
Tromsø Havn 

MØTEINNKALLING 

Utvalg: 

Møtested: 

Møtedato: 

Tid:  

TROMSØ HAVNESTYRE

ASKO Nord

27.05.2021 

11:30 - 13:30

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

SAKSLISTE 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

Tittel 

20/21 21/97 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021. 

21/21 21/118 

BUDSJETTERING OG BUDSJETTMYNDIGHET I HENHOLD TIL NY 

FORSKRIFT AV 7. JUNI 2019  

22/21 21/121 

FORSKRIFT OM BRUK AV KOMMUNENS SJØOMRÅDE I TROMSØ 

KOMMUNE, TROMS OG FINNMARK  

23/21 21/122 

FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT, TROMSØ KOMMUNE, TROMS 

OG FINNMARK  

24/21 21/119 

FULLMAKTSSTRUKTUR 

25/21 21/127 

NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2021 

26/21 21/129 

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.05.2021  

Tromsø, 20.05.2021 

Jarle Heitmann 

Styreleder 
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Tromsø Havn Sak  20/21 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021. 

Saksbehandler: Harriet Willassen Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 21/97 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/21 Tromsø Havnestyre 27.05.2021 

Protokoll fra havnestyremøtet 29.04.2021 legges til godkjenning av styret. 

Vedlegg: 

Protokoll fra havnestyremøtet 29.04.2021. 

Innstilling: 

Møteprotokoll fra 29.04.2021 godkjennes. 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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Tromsø Havn 
 

MØTEPROTOKOLL 

Tromsø Havnestyre 

Møtested: Digitalt via Teams 
Møtedato: 29.04.2021 
Tid:  12:00 - 14:18 

Til stede på møtet 

Medlemmer: 

Med møte og 
talerett: 

Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Ivar B. Prestbakmo, Grete 
Ovanger, Tor Arne Morskogen, Tina Sætrum og Barbara Vögele 

Forfall: 
Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen 

Innkalling: Godkjent 

Saksliste: Godkjent 

Sak 16/21 ble behandlet før sak 15/21. 

Barbara Vögele var forsinket og deltok i møtet fra kl.12.12 under behandling av sak 
15/21. 
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Side 2 av 5 

SAKSLISTE 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Tittel 
14/21 21/58 

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 25.03.2021.  

15/21 19/353 Unntatt offentlighet Offl. § 23 

16/21 20/241 
REVISJONSBERETNING 2020 

17/21 21/66 
ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2021- TROMSØ HAVN KF 

18/21 21/67 
FINANSRAPPORT  PR.  31. MARS 2021- TROMSØ HAVN KF 

19/21 21/96 
HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - 
MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.04.2021  
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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.
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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. 

 
 
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  
 
 

 

7



29.04.2021

1

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»

1

2

8



29.04.2021

2

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

3
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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

6
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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

7
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Tromsø Havn  Sak  21/21 
 

 

BUDSJETTERING OG BUDSJETTMYNDIGHET I HENHOLD TIL NY 

FORSKRIFT AV 7. JUNI 2019 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 211 &00  

Arkivsaksnr.: 21/118   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/21 Tromsø Havnestyre 27.05.2021 

 

 

 

Bakgrunn: 

Forskrift 2019-06-07-714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

kommuner og fylkeskommuner mv.er også gjeldende for foretak. 

Ikrafttredelse 01.01.2020. 

Særlige regler for kommunale foretak 

• Budsjett og regnskap skal deles i drift og investering etter reglene  

 i kapitel 2 

• Regnskapet skal føres etter reglene i kapitel 3 

• Regnskape skal avsluttes etter reglene i kapitel 4 

• Budsjettet og regnskapet skal inneholde oppstillinger etter reglene i kapitel 5 

 

o § 5-4 Bevilgningsoversikter – drift 

➢ Første ledd: Kan sammenlignes med driftsoversikten årsregnskap 2020 – 

Tromsø Havn 

➢ Andre ledd: Budsjettområder som bestemt av budsjettmyndighet (dvs. 

havnestyret) 

➢ Skal angi budsjettområder, og oppstillingen skal vise disse 

✓ inndeling 

✓ skal budsjettområdene gis som rammer eller være mer detaljerte 

✓ skal bevilgningene gis i form av brutto- eller nettobevilgninger 

 

o § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering 

➢ Første ledd: Kan sammenlignes med investeringsoversikt årsregnskap 

2020-Tromsø Havn 

➢ Andre ledd: Budsjettområder som bestemt av budsjettmyndighet (dvs. 

havnestyret)  

Kan sammenlingnes med detaljert investeringsoversikt, ref. årsregnskapet 

2020-Tromsø Havn 
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  Sak 21/21 

 

 

Drøfting: 

Havnestyret (budsjettmyndighet) må ta stilling til: 

• Hvilke budsjettområder ønsker de at foretaket skal rapportere på 

• Budsjettet må reflektere dette 

 

Per i dag budsjetteres det internt på utvalgte regnskapsposter på driftsavdelingene, 

administrasjon, maritim/teknisk og eiendom.  

Men det er ikke lagt opp komplette avdelings regnskap på tvers, dvs. at det ikke foretas 

internfakturering og overhead kostnader fordeles ikke. 

Summen av dette legges frem for havnestyret, som et overordnet budsjettområde. 

 I tillegg avlegges det budsjett for investeringer per tiltak. 

Med bakgrunn i strategisk styringsdokument, maritim næringsutvikling, det grønne 

skiftet organisasjon, effektivisering, lønnsomhet, måloppnåelser har administrasjonen 

tatt i bruk verktøy for blant annet målinger innen ulike segment, kunder og produkter for 

til enhver tid å følge opp lønnsomheten i foretaket.  

Administrasjonen anbefaler å bruke tid på målinger av de ulike produktene som vil gi et 

bedre grunnlag for budsjetteringen, og hva økonomirapporteringen (per kvartal) skal 

inneholde. I tillegg jobbes det med at Tromsø Havn skal bli mere prognosestyrt. 

I tillegg avlegges det rapport på vedtatte mål og tiltak i henhold til strategien. 

  

Vedlegg: Forskrift 2019-06-07-714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 

 

Innstilling: 
 

Tromsø Havnestyre vedtar følgende budsjettområder: 

1. Driftsbudsjett:  Drift Tromsø Havn KF 

2. Investeringsbudsjett: Investering per tiltak  

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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18.5.2021 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv - Lovdata

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714 1/18

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap
og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner
mv.

Dato FOR-2019-06-07-714

Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikrafttredelse 01.01.2020

Sist endret FOR-2020-06-23-1354

Endrer FOR-2000-12-15-1423, FOR-2000-12-15-1424, FOR-2006-08-24-1033

Gjelder for Norge

Hjemmel LOV-2018-06-22-83-§14-3, LOV-2018-06-22-83-§14-4, LOV-2018-06-22-83-§14-6, LOV-2018-06-22-
83-§14-8, LOV-2018-06-22-83-§14-9, LOV-2018-06-22-83-§31-4, FOR-2018-12-20-2063

Kunngjort 12.06.2019   kl. 15.40

Rettet 19.06.2019 (hjemmel)

Korttittel Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner
mv.

Kapitteloversikt: 

Kapittel 1. Virkeområde (§1-1)

Kapittel 2. Skillet mellom drift og investering (§§ 2-1 - 2-9)

Kapittel 3. Klassifisering og måling av eiendeler og gjeld, regnskapsføring av pensjon, virkninger av
endring i regnskapsprinsipp og bokføring (§§ 3-1 - 3-8)

Kapittel 4. Avslutning av årsregnskapet (§§ 4-1 - 4-6)

Kapittel 5. Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet.
Frister for oversendelse til departementet (§§ 5-1 - 5-16)

Kapittel 6. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale foretak (§§ 6-1 - 6-2)

Kapittel 7. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet (§§
7-1 - 7-5)

Kapittel 8. Særlige regler for interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap (§§ 8-1 - 8-
5)

Kapittel 9. Særlige regler for lånefond (§§ 9-1 - 9-5)

14

https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1354
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1423
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1424
https://lovdata.no/forskrift/2006-08-24-1033
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-6
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-8
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A731-4
https://lovdata.no/forskrift/2018-12-20-2063
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9


18.5.2021 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv - Lovdata

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714 2/18

Kapittel 10. Konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner (§§ 10-1 - 10-4)

Kapittel 11. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser (§§ 11-1 - 11-2)

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-3, § 14-4, § 14-6, § 14-8, § 14-9 og § 31-4. 
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 20. desember 2018 nr. 2063. 
Endret ved forskrifter 27 juni 2019 nr. 929 (delvis ikrafttredelse), 23 juni 2020 nr. 1354. 
Rettelser: 19.06.2019 (hjemmel).

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 2. Skillet mellom drift og investering

§ 1-1. Saklig virkeområde

Forskriften gjelder for
a) økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene og årsberetningen til kommuner og fylkeskommuner
b) årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen til kommunale og fylkeskommunale foretak etter

kommuneloven kapittel 9
c) årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen til interkommunale politiske råd etter kommuneloven

kapittel 18 og kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven kapittel 19
d) årsbudsjettet og årsregnskapet til lånefond etter kommuneloven § 14-14 tredje ledd
e) interkommunale styrer etter § 27 i kommuneloven av 1992 som i medhold av kommuneloven av 2018 §

31-2 første ledd ikke er omdannet til interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap.

§ 2-1. Inntekter og utgifter mv. i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og
driftsregnskapet

Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal omfatte
a) løpende inntekter
b) utgifter til drift
c) overføring til investering
d) bruk av og avsetninger til driftsfond
e) dekning av tidligere års merforbruk.

Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal også omfatte
a) utlån og mottatte avdrag på utlån når det følger av § 2-7
b) inntekter fra salg av aksjer når det følger av § 2-9.

§ 2-2. Inntekter og utgifter mv. i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet
og investeringsregnskapet

Økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet skal omfatte
a) utgifter til investeringer i anleggsmidler og inntekter knyttet til anskaffelser av anleggsmidler
b) inntekter fra salg av anleggsmidler og utgifter knyttet til salg av anleggsmidler
c) bruk av lån
d) utlån og mottatte avdrag på utlån
e) overføring fra drift
f) bruk av og avsetninger til investeringsfond
g) dekning av tidligere års udekket beløp.
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Økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet skal også omfatte
a) tilskudd til andres investeringer når det følger av § 2-4
b) avdrag på lån når det følger av § 2-5
c) utbytte og uttak av kapital fra selskaper når det følger av § 2-8.

§ 2-3. Vedlikehold og påkostninger på varige driftsmidler

Utgifter til vedlikehold av varige driftsmidler regnes som utgifter til drift. Utgifter til vesentlige og varige
påkostninger regnes som utgifter til investeringer i anleggsmidler.

§ 2-4. Tilskudd til andres investeringer

Tilskudd til andres investeringer regnes som utgifter til drift. Tilskudd til andres investeringer som kan
lånefinansieres etter kommuneloven § 14-16 første eller andre ledd eller kirkeloven § 15 sjette ledd, skal likevel
føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet hvis tilskuddet
finansieres av inntekter her.

§ 2-5. Avdrag på lån

Avdrag på lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-15 første eller andre ledd eller § 14-16 eller med
hjemmel i annen lov, regnes som utgifter til drift. I økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet
skal det føres avdrag på slike lån som samlet minst tilsvarer minimumsavdraget beregnet etter kommuneloven §
14-18. Avdrag på slike lån som overstiger minimumsavdraget, skal bare føres i økonomiplanens investeringsdel,
investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet, hvis avdraget finansieres av inntekter her.

Avdrag på lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-17 første ledd, føres i økonomiplanens
investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.

§ 2-6. Bruk av lån

Den delen av et lån som er brukt til å finansiere utgifter i regnskapsåret, føres i investeringsregnskapet. Den
delen av et lån som ikke er brukt, registreres på memoriakonto for ubrukte lånemidler.

Bruk av lån i investeringsregnskapet kan ikke være høyere enn det som er fastsatt i investeringsbudsjettet.

Bruk av lån kan ikke være høyere enn utgiftene i investeringsregnskapet som med hjemmel i lov kan
finansieres med lån.

Bruk av lån kan likevel være høyere enn det som følger av tredje ledd hvis bruken finansierer dekning av et
tidligere års udekket beløp i investeringsregnskapet, og hvis det udekkete beløpet knytter seg til utgifter som
med hjemmel i lov kan finansieres med lån.

§ 2-7. Sosiale utlån og næringsutlån

Sosiale utlån regnes som utgifter til drift. Næringsutlån regnes som utgifter til drift hvis utlånet finansieres
av løpende inntekter.

Mottatte avdrag på utlån som er ført i drift etter første ledd regnes som løpende inntekter.
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Kapittel 3. Klassifisering og måling av eiendeler og gjeld,
regnskapsføring av pensjon, virkninger av endring i
regnskapsprinsipp og bokføring

§ 2-8. Utbytte og uttak av kapital fra selskaper

Utdeling av resultater som er opptjent i selskapet i løpet av kommunens eller fylkeskommunens eiertid,
regnes som løpende inntekter.

Utdeling av innskutt kapital eller verdier som kommunen eller fylkeskommunen har betalt vederlag for,
føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.

§ 2-9. Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler

En andel av inntektene fra salg av aksjer som er klassifisert som finansielle anleggsmidler, regnes som
løpende inntekter.

Andelen som utgjør løpende inntekter etter første ledd, er den delen av salgsinntekten som gjenspeiler
resultatene som er opptjent i selskapet i løpet av kommunens eller fylkeskommunens eiertid, og som ved en
videreføring av eierskapet til aksjene kunne blitt utdelt og inntektsført i driften etter § 2-8 første ledd.

Beløpet etter andre ledd skal reduseres med utbyttet som eventuelt utbetales til kommunen eller
fylkeskommunen, hvis utbyttet inngår i beregningen etter andre ledd og inntektsføres i driften etter § 2-8 første
ledd.

