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TROMSØ KOMMUNE, (TROMS),
SJØKART NR. 084 086 087 088 og 090 – HØRINGSBREV
Innledning
Tromsø Havn KF har utarbeidet et utkast til lokal fartsforskrift for sjøområdene i Tromsø kommune. Etter
høringsperioden vil forslaget og innkommende kommentarer bli behandlet i havnestyret.
Hjemmel for lokale fartsforskrifter er forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø
(fartsforskriften). I kommunens sjøområde er det kommunestyret/havnestyret som fastsetter lokale fartsforskrifter,
og Kystverkets hovedkontor som godkjenner dem endelig, jf. fartsforskriften § 4, 1. ledd. Dette omfatter i denne
sammenheng også hoved-led og bi-led innenfor kommunens sjøområde. Kystverkets hovedkontor skal godkjenne
slike fartsforskrifter, og godkjennelsen er en betingelse for forskriftens gyldighet.

Bakgrunn
Generelt om sentral fartsforskrift
Den sentrale fartsforskriften gjelder generelt for norsk sjøterritorium og for alle fartøy uansett størrelse eller
fremdriftsmiddel. Fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon,
manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare
for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller
omgivelsene for øvrig.
Formål med innføring av lokal fartsforskrift
Tromsø kommune har per i dag ingen gjeldende fartsforskrift for sjøområdene i kommunen.
Formålet med innføring av lokal fartsforskrift er å regulere hastigheten i områder nær land slik at sårbare områder,
installasjoner og farleder skånes mest mulig fra skadesjø og bidrar til å redusere farefulle situasjoner i farvannet. Det
er mye trafikk i Tromsøysundet og Tromsø kommunes sjøområder, og for å ivareta trafikksikkerheten ser vi det som
nødvendig å sette fartsbegrensning i området nært land.
Bemerkninger vedrørende bruk av vannscooter
Det var en høring i høsten 2017 vedrørende en lokal fartsforskrift. Etter høringsperioden var utløpt ble saken satt på
vent på grunn av kommunestyrets sak 156/17 «Frislepp av vatnscooter». Vedtaket fra sak 156/17 lyder som følger:
«Kommunestyret ber kommunen i samarbeid med Tromsø Hamn og Ishavskystens Friluftsråd starte eit
arbeid for å få på plass eit regelverk som vil minimalisere konflikt mellom vatnscooter og fugleliv og anna
bruk av hav og fjære».
Erfaringer fra andre høringer rundt ordensforskrifter om bruk av vannscooter, viser at det er utfordrende og regulere
bruken av ett enkelt type fartøy. For å omgå denne problematikken er det nå utarbeidet et utkast til lokal
fartsforskrift som skal regulere hastighet, uansett fartøytype.
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Fartsforskriftens innhold
Fartsbegrensningen er satt til 8 knopp når man er nærmere enn 200 meter fra land, slik at de tradisjonelle brukerene
ikke føler seg uhensiktsmessig belastet og kan ivareta en «sjarkefart». Det gjøres dog oppmerksom på at selv om den
lokale fartsbegrensningen settes til 8 knopp skal det utvises aktsomhet og hensyn til andre.
Det er i tillegg satt en fartsbegrensning til 5 knopp når man er nærmere enn 200 meter fra verneområder. Denne er
satt slik for å sikre og ivareta sårbart miljø og dyreliv. Fartsbegrensningen på 5 knopp er uterbeidet etter kystverkets
«veiledning om utarbeiding av lokale fartsforskrifter», fra Kystverkets hovedkontor fra 2009 kapittel B. Den lyder: «En
fartsbegrensning på 5 knop i farvann som kjennetegnes ved: … det omfatter også badeplasser, akvakulturanlegg,
marinaer, bryggeanlegg og farvann med særskilt sårbart miljø eller dyreliv».

Utkast til forskrift er utarbeidet samråd med Troms og Finnmark Losoldermannskap, Tromsø kommune og
Ishavskysten friluftsråd og har blitt forhåndsgodkjent i Kystverket Regionskontoret for Troms og Finnmark.

Høring
Høringen foretas som direkte høring til våre største brukere. Det kan være at andre brukere av Tromsø havn ikke blir
hørt via denne høringen. Den vil også bli annonsert på vår hjemmeside og via sosiale media. Høringsinstansene bes
selv å vurdere behovet for å forelegge høringene for underliggende/andre aktuelle organisasjoner eller personer.

