Økonomiplan for 2020-2023

Vedlegg 4: Kommunens eierinteresser
Kommunestyret vedtok i oktober 2017 kommunens eierskapsmelding (k-sak 222/17). Eiermelding
beskriver hvilke formål og målsetninger Tromsø kommune har med eierskap i aksjeselskap,
interkommunale selskaper og kommunale foretak. For hvert enkelt selskap og foretak i kommunens
eierportefølje vil eiermeldingen gi klare styringssignaler fra kommunen som eier.
Del I av eiermelding tar for seg de overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av eierposisjoner.
Videre omhandles eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser for valg av selskapsstyrer og
forventninger om avkastning og utbytte i del I.
Del II av eiermelding viser kommunens eierposisjoner gjennom beskrivelse av sentrale nøkkeltall,
selskapets formål, målformuleringer og eierstrategi, avkastningsforventninger og eierdialog.
Figuren under viser samlet oversikt over Tromsø kommunens eierinteresser.

I tillegg har kommunen mindre aksjeposter i selskaper utenfor Tromsø-regionen, samt kommunale
stiftelser og Tromsø kommunale pensjonskasse som er gitt mindre fokus i eiermelding og årlige
eierberetninger.
Nærmere informasjon om aksjeselskapene, kommunale foretakene og interkommunale selskaper
fremkommer i eiermelding 2017 og i de årlige eierberetningene.
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Utbytte og eieruttak
Tromsø kommune forventer at selskapene som kommunen eier vil gi utbytte for 2020. Det er naturlig å
forvente utbytte fra følgende selskaper:
•
•
•
•

Remiks Miljøpark AS
Tromsø Parkering AS
Arnestedet Eiendom AS
Troms Kraft AS.

Størrelsen på utbyttet settes av styrene i de respektive selskapene. Et aksjeselskap sin utbyttepolitikk
henger blant annet sammen med dets investerings- og finansieringsbeslutninger. Videre gjør styrene en
vurdering av forholdet mellom egenkapital og fremmedkapital (gjeld) i selskapene, deres finansielle
begrensninger, og dermed også deres evne til å håndtere fremtidige utfordringer, som f.eks. ekspansjon
eller omstilling.
Kommunen forventer likevel at selskapenes virksomhet innrettes slik at det kan forventes et rimelig
utbytte i forhold til investert kapital i de respektive selskapene basert på sunne og gode vurderinger av
styrene. Administrasjonssjefen ønsker ikke å ta utbyttene fra selskapene inn i ordinær drift, men avsette
disse til fond eller til å finansiere investeringer når disse tilføres kommunen. Administrasjonssjefen har
ikke budsjettert med utbytteinntekter i 2020.

Kommunale foretak og IKS
Kommunale foretak og IKS
Tromsø kommune har et kommunalt foretak, Tromsø Havn.
Kompensasjon for arbeidsgiveravgift
Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift medfører at kommunale foretak får kompensasjon for
økt arbeidsgiveravgiften fra 5,1 prosent til 7,9 prosent. Kommunene får kompensert for ny avgiftssats
gjennom skjønnstilskuddet. Kompensasjonen tar utgangspunkt i faktiske lønnsutgifter for 2018.
Kompensasjon til foretak i 2020 utgjør 670 000 kroner.
Aurora Kino IKS
Tromsø kommunes tilskudd til Aurora Kino IKS, som kompensasjon for anslått verdi på gamle Fokus
kino, opphørte fra og med budsjettåret 2013. Aurora Kinos årlig netto husleie til Tromsø kommune ble
derav fra 2013 satt til 5,16 millioner kroner. Den årlige husleien videreføres nominelt og utgjør altså 5,16
millioner kroner i 2020.
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