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Kapittel 1
Bade- og svømmeåret 2021



Vi skal gi et godt og attraktivt
tilbud til flere målgrupper.

Tromsøbadet KF er en del av Tromsø kommune, og skal 
drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad på 
en forretningsmessig forsvarlig måte. I foretakets vedtekter 
står det blant annet: Tromsøbadet KF skal gi et godt og 
attraktivt tilbud til flere brukergrupper, herunder:

 • Lovpålagt skoleundervisning til skoleelever
 • Svømmeidretter samt klatring
 • Funksjonshemmede og rehabilitering
 • Kommunens og regionens innbyggere
 • Tilreisende og reiseliv

Bade- og svømmeanlegget skal bidra til bedre allmenn 
folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby. Tromsøbadet 
skal være en attraktiv møteplass for byens befolkning og 
tilreisende, og fremme bolyst og trivsel i Tromsø.

Tromsøbadets visjon er ganske 
enkelt å skape Rein badeglede. 

Tromsøbadet sin visjon er å skape Rein Badeglede. 
Med dette mener vi å skape en ny badekultur i Tromsø,
hvor byens befolkning og deres besøkende hele tiden 
skal ha en ny grunn til å besøke og bruke anlegget. 
I tillegg tilrettelegger vi for at besøkende tilbringer 
lang tid i anlegget, og benytter alle fasiliteter. 

Våre verdier er vårt kompass og 
styringsverktøy i den daglige driften. 

For å realisere visjonen må vi fokusere på sikkerhet, renhold 
samt yte god service i alle ledd, derav våre verdier som er 
Trygt, Reint og Trivelig. 

Det skal være trygt å være på Tromsøbadet, uavhengig av om 
man er besøkende eller ansatt. Denne verdien skal gjennom-
syre alt som skjer på anlegget, og er eksempelvis lagt vekt 
på både ved utformingen av trivselsregler for de besøkende, 
rutiner for opplæring av ansatte og vedlikehold av anlegget. 

Det skal være trivelig å besøke Tromsøbadet! Er det trygt og 
rent, så blir det også trivelig. Likeså tror vi at gjestene har det 
trivelig dersom ansatte har det godt på jobb. Med reint menes 
at vi skal ha fokus på å holde anlegget rent og ryddig til enhver 
tid. Dette er en forutsetning for at de to øvrige verdiene skal 
kunne oppfylles. 

Formål Visjon Verdier
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Tromsøbadet KF



Teknisk sjef

Daglig leder

Leder badedrift

Adm. konsulent

Leder salg/marked

Teknisk Badedrift Svøm Tromsø Kurs & Arr. Resepsjon Kafé

Kommunestyret

Styret Tromsøbadet KF
Ved utgangen av 2021 hadde Tromsøbadet 
106 ansatte fordelt på 40 årsverk i 3 avdelinger. 
Tromsøbadet KF er fremdeles en ung organisasjon, 
og vi har brukt også dette året til å holde fokus på 
å sikre interne rutiner og struktur. I februar fikk vi 
på plass en eventmanager, og i høst har vi styrket 
organisasjonen med operative driftsledere på
kjøkkenet og for Svøm Tromsø.

Våre ansatte er involvert i driften gjennom ulike 
fora og møter. Ved siden av de formelle rollene 
i organisasjonskartet, er det roller som plass-
tillitsvalgt, verneombud og brannvern som 
besittes av engasjerte ansatte.

Organisasjonen

Tromsøbadet KF
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Tromsøbadet er et av de viktigste idrettsbyggene 
i landsdelen. Anlegget er bygget for å ivareta  
aktivitet for 1000 samtidige besøkende, i tillegg 
til 300 besøkende i klatrehallen. 

Tromsøbadet har totalt ni ulike bassengfasiliteter. 
Alt fra 50-meters idrettsbasseng til hetegrotte 
og utebasseng. Idrettsbassenget, som er verdens 
nordligste 50-meters basseng, er et svært viktig 
tilskudd til både byen og idretten. I oktober 2020 
ble det arrangert UM for første gang i Tromsø, og 
svømmeidretten ser fram til å kunne arrangere 
mange flere stevner og konkurranser nå når vi ser 
slutten av pandemien. Tribunene våre rommer 
500 publikummere og inviterer til mange flere 

konkurranser og mesterskap. Familie- og 
velværeavdelingen er også godt besøkt av våre 
kommersielle gjester. Her finner du både en 
spennende malstrøm og bølgebasseng i tillegg 
til boblebad, varme- og kuldekulp, badstuer og 
plaskebasseng for de minste. 

Mest populært er nok utebassenget. På vinteren 
får man virkelig oppleve kontrastene, når man 
svømmer ute i 34 graders vann og samtidig føler 
den kalde, klare arktiske luften i fjeset. Er du 
riktig heldig så danser nordlyset over fjellene på 
Kvaløya, mens du samtidig kan hilse til kjente 
som suser forbi på ski i lysløypa rett under deg
— det er helt spesielt. 

Tromsøbadet KF

K J A P P E  F A K T A

• Anlegget har 9 ulike bassenger
• Vanndybden varierer fra 0 til 5 meter 
• Badetemperaturer fra 10 til 39 grader

Én vei ut i vannet er via stupetårnene. 
Velg grad av utfordring fra 10-meter’n og 
helt ned til startblokkene på basseng-
kanten. Det store idrettsbassenget kan 
også deles inn i ulike deler, og bunnen kan 
justeres fra 0 til 2 meters dybde. 

Om anlegget Et helårs folkebad og
en attraktiv møteplass
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Kunst i et badeanlegg? Nå kan du oppleve lokalt 
forankrede kunstnere på Tromsøbadet, kuratert 
av kunstutvalgets leder Solveig Ovanger. 
Utvalget har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i vår 
visjon om å være en arena for trivsel, velvære, lek, 
mosjon og idrett og et attraktivt tilbud til alle lag 
av befolkningen. De har valgt kunst som går i 
nær dialog med arkitekturen og stedets arktiske 
særpreg, svært skiftende årstider og lysforhold, 
og som kan overraske og utfordre mennesker i 
alle aldre. På de neste sidene kan du se et par 
smakebiter — kom på besøk for å se alt. 

Kunstutvalget har bestått av: 
Solveig Ovanger
Leder kunstkonsulent og leder for utvalget

Robert Julian B. Hvistendahl
Juniorkonsulent

Jørgen Drangfelt
Tromsø kommune. Leder av byggeprosjektet

Rune Langseth
Asplan Viak AS. Ansvarlig arkitekt for Tromsøbadet

Siv-Hege Helsing Schrøen
Daglig leder Tromsøbadet KF

Lisa Hoen
Tidl. kultur- og idrettssjefsjef Tromsø kommune

Utsmykning Kunst som overrasker 
og utfordrer

Tromsøbadet KF
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Arnold Johansen
Aqua Vitae (Vann gir liv/Livets vann), 2020
Vegginstallasjon



Tromsøbadet KF
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Kåre Aleksander Grundvåg 
Bølge/Bárru/Wave, 2021
Relieff

Marit Ellisiv Landsend
– inn frå ukjend verd, 2020
Skulptur



Tromsøbadet KF
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Tegson 
Laguz, 2019
Veggmaleri

Arnold Johansen
Aqua Vitae (Vann gir liv/Livets vann), 2020
Vegginstallasjon



2021 både startet og avsluttet med strenge 
koronarestriksjoner, og ble et år sterkt  
preget av pandemien. Selv om Tromsøbadet 
ikke har vært like hardt rammet som andre 
næringer, så har kravene om smitteverns- 
tiltak og endringer i driften vært krevende 
for oss. I et krevende år har ansatte på 
Tromsøbadet samarbeidet veldig godt,  
og vist stor endringsvilje og fleksibilitet. 
Som daglig leder gjør det meg utrulig stolt, 
og det gir samtidig sterk framtidstro. 