Høringsfrist er satt til 17.07.2018

Merknader sendes til vår administrasjon, per epost: adm@tromso.havn.no.
Eposten med høringssvar merkes med «Høringssvar til utkast til lokal fartsforskrift».

Vennlig hilsen
Halvar Pettersen
havnedirektør
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FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I TROMSØ KOMMUNE, (TROMS),
SJØKART NR. 084, 086, 087, 088 og 090.
Forskrift fastsatt av Tromsø havnestyre (dato) med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 nr. 1546 om
fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og
farvann § 13. Forskriften er godkjent (dato) av Kystverkets hovedkontor i medhold av forannevnte forskrift § 4
første ledd.

§ 1 (fartsbegrensning)
a) 8 knop er høyeste tillatte hastighet i alle farvann i Tromsø kommune som er nærmere
enn 200 meter fra land.
b) 5 knop er høyeste tillatte hastighet i alle farvann i Tromsø kommune som er nærmere
enn 200 meter fra verneområder.
§ 2 (unntaksbestemmelse)
Forskriften gjelder ikke for

a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer
og ambulansefartøyer,
b) fartøyer med lege om bord,
c) fartøyer i sjøredningstjenesten, hvor overskridelse av fartsbegrensningen er
nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.
Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen
måte varsle om utrykningen eller oppdraget.
§ 3 (dispensasjon)
Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare
skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal
legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for
skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier,
akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.
Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor
er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.
§ 4 (straffansvar)
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter
etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke
rammes av strengere straffebestemmelse.
§ 5 (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft (dato)
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Kart som viser berørte områder

Figur 1 Tromsø kommune; røde skraverte felt er naturvernområder. Alle verneområder er vernet etter
forskrift i tidligere naturvernloven, nå naturmangfoldloven, og har egne verneforskrifter. Hentet
fra:http://kart.naturbase.no/
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Tromsø Havn
PROSEDYRE FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Randi Thørring
17/205

Arkiv: 400

Saksnr.: Utvalg
59/18
Tromsø Havnestyre

Møtedato
30.08.2018

Bakgrunn:
Den 1. juli 2017 trådte nye regler i kraft om varsling i arbeidsmiljøloven, og alle lovens
bestemmelser er nå samlet i nytt kapittel 2 A i aml.
Det som er nytt sammenlignet med tidligere regler er bl.a. at alle virksomheter med 5
eller flere ansatte skal ha skriftlige varslingsrutiner, og at innleide arbeidstakere skal
omfattes av regelverket.
Det er lovfestet krav til varslingsrutinene. For å kvalitetssikre at lovens krav til innhold
er oppfylt har vi brukt Tromsø kommunes rutiner som mal for Tromsø Havns prosedyre.
Administrasjonsutvalget vedtok prosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold i Tromsø
kommune i mars 2017.
Varslingsrutinene skal lages i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte.
Vedlagte prosedyre er utarbeidet i lag med tillitsvalgt, verneombud og HMS-koordinator
og ble den 4.9.17 sendt alle ansatte på høring.
Havnedirektøren godkjente prosedyren for varsling i september 2017.
Konklusjon:
Tromsø Havn KF har prosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold, godkjent av
tidligere havnedirektør Halvar Pettersen, gjeldende fra 18. september 2017,
dok id 1.3.2.9.
Retningslinjene bør for ordens skyld godkjennes av havnestyret.
Vedlegg:
Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold

Innstilling:
Tromsø havnestyre godkjenner prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold slik den
vedligger saken.

Randi Thørring
Fungerende havnedirektør
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Formål og beskrivelse
Det skal legges til rette for at arbeidstakere skal kunne si fra om kritikkverdige forhold i
virksomheten, slik at disse opphører uten at det skjer en gjengjeldelse. Reglene om
varsling skal bidra til å styrke ytringsfriheten i ansettelsesforhold. Reglene skal fremme
åpenhet og bidra til et godt ytringsklima i virksomheten, jf. Arbeidsmiljøloven kapittel 2A.
Dokumentet har tre hoveddeler:
 Regler for varsling
 Prosedyre for varsling
 Prosedyre for behandling av mottak av varsling

Ansvar og myndighet
-

Personellkoordinator er ansvarlig for at denne prosedyren er oppdatert
Personellkoordinator har myndighet til å endre denne prosedyren
Havnedirektøren har myndighet til å godkjenne denne prosedyren
Alle ansatte skal følge retningslinjene i dokumentet inkludert midlertidige ansatte
og innleide medarbeidere

