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Tromsø Havn 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.10.2019. 

Saksbehandler: Aashild Forseth 

Arkivsaksnr.: 19/363 

Saksnr.: Utvalg 

57 /19 Tromsø Havnestyre 

Arkiv: 033 

Møtedato 

28.11.2019 

Møteprotokoll fra 31. oktober 2019 legges til godkjenning av styret. 

Innstilling: 

Møteprotokoll fra 31.10.2019 godkjennes. 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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55/19 Unntatt offentlighet Offl. §25 

Møtet slutt kl 14:45 
Tromsø, 31.10.2019 

Jarle Heitmann 
Styreleder 

Underskrifter: 

Aashild Forseth 
Referent 

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 Synnøve Søndergaard 

May-Britt Ellingsen Ketil Arnesen Erling Bangsund 

·l.
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Saksnr.: Utvalg Møtedato
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Møteprotokoll fra 18. november 2019 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 18.11.2019 godkjennes.

Jør n - Even Hanssen
havnedirektør
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ØKONOMIRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2019 TROMSØ HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 145  

Arkivsaksnr.: 19/373   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/19 Tromsø Havnestyre 28.11.2019 

 

 
 

Innledning 
Havnedirektøren legger med dette frem økonomirapport pr. 30. september 2019. 
Rapporten inneholder økonomisk status, og prognose for 2019. 

 

Økonomisk status pr 30.09.2019         Beløp i hele tusen 

Driftsinntekter 
Regnskap 

pr 30.09.19 

Rev. budsjett  Rev. 
totalbudsj. 

2019 

Regnskap pr 
30.09.18 pr 30.09.19 

Havnevederlag og avgifter 24 222 25 776 30 047 23 408 

Varevederlag 3 655 3 298 4 505 2 919 

Vederlag tjenester 21 808 22 911 27 836 25 659 

Leieinnt bygg/eiendom 41 078 39 080 53 078 26 816 

Leieinnt 
parkering/småbåtpl. 

2 416 2 006 2 627 1 983 

Andre diftsinntekter 1 338 1 021 1 821 939 

Sum driftsinntekter 94 517 94 092 119 914 81 724 

      

Varekostn/fremmedyt 8 248 8 618 9 951 10 524 

Lønn og sosiale kostn 16 886 16 981 23 744 15 688 

Andre driftskostnader 20 174 24 886 32 050 16 630 

Tap på fordringer  0 0 20 

Sum driftskostnader 45 308 50 485 65 745 42 862 

      

Brutto driftsresultat 49 209 43 607 54 169 38 862 

      

Finansinntekter 727 567 850 556 

Avdrag lån 13 455 13 455 28 433 13 310 

Finanskostnader 9 622 10 478 17 076 5 860 

Ref. renter/avdrag 1 478 1 435 1 435  1 290 

Netto finanskostnader 20 872 21 931 43 224 17 324 

      

Netto driftsresultat 28 336 21 676 10 945 21 538 
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Driftsinntekter 
 
Samlede driftsinntekter pr. 30.09.2019 er 94,5 MNOK, noe som er 12,8 MNOK mer enn 
for samme periode i fjor, og 0,4 MNOK over revidert budsjett.   
 
Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 24,2 MNOK og 
ligger 1,5 MNOK under revidert budsjett. 
 
Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. 
Inntekter fra varevederlag ligger 0,3 MNOK under revidert budsjett.  
 
Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip av bl.annet strøm, renovasjon, 
sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger 1,10 MNOK under revidert budsjett. 
 
Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger 2,0 over revidert budsjett. 
 
Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger 0,4 MNOK over revidert 
budsjett. 
 
Andre driftsinntekter: Inntekten ligger 0,3 MNOK over revidert budsjett. 
 
Driftskostnader 
 
Samlede driftskostnader pr. 30.09.2019 er 45,3 MNOK, noe som er 2,4 MNOK høyere enn 
for samme periode i fjor, og 5,2 MNOK lavere enn revidert budsjett. 
 
Varekostnader og fremmedytelser: Kostnaden ligger 0,3 MNOK under revidert budsjett. 
 
Lønn og sosiale kostnader: Kostnaden ligger omtrentlig på revidert budsjett.  
 
Andre driftskostander: Kostnaden ligger 4,7 MNOK under revidert budsjett. Avviket 
skyldes mindre- og merforbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er 
vedlikeholdsposter, reisekostnader og salgs- og reklamekostnader. 
 
Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilbakeført 
før netto driftsresultat. Avskrivningen er i revidert budsjett 2019 beregnet til  
33,0 MNOK.  
Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten. 
 
Finansinntekter: 
 
Finansinntekter: Inntekten liggere 0,2 høyere enn revidert budsjettert.  
 
Avdrag lån: Kostnaden er 13,4 MNOK og er lik revidert budsjett. 
 
Finanskostnader: Kostnaden ligger 0,8 MNOK under revidert budsjett. Avviket skyldes 
endring i periodisering fra Kommunalbanken, og som ikke er hensyntatt i 
økonomirapporteringen pr. 30.09.2019. 
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Kommentarer til resultatet 
 

 Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat på 28,3 MNOK  
Revidert budsjett viser et netto positivt driftsresultat er på 21,7 MNOK  

 Avvik mellom regnskapsmessig driftsresultat og det reviderte driftsresultat er 6,7 
MNOK 

 Driftsinntektene utgjør 94,5 MNOK og er 0,4 MNOK høyere enn revidert budsjett     

 Driftskostnadene utgjør 45,3 MNOK og er 5,2 MNOK lavere enn revidert budsjett 
 Finanskostnaden utgjør 20,8 og er 1,0 MNOK lavere enn revidert budsjett 

 

Prognose pr. 31.12.2019  Beløp i hele tusen 
Tekst Relle tall pr 

30.09.19 
Estimert tall pr 

 4. kv. 2019 
Prognose 2019 

Inntekter 94 500 26 000 120 500 

Kostnader 45 300 16 000 61 300 

Finansposter * 20 900 22 400 43 300 

Netto driftsresultat 28 300 -12 400 15 900 

 
Grunnlag for estimerte tall 4. kvartal 2019 er tall hentet fra 2018 for samme periode, og 
gitt at aktiviteten for siste kvartal 2019 vil være den samme som for 4. kvartal 2018. 
 