§ 3-1. Klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler som er vesentlige og til varig eie, klassifiseres i balanseregnskapet som anleggsmidler. Andre
eiendeler klassifiseres som omløpsmidler.

Lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-15 første eller andre ledd, § 14-16, § 14-17 første ledd eller
kirkeloven § 15 sjette ledd, klassifiseres i balanseregnskapet som langsiktig gjeld. Annen gjeld klassifiseres som
kortsiktig gjeld.

§ 3-2. Måling av anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler måles til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives
etter § 3-4. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved et vesentlig og varig verdifall. Nedskrivningen
reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivningen faller bort.

Langsiktig gjeld måles til opptakskost. Langsiktig gjeld oppskrives ved en varig økning i forpliktelsen.
Langsiktig gjeld oppskrives likevel ikke ved renteendringer på lån. Oppskrivningen reverseres i den grad
grunnlaget for oppskrivningen faller bort.

§ 3-3. Måling av omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler måles til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle
omløpsmidler måles til virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld måles til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi.
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Ved sikring skal gevinst eller tap på et sikringsinstrument sammenstilles med tap eller gevinst på
sikringsobjektet.

§ 3-4. Avskrivninger av anleggsmidler

Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden til
anleggsmidlet. Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn

a) 5 år for IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner, og lignende
b) 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende
c) 20 år for brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende
d) 40 år for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap,

veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg,
pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende

e) 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende.

Avskrivningene skal være lineære, hvis ikke noe annet følger av god kommunal regnskapsskikk.

Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet.

Større varige driftsmidler som består av deler med ulik levetid, kan dekomponeres slik at delene av
driftsmidlet avskrives hver for seg. Ved dekomponering skal gjennomsnittlig avskrivningstid for de ulike delene
ikke være lengre enn det som følger av første ledd.

§ 3-5. Pensjonspremier, premieavvik, pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Årets pensjonspremie skal utgiftsføres i tråd med kommuneloven § 14-6 tredje ledd bokstav c.

Årets premieavvik er differansen mellom årets pensjonspremie og årets beregnete netto pensjonskostnad.
Årets premieavvik inntektsføres og balanseføres hvis pensjonspremien er større enn netto pensjonskostnad.
Årets premieavvik utgiftsføres og balanseføres hvis pensjonspremien er mindre enn netto pensjonskostnad.

Premieavviket som er balanseført etter andre ledd, skal fra og med påfølgende år tilbakeføres over syv år
med like årlige beløp. Premieavvik som oppsto i regnskapsårene 2011 til og med 2013 skal tilbakeføres over ti
år. Premieavvik som oppsto i regnskapsårene til og med 2010 skal tilbakeføres over femten år.

Et premieavvik som er balanseført etter andre ledd kan i stedet for tilbakeføring etter tredje ledd tilbakeføres
fullt ut i året etter at premieavviket oppsto.

Pensjonsmidlene klassifiseres som anleggsmidler i balanseregnskapet. Egenkapital i egen pensjonskasse
eller gjensidig livsforsikringsselskap skal ikke innregnes i pensjonsmidlene. Pensjonsmidlene måles til virkelig
verdi. Obligasjoner som holdes til forfall måles likevel til anskaffelseskost.

Pensjonsforpliktelsen klassifiseres som langsiktig gjeld i balanseregnskapet. Pensjonsforpliktelsene måles
til nåverdien av opptjente fremtidige pensjonsytelser.

Estimatavvik for pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene, og virkningen av planendringer på
pensjonsforpliktelsene, regnskapsføres kun i balansen.

§ 3-6. Forutsetningene for beregning av netto pensjonskostnad, pensjonsmidlene og
pensjonsforpliktelsene

Beregningene av netto pensjonskostnad, pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene etter § 3-5 skal gjøres
på grunnlag av de økonomiske forutsetningene som departementet fastsetter og på grunnlag av anerkjente
aktuarmessige forutsetninger. De aktuarmessige forutsetningene kan inneholde sikkerhetsmarginer.
Departementet kan fastsette nærmere aktuarmessige forutsetninger.
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Kapittel 4. Avslutning av årsregnskapet

Departementet fastsetter tidspunktet for implementering av endringer i aktuarmessige forutsetninger hvis
endringene har vesentlig betydning for måling av netto pensjonskostnad, pensjonsmidlene eller
pensjonsforpliktelsene. Departementet fastsetter også tidspunktet for implementering av planendringer i
beregningene av netto pensjonskostnad, pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene.

§ 3-7. Virkninger av endring av regnskapsprinsipp

Virkninger av endring av regnskapsprinsipp føres direkte mot egenkapitalen. Virkninger som påvirker
arbeidskapitalen, føres mot konto for prinsippendringer. Virkninger som påvirker anleggsmidler eller langsiktig
gjeld, føres mot kapitalkonto.

§ 3-8. Bokføring

For virksomhet som er bokføringspliktig etter kommuneloven § 14-6 femte ledd, skal pliktig
regnskapsrapportering etter bokføringsloven § 3 omfatte regnskapsrapportering etter kommuneloven § 14-6, §
14-8 og § 16-1.

Hvis kontantsalg i en avgrenset virksomhet er mindre enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et
regnskapsår, kan kravene i bokføringsforskriften § 5-3-2 fravikes for denne virksomheten. Hvis
bokføringsforskriften § 5-3-2 fravikes, skal kontantsalget dokumenteres etter reglene i bokføringsforskriften
delkapittel § 5-4 så langt de passer. Første og andre punktum gjelder ikke for virksomhet som er
bokføringspliktig etter bokføringsloven § 2 andre ledd.

§ 4-1. Regnskapsføring av budsjettdisposisjoner

Ved avslutningen av regnskapet skal bruk av og avsetning til disposisjonsfond og ubundet investeringsfond,
overføring fra drift til investering og dekning av tidligere års merforbruk og udekket beløp regnskapsføres i
samsvar med budsjettet. I tillegg regnskapsføres bruk av og avsetning til disposisjonsfond og ubundet
investeringsfond og overføring fra drift til investering som er vedtatt av underordnet organ.

Overføring fra drift til investering skal likevel reduseres hvis det er nødvendig for å unngå avsetning av
løpende inntekter på investeringsfond.

Bruk av lån skal reduseres i forhold til budsjettert beløp så langt det følger av § 2-6.

§ 4-2. Strykninger av budsjettdisposisjoner og bruk av disposisjonsfond ved merforbruk
i driftsregnskapet

Hvis driftsregnskapet viser et merforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal merforbruket
reduseres så mye som mulig ved å

a) stryke overføring til investering
b) stryke avsetning til disposisjonsfond
c) stryke inndekning av tidligere års merforbruk.

Overføring av midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, kan likevel ikke strykes etter
bokstav a. Strykninger etter bokstav a og b gjennomføres så mye som mulig før det foretas strykninger etter
bokstav c.

Hvis regnskapet fortsatt viser et merforbruk etter strykningene, skal merforbruket reduseres ytterligere ved
bruk av disposisjonsfond, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet. Den delen av disposisjonsfondet som i
det opprinnelige budsjettvedtaket for året etter regnskapsåret brukes til å finansiere driftsbudsjettet, kan likevel
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Kapittel 5. Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i
økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet. Frister for
oversendelse til departementet

ikke brukes til å redusere merforbruket. Et merforbruk som ikke kan reduseres etter første punktum, fremføres
til inndekning etter kommuneloven § 14-11 eller § 14-12.

§ 4-3. Strykninger av budsjettdisposisjoner og avsetning til disposisjonsfond ved
mindreforbruk i driftsregnskapet

Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal
mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond.

Hvis regnskapet fortsatt viser et mindreforbruk etter strykningene, skal mindreforbruket dekke inn
eventuelle tidligere års merforbruk. Et mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk skal avsettes til
disposisjonsfond.

§ 4-4. Bruk av disposisjonsfond ved tidligere års merforbruk

Hvis balanseregnskapet viser et merforbruk fra tidligere år etter at disposisjonene i § 4-2 eller § 4-3 er
gjennomført, skal merforbruket dekkes inn ved bruk av midler på disposisjonsfond, så lenge det er tilgjengelige
midler på fondet som ikke er skjermet etter § 4-2 andre ledd andre punktum.

§ 4-5. Strykninger av budsjettdisposisjoner ved udekket beløp i investeringsregnskapet

Hvis investeringsregnskapet viser et udekket beløp etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal det
udekkete beløpet reduseres så mye som mulig ved å stryke avsetninger til ubundet investeringsfond.

Hvis regnskapet fortsatt viser et udekket beløp etter strykningene, skal det udekkete beløpet føres opp til
dekning på investeringsbudsjettet i det året som regnskapet legges fram.

§ 4-6. Strykninger av budsjettdisposisjoner og avsetning til ubundet investeringsfond
ved udisponert beløp i investeringsregnskapet

Hvis investeringsregnskapet viser et udisponert beløp etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal det
udisponerte beløpet reduseres så mye som mulig ved å

a) stryke overføring fra drift
b) stryke bruk av lån
c) stryke bruk av ubundet investeringsfond.

Hvis regnskapet fortsatt viser et udisponert beløp etter strykningene, skal det udisponerte beløpet avsettes til
ubundet investeringsfond.

§ 5-1. Oppstillinger i økonomiplanen og årsbudsjettet

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde oppstillingene som nevnt i § 5-4 til § 5-7. Oppstillingene
etter § 5-4 til § 5-6 skal også vise beløp for det forrige budsjettåret og det sist vedtatte årsregnskapet.
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Første ledd gjelder tilsvarende for innstillingene til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett. Oppstillingen
etter § 5-6 kan likevel utarbeides etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet er vedtatt.

§ 5-2. Oppstillinger og noteopplysninger i årsregnskapet

Årsregnskapet skal inneholde oppstillingene som nevnt i § 5-4 til § 5-6 og § 5-8 til § 5-9. Oppstillingene
etter § 5-4 til § 5-6 skal også vise beløp for det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet, det regulerte årsbudsjettet og
det forrige årsregnskapet. Oppstillingen etter § 5-8 skal også vise beløpene for det forrige årsregnskapet.

Årsregnskapet skal inneholde noteopplysningene som nevnt i § 5-10 til § 5-15.

Første og andre ledd gjelder tilsvarende for avleggelsen av årsregnskapet og innstillingen til vedtak om
årsregnskap.

0 Endret ved forskrift 23 juni 2020 nr. 1354.

§ 5-3. Spesifisering av poster

I oppstillingene etter § 5-4 til § 5-6 og § 5-8 til § 5-9 kan det foretas en oppdeling av poster eller tilføyelse
av poster som ikke framgår av oppstillingsplanene. Det skal foretas en oppdeling av poster eller tilføyelse av
poster når vesentlige forhold tilsier det.

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift

Inntektene som ikke knytter seg til bestemte formål i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og
driftsregnskapet, og disponeringen av disse inntektene, skal stilles opp slik:

1. Rammetilskudd
2. Inntekts- og formuesskatt
3. Eiendomsskatt
4. Andre generelle driftsinntekter
5. Sum generelle driftsinntekter
6. Sum bevilgninger drift, netto
7. Avskrivninger
8. Sum netto driftsutgifter
9. Brutto driftsresultat

10. Renteinntekter
11. Utbytter
12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
13. Renteutgifter
14. Avdrag på lån
15. Netto finansutgifter
16. Motpost avskrivninger
17. Netto driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
18. Overføring til investering
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
21. Dekning av tidligere års merforbruk
22. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
23. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

Første punktum er ikke til hinder for at renter og avdrag i stedet kan inngå i bevilgningene etter andre ledd. I
økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet kan postene 7 til 9 og 16 utelates.
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Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel og driftsbudsjettet skal stilles opp
i samsvar med det som er bestemt av det organet som har budsjettmyndigheten. Nettosummen av bevilgningene
skal tilsvare beløpet på post 6 i oppstillingen etter første ledd.

Årsregnskapet skal inneholde en tilsvarende oppstilling som nevnt i andre ledd.

0 Endret ved forskrift 23 juni 2020 nr. 1354.

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Utgiftene, inntektene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel,
investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet, skal stilles opp slik:

1. Investeringer i varige driftsmidler
2. Tilskudd til andres investeringer
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
4. Utlån av egne midler
5. Avdrag på lån
6. Sum investeringsutgifter
7. Kompensasjon for merverdiavgift
8. Tilskudd fra andre
9. Salg av varige driftsmidler

10. Salg av finansielle anleggsmidler
11. Utdeling fra selskaper
12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler
13. Bruk av lån
14. Sum investeringsinntekter
15. Videreutlån
16. Bruk av lån til videreutlån
17. Avdrag på lån til videreutlån
18. Mottatte avdrag på videreutlån
19. Netto utgifter videreutlån
20. Overføring fra drift
21. Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
22. Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
23. Dekning av tidligere års udekket beløp
24. Sum overføring fra drift og netto avsetninger
25. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)

Bevilgningene til investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer
og andeler, og utlån av egne midler, skal stilles opp i samsvar med det som er bestemt av det organet som har
budsjettmyndigheten. Oppstillingen av bevilgningene skal inneholde bruttobeløp. Bruttobeløpene til henholdsvis
investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler, og utlån av
egne midler, skal tilsvare beløpene på postene 1 til 4 i oppstillingen etter første ledd.

Årsregnskapet skal inneholde en tilsvarende oppstilling som nevnt i andre ledd.

