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14/21  
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.03.2021.  
 
Havnedirektørens innstilling: 
Møteprotokoll fra 25.03.2021 godkjennes. 
 
Behandling: 
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra 25.03.2021 godkjennes. 
 
 
  
15/21 Unntatt offentlighet Offl. § 23 
 
 
 
16/21  
REVISJONSBERETNING 2020  
 
Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø havnestyre tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tromsø havnestyre tar saken til orientering. 
 
 
 
 17/21  
ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2021- TROMSØ HAVN KF  
 
Havnedirektørens innstilling: 

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2021 til 
orientering. 

2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2021 for 
Kommunestyret med følgende innstilling: 

• Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2021 til 
orientering. 

 
Behandling: 
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2021 til 
orientering. 

2. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2021 for 
Kommunestyret med følgende innstilling: 

• Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2021 til 
orientering. 
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 18/21  
FINANSRAPPORT  PR.  31. MARS 2021- TROMSØ HAVN KF  
 
Havnedirektørens innstilling: 
Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2021 til orientering, og legger frem 
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

- Finansrapport pr. 31.03.2021 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning 
pr 31.03.2021 tas til orientering. 

 
Behandling: 
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2021 til orientering, og legger frem 
finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

- Finansrapport pr. 31.03.2021 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning 
pr 31.03.2021 tas til orientering. 

 
 

19/21  
HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021  
 
Havnedirektørens innstilling: 
Havnestyret tar følgende saker til orientering:  
 

1. Landstrømsanlegget kai 38  
2. Navn på torg 
3. Status bussterminalen 
4. Løypemelding strategi 
5. Foreslått reguleringsplan fra Mack Øst AS 

 
Behandling: 
Presentasjon som ble vist under punkt 4. legges ved protokollen.  
 
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Havnestyret tar følgende saker til orientering:  
 

1. Landstrømsanlegget kai 38  
2. Navn på torg 
3. Status bussterminalen 
4. Løypemelding strategi 
5. Foreslått reguleringsplan fra Mack Øst AS 
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Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som 
ble bestemt på møtet. 
 
 
 
 
 

Jarle Heitmann 

Styreleder 

 

 

 

 May-Britt Ellingsen 

Styrets nestleder 

 Barbara Vögele 

Styremedlem 

 

     

Grete Ovanger 

Styremedlem 

 

 

 Ivar B. Prestbakmo 

Styremedlem 

 Tor Arne Morskogen 

Styremedlem 

 

     

Tina Sætrum  

Styremedlem  

 

    

 
 
 
 
Harriet Willassen 
Referent 
 
 
Tromsø, 29.04.2021  
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STRATEGISK STYRINGSDOKUMENT
2020 – 2032

løypemelding april 2021

CREATING THE ARCTIC FUTURE

Tilrettelegge for maritim
næringsutvikling

Være en pådriver for det 
grønne maritime skiftet i nord

Være engasjert, endringsvillig 
og effektiv

• Være en aktiv samarbeidspartner for 
næringsutvikling

• Øke aktivitetene i havneområdene
• Sikre og utvikle havneareal
• Videreutvikle havnerelaterte tjenester

• Redusere utslipp fra havnevirksomhet
• Være en foregangshavn innen 

avfallshåndtering
• Være en miljøpådriver i den maritime 

verdikjeden
• Være en pådriver for godsoverføring 

fra veg til sjø

• Videreutvikle en samlet, kunderettet 
organisasjon

• Sikre effektiv drift og økonomisk 
handlingsrom

• Ha en samfunnsansvarlig forretningsdrift
• Være transparent og tro mot våre verdier

LANGSIKTIGE MÅL

VERDIER
MODIG OMTENKSOM TROVERDIG

• Økt årlig brutto omsetning
• Styrke den maritime næringsklyngen
• Sikre arealreserver for fremtidig vekst

• Utslippsfri havn
• Den ledende miljøhavnen i Arktis
• Sikre bærekraftige verdikjeder

• Godt omdømme
• Totalrentabilitet på 5 %
• Arbeidsmiljø preget av felleskap og 

«stå-på-vilje»
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To-be
Årshjul for 

budsjett- og 
strategiarbeid

Fase 5- Avslutning og styrebehandling
● Gjennomføres i starten av 4. kvartal
● Budsjett: 

❏ Kvalitetssikring og lukking av budsjett
❏ Informere ledergruppen om endelig budsjett 
❏ Evaluering av årets budsjett- og strategiprosess

● Deltagere: Økonomi, havnedirektør, hele 
ledergruppen (evaluering)

Fase 4 - Beslutte budsjett 
● Gjennomføres som møte i 3. kvartal
● Budsjett: 

❏ Oppsummering fase 3
❏ Beslutte budsjett (helheten)
❏ Gjennomgå evt.usikkerhetsmomenter

● Deltagere: Alle i ledergruppen

Februar

April
September

Oktober

Fase 2- Investeringer, vedlikeholdsplaner  og 
prising
● Gjennomføres som halvdagsmøte i 2. kvartal
● Strategi: 

❏ Recap kick-off og gjennomgang av årets mål 
❏ Utarbeide forslag på årlige mål

● Budsjett: 
❏ Diskutere investeringer (videref, avsl, nye)
❏ Diskutere prising
❏ Diskutere aktivitetsendring 
❏ Diskutere evt. usikkerhetsmomenter