* Finansposter, estimert 4. kv. 2019, inneholder i tillegg vekting avdrag lån med  
10,0 MNOK. Eksakt beløp fremkommer ved avleggelse av årsregnskapet for 2019. 

 

Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2019 til 
orientering.  

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.11.2019 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/375   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/19 Tromsø Havnestyre 28.11.2019 

 

 
 
Havnedirektøren orienterer om følgende saker: 

1. Prostneset havneterminal 
2. Breivika, kai 20 

 

Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre tar sakene til orientering. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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MØTEDATOER 2020 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/372   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/19 Tromsø Havnestyre 28.11.2019 

 

 
 
Forslag til møtedatoer for 2020: 
30. januar 
27. februar 
26. mars 
30. april 
28. mai 
25. juni 
27. august 
01. oktober 
29. oktober 
26. november 
17. desember 
 
Starttidspunkt kl 12:00 
 

 

Innstilling: 
 
Forslag til møtedatoer for 2020: 
30. januar 
27. februar 
26. mars 
30. april 
28. mai 
25. juni 
27. august 
01. oktober 
29. oktober 
26. november 
17. desember 
 
Starttidspunkt kl 12:00 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 3.KVARTAL 

2019 

 

 

Saksbehandler:  Elisabet Arnesen Arkiv: Q74  

Arkivsaksnr.: 19/137   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Tromsø Havnestyre 23.05.2019 

44/19 Tromsø Havnestyre 26.09.2019 

63/19 Tromsø Havnestyre 28.11.2019 

 

 
ØKONOMI OG RESULTAT PR. 30.9.2019 
Driftsresultatet for havneterminalen viser etter tredje kvartal 2019 et positivt resultat på 
NOK 2 415 845. Dette er et resultat av målrettet fokus som også videreføres i siste 
kvartal 2019. 
 
Tabellen under viser resultatregnskapet for havneterminalen, med kolonner for 
prosentandel av omsetning, bevegelse i 3.kvartal, totalt budsjett for 2019, samt 
restbudsjett for året. 
 

Kontonr Tekst 
% av 
oms. 

Bevegelse Restbudsjett 

3611 Husleie, avg. pl 83,07 % -5 937 403,00 -8 161 524,00 

3613 A-konto felleskostnader, avg.pl 8,68 % -620 721,00 -945 912,00 

3621 Tomt, grunnleie, avg.pl. 2,10 % -150 003,00 - 

3631 Parkeringsleie, avg.pl. 3,58 % -255 776,00 - 

3926 Refusjon div. utg., avg.pl. (HS) 2,57 % -183 337,89 - 

 
SUM DRIFTSINNTEKTER 100,00 % -7 147 240,89 -9 107 436,00 

6210 Elektrisitet -25,02 % 1 788 484,69 1 750 000,00 

6360 Renhold -12,66 % 904 666,26 1 260 000,00 

6410 Leie av biler, maskiner, utstyr -0,08 % 5 511,03 200 000,00 

6510 Verktøy, utstyr, instrumenter -0,23 % 16 119,29 
 

6540 Inventar ( < 15.000,-) -0,76 % 54 131,91 90 000,00 

6546 Edb utstyr/programvare -0,14 % 10 325,00 90 000,00 

6550 Driftsmateriale -0,02 % 1 168,22 
 

6560 Skilting (trafikk og farled) -0,21 % 15 151,72 60 000,00 

6633 Vedlikehold bygg -7,01 % 500 679,15 2 000 000,00 

6634 Vedlikehold elektriske anlegg 0,00 % 276,79 
 

6638 Vedlikehold veger, arealer -0,10 % 6 993,78 100 000,00 

6640 Vedlikehold vann og avløp -0,45 % 32 099,56 
 

6641 Vedlikehold, forskjønning -0,55 % 39 524,97 100 000,00 

6730 Oppgradering - edb programvare 0,00 % - 50 000,00 

6740 Service adb-utstyr -0,03 % 1 936,14 70 000,00 

6741 Vedlikeholdsavtaler edb -3,57 % 255 392,97 306 000,00 

6770 Leie renovasjonstjenester -5,35 % 382 157,96 300 000,00 

6785 Innleie av arbeidskraft -7,33 % 523 597,61 780 000,00 
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7510 Forsikring -1,10 % 78 310,00 - 

7750 Eiendomsavgift (vann og avløp) -1,61 % 114 868,65 - 

 
SUM DRIFTSKOSTNADER -66,20 % 4 731 395,70 7 156 000,00 

  BRUTTO DRIFTSRESULTAT   -2 415 845,19 -1 951 436,00 

Fremdeles er det områder i kostnadsbildet som krever god og tett oppfølging også i siste 
kvartal 2019. Disse områdene er synliggjort i tabellen under, og dreier seg i all hovedsak 
om elektrisitet og snøsmelteanlegget. Renovasjon er allerede gjort kostnadsreduserende 
tiltak på.   
 

Benyttet kostnadsbudsjett  
Konto Tekst Bevegelse 1.kvartal Totalt budsjett 2019 Andel av budsjettpost 

6210 Elektrisitet  1 788 484,69   1 750 000,00  102,20 % 

6360 Renhold  904 666,26   1 260 000,00  71,80 % 

6410 Leie av biler, maskiner, utstyr  5 511,03   200 000,00  2,76 % 

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  1 168,22  
  

6560 Skilting (trafikk og farled)  15 151,72   60 000,00  25,25 % 

6633 Vedlikehold bygg  500 679,15   2 000 000,00  25,03 % 

6634 Vedlikehold elektriske anlegg  276,79  
  

6638 Vedlikehold veger, arealer  6 993,78   100 000,00  6,99 % 

6640 Vedlikehold vann og avløp  32 099,56  
  

6641 Vedlikehold, forskjønning  39 524,97   100 000,00  39,52 % 

6730 Oppgradering - edb programvare  -     50 000,00  0,00 % 

6740 Service adb-utstyr  1 936,14   70 000,00  2,77 % 

6741 Vedlikeholdsavtaler edb  255 392,97   306 000,00  83,46 % 

6770 Leie renovasjonstjenester  382 157,96   300 000,00  127,39 % 

6785 Innleie av arbeidskraft  523 597,61   780 000,00  67,13 % 

7510 Forsikring  78 310,00   -     

7750 Eiendomsavgift (vann og avløp)  114 868,65   -    
 

 SUM DRIFTSKOSTNADER  4 731 395,70   7 156 000,00  66,12 % 

 
 
