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MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.01.2020. 

 

 

Saksbehandler:  Anders Aspaas Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/31   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Tromsø Havnestyre 27.02.2020 

 

 
 
Møteprotokoll fra 30. januar 2020 legges til godkjenning av styret. 

 

Innstilling: 
 
Møteprotokoll fra 30.01.2020 godkjennes. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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Arnesen, Erling Bangsund, Lars Echroll (vara) 
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Havnedirektør Jørn-Even Hanssen 
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Godkjent 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  
1/20 19/402   
 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 13.12.2019.  

 

2/20 20/9   
 INTERN EVALUERING AV HENDELSE TRÅLERBRANN I 

BREIVIKA 25.09.19  
 

3/20 17/30   
 LOKAL FARTSFORSKRIFT I TROMSØ KOMMUNES 

SJØOMRÅDE  
 

4/20 20/13   
 OVERDRAGELSE AV FESTEAVTL. VED SALG AV SEKSJON I 

BREIVIKA SENTER -  RUDOLF HEGGELI  
 

5/20 20/1   
 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.01.2020  
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1/20  

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 13.12.2019.  
 

 
Havnedirektørens innstilling: 
 

Møteprotokoll fra 13.12.2019 godkjennes. 

 

Behandling: 
 

Votering:  
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
 

Møteprotokoll fra 13.12.2019 godkjennes. 

 
 
  

2/20  
INTERN EVALUERING AV HENDELSE TRÅLERBRANN I BREIVIKA 

25.09.19  

 
 

Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre tar saken til orientering og ber administrasjon om å ta funnene til 

etteretning.  

 
Behandling: 
 
HMS/K-koordinator orienterte om den interne evalueringen. 

 
Havnestyret foreslo tillegg til innstillingen:  

 
…og oppdatere beredskapsplanen i tråd med disse. 

 

Votering: 
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget til tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tromsø havnestyre tar saken til orientering og ber administrasjon om å ta funnene til 

etterretning, og oppdatere beredskapsplanen i tråd med disse.  

 
 
  

3/20  

LOKAL FARTSFORSKRIFT I TROMSØ KOMMUNES SJØOMRÅDE  
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Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre vedtar å ikke innføre lokal fartsforskrift i kommunens sjøområde.  

 
Behandling: 
 
HMS/K-koordinator orienterte om arbeidet med lokal fartsforskrift. 

 
Havnestyret foreslo endring og tillegg til innstillingen: 

 
1. Tromsø havnestyre opphever tidligere vedtak om å innføre lokal 

fartsforskrift i kommunens sjøområde. 

2. Tromsø Havn vil i samarbeid med Tromsø kommune jobbe proaktivt på 
andre måter ved å ha informasjonskampanjer og god dialog med brukerne 

av sjøområdet. 
3. Havnedirektøren bes utrede om annet regelverk enn en lokal 

fartsforskrift i henhold til havne- og farvannsloven kan være egnet til å 
minimere potensiell konflikt mellom fartøy til sjøs og natur- og 

friluftsverdier i kommunens sjøområde. 
4. Saken oversendes kommunestyret for orientering. 

 
Votering: 

Havnestyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

1. Tromsø havnestyre opphever tidligere vedtak om å innføre lokal fartsforskrift i 

kommunens sjøområde. 

2. Tromsø Havn vil i samarbeid med Tromsø kommune jobbe proaktivt på andre måter 

ved å ha informasjonskampanjer og god dialog med brukerne av sjøområdet. 

3. Havnedirektøren bes utrede om annet regelverk enn en lokal fartsforskrift i henhold 

til havne- og farvannsloven kan være egnet til å minimere potensiell konflikt mellom 

fartøy til sjøs og natur- og friluftsverdier i kommunens sjøområde. 

4. Saken oversendes kommunestyret for orientering. 

 
 
  

4/20  

OVERDRAGELSE AV FESTEAVTL. VED SALG AV SEKSJON I 
BREIVIKA SENTER -  RUDOLF HEGGELI  

 
 

Havnedirektørens innstilling: 
 

Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale datert 01.07.1987, overdras fra Rudolf 

Heggeli (f. 160542) til Tonto Utvikling AS (org.nr. 924 298 278) med virkning 

30.01.2020. Samtykket betinges av at Tonto Utvikling AS oppfyller festeavtalens 

bestemmelser.  
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Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene i forbindelse 

med overdragelse av festeavtalen.   

