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HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 26.09.2019
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
19/320

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
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Tromsø Havnestyre

Møtedato
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Havnedirektøren orienterer om følgende saker:
1. Omdømmemåling norske havner
2. Status strategiprosess
3. Europeiske trender som kan ha betydning for Tromsø Havn
4. Status utbygging Havforskningslager (Flåtebasen) i Breivika

Innstilling:
Tromsø havnestyre tar sakene til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør
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ØKONOMIRAPPORT 2 PR 31. AUGUST 2019 TROMSØ HAVN KF
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aashild Forseth
19/249

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
41/19
Tromsø Havnestyre

Møtedato
26.09.2019

Innledning

Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport 2 – 2019
pr 31. august 2019. Rapporten inneholder økonomisk status samt forslag til regulering av
drifts- og investeringsbudsjett for 2019.

Økonomisk status pr 31.08.2019
Beløp i hele tusen kroner
Driftsinntekter

Budsjett pr
31.08.19
26 374
2 896
21 752
29 014
1 797

Budsjett
2019
31 776
4 345
28 059
43 538
2 219

8 333

10 000

1 158
83 266

588
90 754

1 461
121 398

510
74 400

Driftskostnader
Varekostn/fremmedyt
Lønn og sosiale kostn
Andre driftskostnader

7 381
15 300
17 766

7 710
15 158
20 869

9 801
23 707
31 135

9 770
13 680
14 830

Tap på fordringer
Avskrivninger
Sum driftskostnader

24
23 000
62 902

23 000
66 737

34 500
99 143

20
18 800
57 100

Brutto driftsresultat

20 634

24 017

22 255

17 300

Finansinntekter
Avdrag lån
Finanskostnader
Ref. renter/avdrag
Netto finanskostnader

8
8
1
16

285
312
347
017
374

280
28 433
17 076
1 435

Motpost avskrivninger

23 000

23 000

34 500

18 800

Netto driftsesultat
Overføring til
investeringsbudsjett
Avsetning til disp. fond

27 359

30 643

13 252
11 020

22 800

Havnevederlag og avgifter
Varevederlag
Vederlag tjenester
Leieinnt bygg/eiendom
Leieinnt
parkering/småbåtpl.
Tjeneste- og
logsitikkleveranser
Andre diftsinntekter
Sum driftsinntekter

Regnskap pr
31.08.19
21 658
3 127
19 331
35 987
2 005

381
312
074
017
005

8
8
1
16

Regnskap
31.08.18
21 710
2 530
24 340
23 540
1 770

9
5
1
13

250
720
160
320
300

2 232
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Driftsinntekter
Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 4,72 MNOK under
budsjett. Avviket skyldes mindreinntekter på kaivederlag. En stor del av mindreinntekten
skyldes at kunden, som nå etablerer seg på området Breivika Nord, ikke er kommet i
gang med sine aktiviteter på den nye fiskerikaia.
Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene.
Inntekter fra varevederlag er 0,23 MNOK høyere enn budsjetter.
Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip som blant annet strøm,
renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger under budsjett med
2,42 MNOK. En stor del av mindreinntekten gjelder tjenesteleveranser som avfall og
arbeid for andre.
Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger 6,97 MNOK over budsjett. Dette skyldes
blant annet at aktiviteten (vindmølleprosjektet) på Grøtsund er henført i budsjett 2019
på posten «Tjeneste- og logistikkleveranser», mens fakturerte inntekter er henført til sine
respektive konto. Budsjettert inntekt på denne kontoen henføres til sine respektive konto
i revidert budsjett 2019.
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger 0,22 MNOK over budsjett.
Tjeneste- og logistikktjenester: Budsjettert inntekt gjelder en samlet sum for aktiviteten
på Grøtsund (vindmølleprosjektet). Det er ikke registrert inntekter på denne posten da de
faktiske inntekter er henført til sine respektive konto. Posten fordeles og henføres til sine
repsektive konto i revidert budsjett 2019.
Andre driftsinnteker: Inntekten ligger 0,57 MNOK over budsjett.
Dette er primært refusjoner av ulike utgifter, samt tilfeldige inntekter for øvrig.
Driftskostnader
Varekostnader og fremmedytelser: Kostnaden ligger 1,63 MNOK over budsjett.
Kostnaden er noe høyere enn budsjettert på grunn av blant annet økt leveranse av
strøm. Kostnaden må ses på isammenheng med inntekter for vederlag tjenester.
Lønn og sosiale kostnader: Kostnaden ligger 0,38 MNOK over budsjett.
Antall årsverk (faste og vikarer) fordelt på administrasjon og drift:
Avdeling
Faste stillinger i
Faste stillinger i
Vikarer
100 %
50-60 %
Adm.
8
2
1
Drift
15
5
Totalt
23
2
6

Sykefravær
31.08.19
8,28 %
10,33 %

Sykefravær
31.08.18
3,69 %
4,28 %

ADM: Av det totale sykefraværet på 8,28 % gjelder hele 6,2 % legemeldt sykefravær
over 16 dager. Av disse er 5,71 % sykefravær over 8 uker. Egenmeldt sykefravær utgjør
1,64 % i perioden.
DRIFT: Av det totale sykefraværet på 10,33 % i perioden er 9,2 % av disse tilfellene
legemeldt sykefravær over 16 dager. 5,97 % er sykefravær over 8 uker. 0,64 % er
egenmeldt sykefravær
Begge avdelingene sett under ett gir 9,68 % sykefravær pr 31.08.2019, hvor 8,25 % er
legemeldt sykefravær over 16 dager. Det er i størst grad snakk om langstidssykemeldte.
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Andre driftskostnader: Denne kostnaden ligger under budsjett med 3,48 MNOK. Avviket
skyldes mindre- og mer-forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er
leie av lokaler, reparasjon/vedlikehold samt salg- og reklamekostnader. Merforbruk er i
all hovedsak kostnader knyttet til energi og innleie av arbeidskraft.
Finansinntekter:
Finansinntekter: Disse ligger lavere enn budsjettert. Dette skyldes at renter på fond blir
regnskapsført på slutten av året.
Avdrag: Ligger på budsjett.
Finanskostnader: Kostnaden ligger 0,27 MNOK under budsjettert.
Oppsummering økonomi pr. 31.12.2019:
 Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 27,36 MNOK
Budsjettert netto positivt driftsresultat er på 30,64 MNOK
 Avvik mellom regnskapsmessig og budsjettert resultat er 3,28 MNOK
 Driftsinntektene totalt er 7,49 MNOK under budsjett.
 Driftskostnadene totalt er 3,84 MNOK lavere enn budsjett.
 Finanskostnaden totalt er 0,37 MNOK lavere enn budsjett.
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Regulering budsjett 2019
Driftsbudsjett 2019
Beløp i hele tusen kroner
Driftsinntekter

Revidert
budsjett 2019
30 047
4 505
27 836
53 078
2 627
0
1 821
119 914

Budsjett 2019
(opprinnelig)
31 776
4 345
28 059
43 538
2 219
10 000
1 461
121 398

Avvik /budsjett
regulering
-1 729
160
-223
9 540
408
-10 000
360
-1 484

9 951
23 744
32 050

9 801
23 707
31 135

150
37
915

33 000
98 745

34 500
99 143

-1500
-398

Brutto driftsresultat

21 169

22 255

-1 086

Finansinntekter
Avdrag lån
Finanskostnader
Ref. renter/avdrag
Netto finanskostnader

28
17
1
43

570
433
076
435
504

280
0
0
0
-280

Motpost avskrivninger

33 000

34 500

-1 500

Netto driftsresultat
øø
Bruk av tidligere års regnskapsm.
mindreforbruk
Overføringer til
investeringsbudsjett
Avsetning til disposisjonsfond

10 945

13 252

-2 306

10 408

0

10 408

11 020

11 020

0

10 333

2 232

8 101

Havnevederlag og avgifter
Varevederlag
Vederlag tjenester
Leieinntekter bygg/eiendom
Leieinnt parkering/småbåtplasser
Tjeneste- og logsitikkleveranser
Andre diftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader/fremmedytelser
Lønn og sosiale kostnader
Andre driftskostnader
Tap på fordringer
Av- og nedskrivninger
Sum driftskostnader