 
 
 
 
 
PERSONNELLBEHOV PR. 30.9.2019 
Det er i løpet av 3.kvartal 2019 ansatt ny prosjekt- og eiendomsdirektør samt besluttet 
utlysning av byggkoordinator for hele eiendomsporteføljen til Tromsø Havn. Disse 
stillingene vil langt på vei dekke behovet for oppfølging i drift- og strategisammenheng 
også for havneterminalen.  
 
Når hurtigbåttuben står ferdig sent i 4.kvartal 2019 vil det utløse et midlertidig behov for 
teknisk kompetanse og tilstedeværelse på havneterminalen. Dette løses i dialog med 
Troms Fylkestrafikk og øvrig teknisk kompetanse internt i Tromsø Havn.  
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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. 30.9.2019 
 
Det er pr. 30.9.2019 totalt 12 leietakere og 3 ledige arealer i havneterminalen. 
 
Det jobbes strategisk med å leie ut resterende arealer, og flere forventes utleid i løpet av 
siste kvartal 2019.  
 
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. Hittil er beløpet i størrelsesorden rundt MNOK 3,5. 
Arbeidet med å få på plass en avtale fortsetter. 
 
 
 
KONSEKVENSER VED UTLEIE AV LEDIGE AREALER 
Økonomisk innebærer 100 % utleie av arealer vesentlige konsekvenser for driften av 
havneterminalen, ikke minst evnen til å betjene finanskostnader. 
 

 Budsjettall 

Inntekter pr i dag        9 107 436  

Inntekter ved 100 % utleie      12 022 336  

Inntekter ved 100 % utleie og avtale med Tromsø Kommune      14 338 176  

  

Kostnader        7 156 000  

  

Brutto driftsresultat pr i dag        1 951 436  

Brutto driftsresultat ved 100 % utleie        4 866 336  

Brutto driftsresultat ved 100 % utleie og avtale med Tromsø Kommune        7 182 176  

 
Kostnader påvirkes i meget liten grad av flere utleieforhold da disse kostnadene allerede 
eksisterer og per i dag bæres av Tromsø Havn som huseier. 
 
I tillegg til å kunne betjene finanskostnader i mye større grad vil også 100 % utleie av 
arealer gjøre at Tromsø Havn kan søke om tilbakegående avgiftsoppgjør, noe som vil ha 
umiddelbar betydning for selskapets likviditet. 
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Av andre konsekvenser kan nevnes at et fullt utleid bygg har større attraktivitet for 
potensielle leietakere og markedet generelt, og vil gi Tromsø Havn som huseier større 
frihet til å arbeide med langsiktig utvikling og strategi for bygget. 
 
Det vil også skape arbeidsplasser og økt fotgjengertrafikk til området, noe som igjen 
påvirker eksisterende leietakere i bygget på en særdeles positiv måte. Likedan medfører 
økt aktivitet at det er færre muligheter for hærverk og uro. 
 

 

Innstilling: 
Tromsø havnestyre tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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OVERDRAGELSE AV 250/314 DELER AV FESTEAVTALE FOR GNR. 124 OG 

BNR. 69 

- TROMSØ BAKERI AS 

 

Saksbehandler:  Maria Hansen Arkiv: AVTNR 103  

Arkivsaksnr.: 12/29   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Tromsø Havnestyre 01.03.2012 

35/14 Tromsø Havnestyre 25.09.2014 

64/19 Tromsø Havnestyre 28.11.2019 

 

 
 
Bakgrunn:  

Mellom Tromsø Havn KF, som bortfester og Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 

996 325 229), som fester, foreligger det en festeavtale (Festeavtalen). Festeavtalen ble 

inngått 2.10.2014 med en varighet på 20 år. Festeavtalen er uoppsigelig i festetiden og 

utløper uten oppsigelse den 30. november 2034.  

Tromsø Bakeri Eiendom AS har omorganisert sine eiendommer, og har i den anledning 

søkt Tromsø Havn KF sitt samtykke til overdragelse av festerett til Tromsø Bakeri 

Eiendom II AS (org. nr. 921 795 149). Tromsø Bakeri Eiendom AS ble slettet i 

Brønnøysundregistrene den 11.9.2019, jf. utklipp fra Brønnøysundregistrene, datert 

6.11.2019.  

 

Drøfting: 

I anledning overdragelse av festeavtale vises det til Festeavtalens punkt 9 første avsnitt:  

 «Fester kan med Bortfestes samtykke overdra festeretten med bygninger til andre 

som oppfyller tomtens formålsbestemmelse. Bortfester kan ikke nekte samtykke 

uten saklig grunn».  

Av ordlyden fremgår det at bortfester må samtykke til overdragelse, herunder må 

havnestyret behandle søknad om overdragelse av festeretten. Videre må overdragelsen 

være i samsvar med festeavtalens formål, og samtykke kan nektes dersom det foreligger 

saklig grunn. Vurdering av dette vil gjøres med utgangspunkt i festeavtalens 

bestemmelser.  
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Festeavtalens formål fremgår av Festeavtalens punkt 1 andre avsnitt: 

«Festetomten skal brukes til næringsvirksomhet innenfor rammen av dagens 

gjeldende reguleringsplan for området. Det gis ikke tillatelse til detaljhandel. 

Trafikk til og fra tomta forutsettes å bli på dagens nivå».  

Reguleringsplanen for området er regulert til næringsvirksomhet. Tromsø Bakeri Eiendom 

AS har opplyst at overdragelsen av selskapet ikke vil medføre driftsmessige endringer. 