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Inntektene, utgiftene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og
driftsregnskapet, skal stilles opp etter art slik:

1. Rammetilskudd
2. Inntekts- og formuesskatt
3. Eiendomsskatt
4. Andre skatteinntekter
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten
6. Overføringer og tilskudd fra andre
7. Brukerbetalinger
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8. Salgs- og leieinntekter
9. Sum driftsinntekter

10. Lønnsutgifter
11. Sosiale utgifter
12. Kjøp av varer og tjenester
13. Overføringer og tilskudd til andre
14. Avskrivninger
15. Sum driftsutgifter
16. Brutto driftsresultat
17. Renteinntekter
18. Utbytter
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
20. Renteutgifter
21. Avdrag på lån
22. Netto finansutgifter
23. Motpost avskrivninger
24. Netto driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
25. Overføring til investering
26. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
27. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
28. Dekning av tidligere års merforbruk
29. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
30. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

§ 5-7. Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen
og årsbudsjettet

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over den årlige utviklingen i gjeld og andre
vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden.

§ 5-8. Balanseregnskapet

Eiendeler, egenkapital og gjeld skal stilles opp slik:
 

Eiendeler
A. Anleggsmidler

I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler

II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Utlån

III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler

B. Omløpsmidler
I. Bankinnskudd og kontanter

II. Finansielle omløpsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Sertifikater
4. Derivater

III. Kortsiktige fordringer
1. Kundefordringer
2. Andre kortsiktige fordringer
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3. Premieavvik
Sum eiendeler
 
Egenkapital og gjeld

C. Egenkapital
I. Egenkapital drift

1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond
3. Merforbruk i driftsregnskapet

II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
2. Bundne investeringsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet

III. Annen egenkapital
1. Kapitalkonto
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering

D. Langsiktig gjeld
I. Lån

1. Gjeld til kredittinstitusjoner
2. Obligasjonslån
3. Sertifikatlån

II. Pensjonsforpliktelse
E. Kortsiktig gjeld

I. Kortsiktig gjeld
1. Leverandørgjeld
2. Likviditetslån
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik

Sum egenkapital og gjeld
F. Memoriakonti

I. Ubrukte lånemidler
II. Andre memoriakonti

III. Motkonto for memoriakontiene

§ 5-9. Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1 til § 4-4 skal for driftsregnskapet stilles opp slik:
1. Netto driftsresultat
2. Sum budsjettdisposisjoner
3. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
4. Strykning av overføring til investering
5. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond
6. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk
7. Strykning av bruk av disposisjonsfond
8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
9. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger

10. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk
11. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk
12. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond
13. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

De av postene 4 til 7 og 9 til 12 som ikke er aktuelle, utelates.

Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1, § 4-5 og § 4-6, skal for investeringsregnskapet stilles
opp slik:

1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån
2. Sum budsjettdisposisjoner
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3. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)
4. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond
5. Strykning av overføring fra drift
6. Strykning av bruk av lån
7. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond
8. Udisponert beløp etter strykninger
9. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond

10. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).
De av postene 4 til 9 som ikke er aktuelle, utelates.

§ 5-10. Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i
regnskapsprinsipp

I noter til årsregnskapet skal det alltid gis følgende opplysninger, så langt opplysningene er aktuelle:
a) Det skal opplyses om hva arbeidskapitalen er ved inngangen av året, årets endring i arbeidskapitalen, og

hva arbeidskapitalen er ved utgangen av året. Årets endring i arbeidskapitalen skal spesifiseres med netto
driftsresultat, netto utgifter i investeringsregnskapet, endring i ubrukte lånemidler og virkningen av
endring i regnskapsprinsipp.

b) Årets endring i kapitalkonto skal spesifiseres med årets endring i bokført verdi av anleggsmidlene og
langsiktig gjeld, endring i ubrukte lånemidler og virkningen av endring i regnskapsprinsipp.

c) Det skal opplyses om vesentlige endringer i regnskapsprinsipp. Det skal også opplyses om vesentlige
endringer i regnskapsestimater og om vesentlige korrigeringer av tidligere års feil.

§ 5-11. Faste noteopplysninger om eiendeler

I noter til årsregnskapet skal det alltid gis følgende opplysninger, så langt opplysningene er aktuelle:
a) For hver gruppe av varige driftsmidler skal det opplyses om avskrivningsperioder. For hver gruppe av

varige driftsmidler skal det også opplyses om balanseført verdi ved inngangen av året, årets tilgang,
avgang, avskrivninger, nedskrivninger og eventuelle reverseringer av nedskrivninger, og balanseført verdi
ved utgangen av året. Leide varige driftsmidler som er balanseført, skal spesifiseres hvis leieavtalen er
vesentlig. Det skal i tillegg opplyses om årsaken til vesentlige nedskrivninger og eventuelle reverseringer
av slike.

b) For aksjer og andeler under finansielle anleggsmidler skal det for hvert selskap opplyses om eierandelen
og balanseført verdi ved utgangen av regnskapsåret. Det skal også opplyses om vesentlige endringer i
eierandeler. Det skal i tillegg opplyses om vesentlige nedskrivninger, og eventuelle reverseringer av slike,
og årsaken til dette.

c) For utlån under finansielle anleggsmidler skal det for hvert utlån opplyses om lånets størrelse, hvem som
er låntaker, og om utlånet er finansiert med egne midler eller med lån etter kommuneloven § 14-17 første
ledd. Utlån til samme låntaker kan angis samlet. Utlån til privatpersoner kan også angis samlet. Det skal i
tillegg opplyses om vesentlige tap på utlån.

d) For markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal det opplyses om sum anskaffelseskost, balanseført verdi
ved inngangen av året, årets resultatførte verdiendring og balanseført verdi ved utgangen av året. Første
punktum gjelder tilsvarende for derivater som ikke regnskapsføres etter reglene om sikring i § 3-3 tredje
ledd.

e) Det skal opplyses om hvilke finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som regnskapsføres etter
reglene om sikring, hva som er tilhørende sikringsobjekter, formålet med sikringen og sikringens varighet.

§ 5-12. Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser

I noter til årsregnskapet skal det alltid gis følgende opplysninger, så langt opplysningene er aktuelle:
a) For lån skal det opplyses om hvor mye som gjelder lån til henholdsvis egne investeringer, andres

investeringer, innfrielse av kausjoner og videreutlån. Leieforpliktelser som er balanseført skal spesifiseres
hvis forpliktelsen er vesentlig. Det skal også opplyses om gjennomsnittlig løpetid og rente. Det skal i
tillegg opplyses om verdien på lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram.
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b) Det skal opplyses om størrelsen på minimumsavdraget beregnet etter kommuneloven § 14-18 første ledd.
Det skal også opplyses om sum avskrivninger, verdien på lånegjelden og verdien på de varige
driftsmidlene som ligger til grunn for beregningen. Hvis mottatte avdrag på videreutlån er brukt til å
betale avdrag på lån til formål som nevnt i § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal det opplyses om
beløpet og hvordan minimumsavdraget er korrigert for dette.

c) Det skal opplyses om årets pensjonspremier, netto pensjonskostnad og premieavvik, og om årets
amortiseringskostnader og samlet pensjonskostnad. Det skal også opplyses om hvilke
amortiseringsperioder som benyttes for amortisering av premieavvik. Det skal i tillegg opplyses om
størrelsen på bruk av premiefond i året og midler på premiefond ved utgangen av året. Årets netto
pensjonskostnad og årets endring i pensjonsmidler og brutto pensjonsforpliktelse skal spesifiseres. Det
skal opplyses om hvilke beregningsforutsetninger som er brukt.

d) For hver garanti skal det opplyses om hvem garantien er stilt for, type garanti, godkjent garantiramme,
opprinnelig garantiansvar og gjenstående garantiansvar ved utgangen av regnskapsåret, og når
garantiansvaret utløper. Garantier som gjelder privatpersoner kan summeres og opplyses samlet. Hvis en
garanti er innfridd eller det er sannsynlig at en garanti må innfris, skal det opplyses om hvilken garanti det
gjelder og innfrielsesbeløpet.

§ 5-13. Faste noteopplysninger om andre forhold

I noter til årsregnskapet skal det alltid gis følgende opplysninger, så langt opplysningene er aktuelle:
a) For bundne fond som er vesentlige, skal det opplyses om hvilket formål fondet er bundet til. Det skal også

opplyses om årets avsetning til eller bruk av fondet og størrelsen på fondet ved utgangen av året. Hvis det
ikke har vært brukt av fondet i regnskapsåret, skal det i tillegg opplyses om årsaken til dette.

b) For gebyrer som etter lov eller forskrift ikke skal være større enn selvkost, skal det for hvert gebyrområde
opplyses om gebyrinntekter, beregnet selvkost, selvkostresultat, avsetning til eller bruk av selvkostfondet,
eventuelt dekning av fremført underskudd fra tidligere år eller fremføring av årets underskudd til dekning
i senere år. Det skal også opplyses om størrelsen på selvkostfondet, eventuelt akkumulert underskudd, ved
utgangen av året.

c) For inntekter fra salg av aksjer som er klassifisert som finansielle anleggsmidler, skal det opplyses om
beløpet som er ført i henholdsvis investeringsregnskapet og driftsregnskapet.

d) Det skal opplyses om ytelser til ledende personer i virksomheten.
e) Det skal opplyses om godtgjørelser til revisor, fordelt på regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,

eierskapskontroll og rådgivning.

§ 5-14. Separat resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs

Hvis fylkeskommunen har skoler som tilbyr maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs i markedet, skal
det i note til fylkeskommunens årsregnskap gis resultatoppstillinger for slike kurs og for skolens ordinære
opplæringsvirksomhet.

Det skal også opplyses om prinsippene for fordelingen av inntekter og kostnader mellom virksomhetene, og
om begrunnelsen for prinsippene som er valgt. Prinsippene skal være konsekvente og objektive, og gjenspeile
skolens økonomiske og organisatoriske struktur. Prinsippene skal også være slik at kursvirksomheten dekker alle
kostnadene knyttet til sin virksomhet, herunder alle variable kostnader og en forholdsmessig andel av skolens
faste kostnader.

§ 5-15. Andre noteopplysninger i årsregnskapet og krav om nummerering av notene

Det skal også gis noteopplysninger om andre forhold hvis opplysningene ikke framgår av årsregnskapet for
øvrig og er vesentlige for vurderingen av den økonomiske utviklingen og stillingen. Det skal også gis
noteopplysninger om andre forhold når det følger av annen lov eller forskrift.

Notene skal nummereres. I oppstillingene i årsregnskapet skal det så langt som mulig gis henvisninger fra
regnskapsposter til tilhørende note.
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Kapittel 6. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale
foretak

Kapittel 7. Særlige regler for kommunale og fylkeskommunale
foretak som driver næringsvirksomhet

§ 5-16. Frister for oversendelse av økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og
årsberetningen til departementet

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal sammen med saksdokumentene fra det innstillende organet sendes til
departementet snarest mulig og senest 30 dager etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet er vedtatt.
Oppstillingen etter § 5-6 skal sendes til departementet snarest mulig, og senest 1. mars i det året som budsjettet
gjelder for.

Årsregnskapet og årsberetningen skal sammen med saksdokumentene fra det innstillende organet,
revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen sendes til departementet
snarest mulig og senest 30 dager etter at årsregnskapet og årsberetningen er vedtatt.

§ 6-1. Unntak fra kravene til oppstillinger i årsbudsjettet og årsregnskapet i kapittel 5

Kommunale og fylkeskommunale foretak kan i oppstillingene etter § 5-4 til § 5-6 og § 5-8 slå sammen
uvesentlige poster med andre poster, og utelate poster som ikke er aktuelle.

§ 6-2. Særlige noteopplysninger i årsregnskapet

I tillegg til noteopplysningene som nevnt i § 5-10 til § 5-15 skal årsregnskapet til kommunale og
fylkeskommunale foretak inneholde noter med følgende opplysninger:

a) Hvor stor andel av foretakets inntekter som kommer fra egen kommune eller fylkeskommune, og hvor
stor andel av foretakets inntekter som kommer fra andre.

b) Overføringer fra kommunekassen eller fylkeskommunekassen som er foretatt for å dekke inn et
merforbruk i foretaket.

§ 7-1. Årsregnskap etter regnskapsloven

Et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak kan utarbeide årsregnskapet etter regnskapsloven hvis
foretaket driver næringsvirksomhet og hvis det i vedtektene til foretaket er gitt adgang til å følge
regnskapsloven. Kommunale og fylkeskommunale foretak skal utarbeide årsregnskapet etter regnskapsloven når
det følger av annen lov eller forskrift.

Hvis foretaket utarbeider årsregnskapet etter regnskapsloven, gjelder bestemmelsene i § 7-2 til § 7-5. Hvis
det følger av annen lov eller forskrift at foretaket skal utarbeide årsberetningen etter regnskapsloven, gjelder
likevel ikke § 7-4. Bestemmelsene i § 2-1 til § 5-15 og § 6-1 til § 6-2 i forskriften her og kommuneloven § 14-6
andre til fjerde ledd gjelder ikke.

§ 7-2. Årsbudsjettets innhold

Årsbudsjettet kan tilpasses den virksomheten som drives. Årsbudsjettet skal inneholde en resultatoppstilling
som nevnt i regnskapsloven § 6-1 eller § 6-1a og en oppstilling av investeringsutgiftene og finansieringen av
disse. Oppstillingene skal vise beløp for budsjettåret, det forrige budsjettåret og det sist vedtatte årsregnskapet.
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Kapittel 8. Særlige regler for interkommunale politiske råd og
kommunale oppgavefellesskap

Årsbudsjettet skal også inneholde en oversikt over foretakets utvikling i gjeld og andre vesentlige
langsiktige forpliktelser, og angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret samt størrelsen på foretakets
avdrag på lån.

§ 7-3. Årsregnskapets innhold

Årsregnskapet skal utarbeides etter regnskapsloven kapittel 3 til 7. Årsregnskapet skal i tillegg inneholde en
oppstilling av investeringsutgiftene og finansieringen av disse. Årsregnskapet skal også inneholde
noteopplysninger som nevnt i § 5-12 første ledd bokstav b og § 6-2 første ledd bokstav a og b. I note skal det
også opplyses om størrelsen på foretakets avdrag på lån.