 

Behandling: 
 

Prosjekt- og eiendomsdirektøren orienterte om saken. 

 
Votering:  

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale datert 01.07.1987, overdras fra Rudolf 

Heggeli (f. 160542) til Tonto Utvikling AS (org.nr. 924 298 278) med virkning 

30.01.2020. Samtykket betinges av at Tonto Utvikling AS oppfyller festeavtalens 

bestemmelser.  

 

Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring mellom partene i forbindelse 

med overdragelse av festeavtalen.   

 

 
  

5/20  
HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.01.2020  
 

 
Havnedirektørens innstilling: 
 

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering. 

 
Behandling: 
 
Det ble gitt status i følgende saker: 

1. Tromsøterminalen åpner 
2. Salg Terminalgata 10 

3. EPI Norge AS på vent 
4. Troms Kraft-samarbeidet 

5. Brann kai 25 
6. Åpning av tuben på havneterminalen 

 
I tillegg ble det gitt status i: 

7. Havne- og farvannslov av 1. jan 2020. 
 

Votering:  

Havnedirektørens statusrapport ble tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
 

Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering. 
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Møtet slutt kl 15:15 

Tromsø, 05.02.2020 

 

 

 

 

Jarle Heitmann   

Styreleder    

         Anders Vaaja Aspaas 

         Referent 

 

Underskrifter: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som 

ble bestemt på møtet. 

 

 

 

Sett: Anne-Linn Lernes Lars Echroll (vara)   Synnøve Søndergaard 

 

 

 

May-Britt Ellingsen  Ketil Arnesen    Erling Bangsund 
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ÅRSREGNSKAP FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2019 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 20/2   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Tromsø Havnestyre 27.02.2020 

 

 
 
Havnedirektøren legger med dette frem årsregnskap for Tromsø Havn KF for 2019. 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 18 035 875,- og et regnskapsmessig 
overskudd på kr 18 111 088,-. 
 
Årsregnskap og årsberetning vil bli revidert av KomRev Nord IKS innen  
15. april d.å.  
Forslag til styrets årsberetning legges frem som egen sak  for havnestyret i møte 26. 
mars 2019. 
 
Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse vil bli fremlagt for styret til orientering 
etter at saken er behandlet i kontrollutvalget medio mai d.å. 
 

Forslag til disponering av overskudd 
Havnestyret skal gi innstilling med forslag til anvendelse av overskudd og eventuelt 
dekning av udekket finansiering til kommunestyret. 
 
Havnedirektøren foreslår følgende: 
Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift kr 18 111 088,- avsettes til disposisjonsfond 
Udipsonert i investeringsregnskapet kr 24 537 152 avsettes til investeringsfond 
. 

Vedlegg: 
Årsregnskap for 2019 

 

Innstilling: 
 

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2019. 
2. Tromsø havnestyre legger frem årsregnskapet for Tromsø kommunestyre med slik 

innstilling: 
a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF  

for 2019. 
b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 kr 18 111 088,-avsettes til 

disposisjonsfond. 
c. Udisponert i investeringsregnskapet for 2019 kr 24 537 152 avsettes til 

investerinsfond. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2019 - TROMSØ HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 250  

Arkivsaksnr.: 20/3   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Tromsø Havnestyre 27.02.2020 

 

 
 

1. Innledning  
Kommunestyret har den 21. juni 2017, sak 137, vedtatt 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 tilegg utarbeidet adminsitrative 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.  
Årsrapport finansforvaltning for 2019 er avgitt pr. 31.12.2019 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 i 2019 hatt en tilfredsstillende likviditet. 
Tabell 1 viser samlet likviditetsbeholdning 01.01 – 31.12.19 sammenlignet med 2018.  
Den høye andelen likviditet skyldes mottatt utbytte fra et av sine selskap, og som er 
plassert på plasseringskonto i banken. Tiltaket som blant annet skulle delfinansieries med 
utbytte er utsatt. 
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Saldo bankinnskudd 

 
Tabell 1 
 
Tromsø Havn har ikke hatt problemer med å dekke sine forpliktelser ved forfall i 2019. 
 