Det vil fortsatt bedrives næringsvirksomhet på festetomten.  På denne bakgrunn vil det 

kunne legges til grunn at det heller ikke vil medføre økt trafikk til og fra festetomten.    

Festeavtalens punkt 9 andre avsnitt fastslår hva som vil kunne omfatte saklig grunn til å 

nekte samtykke:  

 «Dersom overdragelse medfører økt trafikk til og fra festetomten har Bortfester 

rett til å nekte samtykke. Det samme gjelder om ny fester ønsker å benytte 

tomten helt eller delvis til annet enn det formål Avtalen dekker».  

Som nevnt over er Tromsø Havn KF gjort kjent med at det ikke vil finne sted 

driftsmessige endringer, og da heller ikke medføre økt trafikk til og fra festetomten. 

Tromsø Havn KF er gjort kjent med at det heller ikke vil tilkomme annen bruk på 

festetomten enn det Festeavtalen fastslår.  Det foreligger ikke saklig grunn til å nekte 

samtykke.  

På bakgrunn av de opplysninger Tromsø Havn KF er gjort kjent med i forbindelse med 

overdragelsen av Festeavtalen, kan vi ikke se at driften med Tromsø Bakeri Eiendom II 

AS vil komme i strid med Festeavtalen.  

Konklusjon: 

Overdragelse av Festeavtalen til Tromsø Bakeri Eiendom II AS vil ikke komme i strid med 

Festeavtalens bestemmelser.  

Vedlegg:  

1. Søknad til overdragelse datert 27.6.2019 og tilleggsopplysninger  

datert 11.10.2019  

2. Festeavtale signert 2.10.2014 

Utkast til transporterklæring til festeavtale m/vedlagt firmaattest Tromsø Bakeri Eiendom 
II AS og registrering av endring i Enhetsregisteret dater 31.5.2019 
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Innstilling:

Tromsø Hav n KF samtykker til at festeavtale, signert 2.10.2014, mellom Tromsø Havn KF
og Tromsø Bakeri Eiendom AS, overdras fra Tromsø Bakeri Eiendom AS (org.nr.
996 325 229, slettet) til Tromsø Bakeri Eiendom II AS (org.nr. 921 795 149).

Samtykket betinges av at T romsø Bakeri Eiendom II AS, som ny fester, oppfyller
festeavtalens bestemmelser.

Jør n - Even Hanssen
havnedirektør
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REVIDERT STRATEGI FOR TROMSØ HAVN 2020 - 2032

Saksbehandler: Erling Bangsund Arkiv: 030 &37
Arkivsaksnr.: 19 / 253

Saksnr.: Utvalg Møtedato
65 / 19 Tromsø Havnestyre 28.11.2019

Bakgrunn:
Det skjer mye i nord med fokus på de polare havområden es betydning for klima og miljø,
samtidig som oppmerksomheten på naturressurser og geopolitiske forhold er økende. I
kjølvannet av dette kommer også en betydelig forsvars - og forsknings aktivitet.
Regjeringen arbeider nå med en ny nordområdemelding, ny mar itim strategi og Nasjonal
Transportplan 2022 - 2033. Her er det forventet at infrastruktur og bærekraft får stor plass
og at dette er avgjørende for å utnytte de industrielle muligheter som Norge har. Skal
Nord - Norge skape indu striklynger, arbeidsplasser og konkurransekraft knyttet til den økte
aktivitet i nord må også annen infrastruktur en veg få økt prioritet .

Havnestyret ønsket i sak 19/19 2019 revisjon av Tromsø Havns strategiske
styringsdokument. Deler av de strategiske satsinger var gjennomført og ma n ønsket en
klarere og tydeligere profil. I tillegg ønsket styret at Tromsø Havn i sin strategiutvikling
innarbeidet klima og miljø med egne målsetninger. Prosessen med revidering av
strategisk styringsdokument har vært gjennomført med involvering av ansat te og styret i
egne møter og seminarer.

Drøfting:

Tromsø er det største og mest komplette nav i Nord - Norge og et viktig internasjonalt
knutepunkt for nordområdene. Økt fokus på naturressurser og klima/ miljø samt den
forventet økning i transport av gods o g personer, vil kreve en kontinuerlig oppgradering
av den regionale infrastrukturen.

I et slikt perspektiv må vi fokusere på forretningsområder hvor Nord - Norge må styrke
komplementær infrastruktur og at vi er konkrete på innenfor hvilke områder vi bør ta e n
rolle. Det er derfor nærliggende å konkludere med at havna skal være et redskap i
utvikling av robuste maritime næringsklynger og må innrette seg slik at vi kan utnytte de
overordnede strategiske muligheter i Nordområdet. I tillegg må vi være proaktive o g
legge til rette for det grønne skiftet. Dette er i tråd med Tromsø Havns visjon «Creating
the arctic future».

Forslag til strategisk styringsdokument 2020 - 2032 tar utgangspunkt i viktige
forretningsområder og hvordan de vil påvirke Tromsø Havn i perio den. Strategien hviler
slikt sett på hvilke maritime rettede aktiviteter vi kan forvente og hvilke forutsetninger
som ligger til grunn for økt aktivitet i vår region. Dette vil bygge opp under posisjonen
«Tromsø som arktisk hovedstad».

Sjømat

Den globale h andelen med sjømat er økende og i kontinuerlig endring. Sjømatsektoren
har sin basis i fornybare ressurser, utviklingspotensialet er stort og finnes både innenfor
det tradisjonelle fisket og oppdrett, samt i all den aktiviteten som genereres rundt
basisakt ivitetene. Vi ser at aktivitetene øker med et nasjonalt og internasjonalt fokus på
nordområdene. Det betyr at Tromsø Havn må forvente å legge til rette for økt nasjonal og
internasjonal fiskeri - og havbruksaktivitet. Havna er den største fiskerihavn i lande t målt i
omsetningsverdi og anløp av større fiskefartøyer. I tillegg ser vi en gryende
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oppmerksomhet fra havbrukssektoren. Både leverandør- og serviceindustri tilknyttet 
dette står for en betydelig verdiskaping og arbeidsplasser.  
 
