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5/21 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 04.02.2021. 

Havnedirektørens innstilling: 
Møteprotokoll fra 04.02.2021 godkjennes. 

Behandling: 
Havnestyret ønsker at sakene det ble orientert om i sak 4/21 tilføres i protokollen. 

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Møteprotokoll fra 04.02.2021 godkjennes. 

6/21 

ÅRSREGNSKAP FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2020 

Havnedirektørens innstilling: 
1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2020.

2. Tromsø havnestyre legger frem årsregnskapet for Tromsø kommunestyre med slik

innstilling:

a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF

for 2020.

Behandling: 
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2020.

2. Tromsø havnestyre legger frem årsregnskapet for Tromsø kommunestyre med slik

innstilling:

a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for

2020.

7/21 

FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2020- TROMSØ HAVN KF 

Havnedirektørens innstilling: 

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2020 til orientering, og legger frem 

finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

- Finansrapport pr. 31.12.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning

pr 31.12.2020 tas til orientering.

Behandling: 
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2020 til orientering, og legger frem 

finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: 

- Finansrapport pr. 31.12.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning 

pr 31.12.2020 tas til orientering. 

 

 
  

8/21  

GJENNOMGANG AV AVVIKSRAPPORTERING OG HMS FOR PERIODEN 2020  

 

 

Havnedirektørens innstilling: 
Havnestyret tar saken til orientering 

 

Behandling: 
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Presentasjonen som ble vist på møtet legges ved protokollen.  

 

Vedtak: 
Havnestyret tar saken til orientering 

 

 
  

9/21  

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.02.2021  

 

 

Havnedirektørens innstilling: 
Havnestyret tar følgende saker til orientering:  

1. Tromsø Havn tilrettelegger for etablering av Hard Rock Cafe Tromsø på 

havneterminalen 

 

Behandling: 
Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Havnedirektørens notat som ble presentert på møtet legges ved protokollen. 

 

Vedtak: 
Havnestyret tar følgende saker til orientering:  

1. Tromsø Havn tilrettelegger for etablering av Hard Rock Cafe Tromsø på 

havneterminalen 
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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, 25.02.2021 



HMS 2020

Møte i havnestyret 25.feb

Vedlegg til sak 8/21  



Smittevern

• Fokus på å skjerme de mest

samfunnskritiske funksjoner

• Kohorter

• Flere på hjemmekontor

• Risikovurdering

• Hygienetiltak

Bildet er lånt fra FHI



Håndtering av covid-19 på skip

Tromsø Havn er etter IHR-forskriften §19 

utpekt havn for å ivareta særskilte oppgaver, 

for håndtere en alvorlig hendelse som kan ha 

betydning for internasjonal folkehelse.

10 stk. anløp med bekreftet smitte

2 stk. anløp med mistanke

IHR – Internasjonalt helseregulativ



• Ingen avvik med personskader. 
• Nestenulykke, nesten fall fra container under 

snømåking. 
• Flere tekniske feil på havnekran

• Blant annet feil på bremser
• Container i høyde flyttet seg pga. mye vind
• Andre avvik: Mindre mengder forurensing, større og 

mindre tekniske problemer containertruck og 
arbeidsbåt, innbrudd og hærverk på eiendom. 

Innmeldte avvik i 2020
Totalt innmeldt 26 avvik i 2020

Avvikstype HMS Organisasjon 
/ internt

ISPS Eiendeler Tjeneste / 
kunde

Annet

Antall 
avvik

11 3 4 3 2 3



Sykefravær 2020

Totalt: 5,0 %

Sykt barn dager: 0,5 %
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HMS aktiviteter i 2020

• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse)

• Beredskapsplan

• Risikovurdering: Arbeid i strømbu

• Kontinuerlig Covid-19 vurdering

• Løpende HMS-aktiviteter



Havnedirektøren orienterer 

Havnestyremøte 25.02.21 

TROMS HAVN TILRETTELEGGER FOR ETABLERING AV HARD ROCK CAFE TROMSØ (HRCT) PÅ 

HAVNETERMINALEN 

Avisen iTromsø har i to artikler denne uken omtalt den planlagte etableringen av Hard Rock Cafe 

(HRCT) på havneterminalen. Oppslagene indikerer at HRTC er blitt skadelidende som følge av at 

Tromsø Havn ikke har klargjort lokalene for restaurantdrift. Dette stemmer ikke. Tromsø Havn ønsker 

denne etableringen og arbeider konstruktivt med å tilrettelegge for prosjektet. Vi erfarer dessverre 

at pandemien har gjort det vanskeligere for HRCT å realisere restaurantkonseptet sitt på 

havneterminalen.  

Klargjøring av lokalene krever fullfinansiering  

Tromsø Havn har gjennom vedtak i havnestyret satt av 18 millioner kr på investeringsbudsjettet for å 

legge til rette for etableringen av HRCT.  

Å klargjøre et leieareal for restaurantdrift innebærer integrasjon av teknisk infrastruktur opp mot 

planløsning, innredning og funksjon. Dette arbeidet kan ikke startes opp før begge parter er klare til å 

realisere et konkret restaurantkonsept. Å starte klargjøringen av restaurantlokalene uten 

fullfinansiering er økonomisk uforsvarlig.  

Tromsø Havn opplever samarbeidet med HRCT som konstruktivt  

Premissene for prosjektet ble lagt i perioden før pandemien oppstod. Havna har fortløpende lagt til 

rette for HRCTs ønsker og behov. I forhold til de opprinnelige planene har prosjektet økt i omfang og 

kostnad. Pandemien har gitt vanskeligere rammebetingelsene for restaurantbransjen og HRCT har 

ytret ønske om at Tromsø Havn skal ta en større andel av investeringene. Fra havna sin side er 

investeringsrammen gitt. Som offentlig aktør må vi være påpasselig med å likebehandle våre kunder. 

Tromsø Havn opplever samarbeidet med HRCT som konstruktivt. Partene er i prosess og arbeider 

fortsatt med å finne løsninger for å realisere prosjektet.  

Politisering er utfordrende i pågående forhandlinger  

Som viktig tilrettelegger for næringsaktivitet, er det positivt at det er interesse rundt våre prosjekter 

og vårt samarbeid med næringslivet. Samtidig erfarer vi at det i noen tilfeller kan være vanskelig å gi 

presis informasjon til offentligheten når vi står midt i en forhandling. Når havnas forhandlinger blir 

politisert slik det kommer frem i avisoppslagene kan dette skape feilaktige forventninger til at en 

offentlig aktør enkelt kan fremskaffe ytterligere investeringsmidler.  

Jørn-Even Hanssen 

Havnedirektør 

Vedlegg til sak 9/21  