850
433
076
435
224

28
17
1
43

Tabell 1 Reguleringsskjema driftsbudsjett

Driftsinntekter
Havnevederlag og avgifter: Budsjettet justeres ned med 1,73 MNOK. En stor del av
mindreinntekten skyldes at kunden, som nå etablerer seg på området Breivika Nord, ikke
er kommet i gang med sine aktiviteter på den nye fiskerikaia. Mindreinntekten ved
fiskerikaia er noe høyere, men nettovirkningen (revidert beløp) er lavere da inntekter fra
posten «Tjeneste- og logistikkleveranser» er overført til sine respektive konto.
Varevederlag: Det forventes en liten økning.
Vederlag tjenester: Budsjettet justeres ned med 0,20 MNOK.
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Leieinntekter bygg og eiendom: Budsjettet økes med 9,54 MNOK Årsaken er at posten
«Tjeneste- og logistikkleveranser» er overført til sine respektive konto.
I tillegg har det vært økt aktivitet i forbindelse med utleie av areal i Breivika.
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Budsjettet økes med 0,40 MNOK. Økningen
kommer fra utleie av parkeringsplasser.
Tjeneste- og logistikkleveranser; Budsjettert beløp er inntekter knyttet til aktivitene på
Grøtsund. Posten er fordelt på sine respektive konto.
Andre driftsinntekter: Det forventes en liten økning.
Driftskostnader:
Varekostnad: Det forventes en liten økning.
Lønn og sosiale kostnader: Det forventes en liten økning.
Andre driftskostnader: Budsjettet justeres ned med 0,58 MNOK. Justeringen er
nettovirkning. Merkostnader som kan nevnes er bruk av advokt- og konsulentbistand.
Mindreutgifter er reduksjon i kostnader lokaler og avskrivning. For øvrige poster er det
foretatt mindre justeringer.
Finansinntekter:
Finansinntekter: Budsjettet økes med 0,28 MNOK da likvider som er plassert i fond ikke
vil benyttes inneværende år.
Avdrag lån: Ingen budsjettendring.
Finanskostnader: Ingen budsjettendring.

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk per 31.12.2018 er på
kr 10 408 000,-.
Disponering av mindreforbruket ble behandlet ved regnskapsavleggelsen for 2018.
vises til Tromsø Havnestyre sak 9/19 pr. 28.02.2019, og behandling i Tromsø
Kommunestyre 93/19 pr. 19.06.2019.
 Vedtatt avsetning til diposisjonsfond
kr 10 408 000,-.
Overføring til investeringsbudsjett: Ingen budsjettendring.
Avsetning til disposisjonsfond:
Det foreslås at kr 10 333 000,- avsettes til disposisjonsfond.
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Investeringsbudsjett 2019
Vedtatt investeringsbudsjett for 2019 er totalt 102,16 MNOK.
Tabellen nedenfor illustrerer den totale aktiviteten så langt i år og mulige prognoser
pr 31.12.2019.
Beløp i hele tusen kroner
Regnskap pr 31.08.
Prognose pr 31.12.19
51 783
121 905
Tiltak
PROSTNESET:
Havneterminalen
Landstrøm kai 7/8
Landstrøm kai 3
Huritgbåtadkomst
Sikkerhetstiltak
Kai 2. Rehablitering
Kai 7. Pullerter
BREIVIKA:
Utfylling areal
Infrastruktur
Havforskningslager
Forlengelse
Terminalgata
Endring adkomst
Rehabilitering kaier
Container kai
Støm til containere
Kjøp Terminalgata 10
BREIVIKA NORD:
Tilrettelegging
areal/infrastruktur
Klargjøring areal
Avretting/plastring
fylling
Landstrøm
Vannuttak
Infrastruktur kai
GRØTSUND:
Infrastruktur
Landstrøm
Kai. Fendring
ØVRIG UTSTYR:
Havnekran
Inventar og løsøre
Hjullaster
Sum alle tiltak

Regnskap
pr 31.08.19

Budsjett 2019
102 160

Revidert
budsjett 2019

Avvik
19 745

Budsjett 2019
(opprinnelig)

Avvik/budsjett
regulering

1 157
0
0
7 550
1 136
0
57

1 700
1 000
700
20 000
2 000
500

2 000
5 000
0
0
0
0

15 915
0
4 787
0

18 000
0
10 800
500

15 000
5 000

0
30
0
0
2 100

0
250
2 000
450
21 000

560
14 500
0
0
0

-560
-14 250
2 000
450
21 000

15 165

18 000

17 000

1 000

0
0

0
2 000

2 400
0

-2 400
2 000

2 150
1 155
16

13 500
2 500
750

0
0
0

13 500
2 500
750

102
205
30

2 250
205
3 500

2 700
0
0

-450
205
3 500

0
227

0
300

32 000
0

-32 000
300

51 783

121 905

102 160

19 745

Finansiering (neste
side)
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-300
-4 000
700
20 000
2 000
500

3
-5
10
-5

000
000
800
500
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Finansiering
Overføring fra drift
Salgsinntekter
Utbytte
Refusjoner
Tilbakeførte
refusjoner
Tilskudd
Tilskudd tilbakeført
Ubrukte lånemidler
Bruk av fond
Sum finansiering

11
27
30
10
-1

020
855
000
000
000

11 020
20 000
0
20 640
0

7
30
-10
-1

0
855
000
640
000

10 270
-280
20 755
13 285

4 500
0
0
46 000

5 770
-280
20 755
-32 715

Tabell 2 Reguleringsskjema investeringsbudsjett
I forhold til vedtatt investeringsbudsjett og økonomirapport 2 – 2019, ligger det an til at
budsjettet økes med 19,74 MNOK. Med bakgrunn i prognosene for året, vil en justere
budsjettet i samsvar, slik at en oppnår et mest mulig korrekt årsbudsjett. Dette gjelder
også den samlede finansieringen.
Nedenfor følger statusbeskrivelse av de enkelte tiltakene.
Prostneset - Havneterminal
Det er iverksatt tiltak for utbedringer på havneterminalen for de reisende og besøkende.
Det ble for 2019 budsjettert med 2,00 MNOK for utbedringer.
Totale kostnader er innenfor den totale budsjettrammen.
0,30 MNOK er overført til inventar og løsøre da det var behov for utstyr som benker med
mer både innendørs og utendørs.
Den totale budsjettrammen for havneterminalen er på 433,00 MNOK. Budsjetterte
kostnader til nye tiltak er innenfor denne rammen.
Prostneset – landstrøm kai 7
Tiltaket har ikke kommet i gang som planlagt på grunn av ulike forhold.
Estimerte kostnader for 2019 er 1,00 MNOK.
Tiltaket videreføres i 2020.
Total budsjettramme er 18,00 MNOK
Prostneset – landstrøm kai 3 (nytt tiltak)
Det er behov for etablering av landstrøm på kai 3.
Estimerte kostnader for 2019 er 0,70 MNOK.
Prostneset – hurtigbåtadkomst (nytt tiltak)
Saken ble behandlet i havnestyret under sak 89/18 den 14.12.2018
Følgende vedtak ble fattet i saken:
«Styret i Tromsø Havn er positiv til den fremlagte skissen for ny hurtigbåtløsning og ber
havnedirektøren jobbe videre med prosjektet»

Tiltaket pågår, og ferdigstillelse forventes januar/februar 2020.
Estimerte kostnader for 2019 er 20,00 MNOK.
Total budsjettramme er 23,00 MNOK.
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Prostneset – sikkerhetstiltak (nytt tiltak)
I forbindelse med utbyggingen på Prostneset er det behov for blant annet ny
gjerdestruktur på kai 8, samt andre sikringstiltak for området.