Definisjoner og forkortelser







Med varsling menes når arbeidstaker melder fra om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen til noen som har mulighet til å gjøre noe med forholdet, ved at
han/hun går videre med saken.
Med intern varsling menes tilfeller der arbeidstaker sier fra til ledelse,
verneombud, tillitsvalgt eller andre i virksomheten som har påvirkningsmulighet,
beslutningsmyndighet eller ansvar.
Med ekstern varsling menes uttalelser, opplysninger, dokumenter osv. som gis til
tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter.
Med kritikkverdige forhold menes kriminelle (dvs. straffesanksjonerte) forhold,
mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud, brudd med havnas interne
reglement og retningslinjer, samt alminnelige etiske standarder med bred
tilslutning til i samfunnet.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:
 Forhold som kan medføre fare for liv og helse
 Mobbing og trakassering
 Personkonflikter som ikke blir håndtert
 Korrupsjon
 Maktmisbruk
 Underslag, tyveri og misligheter
 Brudd på taushetsplikt
 Diskriminering
 Uforsvarlig saksbehandling
 Manglende eller uforsvarlig tjenestetilbud
 Avvik som ikke følges opp over tid
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For at det skal kunne defineres som varsling, må det i tillegg gjelde opplysninger som
ikke er allment tilgjengelige, men som arbeidstaker har fått kjennskap til i kraft av
ansettelsesforholdet.
Følgende forhold regnes ikke som varsling etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven:
 Ytringer om forhold som en arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra sin
personlige etiske overbevisning.
 Kritikk av forhold som ikke er ulovlig eller uetisk.
 Gjentatt varsling om forhold som tidligere er varslet om og som er ryddet opp i,
og uten at nye omstendigheter foreligger.
 Politiske og faglige ytringer, eller at arbeidstaker er uenig i arbeidsgivers
prioriteringer, strategi eller taktiske valg. Dette er regulert gjennom vernet i
Grunnloven § 100 og de begrensninger i ytringsfriheten som følger av den
ulovfestede lojalitetsplikten og regler om taushetsplikt mv.

HMS
Som en del av det systematiske HMS-arbeid skal det arbeides med forebygging av
kritikkverdige forhold i foretaket.

Hvordan
1. 1 REGLER FOR VARSLING
Arbeidstakere i Tromsø Havn oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen.
1.1 Ansattes ytringsfrihet
Et ytringsklima som er åpent for frie og kritiske ytringer, vil være et virkemiddel for
arbeidsgiver til å avdekke og ordne opp i kritikkverdige forhold, og sikre god kvalitet i
tjenester og godt arbeidsmiljø.
Arbeidstakere i Tromsø Havn KF har, som alle andre, en grunnleggende rett til å ytre seg
om havnas virksomhet og om andre forhold.
1.2. Måten det skal varsles på
 Varsling skal skje på en forsvarlig måte.
 Varsling skal skje i henhold til gjeldende regler om taushetsplikt.
 Varsling i samsvar med Tromsø Havns prosedyrer for varsling vil alltid være
forsvarlig fremgangsmåte.
 Varsling til verneombud eller tillitsvalgte vil alltid være forsvarlig fremgangsmåte.
 Varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter vil alltid være
forsvarlig fremgangsmåte.
 Arbeidstaker skal være i god tro om at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold
– dette innebærer at en arbeidstaker ikke skal gå ut med grunnløse eller svakt
funderte påstander.
 Varsling skal ikke skje på en måte som unødvendig skader samarbeidsklima,
arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner i virksomheten, for eksempel ved gjentatte,
grunnløse påstander rettet mot kolleger.
 Motiv for varsling skal være bedring av kritikkverdige forhold. Varsling skal ikke
skje i skadehensikt.
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1.3. Plikt til å varsle
I visse tilfeller har arbeidstaker ikke bare en rett til å varsle, men også en plikt til å
varsle. Etter arbeidsmiljøloven gjelder dette i følgende tilfeller:
 Arbeidstaker som blir oppmerksom på feil og mangler som kan medføre fare for
liv eller helse, skal straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i
nødvendig utstrekning andre arbeidstakere.
 Arbeidstaker som blir kjent med at det forekommer trakassering eller
diskriminering på arbeidsplassen, skal underrette arbeidsgiver og verneombudet
så snart vedkommende blir kjent med forholdet.
 Arbeidstaker skal melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i
arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet
eller forholdene på arbeidsstedet.
1.4. Forbud mot gjengjeldelser
Arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold, skal ikke utsettes for gjengjeldelser.
Enhver ugunstig behandling som er en reaksjon på ytringen, skal i utgangspunktet
regnes som gjengjeldelse. Forbudet mot gjengjeldelse vil gjelde alle former for
gjengjeldelse, som for eksempel trakassering, ubegrunnet omplassering, dårligere
lønnsutvikling, fratakelse av arbeidsoppgaver, usaklig oppsigelse og avskjed.
Forbudet utelukker ikke at arbeidsgiver kan komme med motargumenter.
Dersom det viser seg at det ikke forelå kritikkverdige forhold, er varsler vernet mot
gjengjeldelse såfremt vedkommende har varslet i god tro.
Dersom arbeidstaker legger fram opplysninger som gir grunn til å tro at handlingen er en
lovstridig gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at lovstridig gjengjeldelse ikke
har funnet sted.