2021 har naturligvis også vært svært ut- 
fordrende for våre gjester. Selv om alle  
restriksjonene har medført sterke antalls- 
begrensinger, så har vi gjort vårt beste for 
å tilby trygge og fine badeopplevelser for 
flest mulig. Vi vet jo at mange setter stor 
pris på tiden de bruker i anlegget, og vi 
liker å tro at Tromsøbadet har fungert som  
et lite fristed i en hverdag som ellers har 
vært preget av pandemi og usikkerhet.

Jeg gleder meg også til vi kan ta i bruk det 
fulle potensialet til anlegget, og bidra til 
enda flere gode badeopplevelser for både 
besøkende og innbyggerne i Tromsø. 

Siv-Hege Helsing Schrøen, Daglig leder

Vi ser framover 
og gleder oss over 
nye muligheter 
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Daglig leder har ordet



Totalt antall besøkende på Tromsøbadet i 2021.
I 2020 var tallet 197.996.

242.534
Besøkstall
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Betalende besøk
191.336 betalende besøkende i 2021. 

Snittpris per solgte badebillett ble 126,60 kr eks mva.

79 %
Vederlagsfri
51.198 besøk ifb. med skole, 

idrett u/18 år, og helse.

21 %

Besøkstall
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Helse 1 %
Idrett 4 %

Klippekort 11 %

Skole 17 %
Medlemmer 14 %

Drop-In 47 %

Bassengleie 8 %

Besøkstall
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I gjennomsnitt har vi hatt 19 ulike kurs i uka i egen regi.
Alt fra crawlkurs, minikurs i SUP til baby-og småbarnskurs.  

19 kurs i uka
Året i tall
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Bade- og svømmeåret
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Smittsomme
konsekvenser 
Selv om vi ikke kunne ta inn så mange 
besøkende som vi ønsket, er vi stolte 
over å ha tatt i mot 242.534 gjester i 
2021. Smittevernstiltakene har primært 
gått ut over gruppen betalte besøk, som 
utgjør 79% av det totale besøket. 

I de periodene der anlegget har vært 
delvis stengt har de ansatte utført 
alternative oppgaver. Ingen ansatte har 
blitt permittert i 2021.  



Som følge av både de lokale og nasjonale 
smittevernstiltakene har Tromsøbadet 
måtte redusere driften i flere perioder i 
2021. Kostnadene har løpt nær sagt som 
normalt, mens begrensningene har 
medført et betydelig økonomisk tap. 
Det reelle inntektsbortfallet som følge 
av pandemien i 2021 er beregnet til cirka 
9 millioner kroner når man inkluderer 
kapasitetsbegrensningene som anlegget 
har vært pålagt å drifte med gjennom 
hele året. Se tabell neste side. 

Bade- og svømmeåret
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Type

04. januar
-50 000 kr

Estimert inntekstbortfall pga
utsettelse av planlagt kursoppstart

05.–20. mars
-1 500 000 kr

Estimert inntekstbortfall av
kommersielle salgsinntekter

25. mars–16. april
-850 000 kr

Estimert inntekstbortfall av
kommersielle salgsinntekter

15.–31. desember
-1 500 000 kr

Estimert inntekstbortfall av
kommersielle salgsinntekter

Nasjonale tiltak
Tromsøbadet må utsette 
planlagt oppstart av all 
kursaktivitet til 20. januar. 

Lokale tiltak 
Tromsøbadet blir delvis stengt. 
Anlegget holdes kun åpent 
for organisert idrett for barn 
under 18 år, helse- og skole-
svømming. De kommersielle 
inntektene fra kafe, butikk, 
billett, klipp og medlemmer 
uteblir. Flere bassengleier 
avbestilles, og kurs i egen regi 
må avbrytes.

Nasjonale tiltak
Tromsøbadet blir delvis stengt. 
Kan kun holde åpent for 
svømmeidrett, skolesvømming, 
rehabilitering og individuell 
trening. Butikk og kafé i tørr 
sone holdes åpen, men alle 
arrangement og planlagte 
aktiviteter for julen avlyses. 

Nasjonale tiltak
Tromsøbadet blir delvis 
stengt. Anlegget holdes kun 
åpent for organisert idrett for 
barn u/18 år, helse- og 
skolesvømming. Kafeen 
holdes åpen i påsken og 
bidrar til noe omsetning. 
Øvrig kommersiell omsetning 
uteblir. De fleste bassengleier 
avbestilles. 

Basert på di�eransen mellom omsetning og budsjett for periodene som vist under. 

Pandemiens effekt på inntekter



Betalende besøk Vederlagsfri Pålagte smitteverntiltak

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

4.-18. januar 5.-20. og 25.-31. mars 31. mars-16. april 15.-31. desember

Besøk 2021 og perioder med strenge smitteverntiltak
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Besøkende totalt 2020 Besøkende totalt 2021

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Betalt besøk 2021 mot 2020
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Resultat 21

22

8

136

Kafé

Butikk

Drop-in

Budsjett 2021

23

7

126

Resultat 2020

22

7

126

KPI — Snittpriser per besøk
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Regnskap 2021

60 692

-56 339

4 353

138

4 491

Tall i hele 1000

Sum driftsinntekter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Netto finansutgifter

Netto driftsresultat

Regnskap 2020

54.952

-48.083

6.869

127

6.996

Regnskap 2019

14.060

-26.821

-7.240

232

-7.008

Nøkkeltall
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Kapittel 2
Livet på Tromsøbadet



Wanny kom sjøveien i fjor vinter, padlende 
direkte fra Nordpolen. Man kan på sett og 
vis kalle henne klimaflykting. De røffe og 
kalde forholdene på Nordpolen kombinert 
med krevende arbeidsforhold på nissens 
kontor gjorde at hun søkte sørover mot nye 
eventyr i varmere strøk.

På Tromsøbadet fant hun sitt etterlengtede 
sydenparadis. Her får hun fritt utløp for  
sine store gleder i livet — bading i varmt 
vann, lek og moro med barn og ikke minst 
dansing under stjernehimmelen med sine 
helt spesielle Wanny-moves. Det tok ikke 
lang tid før vi skjønte at dette sjarmtrollet 
ville passe perfekt i staben vår.

Wanny er nå ansatt som badevert på 
Tromsøbadet, og vannambasadør for de 
minste gjestene våre. Barna har tatt vel i 
mot henne helt fra første sekund. Vi ser at 
hun bidrar til å skape trygghet i bassengene 
og en svært smittsom vannfryd. Stillings- 
instruksen til Wanny skal utvikles videre 
i tiden som kommer, men en ting er helt 
sikkert — barna kan se fram til mye moro i 
Wannys boblende vannunivers.  

Møt Wanny
— vår vannambassadør
for de minste
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Wanny har ordet



Vi skal fortsette
å utvikle potensialet
i anlegget

2021 ble preget av flere nedstenginger på grunn av pandemien, 
men har likevel gitt styret et godt bilde av anleggets potensial. 
Styret har derfor startet arbeidet med å videreutvikle anlegget. 
Vi planlegger å etablere et nytt opplæringsbasseng på innsiden, 
og å utvikle uteområdet på sørsiden av bygget med flere bade- 
og velværefasiliteter. Vi gjør dette både for å imøtekomme 
behov og forventninger, og fordi vi mener det er lønnsomme 
prosjekter.
 
Tromsøbadet er fortsatt et nytt anlegg, men inneklimaet i 
anlegg som dette stiller store krav til vedlikehold. Det pågår 
fremdeles reklamasjonssaker mot entreprenør, men vi er snart 
over i fasen der utbedringer og vedlikehold løpende må dekkes 
over drift. Da er det essensielt at vi har skapt et selskap som 
står rustet til å bære kostnadene dette medfører. Den beste 
måten å sikre dette på er å skape varig positivt driftsresultat, 
selv uten ekstraordinære tilskudd fra Tromsø kommune.
 