Estimerte kostnader for 2019 er 2,00 MNOK.
Tiltaket er sluttført.
Prostneset - rehabilitering kai 2 (nytt tiltak)
Kaia har i dag dårlig bæreevne på grunn av tæring og korrosjon på peler. Rehabilitering
av kaia med nedsetting av nye peler og støp av nye overganger/forankringer mellom nye
peler og kaidekket.
Arbeidet med prosjektering utføres i 2019 og tiltaket ferdigstilles i 2020
Estimerte kostnader for 2019 er 0,50 MNOK.
Total budsjettramme er 12,22 MNOK.
Breivika - ferdigstilling tomt/areal
Utvikling av nytt areal startet i 2016. Bakgrunnen var at Posten Bring skulle etablere ny
terminal i området.
Tiltaket er ferdigstilt i 2019, og tomten er solgt til kunden.
Den totale budsjettrammen var 15,00 MNOK.
Entreprisen for utfyllingen inneholder en del mengderegulerte poster. I poster som er
mengderegulert har man estimert en mengde stein som en antar man trenger for å fylle
et gitt område. Bruker man mindre stein enn estimatet vil entreprisekosten gå ned,
bruker man mer vil det bli dyrere.
På grunn av blant annet økt behov for stein så må budsjettrammen økes med 3,00
MNOK til 18,00 MNOK.
Breivika – infrasktruktur etablering havforskningslager
Tiltaket, kostnaden er tatt inn i totalprosjektet «Breivika – bygging av
havforskningslager»
Breivika – bygging av havforskningslager (nytt tiltak)
I forbindelse med anskaffelsen av nytt forskningsfartøy FF Kronprins Haakon, og
samordning av arealbehov for statlig institusjoner i Tromsø, har UIT Norges arktiske
universitet behov for å leie kaifasiliteter og lagerareal for drift av flere forskningsfartøyer
og beredskapshåndtering. Det har samtidig vært et ønske om å samlokalisere følgende
institusjoner:
- UIT Norges arktiske universitet (UIT)
- Havforskningsinstituttet (HI)
- Norsk Polarinstitutt (NP)
- Kystverket (KyV)
Utbyggingsprosjektet av et havforskningslager (Flåtebase) er en prioritert oppgave som
vil bidra til bærekraftig utvikling og økt lønnsomhet på lang sikt for Tromsø Havn, samt
miljøgevinster for samfunnet gjennom forskningsaktivet med utgangspunkt i Tromsø.
Tiltaket innebærer blant annet oppføring av nytt bygg i 3 etasjer for utleie til
Universitetet og for mulig samlokalisering av Tromsø Havn sin aktivitet.
Saken er behandlet i havnestyret under sak 4/19 den 31.01.2019 og i kommunestyret
under sak 21/19 den 27.02.2019.
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Følgende vedtak ble fattet i havnestyret:
1. «Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til finansiering gjennom:
i. Egenkapital 30 mill.kr.
ii. Låneopptak 185 mill.kr.
2. Tromsø Havnestyre legger fram tiltaket utbygging «Flåtebase» for
kommunestyret med følgende innstilling:
«Til finansiering av utbyggingsprosjektet «Flåtebase» tas opp nytt lån på
185 mill.kr.
Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.»
Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret:
«Til finansiering av utbyggingsprosjektet «Flåtebase» tas opp nytt lån på 185
mill.kr.
Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.»
Tiltaket er påbegynt og estimerte kostander for 2019 er 10,80 MNOK.
Total kostnadsramme er 215,00 MNOK.
Breivika – forlengelse av Terminalgata
Tiltaket utsettes til 2020.
Breivika – endring adkomst
Tiltaket utsettes til 2020.
Kostnaden tas inn i tiltaket «Breivika – forlengelse av Terminalgata»
Breivika – rehabilitering kaier
Kai 21-23 har i dag svært dårlig fendring og kaifronten er preget av omfattende korrosjon
og skader. Rehabiliteringen består i rehabilitering av betongen i frontdrager og skjørt,
samt utskifte av noen skjørt. Videre utstyres fronten med ny fendring og nye leidere.
Tiltaket er blitt forsinket med påbegynnes i 2019, og ferdigstillelse forventes i 2020.
Estimerte kostnader for 2019 er 0,25 MNOK.
Total budsjettramme er 16,25 MNOK.
Breivika – container kai (nytt tiltak)
Det skal etablere ny kai som server både Posten Bring sitt behov til ny terminal og
tilgjengeliggjør øvrige fyllinger (Schenkerfyllinga) for Tromsø Havn knyttet til planlagt
containerhåndtering. Kaia er planlagt med 100m kailengde med vanndybde 11m (LAT)
ved kaifronten, med tilhørende opsjon på utvidelse med ytterligere 100m. Kaia utstyres
med landpulletr i nord,og inkluderer opsjon på landpullert i sør ved opsjon. Kaia utføres
med infrastruktur (rør, trekkerør, kulvert) for vann og landstrøm, men ikke selve
landstrømsanlegget. Det legges opp system med belysning av kaia, samt markeringslys.
Framføring av vann og strøm til kai er ikke inkludert.
Tiltaket er påbegynt i 2019, og ferdigstillelse forventes i 2020.
Estimerte kostnader for 2019 er 2,00 MNOK.
Total budsjettramme er 44,80 MNOK. Opsjon er ikke inkludert.
Breivika – kjøp av Terminalgata (nytt tiltak)
Saken er behandlet i havnestyret under sak12/19 den 28.02.2019.
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Følgende vedtak ble fattet i havnestyret:
1. «Tromsø havnestyre vedtar kjøp av Terminalgata 10 (bygningsmassen) innenfor
en ramme på 21,0 mill kroner.
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til finansiering av
Terminalgata 10, gjennom:
 Salgsinntekter
 Fond (mellomfinansiering)
3. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til salg av den aktuelle
eiendoms parsell gnr. 119, bnr. 3297 og at parsellen frembys for salg i forbindelse
med salg av Terminalgata 10 i Breivika.
4. Tromsø havnestyre forutsetter at eiendommen med bygningsmasse selges samlet
og til markedspris.
5. Havnestyret gir havnedirektøren og havnestyrets styrets leder fullmakt til å
akseptere innkommende bud på eiendommen som selges.
6. Tromsø havnestyre tilrår at salget legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
a) Tromsø kommunestyre godkjenner salg av gnr 119, bnr. 3297, og at parsellen
frembys for salg i forbindelse med salg av Terminalgata 10 i Breivika.
b) Eiendommen selges samlet og til markedspris.»
Kjøpesum er 21,00 MNOK og rest beløp vil bli utbetalt innen 2019.
Dersom Tromsø Havn ikke oppnår salg inneværende år, finansieres kjøpet ved bruk av
fond.
Breivika – strøm til container (nytt tiltak)
Det er behov for å etablere strøm til frysecontainere.
Estimerte kostnader for 2019 er 0,45 MNOK
Breivika Nord – Infrastruktur og tilrettelegging av areal
Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri
og de maritime servicenæringene.
For å klargjøre tomten ytterligere knyttet til toppdekke, teknisk infrastruktur, adkomst og
internvei ble det avsatt 20 MNOK i budsjettet for 2018.
Tiltak til teknisk infrastruktur, landstrømsanlegg og vannuttak, er skilt ut i egne tiltak. Se
tiltak nedenfor.
Tiltaket ble påbegynt i 2018 og ferdistilles i 2019.
Estimerte kostnader for 2019 er 18,00 MNOK (eksklusive landstrømsanlegg og
vannuttak)

Breivika Nord – klargjøring av areal (opsjon utvidelse)
Ospjonen gjelder utvidelse av containerareal for kunde, og som er etablert på den nye
fiskerikaia. Meldeplikt fra kunde utløper i 2021, og frist for utløsning av opsjonen er
2023.
Breivika Nord – infrastruktur - landstrømsanlegg
Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri
og de maritime servicenæringene.
Arbeidet med nytt anlegg for landstrøm knyttet til fiskerihavna sluttføres i 2020.
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Estimerte kostnader for 2019 er 13,50 MNOK.
Total budsjettramme er 14,50 MNOK
Breivika Nord – infrastruktur - vannuttak
Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri
og de maritime servicenæringene.
Estimerte kostnader for 2019 er 2,50 MNOK.
Breivika Nord – infrastruktur – belysning kai (nytt tiltak)
Utviklingen av Breivika Nord har vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri
og de maritime servicenæringene.
Det er behov for å etablere belysning på kaia.
Estimerte kostnader for 2019 er 0,75 MNOK.
Breivika Nord – infrastruktur – avretting/plastring fylling (nytt tiltak)
I tilknytning til fiskerikaia i Breivika Nord skal det etableres bygg for landstrøm på kaia.
Se tiltak «Breivika Nord – infrastruktur – landstrømsanlegg».
Bygget er plassert på fyllingskanten rett nord for kaia for ikke å komme i konflikt med
etableringen til Agnforsyninga/Tromsøterminnalen eller aktiviteten på selve kaia. For å
sikre fyllingsfronten og bygget må fyllingsfronten avrettes og plastres fra nordenden av
kaia og nord langs bygget. Avretting av fylling med plastring fra nordenden av kaia og
sørover er allerede sikret i det gjennomførte kaiprosjektet i 2016.
Estimerte kostnader for 2019 er 2,00 MNOK.
Grøtsund – teknisk infrastruktur
For å kunne i møtekomme den økte aktiviteten på Grøtsund er det behov for ulike
oppgraderinger og tiltak av infrastrukturen.
Budsjettet nedjusteres noe, og estimerte kostnader for 2019 er 2,25 MNOK.
Grøtsund- landstrøm

I forbindelse med etablering av landstrøm som ble ferdigstilt 2017/2018, så har det påløpt kostnader
i forbindelse med konsesjonssøknad for transformatorstasjon på Grøtsund.
Estimerte kostnader for 2019 er 0,20 MNOK.
Grøtsund- kai - fendring (nytt tiltak)

For å muliggjøre bruk av kaia for mottak av U-båter skal det etableres nye skjørt for U-båtfendere.
Skjørt utføres som stålkonstruksjoner som henges mellom dagens skjørt/fendring.
Prosjekteringsarbeidet utføres i 2019, og tiltaket ferdigstilles i 2020.
Estimerte kostnader for 2019 er 3,50 MNOK.
Total budsjettramme er 7,00 MNOK.
Havnekran
Innkjøp av havnekran iverksettes ikke.
Inventar med mer (nytt tiltak)
Det er iverksatt tiltak for utbedringer på havneterminalen for de reisende og besøkende.
Det ble for 2019 budsjettert med 2,00 MNOK for utbedringer.
Totale kostnader er innenfor den totale budsjettrammen.
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0,30 MNOK er overført til inventar og løsøre da det er behov for utstyr som benker med
mer både innendørs og utendørs.
Estimerte kostnader for 2019 er 0,30 MNOK.

