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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2018. 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/321   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/18 Tromsø Havnestyre 18.10.2018 

 

 
 
Møteprotokoll fra 27. september 2018 legges til godkjenning av styret. 

 

Innstilling: 
 
Møteprotokoll fra 27.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 



Tromsø Havn 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Tromsø Havnestyre 
 

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita   

Møtedato: 27.09.2018 

Tid:  12:00 – 14:15 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: 

 

 

Med møte og 

talerett: 

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

May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund 

 

 

Forfall: 

 

Synnøve Søndergaard 

 

Fra adm.: 

 

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen 

  

Innkalling: Godkjent 

 

Saksliste: 

 

Godkjent 

 

 

 

Sak 77/18 ble behandlet før sak 75/18 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  
69/18 18/300   

 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.08.2018  
 

70/18 18/325   
 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 13.09.2018.  

 

71/18 18/328   
 REFERATSAK 27.09.2018  

 
72/18 18/301   
 ØKONOMIRAPPORT 2  2018 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF  

 
73/18 18/302   

 FINANSRAPPORT 2-2018 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF  
 

74/18 18/248   
 REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF  

 

75/18 16/224   
 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL  

 
76/18 18/329   
 FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER  FOR 2019 - TROMSØ 

HAVN KF  
 

77/18 18/329   
 FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER  FOR 2019 - TROMSØ 

HAVN KF  
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69/18  

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.08.2018  

 

Havnedirektørens innstilling: 
 

Møteprotokoll fra 30.08.2018 godkjennes. 

 
Behandling: 

 
Forslag fra medlem Tor Arne Morskogen: 

Ordet «konstituert» fjernes der dette fremkommer i møteprotokollen. 

 

Votering: 

Innstillingen til havnedirektøren med forslag til fjerning av ordet «konstituert» ble 

enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

 

Møteprotokoll fra 30.08.2018 godkjennes. 

 

 
  

70/18  
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 13.09.2018.  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Møteprotokoll fra 13.09.2018 godkjennes. 

 
Behandling: 

Medlem Anne-Linn Lernes gjorde oppmerksom på at hun var til stede under hele møtet. 

 

Votering: 

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra 13.09.2018 godkjennes. 

 

 
  

71/18  
REFERATSAK 27.09.2018  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre tar referatsak A) «Svar – søknad om tiltak i sjø – Oldervik – 

etablering av kaipir» til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak B) «Svar – søknad om tiltak i sjø – Skanselvbukt, 

Skarsfjorden, Tromsø» til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak C) «Svar – søknad om tillatelse til etablering av 

flytebrygge ved Søndre Tollbodgate 3 i Tromsø, 200/1751» til orientering. 
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Tromsø havnestyre tar referatsak D) 2018 «Svar – Prostneset Havneterminal – adkomst 

til Hurtigbåtene» til orientering. 

 
Behandling: 

 
Votering: 

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

Tromsø havnestyre tar referatsak A) «Svar – søknad om tiltak i sjø – Oldervik – 

etablering av kaipir» til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak B) «Svar – søknad om tiltak i sjø – Skanselvbukt, 

Skarsfjorden, Tromsø» til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak C) «Svar – søknad om tillatelse til etablering av 

flytebrygge ved Søndre Tollbodgate 3 i Tromsø, 200/1751» til orientering. 

 

Tromsø havnestyre tar referatsak D) 2018 «Svar – Prostneset Havneterminal – adkomst 

til Hurtigbåtene» til orientering. 

 

 
  

72/18  
ØKONOMIRAPPORT 2  2018 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF  

 
Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til 

orientering 

2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til: 

a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018,  

jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett 

b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF  

for 2018, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett 

3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2018 for kommunestyret med 

slik innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2018  

per 31. august 2018 til orientering 

b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering 

av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 - 

Reguleringsskjema driftsbudsjett 

c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forlsag til budsjettregulering 

av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 - 

Reguleringsskjema investeringsbudsjett 

 
Behandling: 

 
Votering: 

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til 

orientering 

2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til: 
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a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018,  

jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett 

b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF  

for 2018, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett 

3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2018 for kommunestyret med 

slik innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2018  

per 31. august 2018 til orientering 

b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av 

driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 - 

Reguleringsskjema driftsbudsjett 

c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forlsag til budsjettregulering av 

investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 - 

Reguleringsskjema investeringsbudsjett 

 

 
  

73/18  
FINANSRAPPORT 2-2018 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2018 til orientering, og legger frem 

finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

- Finansrapport pr. 31.08.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning 

pr 31.08.2018 tas til orientering. 