● Deltagere: Alle i ledergruppen 
● Styret: Orientere styret på neste års mål for 

styrebehandling

Fase 3 - Gjennomgang 1.utkast budsjett
● Gjennomføres som halvdagsmøte i 3. kvartal
● 1.utkast budsjett foreligger
● Strategi: 

❏ Orientering styrebeslutning på neste års mål 
● Budsjett: 

❏ Oppsummering møte fase 2
❏ Gjennomgang 1.utkast budsjett
❏ Diskutere investeringer
❏ Diskutere aktivitet
❏ Beslutte prising
❏ Diskutere evt. usikkerhetsmomenter

● Deltagere: Alle i ledergruppen

Fase 1- Kick-off strategiske mål
● Gjennomføres som heldagsmøte i 1. kvartal
● Strategi: 

❏ Evaluere årlige mål for fjoråret
❏ Oppfølging/justering av mål inneværende år
❏ Starte å definere strategiske mål for neste år

● Budsjett: 
❏ Utarbeide fremdriftsplan
❏ Gjennomgå viktigste forretningsdrivere
❏ Gjennomgå forutsetninger
❏ Gjennomgå usikkerhetsmomenter
❏ Starte diskusjon på investeringer

● Deltagere: Alle i ledergruppen
● Styret: Informere styret om pågående arbeid i 

ledergruppen

Budsjettarbeid

Fase 0 - Forberedende fase
● Gjennomføres av alle i ledergruppen som 

forberedelse til kick-off i fase 1. 
○ Forberede innspill på årlige mål
○ Involvere ansatte under seg for å informere 

og innhente innspill
○ Involvere prosesseiere for støtte ved behov

Tidslinje strategioppfølging kombinert med budsjettprosess

Budsjettarbeid

Etter sommeren Før sommeren

Forberedende
aktiviteter til proses

1-til-1-møter 
budsjettansv. og
økonomi

Styrebehandling / 
Orientering til styret

Møtereferat og/eller
oppsummering

Fasemøte
ledergruppen

Strategioppfølging

Beskrivelse

Målsetning 2021

Havnestyret ga i sak 54/20 den 29.10.2020 sin 
tilslutning til mål og milepæler for 2021

Tilrettelegge for 
maritim 
næringsutvikling

Være en pådriver 
for det grønne 
maritime skiftet i 
nord

Være engasjert, 
endringsvillig 
og effektiv

► Økt verdiskaping i sentrum 

► Økt aktivitet i Breivika

► Økt omsetning Grøtsund

► Legge til rette for grønn skipsfart

► Aktivitetsøkning knyttet til det grønne skiftet

► Videreutvikle bedriftskultur

► Nøkkeltalls analyser

► Tydelige roller og ansvar for en ytterligere profesjonalisering av org

Status Kommentar
► Utvikling sjeteene, indre havn og Prostneset utleid

► Masterplan, kai Posten, containere, konsept cruise, 
arealutvikling Breivika Nord og forskningsbase

► Videreføring MP, ferdigstille bak-areal, nye fasiliteter

► Evaluere EPI, aktiv bruk av AEPT for miljøvennlige valg, 
Miljøfyrtårn og vurdere miljøressurs

► Energikartlegging, salg av landstrøm, mottak av plast, 
kildesortering internt og hos kunder

► Starte arbeidet med samlokalisering, 
medarbeiderundersøkelse, omdømme og studietur 

► Prissystem, Benchmarking, kundeorientering

► Klargjøre rollene og kommunikasjon, 
kompetanseutvikling, fellesmøter

Satsingsområde
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Breivika

Område i fokus (Kai 20-25) 
m/bakareal

Område i fokus (Kai 20-25) 
m/bakareal

Effektivitetsutfordringer:
• Logistikksystemet i nord har frem til i dag vært 

preget av stor variasjon i lastbærere som 
konsekvens av lave volum, lange avstander og 
en lite utbygd infrastruktur for containere

• Effektiviteten i området utfordres med økte 
godsmengder og sentraliserte funksjoner

• Stykkgods, container, cruise, fiskefartøy og 
forskningsfartøy benytter kaier og bakareal på 
tvers av havneområdet

• Trenden i Norge er økt containeringsering og 
dette skjer også i Tromsø (grønne skiftet, NCL, 
NNL mfl).

Masterplan Breivika – moderne funksjoner

5
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Ny funksjonsdeling av området – overordnet første steg

Ny kaifront m/ro-ro-rampe som utvidelse av 
eksisterende Kai 24

Ny kaifront m/ro-ro-rampe som utvidelse av 
eksisterende Kai 24

Bedre utnyttelse av ny infrastruktur (E8) og 
adgang med hurtigporter for bedre trafikkflyt 

til/fra havna

Bedre utnyttelse av ny infrastruktur (E8) og 
adgang med hurtigporter for bedre trafikkflyt 

til/fra havna

Inndeling av havneavsnittet og kaier for økt 
spesialisering og effektivitet

Inndeling av havneavsnittet og kaier for økt 
spesialisering og effektivitet

Formålet er å øke konkurransekraften for sjøtransport og øke effektiviteten i logistikkjeden.Formålet er å øke konkurransekraften for sjøtransport og øke effektiviteten i logistikkjeden.

Til styremøtet 27 mai
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