 
2.2 Nøkkeltall kortsiktige plasseringer 
 

Plasseringsinstrument Beholdning Effektiv rente (snitt) 

Bank 76 481 632 1,2 % 

Plusslividitet II - fond 43 987 123 1,9 % 

Tabell 2 
 
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 31.12.2019 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. 31.12.2019 på kr 819 955 270.     
Det er ikke gjennomfør nye låneopptak i 2019. 
 
3.2 Total lånegjeld pr 31.12.2019 
 

Låneinstitusjon Lånegjeld pr. 31.12.18 
Beløp i kr 

Lånegjeld pr. 31.12.19 
Beløp i kr  

Kommunalbanken 840 170 990 816 955 270 

Samvirkegården 3 000 000 3 000 000 
 

 

Tabell 3 
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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 (siste 12 mnd), 2019 er 2,04%. 
 
 
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. 
Tabellen hensyntar ikke rentesikring frem i tid, jf. kapitel 3.4 

 
Tabell 5 
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3.4 Fordeling fast og flytende rente 

Gjeldsporteføljen for alle lån i Tromsø Havn KF har  72,5 %-andel fast rente pr. 31.12. 2019. 
Fordeling fast og flytende rente vises i tabell 6. 

 

 
 
Tabell 6 
 
3.4 Rentesikringer 
Tromsø Havn har ingen rentesikringskontrakter (swap-avtaler). 
Men 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-års binding frem til 2026. 
Dette fremkommer i tabell 6 blå strek «Andel fastrente (inkvl. derivater)» 
 
3.5 Avvik 
Pr 31.12.2019 er det ingen avvik mellom faktisk forvatlning og tilhørende krav i 
finansreglementet. 

  

 
4. Langsiktige finansielle aktiva 
Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige 
finansielle aktiva. 
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5. Stresstest pr 31.12.2019 

Tabell 7 (finanspassiva) viser endring i rentekostnader på porteføljen ved en parallelll 
forhøyning av hele rentekurven med 100 bp (1%). 
 

 
Tabell 7 
 
Fiansaktiva (gjennomsnittlig innestående) estimert til kr 50 000 000 vil gi en 
gevinst på kr 500 000. 
En endring på 1 % vil i 2020  medføre en netto høyere rentekostnad på  
kr 2 970 000 (finanspassiva minus finansaktiva) 
 
Oppsummering 
Årsrapport finans for 2019 er avgitt i henhold til finansforskrifter og finansreglement 
gjeldende fra 21.06.2017. 
Årsrapporten finans for 2019 viser ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og 
øvrige finansielle avtaler. Om lag 72,5 % av havnens totale låneportefølje er sikret 
gjennom fastrenteavtaler, noe som gjør at havnen er rustet mot mulige 
renteøkninger i fremtiden.  
En plutselig renteoppgang på 1 % vil medføre at kommunens netto renteutgifter vil 
få en økning på kr 2 970 000 ut fra dagens sammensetning av lån og plasseringer. 
Dette sier kun noe om dagens situasjon og sier ingenting om fremtidig situasjon. 
Investeringsbehov framover vil avgjøre sikringsnivået i årene fremover. 

 

Innstilling: 
 
Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2019 til orientering, og legger frem 
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

- Finansrapport pr. 31.12.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning 
pr 31.12.2019 tas til orientering. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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PROSTNESET HAVNETERMINAL - KVARTALSRAPPORTERING 4.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 

9/20 Tromsø Havnestyre 27.02.2020 

 

 
ØKONOMI OG RESULTAT PR. 31.12.2019 
Driftsresultatet for havneterminalen viser etter fjerde og siste kvartal 2019 et positivt 
resultat på NOK 3 495 522. Dette er et resultat av målrettet fokus som videreføres inn i 
2020. 
 