Oppstillingen av resultatregnskapet etter regnskapsloven § 6-1 eller § 6-1a og oppstillingen av
investeringsutgiftene og finansieringen skal vise beløp for regnskapsåret, det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet,
det regulerte årsbudsjettet og det forrige årsregnskapet.

§ 7-4. Årsberetningens innhold

Årsberetningen skal utarbeides etter kommuneloven § 14-7.

§ 7-5. Inndekning av merforbruk

Tidligere års merforbruk skal dekkes inn etter kommuneloven § 14-12 første og andre ledd. Som
merforbruk regnes negativ egenkapital i foretaket målt etter regnskapslovens regler.

§ 8-1. Unntak fra kravene til oppstillinger i årsbudsjettet og årsregnskapet i kapittel 5

Interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap kan i oppstillingene etter § 5-4 til § 5-6 og
§ 5-8 slå sammen uvesentlige poster med andre poster, og utelate poster som ikke er aktuelle.

§ 8-2. Særlige noteopplysninger i årsregnskapet

I tillegg til noteopplysningene som nevnt i § 5-10 til § 5-15 skal årsregnskapet til interkommunale politiske
råd og kommunale oppgavefellesskap inneholde noter med følgende opplysninger:

a) Hvor stor andel av samarbeidets inntekter som kommer fra deltakerkommunene, og hvor stor andel av
samarbeidets inntekter som kommer fra andre.

b) Overføringer fra deltakerkommunene som er foretatt for å dekke inn et merforbruk i samarbeidet.

§ 8-3. Unntak fra kravet om eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

Interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap som ikke er et eget rettssubjekt, og som har
forventete brutto driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner i budsjettåret, kan unnlate å utarbeide eget
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven § 14-8 første ledd første og andre punktum. Første
punktum gjelder bare hvis det er fastsatt i samarbeidsavtalen at samarbeidet kan unnlate å utarbeide eget
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Kapittel 9. Særlige regler for lånefond

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Hvis samarbeidet ikke utarbeider eget årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning, gjelder § 8-4, men ikke kommuneloven § 14-8 første ledd tredje punktum, § 14-8 andre ledd, § 14-
12 og § 24-1 fjerde ledd.

§ 8-4. Særlige regler når det ikke utarbeides eget årsbudsjett og årsregnskap

Inntektene til det interkommunale politiske rådet eller det kommunale oppgavefellesskapet, og
disponeringen av inntektene, skal inngå i årsbudsjettet og årsregnskapet til kontorkommunen.

Den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet skal i årsbudsjettet til kontorkommunen føres opp
som en egen bevilgning i bevilgningsoversiktene etter § 5-4 andre ledd og § 5-5 andre ledd. Representantskapet
i samarbeidet fastsetter den nærmere fordelingen av bevilgningen i et detaljbudsjett.

Samarbeidets inntekter og utgifter skal i årsregnskapet til kontorkommunen føres opp i
bevilgningsoversiktene etter § 5-4 andre ledd og § 5-5 andre ledd med samme detaljeringsnivå som bevilgningen
i kontorkommunens årsbudsjett. Den nærmere fordelingen av inntekter og utgifter skal forelegges
representantskapet i et detaljregnskap på samme detaljeringsnivå som detaljbudsjettet.

§ 8-5. Unntak fra plikten til å oversende årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen
til departementet

Plikten til å oversende årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen i kommuneloven § 14-3 femte ledd, jf.
§ 5-16 i forskriften her, gjelder ikke for interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap.

§ 9-1. Lånefondets årsbudsjett og årsregnskap

Årsbudsjettet og årsregnskapet til kommunens eller fylkeskommunens lånefond opprettet etter
kommuneloven § 14-14 tredje ledd skal bare omfatte transaksjoner som er knyttet til lån som tas opp til
lånefondet og til utlån som gis fra lånefondet til virksomheter som er en del av kommunen eller
fylkeskommunen som rettssubjekt.

§ 9-2. Mottatte avdrag på lån i lånefondets årsbudsjett og årsregnskap

Lånefondet skal føre mottatte avdrag på utlån i drift. Første punktum gjelder ikke hvis lånefondets låntaker
har ført avdraget i investering.

§ 9-3. Unntak fra kravene til oppstillinger i årsbudsjettet og årsregnskapet i kapittel 5

Lånefondet kan i oppstillingene etter § 5-5, § 5-6 og § 5-8 slå sammen uvesentlige poster med andre poster,
og utelate poster som ikke er aktuelle.

Oppstillingskravene i § 5-4 og § 5-7 gjelder ikke for lånefondet.

§ 9-4. Særlige noteopplysninger i lånefondets årsregnskap
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Kapittel 10. Konsolidert årsregnskap for kommuner og
fylkeskommuner

I tillegg til noteopplysningene som nevnt i § 5-10 til § 5-15 skal det i note til lånefondets årsregnskap
opplyses om overføringer fra kommunekassen eller fylkeskommunekassen som er foretatt for å dekke inn et
merforbruk i lånefondet.

§ 9-5. Inndekning av merforbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i
investeringsregnskapet

Et merforbruk i driftsregnskapet til lånefondet skal dekkes inn året etter at merforbruket oppsto.

Hvis et merforbruk i driftsregnskapet til lånefondet ikke er fullt ut dekket inn i regnskapet i året etter at
merforbruket oppsto, gjelder kommuneloven § 14-12 andre ledd tilsvarende for kommunekassen eller
fylkeskommunekassen.

Et udekket beløp i investeringsregnskapet til lånefondet skal føres opp til dekning på lånefondets
investeringsbudsjett året etter at det oppsto.

§ 10-1. Konsolidering

Det konsoliderte årsregnskapet etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d skal vise kommunen eller
fylkeskommunen som én økonomisk enhet.

Det konsoliderte årsregnskapet utarbeides ved å slå sammen årsregnskapene til de enhetene som skal inngå i
konsolideringen. Transaksjonene og mellomværendene mellom enhetene skal elimineres, men bare så langt det
følger av god kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet til kommunale og fylkeskommunale foretak som fører
regnskap etter regnskapsloven, skal omarbeides før konsolideringen så langt det er nødvendig etter god
kommunal regnskapsskikk.

Reglene om årsavslutning i kapittel 4 gjelder ikke for det konsoliderte årsregnskapet.

0 Endret ved forskrift 23 juni 2020 nr. 1354.

§ 10-2. Unntak fra kravene til oppstillinger i årsregnskapet i kapittel 5

Oppstillingene av det konsoliderte årsregnskapet etter § 5-5 første ledd, § 5-6 og § 5-8 skal vise beløp for
årets regnskap og det forrige årsregnskapet.

Oppstillingskravene i § 5-4, § 5-5 andre ledd og § 5-9 gjelder ikke for det konsoliderte årsregnskapet.

§ 10-3. Unntak fra kravet om konsolidering

Interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er et eget rettssubjekt og som fører
eget regnskap, kan utelates fra konsolideringen hvis dette ikke har betydning for vurderingen av kommunens
eller fylkeskommunens økonomiske utvikling og stilling. Hvis det er flere enheter som hver for seg kan utelates
etter første punktum, skal enhetene likevel tas med i konsolideringen så langt det er nødvendig for vurderingen
av kommunens eller fylkeskommunens økonomiske utvikling og stilling.

§ 10-4. Særlige noteopplysninger i det konsoliderte årsregnskapet
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Kapittel 11. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

I tillegg til noteopplysningene som nevnt i § 5-10 til § 5-15, skal det konsoliderte årsregnskapet inneholde
noter med følgende opplysninger:

a) Hvilke enheter som inngår i det konsoliderte regnskapet.
b) Hvilke enheter som eventuelt er utelatt etter § 10-3.
c) Hvilke enheter som har kommet til eller som har gått ut av det konsoliderte regnskapet siden forrige

regnskapsår.
d) Regnskapsopplysninger om enheter som nevnt i bokstav b og c, hvis dette har vesentlig betydning for

vurderingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomiske utvikling og stilling.
e) Andelen av inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld eller egenkapital som er knyttet til de øvrige

deltakerkommunene i interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefelleskap som ikke er eget
rettssubjekt, hvis dette har vesentlig betydning for vurderingen av kommunens eller fylkeskommunens
økonomiske utvikling og stilling.

I det konsoliderte årsregnskapet kan noteopplysninger som nevnt i § 5-10 til § 5-14 utelates så langt det er i
samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

§ 11-1. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020. § 11-2 trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:
a) Forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner).
b) Forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og

fylkeskommuner).
c) Forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og

fylkeskommunale foretak.

0 Endret ved forskrift 27 juni 2019 nr. 929.

§ 11-2. Overgangsregler

Økonomiplanen for perioden 2020 til 2023 og årsbudsjettet for 2020 skal utarbeides og vedtas innen
utgangen av 2019 i samsvar med reglene i denne forskriften.

Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og vedtas i 2020 i samsvar med reglene i forskrift 15. desember 2000
nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) og forskrift 24. august 2006 nr.
1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Kommuneloven § 14-8 og forskriften kapittel 2 til 5, 8 og 10 gjelder tilsvarende for interkommunale styrer
etter § 27 i kommuneloven av 1992 som i medhold av kommuneloven av 2018 § 31-2 første ledd ikke er
omdannet til interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap.
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/21 Tromsø Havnestyre 27.05.2021 

 

 
Bakgrunn: 

 

I henhold til forskrift om overgangsregler og oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov 16.april 

2009 nr. 19 om havner og farvann § 5, oppheves forskrifter om orden i og bruk av farvannet som 

kommunen har gitt, fra og med 1.januar 2021. 

Dette innebærer at forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Tromsø kommune, Troms av 

3.januar 2017 nr. 2516, ble opphevet 1.januar 2021. 

Havne- og farvannsloven § 9 angir uttømmende hva det kan gis forskrift om etter bestemmelsen. 

Forslaget til ny forskrift, er så langt det har latt seg gjøre, en videreføring av tidligere forskrift. 

 

 

Drøfting: 

 

Høring 

Den 26.januar 2021 sendte Tromsø Havn KF «Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Tromsø 

kommune, Troms og Finnmark» på høring til følgende institusjoner og organisasjoner: 

• AS Slepebåtene 

• Avdeling for bymiljø Tromsø kommune 

• Balsfjord kommune 

• Bring Cargo Tromsø 

• Bukser og Berging AS 

• Byggesakskontoret Tromsø kommune 

• Cruise Norway AS 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Egil Ulvan Rederi AS 

• Eidshaug Rederi AS 

• Eimskip Norway AS 

• European Cruise Service AS 

• Fiskarlaget nord 

• Fiskebåt 

• Fiskeridirektoratet 
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• Forsvarsdepartementet 

• GAC Norway AS 

• Greenpeace 

• Havfisk 

• Havila Kystruten AS 

• Holm Agency AS 

• Hovedredningssentralen Nord-Norge 

• Hurtigruten AS 

• Ishavsbyen dykkerklubb 

• Ishavskysten friluftsråd 

• Jacob Falck ANS 

• Karlsøy kommune 

• KS 

• Kystrederiene 

• Kystvakten 

• Kystverket 

• Lars Holm Shipping AS 

• Lyngen kommune 

• Marine Supply AS 

• Miljødirektoratet 

• Miljøstiftelsen Bellona 

• Naturvernforbundet 

• Nergaard Havfiske AS 

• Nettverk for fjord- og kystkommuner 

• NHO Sjøfart 

• Nor Lines AS 

• Norges Miljøvernforbund 

• Norges Rederiforbund 

• Norled AS 

• Norsk Folkehjelp 

• Norsk friluftsliv 

• Norsk Sjømannsforbund 

• Norsk Sjøoffisersforbund 

• Norske Havner 

• North Agency AS 
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• North Sea Container Line AS 

• NTS Shipping AS 

• Nærings- og fiskeridepartementet 

• Redningsselskapet 

• Samferdselsdepartementet 

• Samskip Multimodial B.V. 

• SDK Shipping AS 

• Senja kommune 

• Sjøfartsdirektoratet 

• Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

• SUK Studentenes Undervanns Klubb 

• Torghatten Nord AS 

• Troms Fylkestrafikk 

• Troms Politidistrikt 

• Tromsø Båtforening 

• Tromsø Fiskarlag 

• Tromsø Havpadleklubb 

• Tromsø Seilforening 

• Tromsø Undervannsklubb 

• Tromsø brann og redning KF 

• Tromsøterminalen AS 

• Vannscooter Norge 

• WWF Norge 

 

Høringsfristen var 26.mars 2021. Følgende 5 høringsinstanser hadde gitt uttalelse til høringsnotatet: 

- Cruise Norway AS, ingen kommentarer 

- Forsvarsdepartementet, ingen kommentarer 

- Kystverket, kommentarer 

- Sjøfartsdirektoratet, ingen kommentarer 

- Statsforvalteren i Troms og Finnmark, ingen kommentarer 
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Høringsforslaget fra Tromsø Havn KF 

 

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Tromsø kommune, Troms og Finnmark 

Dato  FOR xxxx xx xx xxxx 

Ikrafttredelse  xx.xx.xxxx 

Endrer FOR-2017-01-03-2516  

Gjelder for Tromsø kommune, Troms og Finnmark 

Hjemmel LOV-2019-06-21-70-§9  

Kunngjort xx.xx.xxxx 

Korttittel Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Tromsø kommune 

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø Havnestyre xxdatoxx med hjemmel i vedtekter for Tromsø Havn KF §11 

fastsatt av Tromsø kommunestyre 26.april 2017 og lov 21.juni 2019 nr. 70 (havne- og farvannsloven) 

§ 9.  
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§ 1.Formål 

Forskriften gir regler om bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker 

havnevirksomhet, sikker ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. 

 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder i kommunens sjøområde i Tromsø kommune, jf. havne- og farvannsloven § 3 

første ledd bokstav f. 