For 2021 leverer vi et positivt resultat på 4,4 millioner kroner, 
og øker dermed disposisjonsfondet som nå viser totalt 15.2 
millioner kroner. Dette inkluderer 5 millioner i driftstilskudd 
fra Tromsø kommune. Sett i lys av at anlegget har hatt flere 
nedstegninger og driftet med restriksjoner som har medført 
inntektsbortfall på mellom 4 og 9 millioner kroner, viser  
resultatet at anlegget har potensial til å stå støtt på egne ben. 
For 2022 er vårt mål å levere et positivt resultat også uten til-
skudd fra kommunen. I 2022 skal vi også gjøre oppdateringer 
i vår forretningsstrategi. Da skal bærekraft integreres i alt vi 
gjør — helt fra energihåndtering til kafédrift.

Styret har ordet



Bli med bak
kulissene 
Vedlikehold av bade- og svømmeanlegg 
er krevende. I tillegg til at vi tar i mot opp 
til 1 000 besøkende hver dag, så drifter 
vi i et svært krevende miljø. Vi utfører 
daglige vedlikeholdsoppgaver — noen er 
synlige for våre gjester, mens andre 
oppgaver er kanskje ukjent for de fleste. 

Bak kulissene
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Badevertene er vårt ansikt utad i anlegget. 
I tillegg til den viktige jobben med å sikre 
trygge badeopplevelser, bruker de mye tid 
på renhold og vedlikehold. Et velholdt 
anlegg er verdifullt på flere måter. Det gir 
god helse- og trivselsmessig effekt, men 
øker også driftssikkerheten og gir lengre 
levetid på anlegg og utstyr. 

I gjennomsnitt bruker vi 25 arbeidstimer 
per dag på renhold i og rundt basseng og 
garderober. Oppgavene varierer stort.  
Vi pusser vinduer og glassflater, fjerner 
rust, polerer sklier, vasker og desinfiserer 
garderober, toalett, gulv og andre over-
flater. Vi støvsuger bunnen av bassengene 
daglig, og skrubber vannlinja i bassengene 
på ukentlig basis.

Bak kulissene
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Å drive et bade- og svømmeanlegg er en 
finstemt øvelse. Det er mange systemer 
som skal fungere sammen, og teknisk  
avdeling er på mange måter motoren i 
hverdagen vår. Vi har derfor sikret høy 
kompetanse innen både elektro, rør og 
automatikk i egne rekker. Store deler av 
det tekniske anlegget er helautomatisert, 
men krever uansett manuelt tilsyn og 
vedlikehold — for eksempel måling og 
justering av vannverdier som sikrer trygt 
badevann. Teknisk avdeling er også en 
viktig ressurs for generelt renhold og ved- 
likehold av inventar og byggningsmasse. 

Bak kulissene
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— Dette er den beste jobben jeg har hatt! 
Jeg stortrives i et fantastisk arbeidsmiljø 
og det er en sunn aldersmiks i gjengen. 
Samtidig får jeg utfordringer og mulighet 
til å yte god service til gjestene. Det liker 
jeg godt. Tromsøbadet er utrolig flott, og 
det er tilrettelagt for trivsel både som 
ansatt og som kunde her. Anlegget er jo 
fortsatt relativt nytt, tross snart 3 år i drift, 
og nettopp det gjør at jeg føler jeg kan være 
med å forme Tromsøbadet i retningen vi 
ønsker — som et folkebad og en plass for 
glede, avslapping og idrett. 
 
Vervet som plasstillitsvalgt er jeg stolt av. 
Det er både spennende, lærerikt, krevende 
og noe jeg tar svært seriøst. Jeg kommer 
tett på mine kolleger, blir godt kjent med 
alle og fungerer i praksis som ett bindeledd 
mellom ansatte og ledelsen uavhengig av 
situasjon. I tillegg får jeg ha ett ord med i 
laget på flere områder som angår arbeids- 
plassen gjennom ulike arbeidsgrupper. Det 
gleder en ivrig og engasjert ansatt. 

Jeg vil rette en stor takk til alle jeg jobber 
med og våre kunder — dere er med på å 
skape en fantastisk arbeidsplass.

Mikael Bredal Bergum, Servicevert/plasstillitsvalgt

De ansatte har ordet
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God plass for
arbeidslyst, glede,
idrett og lek 



Triathlon vokser raskt. Med sitt ekstrem- 
stempel har idretten, som består av både 
svømming, sykling og løping, blitt svært 
attraktiv for de som vil utfordre egne 
grenser. Samtidig opplever flere og flere 
aktiviteten mer som et allsidig og variert 
treningstilbud enn noe annet.

— Tromsø Triathlonklubb ble etablert i 
2015, og kan på kort tid vise til NM-titler 
og flere pallplasseringer både nasjonalt og 
internasjonalt, sier klubbens leder Marius 
Tzatchev. Vi har skapt en treningsarena 
for alle nivåer, og et inkluderende miljø 
fullt av allsidig idrettsglede og felleskap.

Open water sesongen er jo kort her nord. 
Vi er avhengige av Tromsøbadet. Her har 
vi optimale vilkår for å utvikle både klubb 
og medlemmer. Vi får styrket de basale 
svømmeferdighetene og lagt et verdifult 
grunnlag for å takle mer krevende farvann 
og forhold i konkurranssituasjoner. 

Vannet er ofte den største terskelen på vei 
inn vår idrett. Arbeidet blir mye lettere 
når vi har Tromsøbadet med på laget. Her 
blir vi værende, avslutter han entusiastisk.

Marius Tzatchev, Leder Tromsø Triathlonklubb 29  |  Årsrapport 2021

Her kan vi drive
en tropisk idrett i et
arktisk miljø

Idretten har ordet



Brystkreftforeningen i Tromsø har i om lag 
20 år hatt rehabiliteringstilbud i basseng 
for sine medlemmer. Da Tromsøbadet 
åpnet, startet vi et ukentlig svømmetilbud 
i idrettsbassenget. Siden høsten 2021 har 
vi også hatt ukentlig vanngymnastikk 
med instruktør i helsebassenget.
 
Vi vet at fysisk aktivitet er viktig både som 
opptrening i tiden etter sykdom, og som 
vedlikehold og forebygging av tilbakefall. 
Trening i vann er skånsomt, men likevel en 
effektiv måte å trene på. Vannet har også 
god effekt på lymfeødemer, noe som jo er 
spesielt bra for våre medlemmer. 

I tillegg til ren fysisk helsegevinst finner vi 
mye god helse i det sosiale fellesskapet. 
En tur i et av varmebassengene etter endt 
trening, heiarop når noen går i kaldkulpen 
eller bare skravling og latter i garderoben 
er blant ukas høydepunkter for mange. 

Fjoråret ble naturligvis preget av korona- 
viruset også for vår del. Underveis har vi 
fått tett oppfølging og god informasjon fra 
Tromsøbadet om hvilke smittevernstiltak 
og tilbud som har vært gjeldende. 

Kari Margareta Fosby, Brystkreftforeningen Tromsø

Helse og
rehabilitering i 
Tromsøbadet
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Faste brukere har ordet



—  Hele familien har årskort og vi er 
ofte her sammen. Tilde er i tillegg med i 
Tromsø Svømmeklubb. Når hun trener 
kan jeg ta noen lengder i storbassenget 
eller bare slappe av i badstuen. 

Espen Sandberg er familiefar, mosjonist 
og aktiv livsnyter. Tromsøbadet har blitt 
en viktig arena for han og familien de siste 
årene. Frekvensen på besøkene blir bare 
stadig hyppigere. 