Tabellen under viser resultatregnskapet for havneterminalen, med kolonner for 
prosentandel av omsetning, bevegelse i 4.kvartal, samt totalt budsjett for 2019. 
 

Konto Tekst % av oms. Bevegelse Totalbudsjett 2019 Benyttet av 
budsjett 

3060 Administrasjonsvederlag avg.pl. 0,62 % -62 200,00    

3611 Husleie, avg. pl 79,76 % -8 043 402,00  -8 161 524,00  98,55 % 

3613 A-konto felleskostnader, avg.pl 11,93 % -1 202 912,00  -945 912,00  127,17 % 

3621 Tomt, grunnleie, avg.pl. 1,98 % -200 004,00  -     

3631 Parkeringsleie, avg.pl. 3,41 % -343 847,00  -     

3926 Refusjon div. utg., avg.pl. (HS) 2,30 % -232 344,19  -     

 SUM DRIFTSINNTEKTER 100,00 % -10 084 709,19  -9 107 436,00  110,73 % 

6210 Elektrisitet -27,22 % 2 745 367,58  1 750 000,00  156,88 % 

6360 Renhold -12,45 % 1 255 627,84  1 260 000,00  99,65 % 

6410 Leie av biler, maskiner, utstyr -0,05 % 5 511,03  200 000,00  2,76 % 

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

6540 Inventar (< 15.000,-) -0,54 % 54 131,91  90 000,00  60,15 % 

6546 Edb utstyr/programvare -0,10 % 10 325,00  90 000,00  11,47 % 

6550 Driftsmateriale -0,01 % 1 168,22  -     

6560 Skilting (trafikk og farled) -0,37 % 37 216,66  60 000,00  62,03 % 

6633 Vedlikehold bygg -7,36 % 742 099,23  2 000 000,00  37,10 % 

6634 Vedlikehold elektriske anlegg -0,02 % 2 083,34  -     

6638 Vedlikehold veger, arealer -0,07 % 6 993,78  100 000,00  6,99 % 

6640 Vedlikehold vann og avløp -0,36 % 36 198,58  -     

6641 Vedlikehold, forskjønning -0,39 % 39 524,97  100 000,00  39,52 % 

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

6740 Service adb-utstyr -0,02 % 1 936,14  70 000,00  2,77 % 

6741 Vedlikeholdsavtaler edb -3,12 % 314 615,76  306 000,00  102,82 % 
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6760 Konsulenthonorar/prosjektkostn. -0,15 % 15 392,80  -     

6770 Leie renovasjonstjenester -4,09 % 412 155,53  300 000,00  137,39 % 

6785 Innleie av arbeidskraft -6,94 % 699 540,82  780 000,00  89,68 % 

7510 Forsikring -0,78 % 78 310,00  -     

7750 Eiendomsavgift (vann og avløp) -1,14 % 114 868,65  -     

 SUM DRIFTSKOSTNADER -65,34 % 6 589 187,13  7 156 000,00  92,08 % 

  BRUTTO DRIFTSRESULTAT   -3 495 522,06  -1 951 436,00    

 
Driftsåret 2019 har gitt oss et godt utgangspunkt, men det er fremdeles rom for å bli 
enda bedre i 2020. Det første som vil gjennomgås er kostnader tilknyttet elektrisitet og 
fjernvarme da dette er den største posten i budsjettet, og også representerer en stor del 
av felleskostnader for leietakerne. 
 
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. 
 
PERSONNELLBEHOV PR. 31.12.2019 
Det er i løpet av 4. kvartal 2019 ansatt en ny byggkoordinator for hele 
eiendomsporteføljen til Tromsø Havn som tiltrer stillingen i løpet av 1. kvartal 2020. 
 
Ytterligere en byggkoordinator vil ansettes i løpet av 2.kvartal 2020 for å dekke det totale 
behovet for oppfølging av eiendomsmassen til Tromsø Havn.   
 
Behovet for personell i forbindelse med den nye hurtigbåttuben ble løst i dialog med 
Troms Fylkestrafikk og øvrig teknisk kompetanse internt i Tromsø Havn. 
 