 

§ 3.Krav om bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse 

Tromsø Havn KF kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig 

av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

 

§ 4.Krav om tillatelse for å dykke 

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Tromsø Havn KF 

a) all dykking i kommunens sjøområde fra linjen mellom Tisnes (N69° 36′ 11,1″ / E018° 50′ 

17,2″) – Solligården (N69° 35′ 59,6″ / E018° 56′ 0,2″) i sør, til linjen mellom Hansneset Lykt 

N69° 46′ 25,4″ / E019° 03′ 14,7″) – Åsneset (N69° 45′ 43,5″ / E019° 11′ 43,9″).  

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I 

slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til Tromsø Havn KF ved Havnevakta om dykkingen. 

 

§ 5. Forbud mot snøtømming i sjø 

Det er forbudt å tømme snø i sjø 

a) mellom nordre og søndre jete på Tromsøya 

b) på alle Tromsø Havn KF sine kaier og arealer. 

 

§ 6.Unntak i særlige tilfeller 

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra §§ 4 og 5.  

 

§ 7.Reaksjonsmidler og straff 

Ved overtredelse av forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den, gjelder 

bestemmelsene i havne- og farvannsloven så langt de passer. 

Ved vesentlig overtredelse kan Tromsø Havn KF ilegge forelegg etter havne- og farvannsloven 

kapittel 7.  

 

§ 8.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 01.mai 2021. 
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Høringsinnspill 

Kystverket har følgende kommentarer til forslaget: 

Til § 1: Hensynet bak regulering etter § 9 er angitt i bestemmelsen som «hensyn til sikker ferdsel i 

kommunens sjøområde». De andre hensynene dere viser til i § 1 må derfor tas bort. 

Ferdselsregulering av andre hensyn enn sikker ferdsel, men som faller inn under lovens 

formålsbestemmelse i § 1, må hjemles i § 7 (statlig regulering) eller, for fritidsfartøy, i § 8. 

Til § 3: Havne- og farvannsloven § 9 første ledd gir kommunene myndighet til å fatte enkeltvedtak og 

til å gi forskrifter. Dere har gjentatt enkeltvedtaksmyndigheten som følger av loven i 

forskriftsforslaget § 3. Dette er ikke nødvendig. Dersom dere ikke har konkrete bestemmelser knyttet 

til bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse som kan forskriftsfestes, så er vår anbefaling at dere tar 

bort § 3 og bruker hjemmelen som allerede er i loven til å gi enkeltvedtak om taubåtassistanse eller 

fortøyningsassistanse. 

Dersom dere likevel velger å gjenta lovens bestemmelse i forskriften, må den gjengis slik den står. Det 

er kun enkeltvedtak om taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy ved anløp til og 

avgang fra havn som kan gis av kommunen med hjemmel i § 9. 

Til § 4: Dere har ikke myndighet til å fastsette et annet tillatelsesregime enn det som følger av havne- 

og farvannsloven. Dersom kommunen ønsker å regulere hvor dykking kan skje eller ikke skje, så må 

kommunen fastsette konkrete regler (forbud mot dykking) om dette i forskriften. Dette kan 

kombineres med muligheten for brukerne til å søke om dispensasjon fra forbudet dersom dere vil 

åpne for det, slik som dere har gjort med reglene om snøtømming. 

Til § 7: Henvisningen til at havne- og farvannslovens regler gjelder så langt de passer er ikke 

nødvendig. Havne- og farvannslovens regler om forvaltningstiltak gjelder uavhengig av om det står i 

forskriften. 

Henvisningen til at Tromsø havn KF kan ilegge forelegg er ikke korrekt. Forelegg som nevnt i kapittel 7 

i havne- og farvannsloven er ikke en bot, men et forvaltningstiltak som kan brukes dersom noen ikke 

etterkommer pålegg som er gitt med hjemmel i § 42. Bøter kan kun ilegges av politiet. Dersom dere 

ønsker at brudd på forskriften skal kunne straffes må dette komme frem under denne bestemmelsen. 

 

Vurderingene til Tromsø Havn KF 

Til § 1: Tromsø Havn KF tar Kystverkets kommentar til etterretning og endrer formålsparagrafen. 

Til § 3: Tromsø Havn KF er enige med Kystverket i at dette ikke er en nødvendig bestemmelse, men 

det er en presisering som man ønsker å ha med i den lokale forskriften. Den lokale forskriften er den 

som vil bli brukt mest i det daglige, og det er derfor naturlig at det er denne som det henvises til i 

tilfeller der Tromsø Havn KF ønsker å komme med pålegg om bruk av taubåt eller 

fortøyningsassistanse. Viser også til Oslo Havn KF sin lokale forskrift om bruk av kommunens 

sjøområde, FOR-2020-10-29-2226 §3, der man finner den samme presiseringen. Det er også 

hensiktsmessig slik Tromsø Havn KF ser det at de lokale forskriftene er mest mulig lik for 

gjenkjennbarhet for brukerne.   

Til § 4: Tromsø Havn KF tar Kystverkets kommentar til etterretning og endrer paragrafen til å gjelde 

forbud mot dykking kombinert med mulighet for brukerne til å søke om dispensasjon fra forbudet.  
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Til § 7: Tromsø Havn KF tar Kystverkets kommentar til etterretning og endrer ordlyden i 

bestemmelsen.  

 

 

Konklusjon: 

 

Innstilling til Havnestyret 

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Tromsø kommune, Troms og Finnmark 

Dato  FOR xxxx xx xx xxxx 

Ikrafttredelse  xx.xx.xxxx 

Endrer FOR-2017-01-03-2516  

Gjelder for Tromsø kommune, Troms og Finnmark 

Hjemmel LOV-2019-06-21-70-§9  

Kunngjort xx.xx.xxxx 

Korttittel Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Tromsø kommune 

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø Havnestyre xxdatoxx med hjemmel i vedtekter for Tromsø Havn KF §11 

fastsatt av Tromsø kommunestyre 26.april 2017 og lov 21.juni 2019 nr. 70 (havne- og farvannsloven) 

§ 9.  

 

§ 1.Formål 

Forskriften gir regler om bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til sikker ferdsel i 

kommunens sjøområde. 

 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder i kommunens sjøområde i Tromsø kommune, jf. havne- og farvannsloven § 3 

første ledd bokstav f. 

 

§ 3.Krav om bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse 

Tromsø Havn KF kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig 

av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

 

§ 4.Forbud mot å dykke 

Det er forbudt å dykke i følgende områder  

b) all dykking i kommunens sjøområde fra linjen mellom Tisnes (N69° 36′ 11,1″ / E018° 50′ 

17,2″) – Solligården (N69° 35′ 59,6″ / E018° 56′ 0,2″) i sør, til linjen mellom Hansneset Lykt 

N69° 46′ 25,4″ / E019° 03′ 14,7″) – Åsneset (N69° 45′ 43,5″ / E019° 11′ 43,9″).  
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Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal 

det snarest mulig meldes fra til Tromsø Havn KF ved Havnevakta om dykkingen. 

 

§ 5. Forbud mot snøtømming i sjø 

Det er forbudt å tømme snø i sjø 

c) mellom nordre og søndre jete på Tromsøya 

d) på alle Tromsø Havn KF sine kaier og arealer. 

 

§ 6.Unntak i særlige tilfeller 

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra §§ 4 og 5.  

 

§ 7.Reaksjonsmidler og straff 

Ved overtredelse av forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den, gjelder 

bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 7. 

 

§ 8.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 01.juni 2021. 

 

 

Innstilling: 
 

Forslag til forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Tromsø kommune, Troms og 

Finnmark godkjennes 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT, TROMSØ KOMMUNE, TROMS OG 

FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Elisabeth Krøtø Arkiv: P01 &00  

Arkivsaksnr.: 21/122   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/21 Tromsø Havnestyre 27.05.2021 

 

 
Bakgrunn: 

 

Lov 21.juni 2019 nr. 70 om havner og farvann trådte i kraft 1.januar 2020. Etter denne loven skal 

anløpsavgiften falle bort og erstattes av farvannsavgiften. Dette medfører at kommunen må vedta en 

lokal forskrift om farvannsavgift i tråd med den nye loven. 

Forskriften vedtas med hjemmel i lov 21.juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og 

farvannsloven) §36 og forskrift 11.desember 2019 nr. 1838 om kommunenes beregning og 

innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften). 

 

Drøfting: 

 

Høring 

Den 26.januar 2021 sendte Tromsø Havn KF «Forskrift om farvannsavgift, Tromsø kommune, Troms 

og Finnmark» på høring til følgende institusjoner og organisasjoner: 

• AS Slepebåtene 

• Avdeling for bymiljø Tromsø kommune 

• Balsfjord kommune 

• Bring Cargo Tromsø  

• Bukser og Berging AS 

• Byggesakskontoret Tromsø kommune 

• Cruise Norway AS 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Egil Ulvan Rederi AS 

• Eidshaug Rederi AS 

• Eimskip Norway AS 

• European Cruise Service AS 

• Fiskarlaget nord 

• Fiskebåt 

• Fiskeridirektoratet 
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• Forsvarsdepartementet 

• GAC Norway AS 

• Greenpeace 

• Havfisk 

• Havila Kystruten AS 

• Holm Agency AS 

• Hovedredningssentralen Nord-Norge 

• Hurtigruten AS 

• Ishavsbyen dykkerklubb 

• Ishavskysten friluftsråd 

• Jacob Falck ANS 

• Karlsøy kommune 

• KS 

• Kystrederiene 

• Kystvakten 

• Kystverket 

• Lars Holm Shipping AS 

• Lyngen kommune 

• Marine Supply AS 

• Miljødirektoratet 

• Miljøstiftelsen Bellona 

• Naturvernforbundet 

• Nergaard Havfiske AS 

• Nettverk for fjord- og kystkommuner 

• NHO Sjøfart 

• Nor Lines AS 

• Norges Miljøvernforbund 

• Norges Rederiforbund 

• Norled AS 

• Norsk Folkehjelp 

• Norsk friluftsliv 

• Norsk Sjømannsforbund 

• Norsk Sjøoffisersforbund 

• Norske Havner 

• North Agency AS 
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• North Sea Container Line AS 

• NTS Shipping AS 

• Nærings- og fiskeridepartementet 

• Redningsselskapet 

• Samferdselsdepartementet 

• Samskip Multimodial B.V. 

• SDK Shipping AS 

• Senja kommune 

• Sjøfartsdirektoratet 

• Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

• SUK Studentenes Undervanns Klubb 

• Torghatten Nord AS 

• Troms Fylkestrafikk 

• Troms Politidistrikt 

• Tromsø Båtforening 

• Tromsø Fiskarlag 

• Tromsø Havpadleklubb 

• Tromsø Seilforening 

• Tromsø Undervannsklubb 

• Tromsø brann og redning KF 

• Tromsøterminalen AS 

• Vannscooter Norge 

• WWF Norge 

 

Høringsfristen var 26.mars 2021. Følgende 6 høringsinstanser hadde gitt uttalelse til høringsnotatet: 

- Forsvarsdepartementet, kommentarer 

- Hurtigruten Cruise AS, kommentarer 

- Kystverket, kommentarer 

- Norled, kommentarer 

- Nærings- og fiskeridepartementet, ingen kommentarer 

- Troms og Finnmark fylkeskommune, kommentarer 
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Høringsforslaget fra Tromsø Havn KF 

Forskrift om farvannsavgift, Tromsø kommune, Tromsø og Finnmark 

Dato  FOR xxxx xx xx xxxx 

Ikrafttredelse  xx.xx.xxxx  

Gjelder for Tromsø kommune, Troms og Finnmark 

Hjemmel LOV-2019-06-21-70-§36  

Kunngjort xx.xx.xxxx 

Korttittel Forskrift om farvannsavgift, Tromsø 

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø Havnestyre xxdatoxx med hjemmel i vedtekter for Tromsø Havn KF §11 

fastsatt av Tromsø kommunestyre 26.april 2017 og lov 21.juni 2019 nr. 70 (havne- og farvannsloven) 

§ 36, jf. forskrift 11.desember 2019 nr. 1838 om kommunens beregning og innkreving av 

farvannsavgift.  
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§1. Formål 

Farvannsavgiften skal dekke Tromsø kommunes kostnader ved utøving av offentlig myndighet med 

hjemmel i havne- og farvannsloven med forskrifter, og dessuten kostnader ved å legge til rette for 

trygghet og framkommelighet i kommunens sjøområde.  

 

§ 2. Virkeområde 

Denne forskrift er gjeldende for alle fartøy som anløper havn og innretninger for drift av 

akvakulturanlegg i et fastsatt avgiftsområde i Tromsø kommunes sjøområde.  

 

 

Avgiftsområdet 

Farvannsavgift ilegges i et avgiftsområde avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

1. N69o 46,57 Ø 18o 59,87 

2. N69o 40,87 Ø 18o 44,27  

3. N69o 35,89 Ø 18o 42,08  

4. N69o 31,99 Ø 18o 44,35  

5. N69o 31,07 Ø 19o 07,26  

6. N69o 45,63 Ø 19o 11,69 
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Avgiftsområdet gjelder innenfor de til enhver tid fastsatte grenser. Figur viser avgiftsområdet for 

Tromsø kommune. 

 

§ 3. Avgiftsplikt 

Fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg i avgiftsområdet skal betale 

farvannsavgift til Tromsø Havn KF. Farvannsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en 

inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn eller akvakulturanlegg i avgiftsområdet i løpet av samme 

kalenderdøgn, ilegges avgift kun en gang. Også ankring eller stopp innenfor avgiftsområdet for 

landsetting av gods eller passasjerer, er definert som anløp og farvannsavgift beregnes på vanlig 

måte.  

Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er 

a) fartøy med største lengde under 15 meter 

b) isbryterfartøy i forbindelse med ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet i havne- og    

farvannsloven § 6 

c) norske og utenlandske orlogsfartøy 

d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet 

e) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i forbindelse med 

arbeid i farvannet på Svalbard 

f) bergingsfartøy i forbindelse med berging 

g) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser 

eller tar om bord passasjerer 

h) skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet. 