 
Behandling: 

 
Votering: 

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2018 til orientering, og legger frem 

finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

- Finansrapport pr. 31.08.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning 

pr 31.08.2018 tas til orientering. 

 

 
  

74/18  
REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre godkjenner reglement for Forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF slik 

det vedligger saken. 

 

 
Behandling: 

Havnestyret foreslo at saken utsettes til møte 18.10.2018 

 

Vedtak: 

 
Votering: 

Saken utsettes til møte 18.10.2018 
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75/18  
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 

  

Tromsø Havn har satt i gang strakstiltak for å bedre situasjonen for de reisende og 

besøkende. Blant annet kan nevnes skilting, servicegrad og logistikkløsninger. 

Det er også foretatt endring av den interne organiseringen i Tromsø Havn. 

 

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

Havnestyret tar saken til orientering. 

 

 
  

76/18  
FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER  FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF  

 

Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 

2019 som blir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i 

forretningsbetingelsene. 

 

Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og 

forretningsbetingelsene. 

 

Saken ble trukket da feil vedlegg. Ny sak 77/18 

 

Behandling: 
 
Saken er tatt ut av sakskartet, jf. ny sak 77/18 

 

Vedtak: 
Saken er tatt ut av sakskartet, jf. ny sak 77/18 

 

 
  

77/18  

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER  FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF  

 
Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 

2019 som blir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i 

forretningsbetingelsene. 
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Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og 

forretningsbetingelsene. 

 
Behandling: 

 
Havnestyret foreslo følgende tilleggspunkt: 

 

Havnestyret ber administrasjonen starte arbeidet med en ny prisstruktur. 

 
Votering:  

Innstillingen fra havnestyret om nytt punkt ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

Havnestyret ber administrasjonen starte arbeidet med en ny prisstruktur. 

 

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 

2019 som blir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i 

forretningsbetingelsene. 

 

Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og 

forretningsbetingelsene. 

 

 
  

 

Møtet slutt kl 14:15 

 

Tromsø, 27.09.2018 

 

 

 

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  Tor Arne Morskogen  Sett: Synnøve Søndergaard 

 

 

 

May-Britt Ellingsen  Ketil Arnesen   Erling Bangsund 

 



Tromsø Havn  Sak  79/18 
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REFERATSAK 18.10.2018 

 

 

Saksbehandler:  Anja Sofie Johansen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/344   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/18 Tromsø Havnestyre 18.10.2018 

 

 
 

A) «Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak» datert 
02.10.2018. 
 
 

 

Innstilling: 
Tromsø havnestyre tar referatsak A) «Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og 
gjennomføring av tiltak» til orientering. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 



 

                                        

     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 02.10.2018 2018/3837 - 0  461.3 
   Deres dato Deres ref. 
    

                                                            
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Miljøvernavdelingen www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Tromsø Mekaniske AS   
Ringveien 111  
9018 TROMSØ 
 
 
 
Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak 
 
 
Fylkesmannen i Troms pålegger med hjemmel i forurensningsloven § 51 og § 7 Tromsø 
Mekaniske AS å utarbeide tiltaksplan og gjennomføre tiltak på sjøbunnen i ytre deler av 
slippområdet i Tromsø indre havn. 
 
Frist for innsending av tiltaksplan er 19. oktober 2018, og frist for gjennomføring av 
tiltak er 31. desember 2018. 
 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er 
mottatt. 
___________________________________________________________________________ 
 
Fylkesmannen i Troms viser til varsel om pålegg om tiltaksplan, datert 3.7.2018, til Tromsø 
mekaniske AS sitt svar på varselet av 15.8.2018, og til sakens øvrige dokumenter. 
 