Fra Tromsø Havns ståsted er derfor ønskelig å utvikle tilfredsstillende maritime 
næringsarealer med nødvendig kvalitet og kapasitet. I tillegg til de nylig etablerte 
havnefunksjoner for lasting og lossing av produkter i Breivika er det nødvendig å 
fortsette å utvikle infrastruktur for service og leverandørindustrien. Spørsmålet om å 
tilrettelegge for havbrukssektoren må møtes med nysgjerrighet og oppdatert kunnskap 
om behov. Det er en trend at skillelinjene mellom tradisjonell fiskerinæring og havbruk 
viskes ut og at den globale tilnærmingen i større grad gjøres gjeldende i alle ledd. 

Energi 

Både olje og gassvirksomheten og grønn energi har et verdiskapingspotensial i nord. 
Erfaringene viser at inntransport av moduler, sammenkobling og montering krever 
tilgang til store arealer og gode maritime løsninger. Dette er ofte store og komplekse 
maritime operasjoner. 
 
Regjeringen peker ofte på de uutnyttede olje- og gassressursene som antas å finnes i 
nord. Olje- og gassvirksomheten er anerkjent og representerer ledende nasjonale 
industrielle klynger og drivkrefter. Mange forhold knyttet til energiressursene peker på at 
industriutviklingen og transportperspektivene framover vil berøre Nord-Norge. Tromsø 
Havn vil tilrettelegge for slike maritime operasjoner og bidra til etablering av tilknyttede 
maritime næringsklynger. 

Reiseliv 

Reiseliv har utviklet seg til å bli en basisnæring i Nord-Norge og er en av verdens raskest 
voksende næringer. Reiselivsnæringen som omfatter formidling, opplevelser, servering, 
overnatting og transport er viktig for regional sysselsetting og utvikling.   
 
Tromsø er landsdelens største cruisedestinasjon. For å imøtekomme reiselivsnæringen og 
legge til rette for vekst er det avgjørende å ha en velfungerende og riktig infrastruktur. 
For Tromsø Havn betyr dette spesielt tilrettelegging av tidsriktig og forutsigbar 
infrastruktur til kystruten, hurtigbåter, cruiseskip, charter og gjestebåter. Det er derfor 
avgjørende at Tromsø Havn er tett på utviklingen og deltar i diskusjoner med næringen 
for å utvikle det fremtidige reiselivsproduktet i nord.  
 
Framtidens cruiseskip vil gi nye utfordringer i form av dybde, manøvrering og energimix. 
I tillegg vil håndteringene av spørsmålene knyttet til klima og miljø samt sikkerhet være 
avgjørende for framtidig utvikling.  Tilrettelegging for cruiseskip vil fortsatt være et viktig 
forretningsområde for Tromsø Havn. Her er det viktig at vi følger nøye med utviklingen 
og deltar i diskusjonene med næringen. 

Generell godstrafikk 

Godstrafikken er økene og veitransport øker mest. I nord er det de store 
logistikkselskapene som dominerer godstrafikken og de har alle egne terminaler i 
regionen. Det er en nasjonal målsetting å flytte mer av godstrafikken fra vei og over på 
sjø. Utviklingen går mot at aktører innen stykkgods og partilaster i større grad benytter 
regionale terminaler hvor større konsentrasjon av gods lastes og losses for videre 
nærdistribusjon. I tillegg øker bruken av containere spesielt innenfor sjømatsektoren. I 
containermarkedet er effektive terminaler avgjørende da konkurransen mot bil er stor og 
bidrar til pressede marginer spesielt over kortere avstander.  
 
Det kan bli aktuelt å legge til rette for mer transitt-trafikk på norsk område om den 
nordlige sjørute etableres som en kommersiell rute. Omlastingsfunksjoner både for 
stykkgods, containere og bulktransport kan være aktuelt. Vi antar at infrastrukturbehovet 
først og fremst vil være store landarealer med nødvendig infrastruktur og gunstige 
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havneforhold. I tillegg vil knutepunktets totale kapasitet vektlegges. Tromsø som 
landsdelens største nav vil stille sterkt i en slik sammenheng. 

Bærekraft - klima og miljø 

Bærekrafts- og klima spørsmålene er en av vår tids viktigste utfordringer og et 
grunnleggende premiss for all utvikling. Skal vi nå FN bærekrafts mål innen 2030 må vi 
finne sammen på tvers av sektorer og ta ansvar. I følge FN`s klimapanel er arktisk et av 
de mest utsatte områdene i verden. Norge har råderett over store havområder, og over 
80 prosent av skipsfarten i arktisk går i norske farvann. Vi har derfor et særskilt ansvar 
for å tilrettelegge for en sikker og miljøvennlig skipstrafikk i disse områdene.  
 
Utviklingen av alternative drivstoff stiller andre krav til havnene som tilrettelegger og 
aktør. Drivstoff og energimarkedet blir mer komplisert. Dette skaper nye muligheter og 
utfordringer for havnene som skal legge til rette for langsiktig utvikling. Norske havner 
tar i større grad en rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling og som en konsekvens av 
dette en aktiv holdning til miljø og miljøarbeidet. Tromsø Havn ønsker å være tydelig på 
klima og miljø. Temaet er stort og det er nødvendig å konkretisere rollene for å kunne 
lykkes. Begrepsavklaringer og fokus på tiltak tilpasset vår virksomhet og omgivelser er 
viktig i et strategisk perspektiv. 
 
Konklusjon: 
Det er nødvendig at man følger opp nasjonale intensjoner, ikke minst i forhold til å 
posisjonere nordnorske områder i en overordnet strategi for Norge.  De viktigste faktorer 
for å lykkes med næringsutvikling og det grønne skiftet er god arealtilgang, god 
infrastruktur og konkrete klima og miljøtiltak.  
 