2 PROSEDYRE FOR VARSLING
2.1. Hvem skal det varsles til
Arbeidstaker oppfordres til å melde fra til nærmeste leder. I tilfeller der varselet gjelder
leder eller varselet ikke blir fulgt opp, kan det varsles til avdelingsleder /
personellkoordinator / havnedirektør eller annen representant for den øverste ledelse.
Hvis varslingen gjelder forhold vedrørende helse- miljø og sikkerhet, skal leder gi
melding til verneombudet om at det er kommet en varsling og hva varslingen gjelder.
Arbeidstaker kan varsle via verneombud, tillitsvalgt, advokat eller annen fullmektig som
kan ta saken videre.
Ved varsling til verneombud eller tillitsvalgt, skal vedkommende bringe saken videre til
nærmeste leder / personellkoordinator snarest mulig og senest innen 1 uke etter mottatt
varsel.
2.2. Anonymitet
Varsling kan etter loven skje anonymt, men varsler oppfordres til å oppgi sin identitet slik
at det kan kommuniseres med varsleren. Det kan blant annet være utfordrende å få
avdekket fakta tilstrekkelig grundig, noe som i neste omgang gjør det vanskelig å gjøre
en vurdering av saken og iverksette riktige og forsvarlige tiltak.
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2.3. Hva skjer etter at man har varslet
Varsler vil bli kontaktet innen en uke etter at varselet er mottatt. Det vil bli avtalt et
møte der varsler kan belyse saken nærmere, samt få informasjon om videre oppfølging
av saken.
Varsler kan ha med seg tillitsvalg eller annen tillitsperson i møtet.
Den det varsles om vil normalt ha innsyn i saken. Varslers identitet behandles fortrolig i
den grad innsynsretten til den det varsles om gjør det mulig.
Varsler vil få skriftlig tilbakemelding når varslingssaken er avsluttet. Dersom saken ikke
er avsluttet innen 3 måneder, skal varsler ha en foreløpig tilbakemelding om når saken
forventes være ferdigbehandlet.
For øvrig vises til disse retningslinjenes kapittel 3 om prosedyrer for behandling av
mottatt varsel.
2.4. Kontaktpersoner
Hvis en er i tvil om en sak skal varsles, eller vil ha annen rådgivning ift. varslingsreglene,
kan disse personene kontaktes:
 Verneombud
 Arbeidstilsynet
2. 3 PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV MOTTATT VARSEL
Alle varsler skal tas alvorlig og behandles på en slik måte at fakta avdekkes og
eventuelle kritikkverdige forhold opphører.
3.1. Registrering av varsel
Den som mottar varselet har ansvar for at dette registreres og journalføres (arkiveres) i
henhold til gjeldende regler for arkivering av dokumenter. Hvis varslingen gjelder forhold
vedrørende helse- miljø og sikkerhet, skal det gis melding til verneombudet om at det er
kommet et varsel og hva varslingen gjelder.
3.2. Undersøkelser
De undersøkelser som varselet gir grunnlag for, skal gjennomføres med tanke på
avdekking av eventuelle kritikkverdige forhold.
Opplysninger som innhentes skal nedtegnes skriftlig og arkiveres på saken. Det samme
skal referater fra møter mv.
For øvrig gjelder bestemmelser i blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og
personopplysningsloven.
3.3. Fortrolighet
Varselet og varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig
for å behandle varselet.
3.4. Ivaretakelse av varsler
Rettsikkerheten til den som varsler skal ivaretas.
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Varsler skal ikke bli møtt med gjengjeldelse som følge av varslingen og skal opplyses om
dette. Varsling kan medføre ulempe for varsler, og den som mottar varselet skal bidra til
at varsler vernes mot negative reaksjoner fra den varselet gjelder eller andre.
Arbeidsgiver kan imidlertid komme med motargumenter dersom arbeidsgiver er uenig
med varsler. Arbeidsgivers reaksjoner skal likevel ikke fremstå som en gjengjeldelse.
Arbeidstaker som mener seg utsatt for en gjengjeldelse, kan ta dette opp med
overordnet ledelse, personalkoordinator, tillitsvalgt eller verneombud. Dette er da å
betrakte som et nytt varsel.
Dersom varsler er kjent, innkalles varsler til møte for å belyse saken. Den som mottar
varselet har ansvar for å innkalle til møte. Slikt møte skal avtales innen en uke og
avholdes snarest mulig og senest 3 uker etter at varselet er mottatt. Varsler skal
orienteres om videre saksgang og om at den det varsles om, normalt vil ha innsyn i
saken. Varslers identitet behandles fortrolig i den utstrekning innsynsretten til den det
varsles om gjør det mulig. Varsler har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen
tillitsperson og skal opplyses om dette ved innkalling til første møte.
3.5. Grunnløse påstander/ikke kritikkverdige forhold
Dersom det dreier seg om åpenbart grunnløse påstander eller ikke kritikkverdige forhold,
kan saken avsluttes. Den det varsles om kan informeres om varslingen hvis det sees som
hensiktsmessig og forsvarlig.
Varsler skal gis skriftlig tilbakemelding om at saken er undersøkt og vurdert, men at man
ikke har funnet at det foreligger kritikkverdige forhold og at saken derfor er avsluttet.
Hvis varslingen gjelder forhold vedrørende helse- miljø og sikkerhet, skal det gis kopi av
meldingen til verneombudet
3.6. Ivaretakelse av den det varsles om
Rettsikkerheten til den det varsles om skal ivaretas.
Den varselet gjelder skal gjøres kjent med varselet og hvilke opplysninger som er gitt,
med mindre dette er utilrådelig av hensyn til videre undersøkelser, f.eks. ved mistanke
om straffbare forhold.
Den varselet gjelder skal gis anledning til å uttale seg om forholdet.
Den varselet gjelder har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen tillitsperson og
skal opplyses om dette før første møte.
3.7. Videre håndtering
Etter at saken er tilstrekkelig opplyst, fatter leder beslutning i saken.
Der det foreligger kritikkverdige forhold, har leder ansvar for å iverksette tiltak slik at de
kritikkverdige forholdene opphører. Dersom saken tilsier det, skal havnedirektør
orienteres.
Dersom den som mottar varselet av ulike årsaker ikke skal følge saken videre, skal saken
tas opp videre i linjen. Dette skal dokumenteres og legges ved saken.