Oversikt over disposisjonsfond

Beløp i hele tusen kroner
Saksnr.
Tiltak
Utgående balanse pr 31.12.2018
9/19
Mindreforbruk 2018 avsettes til disp. fond
Disponibelt
Disponeringer 2019
46/17
Bruk av fond – vedtatt budsjett for 2019
Regulering av investeringsbudsjett/bruk av fond
Sum disponeringer 2019

Beløp i kr
70 443
10 408
80 851

Sum disposisjonsfond pr. 31.12.2019

46 000
-32 715
13 285
67 566

Kommentarer til økonomirapport 2 - 2019:

Tromsø havn har 3 saker pågånde som kan få konsekvenser for økonomien i 2019.
Dette gjelder følgende saker:
Anløpsavgiften. Vedtaket i saken fra Samferdselsdepartementet stadfester Kystverket
sitt vedtak i at Tromsø Havn har innkrevd for mye i anløpsavgift for årene 2015-20162017. I tillegg må Tromsø Havn foreta nye beregninger for 2018 og 2019.
«Tilbakeføring» av for mye innkrevd anløpsavgift medfører bortall av fremdige
driftsinntekter.
Vedtaket fra Kystverket lyder:
 «Bekreftelse på at overdekning per. 31.desember 2018 er identifisert og
tilordnet avgiftsområdet i note til årsregnskapet for 2018, samt
 Redegjørelse for hvordan de regnskapsmessig vil håndtere overdekning
oppstått i 2019 og og frem til saken er endelig avgjort»
Det legges frem egen sak for styret i møte 26.09.2019.
Anskaffelse/innkjøp. Saken pågår og det er derfor usikkert hva utfallet blir.
Dersom saken går i negativ retning for Tromsø Havn vil det medføre økte driftskostnader,
og gi direkte utslag på resultatet for 2019.
Utestående krav mot Tromsø Kommune.
Utestående krav knyttes til følgende saker:



Iinfrastruktur veg/park kr 9.005.546 (fratrukket anleggsbidrag)
Salg av bussterminalen, rest utestående kr 4.324.244
Tromsø Havn har finansiert investeringstutgiftene i forbindelse med
utbyggingstiltaket på Prostneset ved avleggelse av investeringsregnskapet for
2018. Dersom ikke enighet oppnås, eller det skjer en reduksjon av vårt krav, må
dette finansieres ved nye låneopptak. Dette medfører økte finanskostnader for
foretaket.



Det har ikke lykkes å komme til enighet vedrørende bruk av fellesareal og
felleskostnader i havneterminalen. Siste avtaleutkast angir en leie på
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ca. 2,31 MNOK pr år. Akkumulert pr dato utgjør 2,89 MNOK. Dette medfører
direkte bortalll av inntekter knyttet til havneterminalen, og pr i dag belaster
driften av havneterminalen Tromsø Havns budjsetter.

Innstilling:
1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2019 pr 31. august 2019 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019,
jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF
for 2019, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2019 for kommunestyret med
slik innstilling:
a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2019
pr 31. august 2019 til orientering
b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av
driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 1 Reguleringsskjema driftsbudsjett
c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av
investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2019, jfr. tabell 2 Reguleringsskjema investeringsbudsjett

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør
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TromsøHavn
ØKONOMISK ANALYSE AV TROMSØ HAVN 2018

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.:
19/311

Arkiv: 240 &31

Saksnr.: Utvalg
42/19
TromsøHavnestyre

Møtedato
26.09.2019

Administrasjonssjefen
i Tromsøkommunehar utarbeidetøkonomiskanalyseav TromsøHavn KF for 2018,
datert23.08.2019.
Analysener gjort hovedsakeligpå bakgrunnav vedtatteøkonomiplanerog leverteregnskapetter kommuneloven
de sisteårene.Analysener bygd opp mednøkkeltall,analyseog konkulsjon.
Vedlagt følger «Økonomisk analyse av kommune foretak»

Innstilling:
Tromsø havnestyre
orientering.

tar rapporten «Økonomisk analyse av Tromsø Havn KF» til

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør
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1. Innledning

I kommunestyret 14.12.16, k-sak 263/16 ble det besluttet at administrasjonssjefen skal foreta
økonomisk analyse av kommunale foretak i forbindelse med regnskap hvert år. Per
rapportavleggelse gjelder dette Tromsø Havn KF og Tromsøbadet KF som er ny av året.
Tromsøbadet KF ble registrert i foretaksregisteret januar 2018, så selv om de ikke har hatt
normal drift, har de avlagt regnskap.
Et kommunalt foretak er ikke et selvstendig rettssubjekt, men er en del av kommunen, jamfør
kommuneloven §61. Det betyr at det kommunale foretaket verken har økonomisk eller rettslig
selvstendig ansvar. Det er en selskapsform som er utformet med tanke på å være et tilbud om
organisering av mer forretningspreget virksomhet, men hvor det likevel er et ønske om å
knytte virksomheten tettere opp mot de sentrale kommunale organene. Kommunestyret er
foretakets øverste organ. Foretakets styre er direkte underlagt kommunestyret. Etter
kommuneloven § 72 har ikke administrasjonssjefen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet
til kommunale foretak. Etter kommuneloven § 72 2. ledd, har administrasjonssjefen kun
uttalelsesrett om sak fra kommunale foretak som leveres til kommunestyret.
Analysen er gjort hovedsakelig på bakgrunn av vedtatte økonomiplan og leverte regnskap
etter kommuneloven de siste årene. Analysen er bygd opp med nøkkeltall, analyse og
konklusjon.
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2. Organisering og rammebetingelser
2.1. Tromsø havn
Tromsø Havn er et kommunalt foretak med egne vedtekter og eget styre i henhold til
kommuneloven. Foretaket har følgende styresammensetning per dags dato:








Jarle Heitmann, styrets leder
Anne-Linn Lernes, styrets nestleder
Tor Arne Morskogen
Synnøve Søndergaard
May-Britt Ellingsen
Ketil Arnesen
Erling Bangsund

Tromsø Havn har som formål å sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med
trafikken i Tromsø kommunes sjøområde og forvalte Tromsø havnekassen sine eiendommer,
innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere
og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle havnens trafikkgrunnlag, kan Tromsø
Havn engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for
Tromsø kommunes havnevirksomhet.
Det juridiske rammeverket for virksomheten til Tromsø Havn er regulert gjennom Havne- og
farvannsloven av 17. april 2009. Ny havnelov ble vedtatt 21.06.2019, men er ikke gjeldende
før 01.01.2020. I tillegg reguleres virksomheten av sentrale og lokale forskrifter og vedtekter
for Tromsø Havn. I gjeldende vedtekter til Tromsø Havn § 1 og 2 står det at foretaket skal
ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunen er tillagt etter Havneog farvannsloven.
Oversikt nedenfor viser eierstruktur i Tromsø Havn.
Tromsø kommune

Tromsø Havn KF

Breivika Utvikling AS

TH Utvikling AS
TG Næringseiendom AS
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Tromsø Havn Utvikling AS ble etablert i 1975 med formål om eiendomsutvikling i
havneområder i Tromsø. Virksomhetet har sentrert virksomheten rundt to dattervirksomheter,
henholdsvis Breivika Utvikling AS og TG Næringseiendom AS. Tromsø Havn KF solgte
aksjeposten i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom.
Foretaket har for øvrig mindre eierposter i virksomhetene Cruise Norway AS og Visit
Tromsø-region AS.
2.2. Tromsøbadet KF
Tromsøbadet KF er et kommunalt foretak med egne vedtekter og eget styre i henhold til
kommuneloven. Foretaket har følgende styresammensetning per dags dato:






Andreas Willumsen, styrets leder
Marianne Abeler, styrets nestleder
Sylvi Pettersen Ofstad
Stein Vidar Loftås
Håkon Egeberg Johansen

Virksomheten reguleres av vedtekter vedtatt av kommunestyret 25. oktober 2017. I gjeldende
vedtekter til Tromsøbadet § 2 står det at Tromsøbadet KF skal drifte, videreutvikle og
vedlikeholde et helårs folkebad på en forretningsmessig forsvarlig måte.
Tromsøbadet KF skal gi et godt og attraktivt tilbud til flere brukergrupper, herunder:
-

Lovpålagt skoleundervisning til skoleelever
Svømmeidretter samt klatring
Funksjonshemmede- rehabilitering
Kommunens og regionens innbyggere
Tilreisende- reiseliv

Foretaket skal i tillegg bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby.