Tromsø Havn kan i en framtidig nærings- og samfunnsmessig utvikling spille en viktig 
rolle ved å være en attraktiv arena for maritimt retta næringsetableringer. Hvis en i 
tillegg framstår som den ledende miljøhavna i arktisk vil dette underbygge nasjonale 
strategier i nord. Strategisk styringsdokument 2020-2032 søker å kombinere nasjonale 
målsetninger med konkrete regionale tiltak knyttet til verdiskaping og bærekraft gjennom 
de tre strategiske satsingsområdene: 
 

 Maritim næringsutvikling 
 Det grønne skiftet i nord  
 Engasjerende, endringsvillig og effektiv organisasjon 

 

Vedlegg: Forslag Strategisk styringsdokument 2020-2032 

 

Innstilling: 
 

1. Havnestyret støtter havnedirektørens vurderinger ift forretningsområdene og ber 

om at disse spilles inn til regionale og nasjonale plan- og utviklingsprosesser.  

2. Havnestyret vedtar strategisk styringsdokument 2020-2032 slik det vedligger 

saken og ber om at dette reflekteres i de årlige budsjettprosessene. 

3. Havnestyret ber videre administrasjonen rapportere på de konkrete 

målsetningene.  

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 

 



TROMSØ HAVN
STRATEGISK STYRINGSDOKUMENT 

2020 – 2032



Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige 
organ, og skal ivareta de administrative og  
forvaltningsmessige oppgaver Tromsø kommune 
er tillagt etter havne- og farvannsloven, og  
bestemmelser gitt i medhold av denne loven.

Tromsø Havn KF har på vegne av eieren ansvaret 
for utviklingen av de maritime næringsaktiviteter 
i Tromsø kommune.

Tromsø Havn skal sørge for sikkerhet og  
fremkommelighet i kommunens sjøområde,  
drive havnen på en effektiv og rasjonell måte og  
forvalte Tromsø havns eiendommer, innretninger 
og andre aktiva med sikte på en best mulig  
ressursutnyttelse for havnens brukere og  
kommunen.

For å opprettholde og videreutvikle havnenes 
trafikkgrunnlag, kan Tromsø Havn engasjere  
seg i havnetilknyttet virksomhet, herunder  
også utenfor Tromsø kommune, når dette er  
fordelaktig og hensiktsmessig for  
Tromsø kommunes havnevirksomhet.

Hentet fra Tromsø Havns vedtekter

1

§ 2 Formål og ansvarsområde



Tromsø Havn har spilt en sentral rolle i utviklin-
gen av byen og for forskning i nord siden før 
havnekommisjonen (havnestyret) ble etablert i 
1827. «Porten til ishavet» forteller en historie vi 
er stolte av og som fortsatt forplikter. Også i dag 
er det mange ulike fartøy som velger Tromsø 
når de ruster seg for ekspedisjoner. Det skyldes 
både at vi har en strategisk beliggenhet og at 
vi har stor kompetanse om operasjoner under 
arktiske forhold.

Nærheten til viktige naturressurser, en sterk 
maritim servicenæring og en betydelig infras-
truktur, gjør oss til en attraktiv havn. Som den 
største byen i nord og som en stadig mer  
attraktiv turistdestinasjon, er Tromsø Havn 
også viktig som passasjer- og godsknutepunkt.

Tromsø Havn er kommunens havnefaglige 
organ. På vegne av kommunen har vi ansvaret 
for utviklingen av de maritime næringsaktivite-
tene i Tromsø. Dette innebærer blant annet at 
Tromsø Havn skal bruke vår kompetanse til å 
utvikle attraktiv infrastruktur og tjenester for 
brukerne, næringslivet og samfunnet. Det skal 
bidra til at Norge, Nord-Norge og Tromsø er 
nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig i 
nordområdene.

Dagens strategi er en revidering av strategien 
fra 2012. Tromsø Havn har siden den gang op-
pnådd mye av det som var definert i strategien, 
som første byggetrinn på Grøtsund, fiskerihavn i 
Breivika, havneterminal på Prostneset og  
oppgradering av indre havn. Tromsø Havn har 
opplevd en positiv trafikkvekst de siste årene; 
også sammenliknet med andre norske havner. 

Samtidig som Tromsø Havn kan være stolte av 
hvor vi står i dag, må vi våge å utfordre oss selv 
og anerkjenne at 20 år mot 2032 er et langt 
perspektiv i en verden som endrer seg stadig 
raskere. Med denne reviderte strategien ønsker 
vi å ta en enda sterkere posisjon innen maritim 
næringsutvikling og vi skal være en pådriver 
for det grønne maritime skiftet i nord. På den 
måten skal vi vise at vi tar klima og miljø på 
alvor, og vi skal øke aktivitet og avkastning på 
de arealene og verdiene vi besitter. Til fordel 
for Tromsø Havn og Tromsø kommune – men 
også næringslivet og samfunnet generelt, både 
regionalt og nasjonalt. 

Den viktigste drivkraften for framgang og vår 
største konkurransekraft er modige, omtenk-
somme og troverdige medarbeidere. Denne 
strategien, som nå er fornyet, forsterket og 
forenklet, skal bidra til at hele organisasjonen 
fortsetter å dra i samme retning fremover.

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

FORORD
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CREATING THE ARCTIC FUTURE

• Økt brutto omsetning med 
min. 7 % årlig

• Styrke den maritime  
næringsklyngen

• Sikre arealreserver for  
fremtidig vekst

• Utslippsfri havn

• Den ledende miljø- 
havnen i arktis

• Sikre bærekraftige  
verdikjeder

• Fremragende  
omdømme (score > 80)

• Totalrentabilitet/ 
avkastningskrav på 5 %

• Arbeidsmiljø preget av  
felleskap og «stå-på-vilje»

• Bidra til mindre utslipp fra 
havneterminal

• Være en foregangshavn innen  
avfallshåndtering

• Være en miljøpådriver i den 
maritime verdikjeden

• Være en pådriver for  
godsoverføring fra  
veg til sjø

• Videreutvikle en samlet, 
 kompetent og endringsvillig  
organisasjon

• Sikre effektiv drift og  
økonomisk handlerom

•  Være transparent og tro  
mot våre verdier

Tilrettelegge for maritim 
næringsutvikling

Være en pådriver for 
det grønne maritime 

skiftet i nord

Være engasjert, endrings-
villig og effektiv

• Være en aktiv samarbeids-
partner for næringsutvikling

• Øke aktivitet i  
havneområdene

• Sikre og utvikle havneareal

• Viderutvikle havnerelaterte 
tjenester

LANGSIKTIGE MÅL

VERDIER

OMTENKSOM TROVERDIGMODIG
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Våre verdier

MODIG

Tromsø Havn skal være ambisiøs. Vi skal være en pådriver i  
forretningsutvikling og innovasjon. Foretaket skal være  
forutseende, utnytte muligheter, utfordre tradisjonelt tankesett  
og forstå og håndtere risikofaktorene. Vi skal ha en helhetlig  
behandling av innovasjoner og endringsprosesser.