LEIETAKERE OG KONTRAKTER PR. 31.12.2019 
 
Det er pr. 31.12.2019 totalt 14 leietakere og ingen ledige lokaler i havneterminalen. 
 
Noen av kontraktene er kortsiktige med utløp i 2020, og det jobbes med å etablere mer 
langsiktige kontrakter i disse arealene. 
 
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. 
 
ANDRE FORHOLD PR. 31.12.2019 
Den nye hurtigbåttuben er overtatt av byggherre og tas i bruk av Troms 
Fylkestrafikk/Troms og Finnmark Fylkeskommune rett etter årsskiftet. Dette blir en 
etterlengtet forbedring av hurtigbåtlogistikken og imøtekommer mange av de påpekte 
mangler i bygget. Det vil fremdeles pågå rivingsarbeider inne i terminalen en periode, 
men arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2020. 
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Innstilling: 
Tromsø havnestyre tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/51   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Tromsø Havnestyre 27.02.2020 

 

 
 
Med bakgrunn i at ass. havnedirektør har gått av med pensjon endres sammensetningen 
av forhandlingsutvalget for ansatte som forhandler med hjemmel i Hovedtariffavtalens 
kap. 4 og kap. 5. 
Økonomi- og adm. leder trer inn sammen med havnedirektøren 
 
 
Vedlegg: 
Reglement for forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF 

 

Innstilling: 
 
Tromsø havnestyre godkjenner reglementet for Forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 



  REGLEMENT FOR 

FORHANDLINGSUTVALG  

I 

TROMSØ HAVN KF 

 
Fastsatt av havnestyret i Tromsø Havn KF den 27. februar 2020 

i medhold av vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av kommunestyret den 26. april 2018 

og instruks for havnedirektøren fastsatt av havnestyret den 31. mai 2018  

 

Ordningen iverksettes fra den dato reglementet er godkjent av havnestyret. 

 

Forhandlingsutvalget delegeres myndighet til å ivareta oppgaver og treffe vedtak innenfor de 

rammer og etter de retningslinjer som følger av lov og forskrifter, og hvor havnedirektøren i 

tillegg er gitt slik myndighet gjennom vedtektene og instruks.  

 

 

 

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

 

 

1. Valg og sammensetning av forhandlingsutvalg  
Forhandlingsutvalget representerer arbeidsgiver i lønnsforhandlinger. Utvalget fastsetter også 

lønn for enkeltstillinger i forbindelse med nyansettelser. 

 

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

Forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget består av havnedirektøren og  

økonomi- og adm.leder 

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

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

havnestyret og havnedirektøren. 

- Lønn til havnedirektøren fastsettes av havnestyret.  

 

2. Arbeidsområde 

Forhandlingsutvalget har den avgjørelsesmyndighet som er tillagt havnestyret i henhold til 

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

som arbeidsgiver, de ansatte og deres organisasjoner (der det er relevant).   
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ETABLERING AV ARCTIC ENERGY PORT AS 

 

 

Saksbehandler:  Jørn-Even Hanssen Arkiv: 037 U01  

Arkivsaksnr.: 20/46   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Tromsø Havnestyre 27.02.2020 

 

 
 
Bakgrunn: 

I tråd med Tromsø Havn sin reviderte strategi for perioden 2020 – 2032 og kommunens Klima-, 
miljø- og energiplan for perioden 2018 – 2025, har Tromsø Havn KF og Troms Kraft AS (heretter 
partene) diskutert hvordan man i felleskap kan få fortgang i arbeidet med å elektrifisere Tromsø 
Havn sine kaianlegg.  
 
De foreløpige diskusjonene avdekker at potensialet for miljøgevinst er langt større enn «bare 
landstrøm» om havna utvikler seg til å bli et knutepunkt ikke bare for logstikk, men også for nye 
energiformer som hydrogen, LNG, Biofuel mv. I første omgang er fokuset på landstrøm, men 
samarbeidet bør ikke begrenses til dette. Dette understøttes av at stadig flere kunder etterspør også 
andre miljøvennlige løsninger til sine skip.   
 