1.3.2.9
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Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold

Dersom det avdekkes økonomiske misligheter, skal havnedirektøren varsles umiddelbart.
I tillegg skal kommunens revisor (KomrevNord) varsles.
Leder gir varsler skriftlig tilbakemelding om at saken håndteres, men at varslingssaken
er avsluttet. Hvis varslingen gjelder forhold vedrørende helse- miljø og sikkerhet, skal
det gis kopi av meldingen til verneombud.
Varsler skal også orienteres om at dersom vedkommende mener de kritikkverdige
forholdene ikke opphører, eller at vedkommende opplever å bli utsatt for gjengjeldelse,
kan vedkommende sende et nytt varsel i henhold til prosedyre for varsling, kap. 2.

Registrering/arkivering
Prosessen i varslingsarbeidet av kritikkverdige forhold må dokumenteres på en
betryggende måte og arkiveres i personalmappen og i ESA, sammen med inngått avtale.

Kryssreferanser
1.3.2.8
Prosedyre for konflikthåndtering
Eksterne referanser
Arbeidsmiljøloven
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
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Tromsø Havn
ØKONOMIRAPPORT PR. 30. JUNI 2018 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
18/233

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
60/18
Tromsø Havnestyre

Møtedato
30.08.2018

Konstituert havnedirektør legger med dette frem forslag til økonomirapport
pr 30. juni 2018.