Tromsø Havn skal drive samfunnsansvarlig forretningsdrift. 
Vi skal skape verdier for mennesker, miljø og samfunn ved å la så 
mange som mulig nyte godt av fordelene. Vi skal redusere miljøskader.  
Vi skal sørge for null skader på mennesker og forebygge ulykker.  
Vi skal ha respekt for enkeltmennesket, gjøre hverandre bedre og  
ha et arbeidsmiljø som fremmer læring, trivsel og helse.  
Vi skal handle innenfor loven og våre egne etiske retningslinjer.

Tromsø Havns ord skal etterfølges av handling.  
Vi skal være engasjerte, utholdende, sannferdige, kommunisere  
klart og tydelig, være kompetent og opptre med integritet.  
Vi skal drive målrettet kompetanseheving og kompetanseutvikling 
internt og eksternt. Vi skal utveksle ideer, meninger og erfaringer for å 
få en rettferdig vurdering av beslutninger og tilpassede løsninger 
som innfrir forventninger.

OMTENKSOM

TROVERDIG
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Den reviderte strategien har fokus på å støtte 
opp under den gjeldende visjonen for 
 Tromsø Havn - “Creating the Arctic future”.  
Visjonen støttes opp av tre strategiske  
satsingsområder med tilhørende langsiktige mål. 
Satsingsområdene i den reviderte strategien  
representerer hvilke satsinger som skal være 
fokus for Tromsø Havns virksomhet i perioden 
2020-2032, og består av :

• Tilrettelegge for maritim næringsutvikling

• Være en pådriver for det grønne  

maritime skiftet i nord

• Være engasjert, endringsvillig og effektiv 

For å konkretisere satsingsområdene vises det til 
langsiktige mål. Som et fundament for strategien 
er verdiene som uttrykker drivkraften i organi-
sasjonen. Verdigrunnlaget er avgjørende for at 
Tromsø Havn lykkes. De skal motivere til innsats 
og veilede oss i hvordan vi arbeider, opptrer og 
samarbeider internt og eksternt. Verdiene er 
uttrykket ved forkortelsen MOT. Sammen skal 
visjon, strategiske satsingsområder, langsiktige 
mål og verdier være et verktøy for både langsiktig 
planlegging og navigering i hverdagen.

De neste sidene beskriver detaljene i de strat-
egiske satsingsområdene, og avslutningsvis 
hvordan Tromsø Havn skal operasjonalisere 
strategien. 

Beskrivelse av strategi
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Den maritime næringen spiller i dag en viktig rolle 
for verdiskaping og sysselsetting langs kysten.  
I nord finner vi sterke maritime klynger med  
leverandørselskaper, servicenæring, verfts- 
industri og rederier. I tillegg til de positive utsiktene 
innenfor sjømatnæringen, energisektoren og reise-
liv forventes det videre vekst i årene som kommer. 
Maritim rettet infrastruktur og arealer vil være 
avgjørende for å tilrettelegge for denne utviklingen. 

Tromsø Havn har en svært viktig rolle som en 
tilrettelegger for maritim næringsutvikling,  
og det er forventning til at denne skal forsterkes. 
Samlet er Tromsø Norges største fiskerihavn og 
opplever en stadig økning i aktivitet fra fiskeriflåten. 

Reiseliv har hatt en sterk økning gjennom inne-
værende strategiperiode og med denne veksten 
følger det store muligheter og nye utfordringer 
som må ivaretas. Endringer i logistikknæringen, 
blant annet økende etterspørsel etter container-
transport, frysetransport og stykkgods til  
privatpersoner gir nye behov og krav til nærings- 
aktørene og til Tromsø Havn som tilrettelegger. 

Frem mot 2032 er det viktig for Tromsø Havn 
å sette fokus på hvordan havnen på best mulig 
måte kan møte disse utfordringene og bidra til 
økt aktivitet.

Innhold i satsing

• Være en aktiv samarbeidspartner for næringsutvikling:  
Tromsø Havn skal samarbeide aktivt med kunder, leietakere og  
brukere av havnen for å videreutvikle maritim næringsvirksomhet.

• Øke aktivitet i havneområdene: 
Ved å tilby attraktiv maritim infrastruktur skal Tromsø Havn bidra til  
økt aktivitet i havnen. 

• Sikre og utvikle havneareal:  
Tromsø Havn skal ha kontinuerlig fokus på å tilegne seg og ivareta  
områder og eiendommer som vurderes strategisk viktige for å oppnå 
 økt aktivitet og vekst i fremtiden. 

• Videreutvikle havnerelaterte tjenester:  
Tromsø Havn skal tydeliggjøre hva som er foretakets kjernevirksomhet.  
Dette vil skape større forutsigbarhet og bidra til utvikling av nye og  
forbedrede tjenester i havneområdet.

Tilrettelegge for maritim næringsvirksomhet

LANGSIKTIGE MÅL

Økt brutto omsetning  
med min. 5% årlig

Styrke den maritime 
næringsklyngen

Sikre arealreserver for  
fremtidig vekst
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Innhold i satsing

• Være en miljøpådriver i den maritime verdikjeden:  
Tromsø Havn skal sikre at krav til bærekraft ivaretas i daglig drift.  
Vi skal benytte insentiver som stimulerer til positive tiltak og reduserer  
negative påvirkninger på klima og miljø.