3. Nøkkeltall og analyse
3.1. Tromsø havn KF
3.1.1. Netto driftsresultat

Netto driftsresultat brukes ofte til å beskrive en virksomhet sin økonomiske handlefrihet.
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, kalt netto driftsresultat, viser hvor stor del av
driftsinntektene som kan benyttes til egenfinansiering av investeringer og fondsavsetning, når
drifts- og finansutgifter er dekket. Et positivt netto driftsresultat, er en forutsetning for at
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Tromsø Havn skal ha driftsmidler til nye investeringer eller avsetninger for å sikre en
strategisk forutsigbar drift.

Netto driftsresultat
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler at norske kommuner har netto
driftsresultat som bør ligge på 1,75 prosent over tid. Man kan jo anbefale at kommunale
foretak også ligger på minimum dette nivået.
Foretaket har gjennom flere år hatt en god netto driftsresultat. Med unntaket for 2015, har
Tromsø havn hatt et netto driftsresultat på over 10 prosent hvert år de siste årene. I 2018
endte den på 14 prosent.

3.1.2. Soliditetsanalyse

En soliditetsanalyse belyser hvordan foretaket er finansiert og hvordan evne virksomheten har
til å tåle økonomisk tap.
Egenkapitalandel

Egenkapitalandel viser hvor stor del av virksomhetens eierdeler som er finansiert med
egenkapitalen.
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Det anbefales at egenkapitalprosenten bør være større enn 30 prosent, noe Tromsø Havn har
hatt gjennom de siste årene. Det tilsier at foretaket har finansiert sine eiendeler på en
akseptabel måte, selv om egenkapitalprosenten har fått noe ned de siste årene.
Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser hvor mange kroner Tromsø Havn har i gjeld per krone i egenkapitalen, og
i hvilken grad en bedrift tåler et tap før det går utover forpliktelsene til långiverne. Er
gjeldsgraden på 1 vil det si at foretaket har like stor gjeld som egenkapital. Virksomheten vil
være mer solid jo mindre forholdstallet er. Høy gjeldsgrad innebærer stor finansiell risiko, der
finanskostnader og likviditetsbehov for utbetaling til renter og avdrag er store.
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Det finnes mange metoder å beregne gjeldsgrad, i denne analysen bruke langsiktig lånegjeld
minus pensjonsforpliktelsen.
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Det anbefales at gjeldsgraden er under 5. Selv om Tromsø Havn har økt gjeldsgraden de siste
årene, er virksomheten godt under anbefalt grense.
Finansieringsgrad

Finansieringsgraden viser i hvilken grad anleggsmidlene er langsiktig finansiert med
egenkapital og langsiktig gjeld. Den langsiktige kapitalen må i sin helhet finansiere
anleggsmidlene, og bør også finansiere halvparten av de minst likvide omløpsmidlene.
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Det anbefales at forholdstallet er mindre enn 1. Da alle finansieringsgradene de siste årene er
under 1, viser det at Tromsø Havn har finansiert alle anleggsmidlene med langsiktig kapital,
samt en del av omløpsmidlene. Foruten 2016 har finansieringsgraden økt jevnt.

3.1.3. Lønnsomhetsanalyse

En lønnsomhetsanalyse belyser hvordan lønnsomhet virksomheten har. Siden dette foretaket
ikke skal gi avkastning til eier, er det kun utvalgte nøkkeltall som brukes i denne analysen.
Rentabilitet

Rentabilitetsanalyse er et lønnsomhetsmål hvor resultat settes i forhold til kapital, altså man
ser på hvor stor avkastning bedriften har hatt på sine ressurser.
Egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabilitet viser avkastning på egenkapitalen til virksomheten.
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Det kan ikke gis et korrekt svar på hvor stor egenkapitalrentabiliteten bør være, men
egenkapitalen gir kun avkastning når foretaket genererer mindreforbruk. Hvis virksomheten
skulle generert avkastning til eier, illustrerer disse tallene hvor mye Tromsø kommune hadde
fått igjen. Fra 2015 til 2016 har egenkapitalrentabiliteten økt fra 0,7 prosent i 2015, til 4,85
prosent. Fra 2016 har den gått ned til 2,66 prosent i 2018.
Totalkapitalrentabilitet

Totalkapitalrentabilitet viser avkastning på den totale kapitalen som er bundet i bedriften
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Grafen viser utviklingen over totalkapitalrentabiliteten til Tromsø Havn. Fra 2016 til 2018 har
totalkapitalrentabiliteten utviklet seg negativt fra 2,82 prosent, opp til 1,82 prosent i 2018,
Totalkapitalrentabiliteten bør minimum være lik den gjennomsnittlige lånerenten foretaket
betaler for sine lån, for å tjene nok til å forrente den samlede kapital som arbeider i
virksomhetet. Gjennomsnittlig lånerente i 2018 var på 2 prosent og totalkapitalrentabiliteten
kom på 1,82 prosent i 2012. Det vil si at Tromsø Havn ikke har god nok avkastning på den
samlede kapitalen som arbeider i virksomhetet i forhold til foretakets lånerente.
3.1.4. Driftsmargin

Driftsmargin viser hvor mye som blir igjen i foretaket per omsatt krone etter at alle
kostnadene knyttet til driften er dekket. En høy driftsmargin vil si at virksomheten har mindre
kapitalkostnader enn et foretak med liten driftsmargin.

Driftsmargin
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Ut fra grafen ser vi at Tromsø Havn har hatt en fallende driftsmargin fra 2016 og til 2018. Det
gjenspeiler at de har hatt en forholdsvis redusert brutto driftsresultat de siste årene. Dog er
driftsmarginen høyere enn har vært tidligere år. Inntektene har økt gradvis de siste årene,
mens foretaket hadde en økning på driftskostnadene fra 2017 til 2018 på 17 %. De har også
hatt lave rentekostnader som har bidratt til å holde driftsmargin på høyt nivå.

3.1.5. Kontantstrømanalyse

Kontantstrømbaserte modeller prognostiserer den fremtidige inntjeningen basert på historiske
regnskapstall, og utarbeidet budsjetter for å kunne verdsette nåverdi av egenkapitalen.
Kontantstrømmetoden tar hensyn til framtidig inntjening og diskonterer nåverdi. Det finnes
flere måter å beregne, deriblant egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden, og det anbefales
å benytte totalkapitalmetoden.
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Ved bruk av denne modellen tas analysen utgangspunkt i økonomiplan 2019-2022. I tillegg
legges det til grunn at pensjonskostnaden i rentefri gjeld øker med 1 million kroner i året. Det
forutsettes at ubrukte lånemidler er brukt i 2019 og bankinnskudd under omløpsmidler holder
seg på samme nivå som et «normal» år på 120 millioner kroner.

2019

+
+
=

Driftsresultat etter
skatt
Avskrivninger
Anleggsinvesteringer
Økning omløpsmidler
Økning rentefri gjeld
Kontantoverskudd til
totalkapitalen

2020

2021

2022

22 256 000
34 500 000
102 160 000
-1 959 195
-5 833 098

14 334 000
34 500 000
48 000 000
1 000 000

16 497 000
34 500 000
1 000 000

18 748 000
34 500 000
1 000 000

-49 277 903

1 834 000

51 997 000

54 248 000

Målet er at kontantoverskuddet til totalkapitalen bør være positiv, og det er den ikke i 2019,
men fra 2020 og ut perioden. Årsaken er investeringer som gjøres i 2019 som skal finansieres
fra fond.
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3.1.6. Risikoscenario og sikringsgrad på lånegjeld
Sikringsgrad

Sikringsgrad netto lånegjeld
80%
70%

69%

60%
50%

47%

50%

52%

54%

40%
30%
30%

23%

20%
10%
0%

0%

0%

0%

2025

2026

2027

2028

0%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Grafen viser hvordan sikringsgraden til foretaket er i årene fram til 2028. Det legges til grunn
at det ikke tas opp låne i årene 2018-2028. Investeringer i vedtatt økonomiplanperiode 20192022 skal kun finansieres av fond og ubrukte lånemidler. Sikringer som har forfall innen 12
måneder i perioden, telles ikke som en sikring etter forskrift om finans- og gjeldsforvaltning.
Den viser at Tromsø Havn er sikret i årene fram til 2020 etter gjeldende finansreglement. I
2021 starter en rentesikring på 197 millioner kroner som løper til 2026, som gjør at
sikringsgraden øker fra 2021.

12

Risikoscenario 10 % fall av inntekter

Denne analysen bruker tall fra vedtatt økonomiplan 2019-2022.

