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Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning 2019
Tromsø Havn KF innstilling til vedtak
Tromsø Havnestyret legger med dette fram årsregnskapet og årsberetning for 2019 med følgende
innstilling:
1.
Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning for Tromsø Havn KF
for 2019.
2.
Tromsø Havn legger frem årsregnskapet og årsberetning for Tromsø
kommunestyre med slik innstilling:
a
Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF
for 2019.
b
Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 kr 16 384 418 avsettes
til disposisjonsfond.
c
Udisponert i investeringsregnskapet for 2019 kr 24 538 152 avsettes til
investeringsfond.
d
Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for
2019.

Gunnar Wilhelmsen
Ordfører
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Hva saken gjelder
Årsregnskap og årsmelding 2019 for Tromsø Havn KF

Saksutredning
Kommunale foretak har regnskapsplikt, som innebærer å utarbeide særregnskap og
årsberetning for hvert år, jfr. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Foretakets særregnskap har egne
oppstillinger, men bygger i stor grad på kommunens oppstillinger. Regnskapet deles i en driftsog investeringsdel, balanseoppstilling samt noteopplysninger.
Særregnskapet for Tromsø Havn KF for regnskapsåret 2019 viser et regnskapsmessig
mindreforbruk på 16,3 mill. kroner. Investeringsregnskapet avsluttes med et udisponert beløp
på 24,5 mill. kroner.
I henhold til kommuneloven er det foretakets styre som fremmer innstilling til politisk
behandling. Kommunestyret som øverste organ skal vedta særregnskapet og årsberetningen
for foretaket. Administrasjonssjefen har kun anledning til å uttale seg om saken jfr.
kommuneloven § 72.
Årsregnskapet og årsberetningen:
Tromsø havnestyrets vedtak av 30.04.2020 er følgende:
1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning for Tromsø Havn KF for
2019.
2. Tromsø Havn legger frem årsregnskapet og årsberetning for Tromsø kommunestyre
med slik innstilling:
a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for
2019.
b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 kr 16 384 418 avsettes til
disposisjonsfond.
c. Udisponert i investeringsregnskapet for 2019 kr 24 538 152 avsettes til
investeringsfond.
d. Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.

Kontrollutvalget behandlet Tromsø Havn KFs særregnskap samt årsberetning i møtet 03. juni
2020. Utvalgets uttalelse og saksfremlegg fra K-sekretariatet, inkludert revisjonsberetning fra
KomRev Nord IKS er vedlagt saken.
Det gjøres videre oppmerksom på at revisjonsberetningen og uttalelsen fra kontrollutvalget
«står på egne ben» og skal verken vedtas eller tas til orientering av kommunestyret.
Dokumentene fra revisjonen og kontrollutvalget skal hjelpe kommunestyret å ta sin beslutning
i saken.

Konklusjon
Innstillingen vedtas.
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Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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