Bakgrunn 
Slippene på verftsområdet i Tromsø indre havn, med slipp 1 til 4, ble i 2012 tildekket med 
rene sedimenter. Hensikten var at de forurensede sedimentene i slippene ikke skulle utgjøre 
en fare for å rekontaminere tildekkingslaget, som ble lagt i forbindelse med Miljøprosjektet 
Tromsø Havn. Miljøprosjektet omfattet opprydding i forurenset sjøbunn i havnen. Slipp 3 og 
4 ble revet før tildekkingen ble utført, og slipp 1 og 2 er driftet i etterkant av Tromsø 
Mekaniske AS. Tildekkingstiltaket i slippene har blitt overvåket av Tromsø Mekaniske AS, 
og det er påvist at tildekkingslaget er rekontaminert med miljøgifter opp til svært dårlig 
miljøtilstand. Den 31.12.2017 avsluttet Tromsø Mekaniske AS driften av skipsverftet. 
 
Fylkesmannen i Troms har pålagt tiltak i de forurensede områdene på verftstomta i forbindelse 
med oppryddingstiltak på land, og utvikling av området til boligformål. Grunneier Vervet AS er 
pålagt å gjennomføre tiltak i forurenset grunn og sedimenter i slippområdet ut til eiendomsgrensa i 
sjø. Området utvikles til å bli et sentralt boligområde, barnehage og næringsareal hvor 
slippområdet vil beholde sitt opprinnelige vannspeil. Fylkesmannen vurderer det som viktig at det 
gjøres en helhetlig opprydding i området. Dette omfatter de rekontaminerte områdene i sjø. 
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Fylkesmannen vurderer det som sannsynlig at det er driften til Tromsø Mekaniske AS av 
slippene som er kilden til rekontamineringen, og vurderer at det må gjennomføres tiltak for å 
bedre miljøtilstanden. 
 
Tildekkingslaget, som er lagt i indre havn i forbindelse med Miljøprosjektet Tromsø Havn, og 
som overvåkes på oppdrag fra Tromsø havn, er påvist svekket i område like ved slippene12. 
 
Fylkesmannen i Troms varslet at det nå bør gjennomføres en helhetlig opprydding på 
eiendommen og i sjø i forurensing som kan knyttes til driften av Tromsø Mekaniske AS. 
Tiltaket bør samordnes med de øvrige tiltakene i slippen som gjennomføres av Vervet AS. 
 
Tromsø Mekaniske AS har kommet med kommentarer på vårt varsel av 3.7.2018. Vedrørende 
svekkelser i tildekkingslaget nordvest for målepinne 15 viser virksomheten til at det fremstår 
uklart og lite naturlig at tildekkingslaget i dette området skal ha blitt kraftig redusert av driften 
av Tromsø Mekaniske AS. Tromsø Mekaniske AS tilbakeviser ikke at de er kilde til ny 
forurensning i slippområdet, men omtaler kun kobber og tributyltinn (TBT).  
 
Fylkesmannens vurdering 
 
Slippene 
Overvåking av tildekkingslaget i slippene3, 4, 5 viser at sandlaget er forurenset på nytt etter 
utlegging av ren sand i 2012. Tildekkingslaget i slippene er forurenset med miljøgiftene bly, 
kobber, kvikksølv, benzo(a)pyren, PAH16, PCB7 og TBT. Overvåkingen av tildekkingslaget 
ellers i Tromsø Indre havn, viser at miljøtilstanden er god eller tilsvarende bakgrunnsnivå. 
Unntakene er kobber og TBT som påvises opp til svært dårlig miljøtilstand i store deler av 
havna, målestasjonenene E6 og E7 ved slippområdet til Tromsø Mekaniske AS, hvor 
resultatene har variert fra år til år, og PCB7 som påvises i noen få enkeltstasjoner. 
Overvåkingen viser også at både kobber- og TBT-nivåene er høyere i og i nærheten av 
slippene driftet av Tromsø Mekaniske AS.  
 
Tiltaksplan 
Etter Fylkesmannens vurdering, er det behov for å utarbeide en tiltaksplan for området med 
forurensede sedimenter i sjø. Målsettingen med tiltaksplanen skal være å kartlegge hva som 
må gjøres for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den forurensningen som har 
inntrådt slik at det ikke er fare for spredning av miljøgifter. 
 
Fylkesmannen ser det som naturlig at tiltaksplanen bygger på utførte undersøkelser og 
vurderinger gjennomført av Multiconsult3,4,5 i forbindelse med overvåkingen til Tromsø 
Mekaniske AS etter tildekking av slippene. På noen områder kan det være behov for å utføre 
supplerende undersøkelser for å avgrense påvist forurensning.  
 