— Tromsøbadet funker helt perfekt i en 
hektisk og travel familiehverdag. Det er 
gode digitale løsninger som gjør det enkelt 
å stikke innom uten for mye forberedelse. 
Selve anlegget er også veldig enkelt å 
bruke, og ikke minst helt fantastisk flott. 
Arkitekturen er inspirerende i seg selv, og 
se på utsikten mot Kvaløya — helt nydelig. 
De ansatte leverer alltid smidig og god 
service. Har vi for eksempel lagt igjen et 
armbånd hjemme så møtes vi alltid med et 
smil og en løsning — vi er topp fornøyde.

Duoen snur samstemt og går raskt inn 
hovedinngangen — Treninga begynner 
straks. Vi må gjøre oss klare. 

Espen og Tilde, bassengbrukere

Smidig, digg,
praktisk og nesten
uunværlig!

Badegjestene har ordet



Muligheter både 
på land og i vann 
Tromsøbadet skal fortsette å være en 
viktig arena for befolkningen i Tromsø 
og omegn, og vi skal arbeide videre med 
å bidra til bedre folkehelse og komple-
mentere Tromsø som idrettsby. Vi ser 
fram til å kunne drifte uten pandemi,  
og gleder oss til å kunne vise potensialet 
som ligger i anlegget.

Framtiden
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Vår beliggenhet, i hjertet av “idrettsbyen” 
Tromsø, gjør at Tromsøbadet er som skapt 
for å tilby et bredt treningstilbud både 
på land og i vann. Ved årsskiftet 2020 ble 
Tromsøbadet AS stiftet for å drifte et  
tilbud om trening. Pandemien har ført til 
at prosjektet er noe forsinket, men målet 
er at vi i løpet av 2022 skal være klar med 
et nytt og spennende treningstilbud på 
tørr sone som skal være et tilskudd til 
aktiviteter og trening i vann.



Med et stadig økende publikumsbesøk 
har behovet for å videreutvikle bade- og 
svømmeanlegget blitt mer og mer tydelig. 
Vi ser at kapasiteten i anlegget trolig vil 
bli sprengt innen få år. Derfor planlegger 
vi allerede nå for utvidelse av basseng-
flatene. I tillegg til ett nytt opplærings-
basseng for trening og kursvirksomhet 
inne i anlegget jobber vi for å etablere 
utendørs badefasiliteter på sørsiden 
av bygget. Planen er å dimensjonere 
badeanlegget bedre opp mot antall 
besøkende, og samtidig tilføre nye bade- 
oppplevelser. På denne måten sikrer vi 
også omsetning og mulighet til å avsette 
midler for framtidig vedlikehold.

Framtiden
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Årsberetning 2021
Tromsøbadet KF

Innledning

Eierforhold 
Tromsøbadet KF er en del av Tromsø kommune. 
Foretaket skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et 
helårs folkebad, på en forretningsmessig forsvarlig 
måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av 
statlige tippemidler, lovens bestemmelser og foreta-
kets vedtekter.

Konsekvenser av pandemien 
2021 både startet og avsluttet med strenge korona- 
restriksjoner, og ble et år sterkt preget av pande-
mien. Gjennom hele året har anlegget driftet med 
avstandskrav, noe som har medført redusert kapa-
sitet, og dertil reduserte inntekter. Oktober var eneste 
måned i 2021 hvor anlegget driftet uten smitteverns- 
tiltak. Vi hadde da 6.000 flere besøkende sammen-
lignet med øvrige måneder. Økningen på 20 prosent 
var utelukkende betalende besøk. I tillegg til redusert 
kapasitet, har anlegget vært delvis stengt som følge 
av strenge nasjonale og lokale smittevernstiltak 
gjennom fire perioder i 2021; 

4. – 20. januar 
5. – 20. mars
25. mars – 16. april
15.– 31. desember

I disse periodene har likevel ingen ansatte vært 
permittert. Kostnadene har løpt som normalt, men 
smittevernstiltakene har medført bortfall av inntekter 
som er estimert til ca. 4 millioner kroner. Dersom 
man legger til inntektsbortfall som følge av den 
generelle kapasitetsreduksjonen, estimeres det totale 
inntektsbortfallet til kr ca. 9 millioner kroner. 

Regnskap
Budsjettet for 2021 forutsatte at anlegget ville være 
berørt av pandemien med tilhørende smitteverntiltak 
og inntektsbortfall i årets første halvdel. Til tross for 
at året startet med strenge smittevernrestriksjoner, 
og anlegget var delvis stengt i mars, opplevde an-
legget godt besøk. Dette gav høyere omsetning enn 
budsjettert. Da Tromsøbadet la frem økonomirapport 
1 var det derfor ikke behov for å revidere budsjettet.

Gjennom sommeren hadde anlegget godt besøk, og 
gjestene opplevde Tromsøbadet som et trygt sted å 
være.  Antallsbegrensningene ble regulert gjennom 
forhåndsregistrering av besøkende. Da foretaket la 
fram økonomirapport 2, ble netto resultat budsjettert 
med en resultatforbedring på 5 millioner kroner. 

Gjennom høsten har anlegget vært driftet smitte-
vernfaglig forsvarlig, og vi har forholdt oss til smitte-
veilederen for bade- og svømmeanlegg, forsterkede 
renholdsrutiner og avstandsbegrensninger i anlegget. 
Den 15. desember ble det igjen innført strenge nas-
jonale smitteverntiltak som gjorde at vi ikke kunne 
holde ordinært åpent gjennom jul og nyttår, en periode 
som normalt gir svært høye besøkstall. 

Regnskapsmessig ble året også preget noe av 
tilbakeføring av forventede IT-kostnader. Dette har 
gitt en engangseffekt på ca. 1 million i det fremlagte 
regnskapet. Til tross for strenge restriksjoner og 
delvis nedstenginger med bortfall av inntekter, viser 
netto driftsresultat for 2021 et positivt resultat på kr 
4,4 millioner kroner, noe som er i henhold til budsjett. 
Etter dekning av investeringer og årsoppgjørsdispo-
sisjoner fra 2020 og 2021 viser disposisjonsfondet 
dermed 15,2 millioner kroner. Dette utgjør en økning 
på 2,7 millioner kroner i forhold til 2020. 

En vesentlig del av inntektene og kostnadene i 
regnskapet er knyttet til drifts- og leieavtalen mellom 
Tromsøbadet og Tromsø kommune. Dette øker både 
inntekter og kostnader med 11 millioner kroner, men 
nulles ut i resultatet. Tromsøbadet drifter skolesvøm-
mingen for kommunen, totalt utgjør dette en inntekt 
på 2,5 millioner kroner årlig. 

I tillegg har Tromsøbadet en tjenesteavtale med 
kommunen som gjelder regnskap, lønnskjøring og IT. 
Denne beløper seg til ca. 2,5 millioner kroner årlig. 
Foretaket har også mottatt overføringer fra Tromsø 
kommune på 5 millioner kroner. Denne overføringen 
er tatt bort i kommunens budsjetter fra og med 2022.
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3.1
Internkontroll og etikk 
Tromsøbadet har i 2021 hatt stort fokus på intern-
kontroll og egne rutiner knyttet til våre økonomiske 
systemer. I tett samarbeid med systemansvarlige 
i Tromsø kommune følger vi opp og påser at både 
etikk og rutiner knyttet til internkontroll blir fulgt.  
Økonomisk status, samt kontroll og etterlevelse av 
lover og regler, har vært løpende behandlet i sty-
remøtene. Tromsøbadet legger stor vekt på å opptre 
ryddig og etterrettelig, og følger Tromsø kommunes 
etiske retningslinjer. Vi stiller høye krav til den etiske 
holdningen den enkelte medarbeider utviser i sitt 
arbeid, og bestreber at alle medarbeidere skal kjenne 
til og etterleve de lover og regler som gjelder for 
Tromsøbadet.  

Styrets arbeid 
2021 har vært et innholdsrikt år der styret har vært 
tett på driften av badet. Styret har jobbet bl.a. med 
prognoser, budsjetter og økonomiplaner, men også 
bistått administrasjonen i forhold til den krevende 
situasjonen rundt nedstenging. Det er i løpet av 2021 
avholdt 12 styremøter hvor totalt 51 saker er behandlet.  