Økonomisk status pr 30.06.2018
Driftsinntekter

Regnskap
pr 30.06.18

Beløp i mill.kr.
Budsjett
pr 30.06.18

Totalbudsjett
2018

Regnskap
pr 30.06.17

Havnevederlag og avgifter
Varevederlag
Vederlag tjenester
Leieinnt bygg/eiendom
Leieinnt
parkering/småbåtpl.
Andre driftsinntekter

14,95
1,78
18,00
16,60

15,40
2,09
14,94
14,90

29,60
4,19
28,05
39,01

14,73
1,68
16,61
15,44

1,49

1,49

2,27

1,24

0,41

0,62

1,54

0,99

Sum driftsinntekter

53,23

49,44

104 ,66

50,69

Driftskostnader
Varekostn/fremmedyt
Lønn og sosiale kostn
Andre driftskostnader

7,20
9,65
10,34

5,47
9,40
9,02

10,55
20,63
26,43

7,03
8,75
8,51

0,01

0

0

0,28

Sum driftskostnader

27,20

26,89

57,61

24,57

Brutto driftsresultat

26,03

22,55

47,05

26,12

Finansinntekter

0,25

0,56

1,12

0,28

Avdrag lån

9,21

9,21

26,93

9,54

Finanskostnader

4,97

7,58

15,62

5,68

Ref. renter/avdrag

0,67

0,65

1,37

0,72

Netto finanskostnader

13,26

15,58

40,06

14,22

Netto driftsresultat

12,77

6,97

6,99

11,90

Tap på fordringer
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Driftsinntekter
Tromsø Havn har opparbeidet seg en driftsinntekt på 53,23 MNOK noe som er
2,54 høyere enn for samme periode i fjor, og 3,79 MNOK over budsjett 2018.
Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 14,95 MNOK noe
som er 0,45 MNOK under budsjett 2018. Antall anløp til offentlig kai viser en nedgang på
1,7 %, men bruttotonnasjen viser en økning på hele 6,8 %.
Økningen i bruttotonnasjen skyldes i hovedsak, offshore, tankskip, laste- og bulkskip.
Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene.
Inntekter fra varevederlag er 1,78 MNOK og som er noe lavere enn budsjett. Totalt
godsomslag over offentlige og private kaier viser en økning på 9,0 % sammenlignet med
samme periode i fjor. Økningen gjelder i all hovedsak gods over private kaier og
oljerelatert gods.
Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip som blant annet strøm,
renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger over budsjett med
3,06 MNOK. Dette skyldes i hovedsak strømleveranse til hotellriggen. Budsjett for strøm
er fordelt på 12 måneder. Etter 3. kvartal 2018 vil den reelle inntekt samsvare med
budsjettet.
Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger over budsjett med 1,70 MNOK. Dette
skyldes merutleie av areal.
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten er som budsjettert.
Andre driftsinntekter: Inntekten er noe lavere enn budsjettert.
Driftskostnader
Samlede driftskostnader pr 30.06.2018 var 27,20 MNOK noe som er 2,63 MNOK høyere
enn for samme periode i fjor, og 0,31 MNOK over budsjett 2018.
Varekostnader og fremmedytelser: Kostnaden er 1,73 MNOK høyere enn budsjettert.
Dette skyldes i hovedsak økte leveranser av strøm og renovasjon.
Lønn og sosiale kostnader: Kostnaden er omtrentlig som budsjettert.
Andre driftskostnader: Kostnadene er 1,32 MNOK høyere enn budsjettert. Avviket skyldes
mindre- og mer- forbruk på ulike poster.
Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilbakeført
før netto driftsresultat. Avskrivningen er i 2018 beregnet til 28,20 MNOK.
Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten.
Finansinntekter:
Finansinntekter: Disse ligger noe lavere enn budsjett.
Avdrag lån: Kostnaden er som budsjettert.

Finanskostnader: Kostnaden er 2,61 MNOK lavere enn budsjett.
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Da det var forventet ferdigstillelse av Prostneset utbyggingen innen 1. kvartal 2018 ble
renter på lånet budsjettert i driftsbudsjettet fra og med 2. kvartal 2018.
Ferdigstillelse/brukstillatelse ble gitt juni 2018 og renter for 2. kvartal 2018 er derfor
belastet investeringsregnskapet. Renteposten vil bli revidert ved avleggelse av
økonomirapport 2 – 2018.
Oppsummering:






Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 12,77 MNOK
Budsjettert netto positivt driftsresultat er på 6,97 MNOK
Avvik mellom regnskapsmessig og budsjettert resultat er 5,80 MNOK
Driftsinntektene totalt er 3,79 MNOK høyere enn budsjett.
Driftskostnadene totalt er 0,31 MNOK høyere enn budsjett.
Finanskostnaden totalt er 2,35 MNOK lavere enn budsjett.