Ved reduksjon av inntekter
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Netto renter og avdrag i henhold til budsjett
Driftsresultat før avskrivninger/EBITDA ved 10 % inntektsfall
Driftsresultat før avskrivninger/EBITDA basert på opprinnelig budsjett

Denne grafen viser risikoscenario ved 10 % inntektsfall hvert år i 2019-2022. Det blå
stolpediagrammet viser netto renter og avdrag i henhold til vedtatt økonomiplan. Det lyseblåe
linjediagrammet viser EBITDA1 i henhold til budsjett. Det grønne linjediagrammet viser
Driftsresultatet før avskrivninger ved 10 % inntektsfall hvert år.
Grafen viser at foretaket har budsjettert driftsresultat før avskrivninger til å dekke renter og
avdrag med margin i 2019-2022. I risikoscenarioet ved 10 % inntektsfall, viser simuleringen
at foretaket vil få EBITDA 6 millioner mindre enn netto renter og avdrag i 2019.
Simuleringen viser at årene 2020-2020 vil de Tromsø havn ha EBITDA om lag 10 millioner
lavere enn netto renter og avdrag.
Dette scenarioet viser at Tromsø havn ikke har så mye å gå på hvis foretaket plutselig skulle
få 10 % inntektsfall. De vil ikke kunne dekke netto renter og avdrag med driftsresultatet.
Risikoscenario 10 % fall av inntekter og 2 % renteøkning

I denne analysen er det gjort en stresstest på Tromsø Havn sin flytende lånegjeld, refusjon av
renter og avdrag samt likviditet ved 2% renteøkning i årene 2019-2022 og inntektsfall årlig på
10%.

1

EBITDA er en forkortelse som står for inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Det vil si
driftsresultat før avskrivninger
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For å beregne økt rentekostnad på 2 % er det lagt til grunn en del parametere. Analysen tar
utgangspunkt i at lånegjelden ikke økes. I årene 2021-2027 legges det til grunn at refusjon for
finansutgifter er på samme beløp i periodene og likviditetsbeholdning ligger på 120 millioner
kroner som brukt i kontantstrømanalysen.
Det er også lagt i risikoscenariet et årlig inntektsfall på 10 % på budsjetterte inntekter.

Simulering av inntektsbortfall og 2 % renteøkning
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2019

2020

2021

2022

Netto renter og avdrag i henhold til budsjett
Netto renter og avdrag ved 2 % renteøkning
Driftsresultat før avskrivninger/EBITDA ved 10 % inntektsfall
Driftsresultat før avskrivninger/EBITDA basert på opprinnelig budsjett

Det blå stolpediagrammet viser netto renter og avdrag i henhold til vedtatt økonomiplan. Grå
stolpediagram viser netto renter og avdrag ved 2 % renteøkning. Det blå linjediagrammet
viser driftsresultat før avskrivninger/EBITDA ved 10 % inntektsfall. Det oransje
linjediagrammet viser EBITDA basert på vedtatt økonomiplan.
Tromsø Havn har som vist i kapittel 3.5.1 at de har en ok sikringsandel fram til 2020, likevel
er foretaket sårbar for renteøkning framover i tid. Hvis man tar utgangspunkt ved renteøkning
og budsjettert inntekt, vil foretaket ha driftsresultat før avskrivninger til å dekke netto renter
og avdrag i alle årene. Ved inntektsfall vil de ikke ha EBIDTA til å dekke netto renter og
avdrag. Ved renteøkning på 2 % vil foretaket ha problemer med å betale sine forpliktelser ved
forfall selv uten inntektsnedgang.
3.2. Tromsøbadet KF
Tromsøbadet leverte regnskap for 2018, men på grunn av at anlegget enda var under bygging,
vil det ikke være hensiktsmessig å gjøre en økonomisk analyse. Foretaket hadde kun
driftstilskudd på 15 millioner kroner ført som inntekt. På kostnadssiden var det lønn og kjøp
av varer og tjenester på totalt 2,5 millioner kroner. Resten ble overført til disposisjonsfond for
årene framover.
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For regnskapsåret 2019 vil vi kunne se på driften august til desember, og dermed se tendenser
til driften.
I vedtektene til Tromsøbadet KF skal foretaket kun drive med drift og vedlikehold av
badeanlegget. Foretaket skal ikke ta opp lån, og dermed vil en del ut av den økonomiske
analysen falle fra i denne rapporten.
En risikoanalyse vil være aktuell i framtiden, og hvor vi da ser på eventuell fall av inntekter,
og hva det vil ha for foretaket. Kostnadene til Tromsøbadet er stort sett konstant. Det er lønn
til ansatte, energi og FDV2 av bygget.

4. Risikoanalyse

Dette er en kort analyse av regnskap og det som administrasjonssjefen har kjennskap og
mulighet til å avdekke av risiko, uten å kjenne virksomheten og markedet i større grad.

4.1. Tromsø havn KF
I dette kapitlet er det fokus på risikoanalyse opp mot de to største investeringene til
virksomhetet har hatt de siste årene, offshore og industrihavna i Grøtsund og Prostneset
havneterminal. I tillegg sies det noe om risikofaktorer knyttet til regjeringen ønsker
markedsorienterte havner, ny havnelov og mulig liberalisering av havnekapitalen.
Markedsmessig risiko

Den økonomiske analysen i kapittel 3.1 viser en negativ utvikling i forhold til tidligere år. Det
kan tolkes som at ringvirkningene med store investeringer de siste årene begynner å vise seg.
Det vil være veldig viktig for foretaket at de har fokus på kostnadsnivået, og langsiktige
leieavtaler til både Grøtsund og havneterminalen som de største investeringene.
Havneterminalen ble tatt i bruk juni 2018, og helårseffekten av leieinntektene vil først komme
i 2019.

Havneavgiftene, at de muligens har fakturert for høyt i forhold til selvkostr. Se sak.
Økonomisk og finansiell risiko

Den største økonomiske risikoen er knyttet til at begge de to prosjektene stort sett er
lånefinansierte, noe som gjør at Tromsø Havn blir sårbar i forhold til mulige renteøkninger i
årene framover. Utbyggingene er to betydelige prosjekter for et relativt lite foretak. Dersom
Tromsø Havn ikke klarer sine økonomiske forpliktelser vil ikke Tromsø kommune ha
2

Forvaltning, drift og vedlikehold
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oppspart kapital til å dekke underskuddet i havnekassen. Tromsø Havn vil ved underskudd i
egen drift, måtte tilpasse driften ved å realisere egne aktiva. Tromsø kommune vil ha
begrenset evne til å dekke mulige underskudd i Tromsø Havn, dersom ikke tjenestene til
innbyggerne skal bli skadelidende.
De økonomiske analysene i kapittel 3.1 viser en negativ tendens, selv om de enda er innenfor
anbefalte nivåer. Det vil være viktig for foretaket at de har fokus på driften. Spesielt viktig er
dette når stresstesten i kapittel 3.1.6 viser at foretaket vil ha problemer å takle 10 prosent
inntektsfall og 2 prosent renteøkning.

Operasjonell risiko

Operasjonell risiko anses i denne sammenhengen som juridisk forhold og rammebetingelser
for virksomheten.
Havne- og farvannsloven har som hovedmål å bidra til økt bruk av sjøtransport som en
effektiv og miljøvennlig transportform. I etterkant av ikrafttredelsen av loven i 2010 er det
stilt spørsmål om loven oppfyller hovedmålsetningen. Ny havnelov ble vedtatt juni 2019, og
trer i kraft 01.01.2020.
Havnelovutvalget la frem sitt forslag til havne- og farvannslov3 den 01.03.18. De mest
sentrale forslag er:
- endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i
farvannet. Det foreslås at ansvar og myndighet som hovedregel legges til staten, mens
kommunene har myndighet i havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det
foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften.
- regulering av losordningen tas inn i havne- og farvannsloven, slik at man samler
regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i farvannet i en lov.
- kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i
havnevirksomheten som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.
- krav om organisatorisk skille mellom kommunens myndighetsutøvelse og dens
havnevirksomhet.

1.
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NOU 2018: 4 Sjøveien videre — Forslag til ny havne- og farvannslov; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou2018-4/id2592147/sec1

Denne loven vil det få både økonomiske og selskapsorganisatoriske konsekvenser for Tromsø
Havn. Hvilke effekter dette vil ha å si for Tromsø havn vet ikke administrasjonssjefen på dette
tidspunktet.
4.2. Tromsøbadet KF
Markedsmessig risiko

Selve badeanlegget er ikke i ordinær drift, så denne analysen blir hvilken risiko som vil kunne
være potensiell ved drift.
En risiko vil kunne være lavere besøkstall enn budsjettert. Å lage en risikoanalyse på hva det
vil si er kompleks, da det er forskjellige billettkategorier.
En annen markedsmessig risiko vil kunne være plutselig driftsstans av hele eller deler av
anlegget. Det tar 20 dager å tømme hele Tromsøbadet, 10 dager å fylle det opp og eventuelt
tid det tar å reparere. Et eksempel på en måned med tapte inntekter vil si 2 millioner i tap.