 
1 Multiconsult 29.11.2017 Overvåking tildekkingslag og mudrede områder, 4. kartal 2017, dok. 711493-RIGm-
NOT-014 
2 Multiconsult 1.6.2018 Notat overvåking tildekkingslag Tromsø Havn, dok. 711493-RIGm-BREV-vurdering 
mektighet tildekkingslag 
3 Multiconsult 24.01.2014 Overvåking av slipp 1 til 4, dok. 712165-RIGm-NOT-001 
4 Multiconsult 18.02.2015 Overvåking av slipp 1 til 4, Skansen, dok. 712165-RIGm-NOT-002 
5 Multiconsult 13.05.2016 Overvåking av slipp 1 til 4, Skansen, dok. 712165-RIGm-NOT-005 
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Vurdering av ansvarlig 
Det følger av forurensningsloven § 51 og § 7 at plikten til å utarbeide tiltaksplan og treffe tiltak 
kan ilegges den som har, gjør eller setter i verk noe som fører eller som det er grunn til å tro 
kan føre til forurensning.  
 
Tromsø Mekaniske AS har drevet forurensende virksomhet på lokaliteten, og har således gjort 
eller satt i verk noe som har forårsaket forurensning av sedimentene. Tromsø Mekaniske AS, 
som den forurensningen stammer fra, er ansvarlig for den forurensningsfare sedimentene 
representerer. Fylkesmannen finner det derfor rimelig at Tromsø Mekaniske AS er ansvarlig 
for å gjennomføre og bekoste utarbeidelsen av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak.  
 
Fylkesmannen vurderer det som sannsynlig at det er driften til Tromsø Mekaniske AS av 
slippene som er kilden til rekontamineringen. 
 
Vi påpeker at et eventuelt pålegg ikke er til hinder for at kostnadene kan kreves dekket av 
andre eventuelle ansvarlige på privatrettslig grunnlag. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen i Troms pålegger med hjemmel i forurensningsloven § 51 og § 7 Tromsø 
Mekaniske AS å utarbeide tiltaksplan, og gjennomføre tiltak som har til hensikt å stanse, 
fjerne eller begrense virkningen av den forurensningen som har inntrådt utenfor 
eiendomsgrense i sjø til slipp 1og 2 ved verftsområde i Tromsø indre havn, ved eiendom 
200/1285 i Tromsø kommune. 
 
Tiltaksplanen må utarbeides av et uavhengig firma med kompetanse innenfor fagfeltet. 
Eventuell prøvetaking og analyser skal gjennomføres i henhold til relevante norske eller 
internasjonale standarder. Fylkesmannen vurderer at tildekking kan være det mest aktuelle 
tiltaket, og at det forutsettes at en eventuell tildekking utføres i henhold til Miljødirektoratets 
tildekkingsveileder. Tildekkingen må ha tilstrekkelig erosjonsmotstand til å motstå påregnelig 
båttrafikk og propellerosjon.  
 
Tiltakene skal utføres på en slik måte at det forårsaker minst mulig spredning av forurensning.  
 
Krav til innhold i tiltaksplanen skal som et minimum være:  
 

 En redegjørelse for arealbruken på kort og lang sikt, og miljømål for området med 
mulige helse- og miljøkonflikter. 

 Redegjørelse for det anbefalte tiltaket, hva som er formålet, hvordan det vil virke på 
kort og lang sikt og ytterligere begrunnelse for valget. 

 Redegjørelse for hva som blir iverksatt av kontroll, overvåkning og beredskap før, 
under og etter gjennomføringen av tiltaket. 

 Redegjørelse for hvordan rapportering/verifisering av tiltakene og resultater skal 
gjennomføres.  

 Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges planen.  
 Det skal tas sikte på å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet ved bruk av 

miljøforsvarlige tiltaksmetoder.   
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 Det skal foreligge skriftlig tilbakemelding på tiltaksplanen fra Fylkesmannen i Troms 
før tiltaket igangsettes. 

 Sluttrapport må sendes Fylkesmannen innen 1.3.2019. 
 
Oppryddingstiltaket skal gjennomføres av et uavhengig firma med kompetanse innenfor 
fagfeltet. Eventuelle prøvetaking og analyse skal utføres i henhold til relevante norske eller 
internasjonale standarder. 
 