Innstilling:
Tromsø havnestyre tar økonomirapport fra Tromsø Havn KF pr. 30.06.2018 til
orientering.

Randi Thørring
Fungerende havnedirektør
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PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. JUNI 2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
18/234

Arkiv: 240

Saksnr.: Utvalg
61/18
Tromsø Havnestyre

Møtedato
30.08.2018

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
346 185 051

C
Påløpte
kostnader
322 925 535

14 642 630
18 000 000

11 399 741
17 630 665

378 827 681

351 955 941

A-C
Gjenstående ift.
totalbudsjett
(20 325 181)
11 399
369
16 051
7 494

259
335
200
613

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
48 151 791

C
Påløpte
kostnader
43 805 216

A-C
Gjenstående ift.
totalbudsjett
4 694 784

3 523 590
3 000 686
54 676 067

1 388 967
3 123 502
48 317 685

2 588 793
(122 816)
7 160 761

Kommentarer
 Økonomi:
Forhandlinger på sluttoppgjør har vært gjennomført og omhandler alle tillegg og
fradrag som er gjennomgått og kvalitetssikret de siste 5 mnd mellom partene. Pr.
12.07.2018 så omhandles 211 endringer og 18 avvik som en del av
sluttoppgjøret.
Prosjektets omfang har økt, og har medført en økning fra 427,0 millioner kroner
(jf. statusrapportering 31.12.2017) til 433,0 millioner kroner. I tillegg til
sluttoppgjøret som ble fremforhandlet til 2,0 millioner kroner er det gjennomført
endringer utomhus på gatetun, parkområder, offentlige trafikkarealer,
pumpestasjon samt noen endringer innomhus. Noen av utenomhus kostnadene er
bestillinger/endringer fra Tromsø kommune og refusjonskrav vil bli sendt dem.
Kostnadene inklusive sluttoppgjøret er estimert til totalt 6,0 millioner kroner
(eksklusive merverdiavgift). Kostnadene finansieres ved bruk av fond.
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Merverdiavgift i prosjektet:
o Bussterminalen: Tromsø Havn får ikke fradrag for merverdiavgift. Tromsø
kommune vil ved kjøpet av bussterminalen overta justeringsretten for
merverdiavgift. Merverdiavgiften per 30.06.2018 utgjør for bussterminalen
kr 11 279 126,-.
o



Havneterminalen: Det er per 30.06.2018 registrert fradrag for
merverdiavgift med en andel på 88 %. Merverdiavgift per 30.06.2018, som
ikke er fradragsført, utgjør for havneterminalen kr 11 440 572,-.
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 Ferdigstillelse kontraktsarbeider utomhus, fasade, bussterminalen,
innredningsarbeider, mangler og nye endringer
o Klargjøring av Norlines utleieareal
o Ombygging av hurtigruteadkomst
o Arbeider med diverse leietakertilpasninger
o Utbedring av sjøvannsledning



Fremdriften følger fortsatt totalt sett gjeldende plan etter ny tilleggsavtale



SHA – Miljø
o Følgende registreringer er notert:
 RUH (rapport uønskede hendelser), totalt i prosjektet 417
 5 personskader m/fravær i prosjektet
 9 skader u/fravær i prosjektet
o SHA-koordinator avsluttet sitt arbeid 01.06.2018

Innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging
per 30.06.2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med
slik innstilling:
 Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr.
30.06.2018 til orientering

Randi Thørring
Fungerende havnedirektør
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Randi Thørring
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Saksnr.: Utvalg
62/18
Tromsø Havnestyre