Økonomisk og finansiell risiko

Litt vanskelig å gjøre en analyse på forhånd før Tromsøbadet har vært i drift, men som nevnt i
kapittel 3.2 vil Tromsøbadet ha stort sett faste kostnader som løper uavhengig hvor mange
besøkende som besøker. Strøm og FDV av bygget vil påløpe uansett, og det vil kun være
justering av lønnskostnader. Men om det besøker 200 000 eller 250 000 gjester i løpet av et
år, antas ikke å ha så stor betydning for bemanningen av ansatte.
Så risikoen vil være om befolkningen vil bruke Tromsøbadet og hele kapasiteten utnyttes.
Operasjonell risiko

Operasjonell risiko for Tromsøbadet vil kunne være eksterne faktorer som ikke god nok
opplært personell ved ulykker, endring av lovverk som skulle gjøre at bassengdriften må
vesentlig gjøres endringer på.

5. Konklusjon
Med henvisning til de økonomiske nøkkeltallene har Tromsø Havn solid økonomi og buffer
til svingninger i markedet. Alle nøkkeltallene er godt innenfor faglig anbefalte nivå, selv om
de har en negativ tendens.
Virksomheten har gjort store investeringer de siste årene og økt lånegjelden fra 2015 til 2016
med 70 prosent. I 2018 har det ikke vært tatt opp nye lån til investeringer som er gjort.
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Vedtatte investeringer i perioden 2019-2022 skal heller ikke finansieres med lånemidler. Men
høy gjeldsbelastning medfører at foretaket på sikt vil kunne være sårbar ved renteøkninger og
bortfall av leieinntekter. Grafene i risikoscenarioene viser at foretaket har ok sikringsandel på
lånegjelden fram til 2019, og i årene etter går sikringsandelen ned til 0 %.
I simuleringen der foretaket har 10 % inntektsfall og 2 % renteøkning vil Tromsø Havn ha
EBITDA som er lavere enn netto renter og avdrag i 2019-2022.
Når det gjelder Tromsøbadet KF er det ikke gjort en økonomisk analyse av foretaket for
regnskapsåret 2018, og økonomiplan 2019-2022. Dette fordi at Tromsøbadet i 2018 enda var
under bygging, og de ikke var i ordinær drift. Foretaket vil ha stort sett fastsatte kostnader i
forhold til besøksantallet. Risiko vil være om badeanlegget plutselig skulle få driftsstans,
lavere besøkstall og tapte inntekter. Foretaket er et driftsselskap av badeanlegget, og skal ikke
ta opp lån.
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1. Innledning
Kommunestyret vedtok den 21. juni 2017 i sak 137 reglement for finansforvaltning i
Tromsø kommune. Reglementet er utarbeidet i samsvar med kommunelovens § 52, samt
finansforskrift «Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning
fra 01.01.2017». Det er i tillegg utarbeidet administrative rutiner for finansforvaltningen i
Tromsø kommune som sørger for betryggende saksbehandling innenfor fagfeltet.
Tromsø Havn KF skal følge de til en hver gjeldende reglement fastsatt av Tromsø
kommune.
Formålet med finansforvaltningen er å forvalte havnekassens midler slik at
konkurransedyktig avkastning oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og
at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser.
Finansrapportering tilfredsstiller de krav som finansforskriftens § 6 og § 7 setter, og er
avgitt i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og administrative
rutiner.
Finansrapportering pr. 31.08.2019 er delt opp i følgende finansområder;
Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål
Gjeldsporteføljen og øvrige fiansierinsavtaler
Langsiktige finansielle aktiva

2. Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål
2.1
Likviditetsbeholdning
Tromsø Havn KF har hittil i år hatt en tilfredsstillende likviditet.
Tabell 1: Viser utviklingen i likviditetsbeholdning hittil i år.
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Saldo bankinnskudd

Tabell 1
Tromsø Havn har ikke hatt problemer med å dekke sine forpliktelser ved forfall for
perioden frem til 31.08.2019..
2.2 Nøkkeltall kortsiktige plasseringer
Plasseringsinstrument
Bank
Plusslividitet II - fond
Tabell 2

Beholdning
89 782 931
43 184 748

Effektiv rente (snitt)
1,2 %
2,1 %

Risikoen knyttet til havnens plassering i fond anses som meget lav. Tromsø Havn har
likviditet som er lett tilgjengelig slik at havnens løpende forpliktelser dekkes.
2.3. Avvik
Pr 31.08.2019 er det ikke avvik mellom faktisk beholdning og tilhørende krav i
finansreglementet.

3. Lån og øvrige finansieringsavtaler
3.1

Lånegjeld

Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.08.2019 på kr. 833 842 160.
3.2

Total lånegjeld pr 31.08.19

Låneinstitusjon
Kommunalbanken
Samvirkegården
Tabell 3

Lånegjeld pr. 31.08.19
Beløp i kr
830 842 160
3 000 000
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Lånegjeld pr. 31.08.18
Beløp i kr
859 179 030
3 000 000
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Tabell 4 viser prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente. Effekten av en
forventet refinansiering i gjeldsporteføljen er ikke aktuell for Tromsø Havn.

Tabell 4
Gjennomsnittlig rente de siste 12 mnd og frem til 31.08.2019 er 1,98 % på
utestående balanse.
3.3 Rentebinding
Tabell 5 gir et bilde av Tromsø Havns samlede portefølje- rentestruktur (kun
rentene, ikke gjelden), og viser bindingstid over år. Hensyntar avdragsstrukturen.

Tabell 5
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3.4 Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for alle lån i Tromsø Havn KF har 72,00 %-andel fast pr. 31.08.2019.
Fordeling fast og flytende rente vises i tabell 6.

Tabell 6
3.4 Rentesikringer
Tromsø Havn har foretatt rentesikring med fremtidig start i 2021 for totalt
kr 200.000.000 til en effektiv rente på 2,94 % og med 5 årsbinding frem til 2026.
Dette fremkommer i tabell 6 blå strek «Andel fastrente (inklv. derivater)»
3.5 Avvik
Pr 31.08.2019 er det ingen avvik mellom faktisk forvaltning og tilhørende krav i
finansreglementet.
4. Langsiktige finansielle aktiva
Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige
finansielle aktiva.
Oppsummering
Finansrapport pr. 31.08.2019 er avgitt i henhold til finansforskrifter og
finansreglement gjeldende fra 21.06.2017.
Finansrapporten viser ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige
finansielle avtaler. Om lag 72,00 % av havnens totale låneportefølje er sikret
gjennom fastrenteavtale. Tromsø Havn har foretatt rentesikring med fremtidig start
i 2021, noe som gjør at havnen er rustet mot mulige renteøkninger i fremtiden.

Innstilling:
Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2019 til orientering, og legger frem
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:
- Finansrapport pr. 31.08.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning
pr 31.08.2019 tas til orientering.
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Jørn-Even Hanssen
havnedirektør
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ØKONOMI OG RESULTAT PR. 30.6.2019
Driftsresultatet for havneterminalen viser etter andre kvartal 2019 et positivt resultat på
NOK 1 277 895, og er sådan et mer positivt resultat enn for 1.kvartal, men det er
fremdeles flere elementer i kostnadsbildet som må følges tett.
Tabellen under viser resultatregnskapet for havneterminalen, med kolonner for
prosentandel av omsetning, bevegelse i 2.kvartal, totalt budsjett for 2019, samt
restbudsjett for året.

Resultat
Konto

Tekst

% av oms.

Bevegelse 1.kvartal

Total budsjett 2019

3611

Husleie, avg. pl

3613

Restbudsjett

82,52 %

-4 009 698,00

-8 161 524,00

-4 151 826,00

A-konto felleskostnader, avg.pl

8,76 %

-425 838,00

-945 912,00

-520 074,00

3621

Tomt, grunnleie, avg.pl.

2,06 %

-100 002,00

-

100 002,00

3631

Parkeringsleie, avg.pl.