Helse, miljø og sikkerhet 
Tromsøbadet har fokus på HMS og prioriterer sik-
kerhet først. Tromsøbadet jobber systematisk med 
HMS og kontinuerlig forbedring. HMS er en fast del 
av agendaen på alle personal- og styremøter. Drifts-
organisasjonen har igjennom året hatt ett hovedver-
neombud og ett brannvernombud. Det er gjennom-
ført fire arbeidsmiljøutvalgsmøter og fire vernemøter 
i løpet av 2021. 

Likestilling og ikke-diskriminering 
Tromsøbadet skal være en inkluderende arbeidsplass 
og gi likeverdige muligheter til alle medarbeidere, 
basert på den enkeltes personlige interesser, evner 
og vilje. Lønnspolitikken i Tromsøbadet skal være 
ikke-diskriminerende. 

Ansatte
Tromsøbadet KF har som mål å være en attraktiv 
arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. I løpet av 2021 
er det utført 40,8 årsverk. Ved utgangen av 2021 
var 106 personer ansatt i foretaket. Av disse var 23 
personer ansatt i 100 prosent stilling, 27 personer 
hadde lavere stillingsprosent og 56 personer var 
timelønnede vikarer. Mange av stillingene med lave 
stillingsprosent og vikarstillingene har sammenheng 
med behov for personell på tidspunkter i uka der det 

er ekstra høy aktivitet, og mange av disse stillingene 
besittes av studenter. Tromsøbadet forsøker å ha god 
kjønnsbalanse, og per 31. desember bestod arbeidss-
tokken av 58 menn og 48 kvinner. Ledelsen består 
av to kvinner og to menn, mens styret består av tre 
kvinner og fire menn. Tromsøbadet planlegger for å 
etablere rutiner og systemer slik at vi kan hente ut 
ytterligere statistikk for lønns og arbeidsvilkår knyttet 
til ansettelsesforhold som bl. annet likestilling.   
 

Godt arbeidsmiljø  
Som relativt nyetablert organisasjon har Tromsøba-
det prioritert målrettet arbeid knyttet til HMS for å 
sikre et godt arbeidsmiljø. Tromsøbadet har en ung 
arbeidsstokk med lav gjennomsnittsalder. I 2021 
har tre av våre ansatte opplevd familieforøkelse, og 
fire nye kommer til verden i 2022. Dette er først og 
fremst svært gledelig, samtidig som det påvirker 
langtidsfraværet noe.  Sykefraværet i 2021 lå på 8,1 
prosent. Av dette utgjør 7,1 prosent langtids og 1 
prosent korttids sykefravær. 

Kompetanseutvikling 
Kompetanseutvikling er en viktig suksessfaktor for 
Tromsøbadet. Det legges derfor til rette for både 
interne og eksterne kurstilbud for våre ansatte, 
samt arbeidsplassbasert opplæring. Tromsøbadet er 
medlem av interesseorganisasjonen Badelandene.no, 
som har sterkt fokus på felles kompetanseutvikling. 
Vår evne til å drifte anlegget og bidra til å løse 
kommunens samfunnsoppdrag hviler i stor grad på 
organisasjonens samlede kompetanse.

Bærekraft 
Tromsøbadet ønsker å ta særlig ansvar for å drifte 
anlegget bærekraftig. Tromsøbadet er prosjektert til 
å være i front av utviklingen med tanke på miljø- og 
energieffektive løsninger. Vårt oppvarmingsbehov er i 
hovedsakelig dekket av fjernvarme, samt varmegjen-
vinning fra ventilasjon og gråvann. I tillegg reduseres 
behovet for oppvarming av vann ved at opptil 80 
prosent av bassengvannet gjenvinnes. Energi er en av 
foretakets største kostnader. 

I den daglige driften prioriterer vi miljøvennlige 
løsninger. Avfallet sorteres optisk, og vi begrenser i 
størst mulig grad bruk av plast og engangsemballasje. 
Tromsøbadet har også forpliktet seg til å bidra til at 
Tromsø kommune skal oppnå sine bærekraftmål, 
gjennom kommunens selskapsspesifikke eierstrategi. 
I 2022 vil bærekraft, i et utvidet format, bli en inte-
grert del av i foretakets strategi. 
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Skolesvømming
Tromsøbadets rolle er å være et attraktivt folkebad og 
bidra til god folkehelse for kommunens innbyggere. 
Gjennom Svøm Tromsø har Tromsø kommune stand-
ardisert svømmeopplæringen for skolene, og det er 
Tromsøbadet som er ansvarlig for den svømmefaglige 
kompetansen. I 2021 er det gjennomført i overkant av 
40.000 skolebesøk i regi av Svøm Tromsø

Samarbeid med idretten 
Svømmeidretten opplever økende interesse og 
ønsker mer bassengflater og tid i til svømmetrening. 
Svømmeidretten har, til tross for pandemien, gjen-
nomført et regionalt svømmestevne i oktober, hvor de 
hadde 160 deltakere i Tromsøbadet. 

Tromsøbadet har gjennomført flere møter med både 
svømmeidretten, idrettsrådet og administrasjonen 
i Tromsø kommune, med mål om å etablere tyde-
lige rammer for tildeling av tid og bassengflater til 
idretten.   

Besøk
Totalt besøkte 242 534 badegjester Tromsøbadet 
i løpet av 2021. Av disse var 79 prosent (191.336) 
betalende besøk, og 21 prosent (51 198) besøk fra 
skole, idrett under 18 år og kommunens helsegrupper.  
Vi anslår at vi har mistet mellom 70 000 og 80 000 
besøkende igjennom året på grunn av pandemien. 
Dels skyldes dette redusert kapasitet som følge av 
smitteverntiltak, dels periodene hvor anlegget har 
vært helt eller delvis stengt. Til tross for et krevende 
år har besøkstallene vært gode. Medlemsmassen er 
økende, og ved utgangen av 2021 har Tromsøbadet 
totalt 800 betalende medlemmer, noe som er ca. 15 
prosent høyere enn 2020.  

Tromsøbadet har bygget opp en variert kurs- og 
treningsportefølje med opptil 19 ulike kurs og tre-
ninger i uka. Samtlige av disse har vært tilnærmet 
fullbooket. Grunnet pandemien har vi i løpet av 
2021 bare gjennomført 14 kvelder med de populære 
velværekveldene våre. Tilbudet retter seg til et 
voksent publikum, med blant annet badstueritualer i 
rolige og avslappende omgivelser. 

Tromsøbadet opplever at både idretten, skolene, våre 
kommersielle målgrupper og avtalepartnere finner 
oss relevante. Det at vi ser ut til å ha truffet godt med 
tilbudene våre, gir oss god tro på ytterligere utvikling 
av tjenestetilbudet. 

Markedsutsikter
Tromsøbadet vil fortsette med å skape aktiviteter 
som bidrar til å bygge badekultur i Tromsø. Attraktive 
arrangementer og aktiviteter for de ulike målgrup-
pene anses som en viktig faktor for å skape en lojal 
kundebase. Styret ser stort potensial i en utvidelse av 
både trenings- og kursvirksomhet, samt å skape flere 
unike familieopplevelser. 

I takt med økende publikumsbesøk og idrettsaktivitet 
kommer behovet for å videreutvikle anlegget. I 2022 
vil styret arbeide med utvidelse av bassengflater 
til trening og kursvirksomhet, samt å utvikle utea-
realene på sørsiden av bygget. Begge ansees som 
lønnsomme prosjekter med potensial for økt attrak-
tivitet og styrket økonomisk resultat. Sterk økonomi 
er viktig i et langsiktig perspektiv, der foretaket må 
være i stand til å ta vesentlige fremtidige vedlike-
holdskostnader.   