Drøfting: 

Elektrifisering krever betydelige investeringer i infrastruktur. Den teknologiske risikoen vil være 
betydelig. Markedet er umodent og kompetansen på området en knapphetsfaktor. For å møte disse 
utfordringene og samtidig spre risiko, ønsker administrasjonen å etablere eget selskap – Arctic 
Energy Port Tromsø AS - i samarbeid med Troms Kraft AS. Dette selskapet vil investere i og forvalte 
infratruktur, samt være kommersielt ansvarlig overfor kundene. Selskapet trenger å inngå avtale 
med Tromsø Havn mht ulike operative problemstillinger som må løses.   
 
Selskapet foreslås finansiert ved at Tromsø Havn går inn med et tinginnskudd tilsvarende verdien av 
strømanlegget på Kai 3. Dette ligger i størrelsesorden 600 00 – 800 000. Troms Kraft vil gå inn med 
tilsvarende iht sin eierbrøk.  
 
Partene arbeider for tiden med å vurdere ulike forretningsmodeller, risiki, kapitalstrømmer mv. Det 
vurderes om det kan være hensiktsmessig å invitere inn andre havner og kraftselskaper slik at risiko 
spres ytterligere, at løsningene standardiseres og at markedspotensialet utvides.  
 
Arbeidet med aksjonæravtale, stiftelsesdokument og vedtekter er i sluttfasen og legges ved denne 
saksfremstillingen for diskusjon. For å sikre en effektiv beslutningsprosess og fremdrift innstilles det 
på at styreleder og havnedirektør får fullmakt til å ferdigstille dokumentene og fullføre etablering av 
selskapet. 
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Et tema som krever ekstra oppmerksomhet fra styret er eierbrøken mellom partene. 
Havnedirektøren foreslår 49/51 prosent til henholdsvis Tromsø Havn KF og Troms Kraft AS. 
Hovedargumentene for at denne brøken er akseptabel for Tromsø Havn er følgende:  
 

- Troms Kraft har en betydelig større kapitalbase/investeringsmuskel enn havna. 
- Hoveddelen av kompetanse om elektrifisering og ulike energiformer vil komme fra Troms 

Kraft og dette selskapet har mulighet til å leie ut kompetanse til selskapet frem til man kan 
ta seg råd til å ansette egen ledelse og administrasjon.   

- Tromsø Kommune har full kontroll med Tromsø Havn KF (100%) og betydelig innflytelse på 
utviklingen og ledelsen av Troms Kraft AS igjennom sitt eierskap (40%). Begge selskaper har 
samfunnsansvar som et av formål. 

- Aksjonæravtalen er utformet slik at partene må komme frem til løsninger som er ønsket av 
begge parter.  

    
Havnedirektøren mener at etableringen av Arctic Energy Port Tromsø AS er vesentlig for å få ned 
utslipp av skadelige klimagasser i både Tromsø by og etter hvert regionen. Selskapet representerer 
samtidig en spennende forretningsmulighet for Tromsø Havn og vil bidra til å utvikle selskapet i mer 
miljøvennlig retning.  
 
Vedlegg: 

Utkast til vedtekter (unntatt offentlighet) 
Utkast til stiftelsesdokument (unntatt offentlighet) 
Utkast til aksjonæravtale  (unntatt offentlighet) 

 

Innstilling: 
 

- Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn etablerer aksjeselskap sammen med  
Troms Kraft AS. 

- Selskapet blir ved oppstart finansiert ved at havna legger inn et tinginnskudd tilsvarende 
verdien av landstrømsanlegget som er etablert på Kai 3.   

- Styrets leder og Havnedirektør gis fullmakt til å ferdigstille aksjonæravtalen, vedtektene, 
stiftelsesdokumentet og fullføre etableringen av Arctic Energy Port Tromsø AS.    

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.02.2020 

 

 

Saksbehandler:  Anders Aspaas Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/52   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Havnedirektøren orienterer om følgende saker: 

1. Infrastruktur vei i Breivika 

 

Innstilling: 
 
Tromsø Havnestyre tar sakene til orientering. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 

 