3,50 %

-170 042,00

-

170 042,00

3926

Refusjon, avg.pl

3,16 %

-153 454,57

-

153 454,57

SUM DRIFTSINNTEKTER

100,00 %

-4 859 034,57

-9 107 436,00

6210

Elektrisitet

-30,04 %

1 459 679,80

1 750 000,00

290 320,20

6360

Renhold

-12,57 %

610 645,52

1 260 000,00

649 354,48

6410

Leie av biler, maskiner, utstyr

-0,02 %

1 193,57

200 000,00

198 806,43

6510

Verktøy, utstyr, instrumenter

-0,33 %

16 119,29

6540

Inventar (< 15.000,-)

-1,11 %

54 131,91

90 000,00

35 868,09

6546

Edb utstyr/programvare

-0,21 %

10 325,00

90 000,00

79 675,00

6550

Driftsmateriale

-0,02 %

1 168,22

6560

Skilting (trafikk og farled)

-0,24 %

11 465,70

60 000,00

48 534,30

6633

Vedlikehold bygg

-7,69 %

373 672,51

2 000 000,00

1 626 327,49

6638

Vedlikehold veger, arealer

0,00 %

-

100 000,00

100 000,00

6640

Vedlikehold vann og avløp

-0,42 %

20 200,00

6641

Vedlikehold, forskjønning

-0,69 %

33 423,12

100 000,00

66 576,88

6730

Oppgradering - edb programvare

0,00 %

-

50 000,00

50 000,00

6740

Service adb-utstyr

0,00 %

-

70 000,00

70 000,00

6741

Vedlikeholdsavtaler edb

-3,75 %

182 231,27

306 000,00

123 768,73

6770

Leie renovasjonstjenester

-6,41 %

311 455,06

300 000,00

-11 455,06

6785

Innleie av arbeidskraft

-7,16 %

347 848,18

780 000,00

432 151,82
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7510

Forsikring

-1,61 %

78 310,00

-

-78 310,00

7750

Eiendomsavgift (vann og avløp)

-1,43 %

69 270,11

-

-69 270,11

-73,70 %

3 581 139,26

7 156 000,00

-4 151 826,00

-1 277 895,31

-1 951 436,00

SUM DRIFTSKOSTNADER
BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Budsjettet for inntekter på havneterminalen har inkludert utleie av noen flere lokaler enn
som er utleid pr. 30.6.2019, men samtidig er ikke leie for utearealer eller parkering
medtatt i budsjett. I revidering av budsjett vil dette tas høyde for.
Lokalene som ikke er utleid utgjør en potensiell inntekt for havneterminalen, men er også
en direkte kostnad for Tromsø Havn da byggeier belastes for felleskostnader tilhørende
ledige lokaler.
Kostnadsområdene som har behov for ekstra oppfølging og som vil bli fokusert på i neste
kvartal er synliggjort i tabellen under, og dreier seg i hovedsak om elektrisitet (konto
6210), renhold (6360), og søppelhåndtering (konto 6770).

Benyttet kostnadsbudsjett
Konto

Tekst

6210

Elektrisitet

6360

Renhold

6410

Bevegelse 1.kvartal
1 459 679,80

Totalt budsjett 2019
1 750 000,00

Andel av budsjettpost
83,41 %

610 645,52

1 260 000,00

48,46 %

Leie av biler, maskiner, utstyr

1 193,57

200 000,00

0,60 %

6510

Verktøy, utstyr, instrumenter

16 119,29

6540

Inventar (< 15.000,-)

54 131,91

90 000,00

60,15 %

6546

Edb utstyr/programvare

10 325,00

90 000,00

11,47 %

6550

Driftsmateriale

6560

Skilting (trafikk og farled)

6633

Vedlikehold bygg

6638

0,00 %

1 168,22

0,00 %

11 465,70

60 000,00

19,11 %

373 672,51

2 000 000,00

18,68 %

Vedlikehold veger, arealer

-

100 000,00

0,00 %

6640

Vedlikehold vann og avløp

20 200,00

6641

Vedlikehold, forskjønning

33 423,12

100 000,00

33,42 %

6730

Oppgradering - edb programvare

-

50 000,00

0,00 %

6740

Service adb-utstyr

-

70 000,00

0,00 %

6741

Vedlikeholdsavtaler edb

182 231,27

306 000,00

59,55 %

6770

Leie renovasjonstjenester

311 455,06

300 000,00

103,82 %

6785

Innleie av arbeidskraft

347 848,18

780 000,00

44,60 %

7510

Forsikring

78 310,00

-

0,00 %

7750

Eiendomsavgift (vann og avløp)

69 270,11

-

0,00 %

3 581 139,26

7 156 000,00

50,04 %

SUM DRIFTSKOSTNADER

0,00 %

I kommende kvartal vil det være særdeles viktig med fokus på elektrisitet og
snøsmelteanlegget da vi går inn i nye høst- og vintermåneder og kostnader tilknyttet
dette vil øke.
PERSONNELLBEHOV PR. 30.6.2019
Behovet for personell på havneterminalen er fremdeles anslått å være i overkant av 2
årsverk, inkludert administrativ oppfølging av rapportering, økonomi, leieforhold, samt
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teknisk oppfølging og andre driftsforhold. Det forventes at nye ansettelser i løpet av
høsten 2019 vil bidra til å dekke behovet på havneterminalen.
RENTER OG AVDRAG
Lånet knyttet direkte til havneterminalen er estimert til MNOK 273 med nedbetalingstid
på 40 år. Bussterminalen og Sjøsiden er da ikke inkludert.
Årlige avdrag utgjør MNOK 6,8.
Renten er på 2,14 % og årlig utgjør rentekostnadene MNOK 4,3.
Totalt i renter og avdrag pr år er MNOK 11,1.
LEIETAKERE OG KONTRAKTER PR 30.6.2019
Det er pr 30.6.2019 totalt 11 leietakere og 4 ledige arealer.
Utleieareal i bygget utgjør ca. 68 % av bygningsmassen, resten er teknisk-, felles-, og
serviceareal. Av utleiearealet er ca. 81 % utleid og 19 % står ledig. Flere av de ledige
lokalene blir utleid i løpet av det neste kvartalet.
Leiekontraktene i bygget har en gjennomsnittlig varighet på 7 år, ikke inkludert opsjoner.
Avtalen mellom Tromsø Havn kF og Tromsø Kommune hva gjelder leie av felles- og
tekniske areal tilknyttet bussterminalen er fremdeles ikke signert, og det viser seg
vanskelig å komme til enighet. Arbeidet med å få på plass en avtale fortsetter.
Årsleie for ledige lokaler er estimert ut fra en konservativ pris pr. kvm og ligger totalt på
rundt MNOK 2,4.
GENERELT
Prosjektet med den nye hurtigbåttuben har startet i andre kvartal 2019 og det er flere
problemstillinger rundt å ha et bygg i drift samtidig som et større byggeprosjekt. Det er
god dialog mellom entreprenør, Troms Fylkestrafikk som «bruker», og Tromsø Havn som
byggherre. Dette samarbeidet vil være essensielt også i 3. og 4.kvartal frem mot
ferdigstillelse av arbeidene.
Når det gjelder hærverk og andre uønskede hendelser på havneterminalen har Tromsø
Havn fått bedre dialog både med vekterselskap og med Politiet. Dette har ført til et
redusert omfang av problemstillingen, og vil videreføres etter sommermånedene. Flere
utleide lokaler vil også redusere omfanget da det blir flere personer på havneterminalen,
og færre sårbare områder med lite trafikk.

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør
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Møtedato
13.09.2018
26.09.2019

Kystverket varslet i brev, datert 22.03.2018, at de ville foreta tilsyn med beregning og
innkreving av anløpsavgift i Tromsø i perioden fra og med 2015 til og med 2017.
Tilsynsbesøket ble gjennomført 9 . mai 2018.
Tromsø havn KF ble av Kystverket varslet , brev datert 24.08.2018, om at bruk av
anløpsavgift til å finansiere diverse mudringsprosjekt
og tilordning av lønnsmidler til
anløpsavgiften er i strid med havne - og farvannslova. Tromsø havn KF svarte på dette
varslet med å hevde at bruken av anløpsavgift ikke var i strid med loven.
Kystverket

stod på sine vurderingar,

og den 27. februar 2019 fattet Kystverket

Tromsø havn påklaga dette vedtaket til Samferdselsdepartementet.
augu st 2019 stadfestet departementet vedtaket fra Kystverket.
Kystverket har siden i eget brev , datert 05.09.2019,
oppfylt innen 1. oktober 2019.

vedtak.

I vedtak av 28.

varslet om at pålegget skal være

I perioden fra varsling om tilsyn fra Kystverket har Tromsø Havn KF benyttet
Frode Laura eid fra KS og Øyvind Sunde fra BDO.

a dvokat

Det vises til deres uttalelse i saken, og som følger vedlagt:
Notat datert 19.09.2019

fra KS

Notat datert 16.09.2019

fra BDO

Saken er av stor prinsipiell og økonomisk betydning for Tromsø Havn, men og så andre
havner som opplever tilsvarende tilsyn fra Kystverket. Havnedirektøren ønsker en åpen
diskusjon med styret før endelig konklusjon trekkes. Det fremmes derfor ingen innstilling
til vedtak.

Innstilling:

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør
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