Eierdialog
Det ble gjennomført fire eiermøter med Tromsø 
kommune i 2021, der både ordfører og deltakere fra 
administrasjonen har møtt. Møtene er brukt til å 
informere om driften, og spesielt hvilke konsekvenser 
pandemien har medført. I tillegg har fremtidig ut-
vikling av anlegget vært diskutert. 

Hendelser etter balansedagen
I forbindelse med spredningen av Omikronviruset ble 
Tromsøbadet pålagt å stenge delvis fra 15. desember 
til medio januar 2022.  Anlegget ble holdt stengt for 
badegjester, men kunne holde åpent for skolesvøm-
ming, idrettsaktivitet, individuell trening og rehabilit-
ering. Ingen ansatte ble permittert i denne perioden. 

I budsjettet for 2022 er det delvis tatt høyde for at 
pandemien fortsatt kan gi konsekvenser. Det er der-
imot ikke tatt høyde for full nedstenging i perioder, 
men styret følger situasjonen tett, og vil til enhver tid 
søke å minimere det økonomiske tapet restriksjoner 
kan medføre. 
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3.2
Årsregnskap 2021
Tromsøbadet KF

Innhold
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5 Bevilgningsoversikt – investering (§ 5-5)

6 Økonomisk oversikt etter art – drift (§ 5-6)

7 Balanseregnskapet (§ 5-8)
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12  Kommuneregnskapet – et fi nansielt og bevilgningsorientert regnskap

12  De grunnleggende regnskapsprinsippene

13  God kommunal regnskapsskikk
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Innledning

Tromsøbadet KF har utarbeidet regnskapet for 2021 i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 
22.06.2018, forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv. av 07.06.2019, og god kommunal regnskapsskikk (GKRS), herunder kommunale 
regnskapsstandarder (KRS). 

Tromsøbadet KF rapporterer i henhold til forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 
mv. av 18.10.2019, og KOSTRA-veilederen for 2021 (KOmmune-STat-RApportering).

Årsregnskapet inneholder forskriftsbestemte oppstillinger og noter (§ 5-2 i forskrift om økonomiplan, års-
budsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 07.06.2019, heretter omtalt 
som budsjett- og regnskapsforskriften). De forskriftsbestemte oppstillingene er bevilgningsoversikt drift (§ 5-4), 
bevilgningsoversikt investering (§ 5-5), økonomisk oversikt etter art – drift (§ 5-6), balanseregnskapet (§ 5-8) 
og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner (§ 5-9). Kommunale foretak kan slå sammen 
uvesentlige poster med andre poster og utelate poster som ikke er aktuelle i disse oppstillingene (§ 6-1).

Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetning (kommuneloven § 9-8). Saken skal behandles av kommune-
styret senest 30. juni (kommuneloven § 14-3). Vedtaket om årsregnskapet skal angi hvordan et eventuelt mer-
forbruk skal dekkes inn. Merforbruket er det som står igjen etter strykninger av avsetninger til disposisjonsfond 
etc. (§ 4-2 i budsjett og regnskapsforskriften). Tromsøbadet KF inngår i samme juridiske enhet som Tromsø 
kommune og skal dermed også inngå i et samlet årsregnskap for kommunen. Et eventuelt merforbruk skal 
dekkes inn i driftsregnskapet året etter at det oppsto. Dersom merforbruket ikke er fullt ut dekket inn i regnskapet i 
året etter at merforbruket oppsto, skal det resterende beløpet overføres fra kommunekassen til foretaket i buds-
jettet for det andre året etter at merforbruket oppsto jamfør kommuneloven § 14-12, 2. ledd. Et udekket beløp i 
investeringsregnskapet skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter at det oppstod, etter at så 
mye som mulig av beløpet er strøket mot avsetninger til ubundet investeringsfond (§ 4-5 i budsjettforskriften). 
Kommunale foretak har selv ansvaret for å dekke inn eventuelle udekket fi nansiering i investeringsregnskapet. 
Kommuneloven har ikke tilsvarende bestemmelser for overføring av midler til kommunale foretak som det er for 
merforbruk driftsregnskapet. 

Etter ny kommunelov er ikke mindreforbruk i driftsregnskapet lenger aktuelt, da dette skal avsettes direkte til 
disposisjonsfond, etter strykningsbestemmelsen, jamfør § 4-3 i budsjett- og regnskapsforskriften. På tilsvarende 
måte er heller ikke udisponert beløp i investeringsregnskapet aktuelt lengre, da det først skal foretas strykninger 
og deretter avsettes direkte til ubundet investeringsfond (§ 4-6 i budsjett- og regnskapsforskriften).

Driftsregnskapet for 2021 ble avsluttet i 0 etter strykning av overføringer til investering på 78 558 kr, deretter 
strykning av bruk av disposisjonsfond på 237 000 kr og til slutt avsetning av 274 471 kr direkte til disposisjons-
fond. Disposisjonsfondet viser dermed 15 210 636 kr ved årsslutt. 

Investeringsregnskapet for 2021 ble avsluttet i balanse (0), etter strykning av overføringer til investering på 
78 558 kr. Tromsøbadet KF har ingen ubundne investeringsfond.

Brutto og nettodriftsresultat er positivt med henholdsvis 4 352 914 kroner og 4 490 914 kroner. 
Netto driftsresultat har en positiv resultatgrad på 7,4 % av driftsinntektene. 
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Bevilgningsoversikt - drift (§ 5-4)
Tall i hele tusen kroner NOTE REGNSKAP 2021 REV. BUDSJETT 2021 OPPR. BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Rammetilskudd   0  0  0  0
Inntekts- og formuesskatt   0   0  0 0
Eiendomsskatt   0  0  0  0
Andre generelle driftsinntekter   0  0  0  0
Sum generelle driftsinntekter   0  0  0  0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto   -4 353 -4 003  1 130  -6 869
Avskrivninger   0  0  0  0
Sum netto driftsutgifter   -4 353  -4 003  1 130  -6 869

Brutto driftsresultat  19  -4 353  -4 003  1 130  -6 869

Renteinntekter   -174  -94  -50  -132
Utbytter   0  0  0  0
Gevinster og tap på fi nansielle omløpsmidler   -4  0  0  1
Renteutgifter   40  37  5  4
Avdrag på lån   0  0  0  0
Netto fi nansutgifter   -138  -57  -45  -127

Motpost avskrivninger   0  0  0  0

Netto driftsresultat  19  -4 491  -4 060  1 085  -6 996

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering   1 836  1 915  0  0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond   0  0  0  0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond   2 654  2 145  -1 085  6 996
Dekning av tidligere års merforbruk   0  0  0  0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat  19  4 491  4 060 -1 085  6 996

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)  19  0  0  0  0
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Bevilgningsoversikt – investering (§ 5-5)
Tall i hele tusen kroner NOTE REGNSKAP 2021 REV. BUDSJETT 2021 OPPR. BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Investeringer i varige driftsmidler   923  1 000  0  0
Tilskudd til andres investeringer   0 0  0  0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper   0  0  0  1 025
Utlån av egne midler   0  0  0  0
Avdrag på lån   0  0  0  0
Sum investeringsutgifter   923 1 000  0  1 025

Kompensasjon for merverdiavgift   -112 -110  0  0
Tilskudd fra andre   0  0  0  0
Salg av varige driftsmidler   0  0  0  0
Salg av fi nansielle anleggsmidler   0  0  0  0
Utdeling fra selskaper   0  0  0  0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler   0  0  0  0
Bruk av lån   0  0  0  0
Sum investeringsinntekter   -112  -110  0  0

Videreutlån   0  0  0  0
Bruk av lån til videreutlån   0  0  0  0
Avdrag på lån til videreutlån   0  0  0  0
Mottatte avdrag på videreutlån   0  0  0  0
Netto utgifter videreutlån   0  0  0  0