 

§ 4. Kostnader som inngår i farvannsavgiften 

Farvannsavgiften kan bare dekke kostnader til  

a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for 
ferdselen i kommunens sjøområde 

b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven med forskrifter 
c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier. 

 

§ 5. Beregning av farvannsavgift 

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets 

internasjonale målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 

1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av administrasjonen i 

Tromsø Havn KF, basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. Det kan fastsettes en 

minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.  

Havnedirektøren i Tromsø Havn KF kan etter fullmakt fra styret fatte vedtak om rabatt eller årspris på 

visse vilkår i havneregulativet.  

For satser og øvrige detaljer: Den til enhver tid gjeldende prisliste og forretningsbetingelser for 

Tromsø Havn KF (www.tromso.havn.no). 
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§ 6. Opplysningsplikt 

Fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg i avgiftsområdet skal gi Tromsø 
Havn KF tilstrekkelige opplysninger for riktig beregning (fakturering) av farvannsavgiften. For fartøy 
som delvis er unntatt skal det rapporteres til Tromsø Havn KF i forkant av de anløp som ikke er 
avgiftspliktige. Fartøyets fører eller dets representanter plikter på forespørsel fra kommunen å 
fremlegge gyldig målebrev i henhold til målereglene i Den internasjonale konvensjonen om måling av 
fartøyer av 1969.  

 

§ 7. Ansvarsforhold 

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlige for betaling av avgifter jfr. havne- og 

farvannsloven § 40. 

Det kan kreves at fartøyets eier, reder eller agent sørger for at det stilles økonomisk sikkerhet for 

betaling av slike avgifter før tillatelsen gis eller tjenesten ytes. Krav om sikkerhetsstillelse kan omfatte 

forsinkelsesrenter. 

 

§ 8. Klagevedtak 

Enkeltvedtak som treffes etter forskrift, kan påklages etter bestemmelsene i lov av 10. februar 1967 

om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet 

av Tromsø Havn KF.  

 

§ 9. Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft fra 01.05.2021.  
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Høringsinnspill 

Forsvarsdepartementet har følgende kommentarer til forslaget: 

Det vises til høring vedrørende ny forskrift om farvannsavgift i Tromsø kommune. 

Forsvarsdepartementet (FD) har følgende kommentar til forslaget til forskriftens § 3 annet ledd 

bokstav c. 

Forsvarssektoren opererer en rekke ulike fartøystyper av ulik størrelse og med ulike oppgaver. 

FD er av den oppfatning at orlogsfartøy omfatter ethvert fartøy eid, leid eller rekvirert av norsk eller 

utenlandske militære myndigheter og som opereres av deres respektive sjøforsvar. Det er imidlertid 

ikke utelukkende Sjøforsvaret som opererer militære fartøyer, også andre deler av forsvarssektoren 

benytter fartøyer for militære formål. 

FD oppfatter at intensjonen i forskriftsforslaget er å unnta militære fartøyer fra avgiftsplikten og kan 

ikke se grunner for at disse fartøy skal behandles annerledes i forhold til farvannsavgift. 

Forsvarsdepartementet anmoder derfor at ordlyden i § 3 annet ledd bokstav c endres til «norske og 

utenlandske orlogsfartøy og militære statsfartøy» 

 

Hurtigruten Cruise AS har følgende kommentarer til forslaget: 

Vi viser til høringsbrev av 26. januar 2021 med vedlagt forslag til ny forskrift om farvannsavgift i 

Tromsø kommune, Troms og Finnmark. Høringsfristen er satt til 26. mars 2021. 

Hurtigruten noterer seg Kystverkets høringsuttalelse av 8. mars 2021, og slutter seg til Kystverkets 

vurderinger og kommentarer. I tillegg ønsker Hurtigruten å påpeke følgende i tilknytning til forslaget 

§ 5 (Beregning av farvannsavgift): 

Høringen inneholder ingen avgiftssatser for 2021 og/eller informasjon om hvilke kostnader/utgifter 

kommunen forventer å ha innenfor farvannsavgiftsområdet i 2021, herunder hvorvidt det er behov 

for å innkreve farvannsavgift. 

Forslaget § 5 sier følgende: «For satser og øvrige detaljer: Den til enhver tid gjeldende prisliste og 

forretningsbetingelser for Tromsø Havn K (www.tromso.havn.no).» Som Kystverket påpeker, kan 

avgiftssatsene fastsettes gjennom årlige vedtak i tilknytning til budsjettprosessen, men i så fall må 

fastsettelsen av avgiftssatsene – på samme måte som fastsettelsen av de generelle bestemmelsene – 

tilfredsstille forvaltningslovens regler om forskrifter. Med andre ord må det gjennomføres en høring 

for de konkrete avgiftssatsene. Ordlyden i forslaget § 5 gir inntrykk av at kommunen planlegger å 

fastsette avgiftssatsene uten forutgående høring. Dette er ikke i tråd med reglene i forvaltningsloven 

og havneloven med tilhørende forskrifter. 

Hurtigruten slutter seg også til Kystverkets kommentarer i høringsuttalelsen angående hvilken 

dokumentasjon som bør vedlegges høring om avgiftssatsene. Vi kan i forlengelsen også vise til 

følgende, tidligere uttalelse fra Kystverket: 

«Kommunen må fastsette nivået på farvannsavgiften på basis av budsjetterte kostnader og inntekter, 

herunder prognoser for anløp av avgiftspliktige fartøy.»1 
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Dette er i tråd med en høringsuttalelse fra Kystverket avgitt i tilknytning til anløpsavgiften etter 

havneloven av 2009 § 25. Her uttalte Kystverket følgende om hvilken dokumentasjon som bør følge 

med høringsdokumentene: 

«Det er ikke mulig å vurdere om avgiften er på rett nivå. Selvkostbudsjett, trafikkprognose og 

beregning av avgift basert på forannevnte bør følge med høringsdokumentene. Det samme gjelder 

nærmere (tekstlig) beskrivelse av hvilke kostnader kommunen har tenkt å finansiere med 

anløpsavgift, herunder hvilke løpende oppgaver og konkrete farvannsprosjekter som er planlagt i 

2016. Når det gjelder årsverk (hele eller deler) som finansieres med avgift, må de konkrete 

arbeidsoppgavene som skal utføres og som skal finansieres med anløpsavgift, beskrives.»2 

Disse kravene gjelder tilsvarende ved utarbeidelse av forskrift om farvannsavgift i henhold til 

havneloven 2019 § 36. 

Vi viser endelig til Justisdepartementets veileder om forskriftsarbeid i kommuner, og det som er sagt 

om plikt til utredning av bakgrunn, innhold og konsekvenser.3 

Formålet med kravet om at både de generelle bestemmelsene og avgiftssatsene skal sendes på 

høring, er at brukerne og offentligheten for øvrig skal gis mulighet til å vurdere og etterprøve at 

avgiften(e) innkreves i tråd med havnelovens rammer. I lys av Kystverkets pålegg av 27. februar 2019 

om retting av beregning og innkreving av anløpsavgift i Tromsø havn, mener Hurtigruten at 

kommunen har en særlig oppfordring til å sikre at regelverket følges ved fastsettelse av nye 

avgiftssatser. Hurtigruten mener også at det ville være naturlig at kommunen – i høringen – 

kommenterer forholdet til Kystverkets vedtak og status mht. tilbakeføring av tidligere avkrevd 

anløpsavgift som havnen er pålagt å tilbakeføre. 

Hurtigruten mener at kommunen må foreta konkrete vurderinger og beregninger som nevnt over, og 

gjennomføre en ny høring for de konkrete avgiftssatsene for 2021. 

1 www.kystverket.no/Regelverk/havne--og-farvannsloven2/farvannsavgift/ 

2 Høringsuttalelse datert 20.11.2015 fra Kystverket til Ålesundregionens havnevesen (Kystverkets 

dok. nr. 2015/4565-1) 

3 www.regjeringen.no/no/dokument/dep/jd/lover_regler/retningslinjer/2002/forskriftsarbeid-for-

kommuner/7/id278729 

 

Kystverket har følgende kommentarer til forslaget: 

Vi viser til forslag til forskrift om farvannsavgift som Tromsø Havn KF sendte på høring 26. januar 

2021. Vi har følgende kommentarer til forslaget: 

Forslaget § 1 Formål og § 4 Kostnader som inngår i farvannsavgiften 

Vi anbefaler at § 1 og § 4 slås sammen, og at dere da tar ut den generelle formuleringen om å legge 

til rette for sikkerhet og fremkommelighet. Denne formuleringen er for vid sammenlignet med det 

som etter den nye loven er kommunens oppgaver. 

For ordens skyld minner vi om at kostnader ved behandling av søknader om tillatelser etter havne- og 

farvannsloven ikke kan finansieres med farvannsavgift. Dette følger av § 2 i den sentrale 

farvannsavgiftsforskriften. Slik saksbehandling må derfor eventuelt finansieres med 

saksbehandlingsgebyr fastsatt i medhold av havne- og farvannsloven § 33. Nye, kommunale 

48

http://www.kystverket.no/Regelverk/havne--og-farvannsloven2/farvannsavgift/
http://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/jd/lover_regler/retningslinjer/2002/forskriftsarbeid-for-kommuner/7/id278729
http://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/jd/lover_regler/retningslinjer/2002/forskriftsarbeid-for-kommuner/7/id278729


  Sak 23/21 

 

 

forskrifter om saksbehandlingsgebyr må fastsettes av kommunestyret selv. Eksisterende forskrifter 

om saksbehandlingsgebyr gjelder fortsatt. 

Forslaget § 2 Virkeområde 

I forslaget § 2 fremgår det at farvannsavgift bare skal utløses ved anløp i en begrenset del av 

kommunens sjøområde. 

Kommunen har adgang til å differensiere farvannsavgiften, også i form av forskjellige satser for 

forskjellige områder i kommunen. Ordningen som foreslås i Tromsø innebærer at anløp til eventuelle 

havner som befinner seg utenfor avgiftsområdet er avgiftsfrie, mens anløp til havn innenfor 

avgiftsområdet, utløser avgift. Etter Kystverkets mening burde ordningen vært omtalt i 

høringsnotatet slik at brukere og eiere av havner hadde fått innsikt i begrunnelsen. 

Forslaget § 4 Avgiftsplikt  

Det følger av forslaget § 4 første avsnitt at «Også ankring eller stopp innenfor avgiftsområdet for 

landsetting av gods eller passasjerer, er definert som anløp og farvannsavgift beregnes på vanlig 

måte.» Her må dere legge til «i havn». Havnebegrepet er definert i havne- og farvannsloven § 

2.Videre må alternativet «stopp» tas ut da det bare er oppankring inne i et havneområde (normalt et 

havnebasseng) som etter praksis kan anses som anløp. Oppankring innenfor en havn utløser plikt til å 

betale farvannsavgift uavhengig av om det skjer av- og påstigning eller lasting og lossing av gods. Vi 

anbefaler derfor at dere tar ut teksten om av- og påstigning mv. 

Setningen kan omformuleres slik: «Også ankring i havn innenfor avgiftsområdet anses som anløp, og 

farvannsavgift beregnes på vanlig måte.» 

Forslaget § 5 Beregning av farvannsavgift 

Dersom kommunen vil fastsette bestemmelser om innkreving av farvannsavgiften i en generell, varig 

forskrift og selve avgiftssatsene i årlige vedtak i tilknytning til budsjettprosessen, så kan dere det. 

Men da må fastsettelsen av både de generelle bestemmelsene og avgiftssatsene tilfredsstille 

forvaltningslovens regler om forskrifter. Det betyr bl.a. at interesserte må gis anledning til å uttale 

seg om satsene i samsvar med forvaltningsloven § 37. 

For at kommunen skal få et godt grunnlag for innføringen av farvannsavgiften, så anbefaler vi at 

dokumentasjon om avgiften legges ved høringen, jf. også forvaltningsloven § 37. Dette er 

dokumentasjon som vi legger til grunn at kommunen uansett utarbeider. Det følger av 

selvkostforskriften § 9 at kommunen skal ha dokumentasjon av hvordan beregningen av samlet 

selvkost er gjort. 

Ved fastsetting av farvannsavgift anbefaler vi dermed at høringsdokumentasjonen også inneholder 

budsjett for det kommende regnskapsåret. Budsjettet må inneholde forventet selvkost, samt 

forventete avgiftsinntekter fra fartøy. Budsjetterte avgiftsinntekter må basere seg på prognose over 

anløp i havn eller til innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunen det kommende året. 

Selvkostforskriften har videre bestemmelser om håndtering av overskudd og underskudd, jf. 

selvkostforskriften § 8. 

Det følger av forskriftsforslaget at de konkrete avgiftssatsene skal fastsettes senere. Vi minner om at 

saksbehandlingen ved fastsettelsen av satsene må tilfredsstille kravene i forvaltningsloven § 37 om 

forskrifter. I den forbindelse bør dere også legge frem selvkostbudsjettet og (om relevant) 

betraktninger om fordeling av avgiftsbelastningen mellom grupper av fartøy. Selvkostbudsjettet viser 

forventet selvkost, eventuelt overskudd eller underskudd fra forutgående år samt forventede 
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avgiftsinntekter. Budsjetterte avgiftsinntekter baseres på prognose over anløp til havn i kommunen 

det kommende året. 

Høringsdokumentasjonen inneholdt ikke dokumentasjon om behovet for farvannsavgift. Etter vår 

mening bør høringsdokumenter om farvannsavgift gi slik informasjon samt (om relevant) 

betraktninger om fordeling av avgiftsbelastningen mellom grupper av fartøy. Videre bør 

selvkostbudsjett følge saken. 