• Bidra til mindre utslipp fra havnevirksomhet:  
Tromsø Havn skal ta hensyn til bærekraft i investeringer.  
Vi skal bruke rammebetingelser som muliggjør klimatiltak.  
Tromsø Havn skal samarbeide med andre for å øke effekten av  
satsingen på det grønne skiftet.  

• Være en pådriver for godsoverføring fra veg til sjø:  
Tromsø Havn skal tilrettelegge for overføring av gods fra veg til sjø.  
For å lykkes må vi ha attraktiv infrastruktur og være konkurransedyktige. 

• Være en foregangshavn innen avfallshåndtering:  
Tromsø Havn skal gjennom bruk av insentiver legge til rette for at  
maritim virksomhet kan ivareta miljøkrav innen avfallshåndtering.

Det er et globalt fokus på klima og miljø og det 
grønne skiftet. Skal vi nå internasjonale klimamål må 
vi samarbeide på tvers for å finne gode løsninger. 
I følge FNs klimapanel er Arktisk et at de mest 
utsatte områdene for klima- og miljøpåvirkninger. 
Dette er en utfordring vi alle har et ansvar for å løse 
samtidig som vi må evne å gripe de mulighetene 
som endringene vil føre med seg.

Som en viktig del av samfunnsansvaret skal 
Tromsø Havn være en pådriver for å redusere 
utslipp fra maritim virksomhet. Sammen med 
andre offentlige aktører og næringen skal vi 
tilrettelegge med formål å redusere negative 
miljøpåvirkninger av maritim aktivitet. Tromsø 
Havn skal bidra til at vi selv og våre brukere skal 
kunne ta bærekraftige valg. Reduksjon av utslipp 
og forsøpling henger nært sammen, og forsøpling 
av hav er en stor global utfordring.

LANGSIKTIGE MÅL

Miljøperspektiv i  
hele verdikjeden

Den ledende miljøhavnen 
 i arktis

Utslippsfri havn

Være en pådriver for det grønne  
maritime skiftet i nord 
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Endringstakten i samfunnet er stadig økende  
og det vil derfor være viktig å være i stand til  
å følge utviklingen. 

Tromsø Havns største konkurransefortrinn og 
viktigste drivkraften er modige, omtenksomme 
og troverdige medarbeidere. For å være i stand 
til å møte fremtidens behov er det avgjørende at 
organisasjonen har riktig kompetanse, mennesker 
og ressurser. 

Tromsø Havn besitter attraktive arealer og har 
gjennomført store investeringer, derfor er det 
viktig å øke avkastningen for å oppnå et større 
økonomisk handlerom.  

Til tross for en del negativ omtale er kunder og 
brukere av havneområdene generelt fornøyde.  
Et godt omdømme er viktig og vil bidra til å nå 
organisasjonens langsiktige mål.

Innhold i satsing

• Videreutvikle en samlet og kunderettet organisasjon:  
Tromsø Havn skal jobbe samlet og kunderettet for å nå  
langsiktige mål. Et godt arbeidsmiljø, en felles kultur  og riktig  
kompetanse i organisasjonen er sentralt for måloppnåelsen. 

• Sikre effektiv drift og økonomisk handlerom:  
Tromsø Havn skal gjennom høyere aktivitet i havneområdene øke om-
setningen og forbedre det økonomiske handlerommet. Sentralt i dette er 
stabile og gode inntekter fra Grøtsund havne- og industriområde. 

• Være transparent og tro mot våre verdier:  
Tromsø Havn er viktig for næringslivet og innbyggerne I regionen.  
Vår virksomhet skal være transparent og forutsigbar. Dette sammen med 
informasjon og kommunikasjon om vår aktivitet er viktig for at organisa-
sjonen oppfattes som troverdig og kompetent.

LANGSIKTIGE MÅL

Fremragende  
omdømme

(score > 80)

Totalrentabilitet/ 
avkastningskrav på 7 %

Arbeidsmiljø preget 
 av fellesskap  

og ”stå-på-vilje”

Være engasjert, endringsvillig og effektiv
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En effektiv og tydelig modell som skaper  
sammenheng mellom strategi og operasjon er 
viktig for å realisere strategien. Tett sammenheng 
mellom strategi, budsjetter, handlingsplaner og 
involvering av styret er suksesskriterier for å 
oppnå dette. Bruk av årlige mål er nødvendig for 
å konvertere langsiktige mål til konkrete årlige 
handlingsplaner og budsjetter.

Strategien er utformet til å være gjeldende frem 
til år 2032. Samtidig må operasjonaliseringen ta 
høyde for at nye og uforutsette momenter kan 
forekomme i tiden fremover. Dette kan også være 
elementer som ligger utenfor de strategiske  
satsingsområdene. Basert på dette vil  
administrasjonen definere årlige mål sammen 
med styret og følge opp disse løpende i tråd med 
denne strukturen:

• Styret beslutter mål for neste

• Oppfølging og justering av mål

• Utarbeide mål for neste år

• Rapportere til styret på mål for 
forrige år

Årlige mål (maks 12 stk.)

• Målsetning 1

• Målsetning 2

• Målsetning 3

• Målsetning 4

• Målsetning 5

• Målsetning 6

• Målsetning 7

• Målsetning 8

• Målsetning 9

• Målsetning 10

• Målsetning 11

• Målsetning 12

ÅRSHJUL FOR
STRATEGI-

REALISERING

Operasjonalisering av strategi

Tilrettelegge  
for maritim 

næringsutvikling

Være en pådriver for  
det grønne maritime  

skiftet i nord

Være engasjert,  
endringsvillig  

og effektiv

Annet
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Formidle strategi på en enkel måte 

Sørge for at hele ledelsen står bak ny strategi

Vurdere organisering og kompetanse

Vurdere systemstøtte og digitale verktøy

Prioritere tid og ressurser

Definere kortsiktige mål og fordele ansvar

etablere en struktur og plan for oppfølging

Vurdere partnerskap / samarbeid på nye områder

Suksesskriterier
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