Overføring fra drift   -1 836  -1 915  0  0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond  0  0   0 0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond  0  0  0  0
Dekning av tidligere års udekket beløp   1 025  1 025  0  0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger   -812  -890  0  0

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)  19  0  0  0  1 025
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Økonomisk oversikt etter art – drift (§ 5-6)
Tall i hele tusen kroner NOTE REGNSKAP 2021 REV. BUDSJETT 2021 OPPR. BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2020

Rammetilskudd   0  0  0  0
Inntekts- og formuesskatt   0  0  0  0
Eiendomsskatt   0  0  0  0
Andre skatteinntekter   0  0  0  0
Andre overføringer og tilskudd fra staten   0  0  0  0
Overføringer og tilskudd fra andre   -20 000  -22 610  -21 804  -23 734
Brukerbetalinger   0  0  0  0
Salgs- og leieinntekter   -40 691  -38 708 -33 506  -31 217
Sum driftsinntekter  18  -60 692  -61 318  -55 310  -54 952

Lønnsutgifter   20 384  18 772  18 153  15 158
Sosiale utgifter   2 875  4 556  4 120  2 323
Kjøp av varer og tjenester   29 776  30 506  30 784  26 887
Overføringer og tilskudd til andre   3 034  3 481  3 383  3 715
Avskrivninger   0  0  0  0
Sum driftsutgifter  18  56 339  57 315  56 440  48 083

Brutto driftsresultat  19  -4 353  -4 003  1 130  -6 869

Renteinntekter   -174  -94  -50  -132
Utbytter   0  0  0  0
Gevinster og tap på fi nansielle omløpsmidler   -4  0  0  1
Renteutgifter   40  37  5  4
Avdrag på lån   0  0  0  0
Netto fi nansutgifter   -138  -57  -45  -127

Motpost avskrivninger   0  0  0  0

Netto driftsresultat  19  -4 491  -4 060  1 085  -6 996

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering   1 836  1 915  0  0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond   0  0  0  0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond   2 654  2 145  -1 085  -6 996
Dekning av tidligere års merforbruk   0  0  0  0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat  19  4 491  4 060  -1 085  -6 996

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)  19  0  0  0  0
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3.2
Balanseregnskapet (§ 5-8)
Tall i hele tusen kroner NOTE  2021 2020

EIENDELER   

Faste eiendommer og anlegg   923  0
Utstyr, maskiner og transportmidler   0  0
Sum varige driftsmidler  4  923  0

Aksjer og andeler  5  1 025  1 025
Obligasjoner   0  0
Utlån  6  0  0
Sum fi nansielle anleggsmidler   1 025  1 025

Immaterielle eiendeler   0  0
Pensjonsmidler  11  3 982  2 506

Sum anleggsmidler   5 930  2 506

Bankinnskudd og kontanter   31 689  14 735

Aksjer og andeler   0  0
Obligasjoner   0  0
Sertifi kater   0  0
Derivater   0  0
Sum fi nansielle omløpsmidler  7,8  0  0

Kundefordringer  18  3 318  13 607
Andre kortsiktige fordringer  18  7 038  7 664
Premieavvik  11  0  874
Sum kortsiktige fordringer   10 356  22 145

Sum omløpsmidler  1  42 045 36 880

SUM EIENDELER   47 975  40 411
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Balanseregnskapet (§ 5-8) forts.
Tall i hele tusen kroner NOTE  2021 2020

EGENKAPITAL OG GJELD   

Disposisjonsfond  13  -15 211  -12 556
Bundne driftsfond  13,14  0  0
Merforbruk i driftsregnskapet   0  0
Sum egenkapital drift   -15 211  -12 556

Ubundet investeringsfond   0  0
Bundne investeringsfond   0  0
Udekket beløp i investeringsregnskapet  18,19  0  1 025
Sum egenkapital investering   0   1 025 

Kapitalkonto  2  -2 561  -1 313 
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift  3  0  0
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering  3  0  0
Sum annen egenkapital   -2 561  -1 313

Sum egenkapital   -17 771  -12 844

Gjeld til kredittinstitusjoner   0  0
Obligasjonslån   0  0
Sertifi katlån   0  0
Sum lån  9,10  0  0

Pensjonsforpliktelse  11  -3 369 2 218

Sum langsiktig gjeld   -3 369  -2 218 

Leverandørgjeld  18  -16 443  -14 687
Likviditetslån   0  0
Derivater   0  0
Annen kortsiktig gjeld  18  -10 352  -10 661 
Premieavvik  11  -39  0
Sum kortsiktig gjeld  1,18  -26 834  -25 349 

Sum gjeld   -30 203  -27 567

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   -47 975  -40 411 

MEMORIAKONTI

Ubrukte lånemidler   0  0
Andre memoriakonti   0  0
Motkonto for memoriakontiene   0  0
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3.2
Oversikt over samlet budsjettavvik og 
årsavslutningsdisposisjoner (§ 5-9)
Tall i hele tusen kroner NOTE  VEDTATT I ÅRSBUDSJETT SUM

Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i drift   

Netto driftsresultat    -4 491
Avsetning til bundne driftsfond     0 
Bruk av bundne driftsfond    0 
Overføring til investering ihht årsbudsjett og fullmakter   1 915 1 915
Avsetninger til disposisjonsfond ihht årsbudsjett og fullmakter   2 382 2 382
Bruk av disposisjonsfond ihht årsbudsjett og fullmakter   -237 -237
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk     0 
Årets budsjettavvik (mer - eller mindreforbruk før strykninger)     -431
Strykning av overføring til investering     -79
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond     0 
Strykning av dekning av tidligere års merforbruk     0 
Strykning av bruk av disposisjonsfond     237
Mer- eller mindreforbruk etter strykning     -272
Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykning    0 
Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere årets merforbruk     0 
Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk    0 
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond     272
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)   19   0

Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i investering

Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter eksklusiv bruk av lån    812
Avsetning til bundne investeringsfond    0
Bruk av bundne investeringsfond    0
Budsjettert bruk av lån    0
Overføring fra drift ihht årsbudsjett og fullmakter   -1 915 -1 915
Avsetning til ubundet investeringsfond ihht årsbudsjett og fullmakter    0
Bruk av ubundet investeringsfond ihht årsbudsjett og fullmakter    0
Dekning av tidligere års udekket beløp      1 025
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)     -79
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond     0
Strykning av bruk av lån     0
Strykning av overføring fra drift     79
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond     0
Udisponert beløp etter strykninger     0
Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond    0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)   19   0
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Noteopplysninger
Kort om virksomheten og organisering  

Tromsøbadet KF er organisert som et kommunalt foretak som skal fungere som et driftsselskap 
av anlegget Tromsøbadet. Anlegget er eid av foretakets eierkommune Tromsø kommune. 
Tromsøbadet KF skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad på en forretningsmessig 
forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Tromsøbadet KF 
skal gi et godt og attraktivt tilbud til fl ere brukergrupper, herunder lovpålagt skoleundervisning til 
skoleelever, svømmeidretter, samt klatring med mer. Badeanlegget som driftes av Tromsøbadet 
KF skal bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby, være en attraktiv 
møteplass for byens befolkning og tilreisende, og fremme bolyst og trivsel i Tromsø. Foretaket kan 
tillegges andre oppgaver og ansvarsområder etter vedtak i Tromsø kommunestyre.

Øvrig beskrivelse av virksomheten vil framkomme av styrets årsberetning, samt Tromsø kommunes 
årsberetning for den samlede virksomheten (kommuneloven § 14-7). Årsberetning skal behandles 
av kommunestyret i samme sak som årsregnskapet, senest 30. juni (kommuneloven § 14-3).
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3.2
Kommuneregnskapet – et fi nansielt og bevilgningsorientert regnskap
Kommuneregnskapet er et fi nansielt og bevilgningsorientert regnskap, med fokus på betalbare 
størrelser. Dette forklares ved at kommuneregnskapet først og fremst viser tilgang på og bruk av 
midler, noe som i korte trekk betyr at regnskapet i hovedsak viser inntekter og utgifter (fi nansielle/
betalbare størrelser) og ikke kostnader og økonomisk overskudd/gevinst. 