§ 7 Ansvarsforhold 

I forslagets § 7 tredje ledd fremgår det at fartøy som ikke har betalt forfalt avgift kan nektes de 

tillatelser eller tjenesten som avgiften gjelder. Dette har ikke kommunen hjemmel til å gi regler om. 

Det følger av havne- og farvannsloven § 40 tredje ledd at denne adgangen kun gjelder avgifter etter 

havne- og farvannsloven § 34 (sikkerhetsavgift) og § 35 (losavgift). 

Andre ledd må tas ut da farvannsavgift ikke er betaling for en konkret tjeneste eller tillatelse som 

kommunen kan holde tilbake. 

Forslaget § 8 Klagevedtak 

Kystverket ble omorganisert 1. januar 2021. Kystverkets hovedkontor utgikk da som egen enhet. Vi 

foreslår at dere heller skriver at «Kystverket» er klageinstans. 

 

Norled har følgende kommentarer til forslaget: 

Vi har mottatt deres e-post om ny forskrift av ny avgift til Tromsø havn. 

Som operatør i hurtigbåtrutene Tromsø – Skjervøy og Tromsø – Harstad har vi under anbuds 

innlevering lagt inn de kostnader som havnen den gang krever og som allerede er store. 

Nye avgifter som kommer i etterkant gir operatør store økonomiske kostnader som ikke har 

dekningsgrunnlag i et allerede pågående anbud. 

Norled ber dere ved eventuell innføring av ny avgift om at rutetransporten på sjø ikke blir berørt av 

dette. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har følgende kommentarer til forslaget:  

Vi legger til grunn at farvannsavgiftene som innkreves fra våre båtlinjer ikke blir høyere enn det som 

har vært betalt i samlede anløpsavgifter. Vi ser for oss at dagens nivå på anløpsavgifter videreføres 

som farvannsavgift.  

Vi legger også til grunn at endringen ikke medfører endring i kostnader på vannavgift, landstrøm, 

avfallshåndtering o.a. som medfører endrede kostnader for våre båtlinjer. 

Det samme gjelder evt. andre forhold som kan påvirke driften av våre båtlinjer.  

Dersom innføring av farvannsavgiften vil kunne påvirke kostnadene eller driften av våre båtlinjer på 

annen måte, ber vi om dialog med Tromsø Havn om dette.    
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Vurderingene til Tromsø Havn KF 

Tromsø Havn KF tar Forsvarsdepartementets kommentarer til etterretning og endrer ordlyden i § 3 

annet ledd bokstav c vedrørende orlogsfartøy.  

Tromsø Havn KF må ha på plass en lokal forskrift med oppdatert hjemmel i henhold til den nye 

Havne- og farvannsloven før man kan fastsette eventuelle kostnader eller konkrete avgifter. Det er 

dette denne høringen av ny lokal forskrift skal ivareta. Tromsø Havn KF kan for øvrig opplyse om at 

det per i dag ikke foreligger noen planer om å innføre farvannsavgift for 2021. Om det skulle bli 

aktuelt senere, så vil dette bli fastsatt i henhold til retningslinjer gitt av myndighetene. Tromsø Havn 

KF tar Hurtigruten Cruise AS sine kommentarer til orientering og vil ta i betraktning de argumentene 

som fremmes i en eventuell fastsettelse av farvannsavgift. 

Tromsø Havn KF tar Kystverkets kommentarer til etterretning og slår sammen § 1 og § 4. 

Avgiftsområdet er en videreføring av tidligere avgiftsområde og skal være godt kjent for brukere og 

eiere av havner. Tromsø Havn KF anså det derfor ikke som nødvendig å omtale dette nærmere i 

høringsnotatet.  

Tromsø Havn KF tar Kystverkets kommentar til etterretning og endrer ordlyden i § 3 første ledd 

vedrørende avgiftsplikt til å inkludere «i havn». Alternativet «stopp» beholdes da dette alternativet 

er tiltenkt fartøy som stopper i havn, og utfører handlinger som om de ankrer eller går til kai. Tromsø 

Havn KF tenker her spesielt på fartøy som ligger på dynamisk posisjonering. Her vil Tromsø Havn KF 

utvise skjønn når det gjelder alternativet «stopp» for fartøy som ikke utfører handlinger som om de 

ankrer eller går til kai.  

Tromsø Havn KF tar Kystverkets kommentarer vedrørende beregning av farvannsavgift til orientering, 

og vil ta hensyn til disse ved en eventuell fastsettelse av farvannsavgift. 

Tromsø Havn KF tar Kystverkets kommentarer til etterretning og endrer ordlyden i § 7 (ny §6) andre 

ledd vedrørende ansvarsforhold.  

Tromsø Havn KF tar Kystverkets kommentarer til etterretning og endrer ordlyden i § 8 (ny § 7) slik at 

«Kystverket» er klageinstans.  

Tromsø Havn KF tar Norled sine kommentarer til orientering og vil ta i betraktning de argumentene 

som fremmes i en eventuell fastsettelse av farvannsavgift. 

 Tromsø Havn KF tar Troms og Finnmark Fylkeskommune sine kommentarer til orientering og vil ta i 

betraktning de argumentene som fremmes i en eventuell fastsettelse av farvannsavgift. 

 

 

Konklusjon: 

 

Innstilling til Havnestyret 
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Forskrift om farvannsavgift, Tromsø kommune, Tromsø og Finnmark 

Dato  FOR xxxx xx xx xxxx 

Ikrafttredelse  xx.xx.xxxx  

Gjelder for Tromsø kommune, Troms og Finnmark 

Hjemmel LOV-2019-06-21-70-§36  

Kunngjort xx.xx.xxxx 

Korttittel Forskrift om farvannsavgift, Tromsø 

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø Havnestyre xxdatoxx med hjemmel i vedtekter for Tromsø Havn KF §11 

fastsatt av Tromsø kommunestyre 26.april 2017 og lov 21.juni 2019 nr. 70 (havne- og farvannsloven) 

§ 36, jf. forskrift 11.desember 2019 nr. 1838 om kommunens beregning og innkreving av 

farvannsavgift.  
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§1. Formål 

Farvannsavgiften skal dekke Tromsø kommunes kostnader knyttet til: 

a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for 
ferdselen i kommunens sjøområde 

b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven med forskrifter 
c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier. 

 

§ 2. Virkeområde 

Denne forskrift er gjeldende for alle fartøy som anløper havn og innretninger for drift av 

akvakulturanlegg i et fastsatt avgiftsområde i Tromsø kommunes sjøområde.  

 

 

Avgiftsområdet 

Farvannsavgift ilegges i et avgiftsområde avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

1. N69o 46,57 Ø 18o 59,87 

2. N69o 40,87 Ø 18o 44,27  

3. N69o 35,89 Ø 18o 42,08  

4. N69o 31,99 Ø 18o 44,35  

5. N69o 31,07 Ø 19o 07,26  

6. N69o 45,63 Ø 19o 11,69 
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Avgiftsområdet gjelder innenfor de til enhver tid fastsatte grenser. Figur viser avgiftsområdet for 

Tromsø kommune. 

 

§ 3. Avgiftsplikt 

Fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg i avgiftsområdet skal betale 

farvannsavgift til Tromsø Havn KF. Farvannsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en 

inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn eller akvakulturanlegg i avgiftsområdet i løpet av samme 

kalenderdøgn, ilegges avgift kun en gang. Også ankring og stopp i havn innenfor avgiftsområdet 

anses som anløp, og farvannsavgift beregnes på vanlig måte 

Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er 

a) fartøy med største lengde under 15 meter 

b) isbryterfartøy i forbindelse med ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet i havne- og    

farvannsloven § 6 

c) norske og utenlandske orlogsfartøy og militære statsfartøy 

d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet 

e) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i forbindelse med 

arbeid i farvannet på Svalbard 

f) bergingsfartøy i forbindelse med berging 

g) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser 

eller tar om bord passasjerer 

h) skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet. 

 

§ 4. Beregning av farvannsavgift 

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets 

internasjonale målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 

1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av administrasjonen i 

Tromsø Havn KF, basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. Det kan fastsettes en 

minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.  

Havnedirektøren i Tromsø Havn KF kan etter fullmakt fra styret fatte vedtak om rabatt eller årspris på 

visse vilkår i havneregulativet.  

For satser og øvrige detaljer: Den til enhver tid gjeldende prisliste og forretningsbetingelser for 

Tromsø Havn KF (www.tromso.havn.no). 

 

§ 5. Opplysningsplikt 

Fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg i avgiftsområdet skal gi Tromsø 

Havn KF tilstrekkelige opplysninger for riktig beregning (fakturering) av farvannsavgiften. For fartøy 

som delvis er unntatt skal det rapporteres til Tromsø Havn KF i forkant av de anløp som ikke er 

avgiftspliktige. Fartøyets fører eller dets representanter plikter på forespørsel fra kommunen å 

fremlegge gyldig målebrev i henhold til målereglene i Den internasjonale konvensjonen om måling av 

fartøyer av 1969. 
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Fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg i avgiftsområdet skal gi Tromsø 
Havn KF tilstrekkelige opplysninger for riktig beregning (fakturering) av farvannsavgiften. For fartøy 
som delvis er unntatt skal det rapporteres til Tromsø Havn KF i forkant av de anløp som ikke er 
avgiftspliktige. Fartøyets fører eller dets representanter plikter på forespørsel fra kommunen å 
fremlegge gyldig målebrev i henhold til målereglene i Den internasjonale konvensjonen om måling av 
fartøyer av 1969.  

 

§ 6. Ansvarsforhold 

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlige for betaling av avgifter jfr. havne- og 

farvannsloven § 40. 

Havne- og farvannsloven § 41 fastsetter at skyldig avgift fastsatt i medhold av § 36 (farvannsavgift) er 

tvangsgrunnlag for utlegg. Krav etter § 36 har panterett i skip og last etter reglene om sjøpanterett i 

lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten. 

Ved forsinket betaling av farvannsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 

om renter ved forsinket betaling m.m. 

 

§ 7. Klagevedtak 

Enkeltvedtak som treffes etter forskrift, kan påklages etter bestemmelsene i lov av 10. februar 1967 

om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverket er klageinstans for vedtak fattet av Tromsø 

Havn KF.  

 

§ 8. Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft fra 01.juni.2021.  

 

 

Innstilling: 
 

Forslag til forskrift om farvannsavgift, Tromsø kommune, Troms og Finnmark 

godkjennes. 
 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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FULLMAKTSSTRUKTUR 

 

 

Saksbehandler:  Aashild Forseth Arkiv: 213  

Arkivsaksnr.: 21/119   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/21 Tromsø Havnestyre 27.05.2021 

 

 
 

Fullmaktsstrukturen skal avklare hvilke økonomiske fullmakter som ligger hos 

havnedriektøren, samt definere fullmakstsgrensene til bestemte stillinger i virksomheten. 

 

Havnedirektøren står for den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de 

retningslinjene og pålegg styret har gitt. 

 

Eventuell endring av fullmakten skal skje gjennom nytt styrevedtak. 

 

 

Vedlegg: 

Fullmaktsstruktur Tromsø Havn KF 

Budsjett- og innkjøpsmyndighet 

 

 

Innstilling: 
 

Tromsø Havnestyre godkjenner fullmaktsstrukturen. 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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1 FORMÅL 

Policyen definerer økonomiske fullmaktsgrenser som er delegert til bestemte stillinger. 

2 BESKRIVELSE AV FULLMAKTSSTRUKTUREN 

2.1 Prokura 
I henhold til firmaattest er prokura delegert til havnedirektør og økonomi- og adminisstrasjonsleder 

2.2 Fullmakter 
- Havnestyret godkjenner fullmakten som er gitt havnedirektøren 
- Havnedirektøren definerer fullmaktsgrensene til bestemte stillinger i selskap(ene) 

 
Matrisen gjelder alle selskaper hvor Tromsø Havn KF har administrativ kontroll (eier mer enn 50%), 
med mindre annet er bestemt i selskapene. 

2.3 Fullmaktsmatrise 
Beløp angitt i matrisen, tabell 1, gjelder innenfor rammene av det årlige vedtatte budsjett. Det skilles 
mellom drift (ordinære innkjøp), inngåelse av bindende kontrakter og investeringer.   
 
Beløp i mill.kr. og eksklusive merverdiavgift 

Stilling Drift
1
 Kontrakt

2
 Investeringer

3
 

Havnedirektør  Budsjettramme Budsjettramme Budsjettramme 

Økonomi & administrasjonsleder  1,0 1,0 1,0 

Maritim Direktør  1,0 3,0 3,0 

Prosjekt- og eiendomsdirektør  1,0 5,0 5,0 

Markeds- og kommunikasjonssjef  0,1 0,5 - 

Forretningsutvikler  0,1 0,5 - 

Tabell 1 

Grensene angir de økonomiske rammene stillingene kan forplikte selskapet. Dette gjelder både nye, 
samt forlengelse av eksisterende avtaler. Det er kontraktens totale verdi (inkludert opsjonsperioder) 
som ligger til grunn.  Det er ikke anledning til å dele opp forpliktelser som naturlig hører sammen. 

Innkjøp skal skje ihenhold til lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Innkjøp gjort gjennom ordinær drift og belaster driftsbudsjettet 

2
 Kontrakts signering som ikke er en del av et investeringsprosjekt. Det er kontraktens totale verdi inklusive opsjonsverdi som legges til grunn 

3
 Prosjektadministrativ håndbok (PA-bok) etableres ved større bygge- og anleggsprosjekt 
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2.4 Signaturrett leie- og festekontrakter 
Stillinger med et vedtatt inntektsbudsjett, kan signere leie- og festekontrakter innenfor angitte 
rammer som vist i tabell 2. Tilvarende rammer gjelder ved reforhandlinger og transport av 
kontrakter.  
 