Frist for gjennomføring av tiltaket er 31.12.2018. 
 
Tiltakene skal utføres på en slik måte at det forårsaker minst mulig spredning av forurensning. 
Det skal ved behov iverksettes tiltak for å hindre at forurensningen spres til omkringliggende 
områder.  

 
Tiltaksplanen skal sendes Fylkesmannen i Troms innen 19.10.2018  
 
Dersom vi finner at planen ikke tilfredsstiller minimumskravene i dette pålegget, vil det bli 
returnert med krav om å utarbeide en ny og forbedret plan.  
 
Klage 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig 
klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra 
vedkommende burde skaffe seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det 
klages over og den eller de endringene som ønskes og skal sendes Fylkesmannen i Troms. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Per Kr. Krogstad e.f. 
fung. miljøverndirektør 

 

  
Anne Birte Tennøy 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
Kopi til: 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø 
Miljødirektoratet Postboks 5672, Torgarden 7485 TRONDHEIM 
Tromsø Havn Postboks 392 9254 TROMSØ 
Multiconsult    
Vervet AS Terminalgata 9019 TROMSØ 
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FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2019-

2022 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 145  

Arkivsaksnr.: 18/337   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/18 Tromsø Havnestyre 18.10.2018 

 

 

Havnedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett for Tromsø Havn KF 

for 2019 samt forslag til økonomiplan for perioden 2020 – 2022. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Det er utarbeidet egen trykksak for økonomiplan, drift og investeringsbudsjett 

som følger vedlagt denne sak. Havnestyret innstiller budsjett for kommunestyret 

som endelig vedtar budsjett og økonomiplan. 

 

Havnedirektøren har ikke foreslått nye låneopptak for perioden. 

For å kunne gjennomføre investeringstiltakene i 2020 forutsettes det at Tromsø 

Havn styrker egenkapitalen. 

 

 

 

Vedlegg: 

Egen trykksak for årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 – 2022. 

 

Innstilling: 

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til: 

a. Driftsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 

og 5.2, side 20 og 21. 

b. Investeringsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punkt 

5.3, side 22. 

c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett 2020-2022 i samsvar med 

saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24. 

d. Investeringstiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av 

egenkapitalen. 
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2. Tromsø havnestyre legger frem budsjettforslaget 2019-2022 for 

kommunestyret med slik innstilling: 

a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet 2019 for 

Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, 

 side 20. 

b. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for investeringsbudsjett 2019 

for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.  

c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplanen for Tromsø Havn KF for 

perioden 2020 – 2022  i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 

og 5.5, side 23 og 24. 

Investeringstiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av egenkapitalen. 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Randi Thørring Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/248   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/18 Tromsø Havnestyre 30.08.2018 

74/18 Tromsø Havnestyre 27.09.2018 

74/18 Tromsø Havnestyre  

81/18 Tromsø Havnestyre 18.10.2018 

 

 
Bakgrunn: 
 
Det vises til møte i havnestyret den 27.09.18 hvor forslag til reglement for 
forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF ble lagt frem. 
 
Saken ble vedtatt utsatt. 
 
Vedlagt følger nytt forslag til behandling i havnestyret. 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til reglement for forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF 

 

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

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 

 



  REGLEMENT FOR 

FORHANDLINGSUTVALG  

I 

TROMSØ HAVN KF 

 
Fastsatt av havnestyret i Tromsø Havn KF den 18. oktober 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. Utvalget fastsetter også 

lønn for enkeltstillinger i forbindelse med nyansettelser. 

 

- Forhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 4 og kap. 5 gjennomføres av et 

Forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget består av havnedirektøren og ass. 

havnedirektør.  

- Forhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3 og forhandlinger for ledere 

rapporterende direkte til havnedirektør, gjennomføres av styrets leder, et medlem av 

havnestyret og havnedirektøren. 

- Lønn til havnedirektøren fastsettes av havnestyret.  

 

2. Arbeidsområde 

Forhandlingsutvalget har den avgjørelsesmyndighet som er tillagt havnestyret i henhold til 

vedtekt. Utvalget behandler og forestår de saker som gjelder forholdet mellom Tromsø Havn 

som arbeidsgiver, de ansatte og deres organisasjoner (der det er relevant).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