Arkiv: 033

Møtedato
30.08.2018

Bakgrunn:
Tromsø Havn KF har i flere perioder hatt forhandlingsutvalg som i tillegg til
representanter fra administrasjonen har bestått av ett eller to medlemmer fra
havnestyret.
I forrige periode ble det besluttet å overlate forhandlingene til havnedirektøren og ikke ha
medlemmer fra styret i utvalget.
Det er nå et ønske om å opprette et nytt forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF.
Drøfting:
Tromsø Havns vedtekter § 12, andre og tredje avsnitt har slik ordlyd:
Havnestyret kan velge et eget forhandlingsutvalg for å forestå forhandlinger med de
ansattes arbeidstakerorganisasjoner om avlønning av havnens personale, samt for å
behandle øvrige lønnsspørsmål og lokale arbeidsavtaler, krav om godtgjørelser mv.
Nærmere bestemmelser om forhandlingsutvalgets funksjoner og saksbehandling
fastsettes av havnestyret.
For øvrig forestår havnedirektøren havnens personalforvaltning etter de retningslinjer
havnestyret fastsetter.
Konklusjon:
Administrasjonen har utarbeidet forslag til reglement som vedlegges for havnestyrets
behandling.
Under henvisning til reglementets punkt 1, andre strekpunkt, bes havnestyret oppnevne
et medlem med særskilt kunnskap på fagområdet, som tiltrer utvalget.
Dette medlemmet kan også ved behov tiltre under forhandlinger etter HTA kap. 4 og 5.
Lønn til havnedirektøren skal fastsettes av to representanter fra havnestyret. Disse er
styrets leder og ett medlem med særskilt kunnskap.
Vedlegg:
Reglement Forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF

Innstilling:
Tromsø havnestyre godkjenner reglement for forhandlingsutvalg slik det vedligger saken.

Randi Thørring
Fungerende havnedirektør
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REGLEMENT FOR
FORHANDLINGSUTVALG
I
TROMSØ HAVN KF
Fastsatt av havnestyret i Tromsø Havn KF den 30. august 2018
i medhold av vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av kommunestyret den 26. april 2018
og instruks for havnedirektøren fastsatt av havnestyret den 31. mai 2018
Ordningen iverksettes fra den dato reglementet er godkjent av havnestyret.
Forhandlingsutvalget delegeres myndighet til å ivareta oppgaver og treffe vedtak innenfor de
rammer og etter de retningslinjer som følger av lov og forskrifter, og hvor havnedirektøren i
tillegg er gitt slik myndighet gjennom vedtektene og instruks.

REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG
I medhold av vedtekt for Tromsø Havn KF § 12

1. Valg og sammensetning av forhandlingsutvalg
Forhandlingsutvalget representerer arbeidsgiver i lønnsforhandlinger og andre forhandlinger
med ansattes organisasjoner, samt at utvalget fastsetter lønn for enkeltstillinger for eksempel i
forbindelse med nyansettelser.
-

Forhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 4 og kap. 5 gjennomføres av et
Forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget består av havnedirektøren, ass.
havnedirektør. Havnedirektøren kan ved behov be om at et medlem av havnestyret
med særskilt kunnskap på fagområdet, tiltrer utvalget. Sekretær som utpekes av
havnedirektøren.

-

Forhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3, samt de av lederne som er
plassert i kap. 5 gjennomføres av et utvidet forhandlingsutvalg bestående av
havnedirektøren, styrets leder og et medlem av havnestyret med særskilt kunnskap på
fagområdet. Sekretær utpekes av havnedirektøren.

-

Havnedirektøren er leder av forhandlingsutvalget.

Lønn til havnedirektøren skal fastsettes etter forhandlinger av to representanter fra
havnestyret. Disse er styrets leder og et medlem med særskilt kunnskap på fagområdet.
Havnestyret oppnevner representantene for valgperioden.

2. Arbeidsområde
Forhandlingsutvalget har den avgjørelsesmyndighet som er tillagt havnestyret i henhold til
vedtekt og behandler og forestår de saker som gjelder forholdet mellom Tromsø Havn som
arbeidsgiver og de tilsatte. Forhandlingsutvalget utøver havnestyrets myndighet i
personalsaker som ikke allerede er direkte underlagt havnedirektøren gjennom instruks.

2

Forhandlingsutvalget forestår forhandlinger med de ansattes arbeidstakerorganisasjoner om
avlønning av havnens personale, samt behandle øvrige lønnsspørsmål og lokale
arbeidsavtaler, krav om godtgjørelser m.v., jf. vedtektene § 12.
Utvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene.

3. Mindretallsanke
I saker som gjelder lønnsforhandlinger mellom arbeidsgiver og de ansattes representanter kan
et mindretall forlange saken lagt fram for havnestyret.
Krav om anke må fremmes før møtets slutt og protokolleres.

Sak 63/18

Tromsø Havn
PROSTNESET HAVNETERMINAL - STATUS ØKONOMI, RESULTAT,
LIKVIDITET, FREMTIDIGE INNTEKTER
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