Beløp i mill.kr. og eksklusive merverdiavgift 

Stilling Ramme 

Havnedirektør 20,0 

Eiendomsdirektør 10,0 

Martim direktør 5,0 

 
Tabell 2 
 
Kontrakter som overstiger havnedirektørens ramme, skal behandles av havnestyret før den eventuelt 
signeres av styreleder og havnedirektør i fellesskap.  

2.5 Styrets godkjennelse 
Etablering av nye selskaper, kjøp eller salg av selskap, inkludert helt eller delvis eide datterselskaper 
samt kjøp eller salg av eiendom, krever havnestyrets og kommunestyrets godkjenning. 

2.6 Referanser 
Budsjett- og innkjøpsmyndighet 
 
 
Dato: 27.05.2021 
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Tromsø Havn Dok.id.: 5.2.2.4 

Budsjett- og innkjøpsmyndighet Generelt 

Utarbeidet av: 
Christian Rikardson 

Godkjent av: 
Aashild Forseth 

Versjon: 
1.00 

Gjelder fra: 
02.03.2021 

Sidenr: 
1 av 2 

 

 

 

Formål og beskrivelse 

Gi god økonomistyring på alle nivåer i organisasjonen. 

 

Kapittelet regulerer hvem som har budsjettmyndighet, hvordan denne kan delegeres 

samt hvilke regler for fakturaattestasjons og -anvisning som gjelder i selskapet. 

 

Ansvar og myndighet 

Økonomi- og administrasjonsleder er ansvarlig for at dette dokumentet er oppdatert. 

Havnedirektør skal godkjenne dette dokumentet. 

De som innehar en av rollene beskrevet, skal følge retningslinjer i dette dokumentet. 
 

Handling 

Rammer 

Havnedirektør 

skal ivareta foretakets ansvar for en helhetlig økonomiforvaltning i samsvar med lover, 

forskrifter, reglementer og retningslinjer.  

Har myndighet til 

- Å foreta nødvendige omdisponeringer av ressursene i havnens 

driftsbudsjett innenfor rammer delegert av budsjettmyndighet 

(havnestyret) 

- Omdisponeringer i investeringsbudsjett innenfor fastsatt ramme delegert 

av budsjettmyndighet (havnestyret) 

 

Økonomi- og administrasjonsleder 

- Utarbeide budsjettoppfølginger en gang per år til havnestyret med 

forventet resultat ved årets slutt, samt grunnlag for eventuelle 

budsjettreguleringer som følge av avvik fra vedtatte budsjett. 

 

Budsjettansvarlige 

Kan variere over tid ut ifra hva foretaket til enhver tid finner hensiktsmessig. De har et 

særlig ansvar for: 

- Planlegge og drive virksomheten innenfor den økonomiske rammen tildelt 

- Følge de til enhver tid gjeldende fullmaktsgrenser i selskapet 

- Varsle umiddelbart eventuelle avvik og utarbeide tiltak ved overskridelser 

- Påse at lover, regler og retningslinjer til enhver tid gjelder følges 

- Anvisning 

- Påse at utgifter blir ført korrekt i regnskapet 

 

Attestasjon og anvisning av kostnader 

Innkjøp som gjennomføres i selskapet skal følge de prosedyrer i kapittelet om innkjøp. 

Fakturaer som mottas av Tromsø Havn skal ha gått igjennom (minimum) følgende steg; 

 

- Anvisning – disponering av midler innenfor vedtatte budsjett 

- Attestasjon – kontrollere at; 

- utgift tilhører foretaket 

- varen er mottatt 

- faktura er i samsvar med leveransen og ikke mottatt tidligere 

- pris er i henhold til avtale 

- påse at faktura er iht bokføringsloven § 5-1-1  

- riktig kontering iht enhver tid gjeldende kontoplan 
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Budsjett- og innkjøpsmyndighet 

Dok.id.: 5.2.2.4 

Versjon: 1.00 

Side: 2 av 2 

 

 

- Rekvisisjon – skriftlig bekreftelse på innkjøpsmyndighet. Skal kontrollere 

at: 

- Kvittert pakkseddel foreligger og følger 

rekvisisjon/bestillingsdokumentasjon 

- Levert mengde stemmer med bestilt mengde 

- Utført fysisk arbeid, kan ikke bekreftes utført av den som har bestilt 

tjenesten 

 

Faktura som ikke tilfredsstiller krav eller er i henhold til avtale, skal ikke avvises. I slike 

tilfeller skal leverandør kontaktes og ny faktura sendes, samt kreditnota til opprinnelig 

faktura. 

 

Behandling av faktura skal alltid skje uten ugrunnet opphold. 

 

Begrensninger 

- Anviser og Attestant kan ikke være samme person 

- Rekvirent og attestant kan være samme person, der hvor det ikke er levert et 

fysisk arbeid 

- Alle ansatte kan kvittere for mottak 

- Beløpsgrenser definert i fullmaktsmatrisen 

 

Delegering  
- Økonomi- og administrasjonslederen ivaretar på vegne av havnedirektøren 

o Det praktiske arbeidet rundt endring av budsjettansvar og -fullmakt 

o Tildeling og inndragning av delegert anvisningsmyndighet 

 

Delegering av rekvisisjons- attestasjons- og anvisningsfullmakt skjer ved utfylling 

av malen:  
  «Mal. Delegering av rekvisisjons- attestasjons- anvisningsfullmakt» 

 
Delegering  
Alle ansatte i organisasjonen 

 

 

 

 

Kryssreferanser 

5.2.2.5 Mal. Delegering av  rekvisisjons- attestasjons- anvisnings fullmakt 

5.2.2.1.5 Løpende resultatrapportering og budsjettoppfølging 

5.2.3.22 Budsjettoppfølging gjennom året 

Eksterne referanser 
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Tromsø Havn  Sak  25/21 
 

 

NYE VEDTEKTER FOR TROMSØ HAVN KF 2021 

 

 

Saksbehandler:  Harriet Willassen Arkiv: P00 &00  

Arkivsaksnr.: 21/127   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/21 Tromsø Havnestyre 27.05.2021 

 

 
Bakgrunn: 

 

Gjeldende vedtekter for Tromsø havn KF ble fastsatt av kommunestyret den 26.04.2017 

under sak 84/17.  

 

Vedtektene til Tromsø Havn KF bygger på kommuneloven og havne- og farvannsloven. I 

juni 2018 ble kommuneloven vedtatt endret og i juni 2019 ble ny lov om havner og 

farvann vedtatt. Begge med ikrafttredelse fra 01.01.2020.  

 

Med bakgrunn i nytt lovverk må gjeldende vedtekter for Tromsø Havn KF oppdateres.  

 

Drøfting: 

 

Gjeldende vedtekter for Tromsø Havn KF er omfattende og gjengir i stor grad 

formuleringer i både kommuneloven og havne- og farvannsloven. I møte med Tromsø 

kommunes eierskapsteam 19.08.2020 ble en forenkling av Tromsø Havn vedtekter 

diskutert. Det ble enighet om at administrasjonen i Tromsø Havn skulle utarbeide forslag 

til nye vedtekter.  

 

Administrasjonen har dermed nøye gjennomgått gjeldene vedtekter og utarbeidet forslag 

til nye. Ved utarbeidelsen av nye vedtekter har det vært et fokus på forenkling.  

Som en konsekvens av dette har blant annet alle gjengivelser av kommuneloven og 

havne- og farvannsloven blitt tatt ut og er nå erstattet med ny § 8 Andre forhold.  

 

Forslag til nytt formål er en forenkling av gjeldende formål men har i tillegg tatt med 

elementer fra foretakets vedtatte strategi.  

 

Forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF ble sendt over til Tromsø kommunes 

eierskapsteam 12.04.2021. I oversendelsen ble det skrevet «Vi håper å kunne legge 

frem vedtektene for havnestyret til møte 27. mai, og deretter oversende dokumentet til 

politisk behandling.» 

 

Tromsø Havn har ikke mottatt tilbakemelding på oversendelsen, men velger å legge 

forslag til nye vedtekter frem for Havnestyret til behandling.  

 

Konklusjon: 

 

Forslag til nye vedtekter legges frem for havnestyret til behandling. Tromsø 

kommunestyre fastsetter endelige vedtekter.  

 

 

Vedlegg: 

Forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF. 
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  Sak 25/21 

 

   

 

Innstilling: 
 

Tromsø havnestyre godkjenner forslag til nye vedtekter for Tromsø Havn KF.  

 

Tromsø havnestyre oversender saken til kommunestyret for endelig behandling.  

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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Vedtekter for Tromsø Havn KF 
 

fastsatt av Tromsø kommunestyre den xx.xx.20xx under sak xx/xx.   
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www.tromso.havn.no Vedtekter for Tromsø Havn KF Side 2 av 3 

§ 1 Foretakets navn og forretningskontor 

Foretakets navn er Tromsø Havn KF og forretningskontor er i Tromsø kommune.  

 

§ 2 Formål  

Selskapets formål er å tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport samt utøve 

den myndighet og de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.  

Tromsø Havn skal sikre en fremtidsrettet og effektiv havnedrift og tilrettelegge for maritim nærings- og 

eiendomsutvikling. Selskapet kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette 

tjener selskapets formål. Tromsø Havn skal aktivt bidra til det maritime grønne skiftet i nord.  

 

§ 3 Representasjon  

Havnestyret representerer Tromsø Havn utad. Styret kan innenfor Tromsø Havns formål inngå avtaler på 

kommunens vegne. Styret kan for enkelte oppgavers vedkommende tillegge denne kompetansen til daglig 

leder. 

I saker som etter kommuneloven § 9-12, eller etter særlig beslutning av havnestyret faller inn under 

havnedirektørens myndighetsområde, representeres Tromsø Havn utad av havnedirektøren.  

 

§ 4 Styrets sammensetning 

Tromsø kommunestyre oppnevner foretakets styre, som betegnes havnestyret, og utpeker styrets leder og 

nestleder.  

Havnestyret skal bestå av syv medlemmer. Tromsø kommunestyre velger seks medlemmer med personlige 

varemedlemmer, hvorav ett medlem med vara skal være etter forslag fra Troms fylkeskommune. Et 

styremedlem med varamedlem skal velges av og blant de ansatte i Tromsø Havn KF. Havnedirektøren kan 

ikke være medlem av havnestyret. 

Blant de medlemmer som utpekes av kommunestyret, inngår også leder og nestleder. Disse personlige 

varamedlemmer skal ved sin inntreden fylle hhv. leder- eller nestlederposisjonen. 

Havnestyrets funksjonstid er fire år og følger kommunevalgperioden.  

Når særlige forhold foreligger har et styremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over. Ved 

endelig uttreden eller varig forfall, iverksetter Tromsø kommunestyre suppleringsvalg for gjenværende del 

av funksjonstiden. Ved slikt valg skal havnestyret suppleres fra den gruppe som står bak det 

havnestyremedlemmet som erstattes.  

Styrets godtgjørelser fastsettes av Tromsø kommunestyre.  

 

§ 5 Styrets oppgaver og myndighet 

Havnestyret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal føre tilsyn med den 

daglige ledelsen og foretakets virksomhet, jfr kommuneloven § 9-8.  
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www.tromso.havn.no Vedtekter for Tromsø Havn KF Side 3 av 3 

Tromsø havnestyre har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder havnen og dens virksomhet. 

Havnestyret påser at virksomheten drives i samsvar med havnens formål, vedtekt, økonomiplan og 

budsjett, samt vedtak og retningslinjer fastsatt av Tromsø kommunestyre. 

Under utøvelsen av sin virksomhet har havnestyret all den myndighet som tilligger Tromsø kommune etter 

lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann med tilhørende forskrifter. 

 

§ 6 Daglig leder 

Daglig leder ansettes av havnestyret. Daglig leders tittel er havnedirektør. 

Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket, jfr kommuneloven § 9-12t. Daglig leder er direkte 

underordnet havnestyret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.  

Daglig leder skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og 

at det er gjenstand for betryggende kontroll.  

Havnedirektøren skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av havnestyret. Havnedirektøren er 

regnskapsfaglig ansvarlig og skal påse at havnens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at 

formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

Daglig ledelse og drift av Tromsø Havn omfatter ikke saker som etter Tromsø Havns forhold er av uvanlig art 

eller stor betydning. Havnedirektøren kan likevel treffe beslutning i slike saker dersom han i det enkelte 

tilfellet har fått fullmakt til å avgjøre saken, eller havnestyrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig 

ulempe eller tap for havnen eller kommunen. I slike tilfeller skal havnestyret snarest mulig underrettes om 

saken. 

 

§ 7 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

Tromsø Havn følger forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv. av 06. juli 2019 nr. 714.  
 
Årsregnskapet skal være avlagt innen 22. februar. Årsberetningen skal avgis innen 31. mars. Revisjon av 

havnens regnskaper forestås av kommunens revisjon.  

 

§ 8 Andre forhold  

I tillegg til vedtektene reguleres styring av Tromsø Havn KF etter kommunelovens kapittel 9, havne- og 

farvannsloven og øvrig lovgivning. 

 

§ 9 Ikrafttredelse 

Denne vedtekt trer i kraft umiddelbart. Samtidig oppheves vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø 

kommunestyre den 26.04.2017. Vedtekten er godkjent av Tromsø kommunestyre i møte den xx.xx.20xx 

som sak xx/xx. 
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Tromsø Havn  Sak  26/21 
 

 

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I 

TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.05.2021 

 

 

Saksbehandler:  Harriet Willassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/129   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/21 Tromsø Havnestyre 27.05.2021 

 

 
 

Havnedirektøren orienterer om følgende saker: 

 

1. Besøk av Tromsø kommunes kontrollutvalg 

2. Rapport fra Grøtsund 

 

 

 

Innstilling: 
 

Havnestyret tar følgende saker til orientering:  

 

1. Besøk av Tromsø kommunes kontrollutvalg 

2. Rapport fra Grøtsund 

 

 

 

 

 

 

Jørn-Even Hanssen 

havnedirektør 
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