De grunnleggende regnskapsprinsippene:
Arbeidskapitalprinsippet (§ 14-6 i kommuneloven)1

All tilgang på og bruk av midler i året skal framgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Bruttoprinsippet (§ 14-6 i kommuneloven)
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto.

Anordningsprinsippet (§ 14-6 i kommuneloven)1

Alle kjente utgifter og utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i Tromsøbadet 
KF sitt årsregnskap, enten de er betalt eller ikke. Med kjent menes at varer og tjenester må være 
levert for inntektsføring og mottatt for utgiftsføring. Tidspunktet for når fakturaer forfaller er uten 
betydning med tanke på bokføringstidspunkt.

Beste estimat (§ 14-6 i kommuneloven)
Hvis størrelsen på et beløp er usikkert, brukes beste estimat.

Regler om måling (Forsiktighetsprinsippet)
Forsiktighetsprinsippet er ikke nevnt som et grunnleggende regnskapsprinsipp i kommuneloven 
§ 14-6 og er heller ikke defi nert som et grunnleggende regnskapsprinsipp i rammeverket. Men 
basert på reglene om måling av eiendeler og gjeld i § 3-2 og § 3-3 i budsjett- og regnskapsforskriften,
skal urealisert tap regnskapsføres. 

A) Måling av anleggsmidler og langsiktig gjeld
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. 
Varige driftsmidler som bygninger, anlegg, maskiner og transportmidler, klassifi seres som anlegg-
smidler. Anleggsmidler vurderes til anska� elseskost. Anleggsmidler som har ubegrenset brukstid 
avskrives ikke, mens anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter § 3-4 i buds-
jett- og regnskapsforskriften. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anska� et. 

   

1 Unntak fra arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet
For lån er det kun den delen som faktisk er brukt i løpet av året som ført i investeringsregnskapet. 
Den delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost i balansen (§ 2-6 i budsjett- og regn-
skapsforskriften). 
 
Regnskapsføring av premieavvik vil i henhold til (§ 3-5 og 3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften) 
vil også fremstå som et unntak.  
 
Prinsippendringer skal etter budsjett- og regnskapsforskriften § 3-7 regnskapsføres direkte mot 
egenkapitalen og vil også fremstå som et unntak.
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Anleggsmidler som har hatt verdifall som ikke forventes å være forbigående nedskrives til 
virkelig verdi.

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.

B) Måling av omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Tromsøbadet KF sine omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anska� elseskost og virkelig verdi 
(laveste verdis prinsipp). Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsba-
serte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Markedsbaserte fi nansielle 
omløpsmidler måles til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Andre fordringer er 
omløpsmidler dersom disse forfaller innen ett år etter anska� elsestidspunktet. Øvrige fordringer 
klassifi seres som anleggsmiddel. 

Kortsiktig gjeld måles til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi.

God kommunal regnskapsskikk  

I henhold til kommuneloven (§ 14-6) skal også årsregnskapet føres i samsvar med god kommunal 
regnskapsskikk. God kommunal regnskapsskikk er en rettslig standard som skal utvikles innenfor 
den rammen lovgivningen setter. God kommunal regnskapsskikk er ment som et dynamisk begrep 
og skal angi standarder som komplettere lovverket. Disse regnskapsstandardene utformes gjennom 
praksis, teori og samfunnsutvikling. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) for-
valter disse regnskapsstandardene (KRS).

Forskriftsbestemte noteopplysninger  

Noter er en forklaring og utdypning av informasjon til de forskriftsbestemte oppstillingene. 
I henhold til budsjett- og regnskapsforskriften § 5-2) skal det så langt de er aktuelle være 
noteopplysninger om;
- Faste noteopplysninger om arbeidskapital, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipp (§ 5-10)
- Faste noteopplysninger om eiendeler (§ 5-11)
- Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser (§ 5-12)
- Faste noteopplysninger om andre forhold (§ 5-13)
- Andre noteopplysninger i årsregnskapet som er vesentlig for å vurdere den økonomiske 
  utviklingen og stilling (§ 5-15)

Årsregnskapet til kommunale foretak skal i tillegg inneholde opplysninger om særlige
noteopplysninger (§ 6-2).

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) kan også gjennom de kommunale
regnskapsstandarder (KRS) ha gitt ytterligere krav til og spesifi sering av noteopplysningene.
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3.2
Faste noteopplysninger om arbeids-
kapital, kapitalkonto og endringer i 
regnskapsprinsipp
Note 1 – Endring i arbeidskapital (§ 5-10 a)  

Det skal opplyses om hva arbeidskapitalen er ved inngangen av året, årets endring i arbeidska-
pitalen, og hva arbeidskapitalen er ved utgangen av året. Årets endring i arbeidskapitalen skal 
spesifi seres med netto driftsresultat, netto utgifter i investeringsregnskapet, endring i ubrukte 
lånemidler og virkningen av endring i regnskapsprinsipp. 

Regnskapet til Tromsøbadet KF skal vise all anska� else og anvendelse av midler. Det betyr at 
regnskapet er et arbeidskapitalregnskap som omfatter inntekter og innbetalingsposter, som for 
eksempel bruk av lån og mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer og andeler, og utgifter og utbetal-
ingsposter, som for eksempel avdrag på lån og utlån, og kjøp av aksjer og andeler.  
Tabellene viser en spesifi kasjon av endring i arbeidskapital ifølge balansen. Oversikten viser 
endringene i de enkelte beholdningskonti som inngår i omløpsmidlene og i kortsiktig gjeld. 
Tabellene viser også sum anska� else og sum anvendelse av midler fra drifts- og investeringsregn-
skapet. Arbeidskapitaloversikten viser regnskapets inntekter og innbetalingsposter samt utgifter 
og utbetalingsposter. 

Tabell 1-1: Endring i arbeidskapital (i hele kroner)

BALANSEREGNSKAPET 31.12.2021 31.12.2020  ENDRING

2.1 Omløpsmidler 42 044 544 36 879 979 
2.3 Kortsiktig gjeld  -26 833 908 -25 348 716 

Arbeidskapital 15 210 636 11 531 264 3 679 372

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET:   SUM

Driftsregnskapet     
Sum driftisutgifter   -60 691 519 
Sum driftsinntekter   56 338 605 
Netto fi nansutgifter   - 137 999 

Netto driftsresultat   -4 490 914
 

Investeringsregnskapet
Sum investeringsutgifter    923 129
Sum investeringsinntekter   -111 587
Netto utgifter viderelån   0
Netto utgifter i investeringsregnskapet   811 542 
Endringer ubrukte lånemidler (økning+/reduksjon-)   0
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital   0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet   -3 679 372
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Note 2 - Oppstilling av kapitalkontoen (§ 5-10 b) 
Årets endring i kapitalkonto skal spesifi seres med årets endring i bokført verdi av anleggsmidlene og 
langsiktig gjeld, endring i ubrukte lånemidler og virkningen av endring i regnskapsprinsipp.

Egenkapitalen i et regnskap som er ført i henhold til god kommunal regnskapsskikk tilsvarer forsk-
jellen mellom balanseført verdi av eiendeler og gjeld. Egenkapitalen er inndelt i en fondsdel og i en 
kapitalkonto. Kapitalkontoen representerer di� eransen mellom balanseført verdi av anleggsmidlene 
og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen representerer egenkapitalfi nansiert 
andel av anleggsmidlene. 

Tabell 2-1: Kapitalkonto–samlet egenfi nansiering av anleggsmidlene pr. 1.1.2021 og 31.12.2021 
(i hele kroner)

SALDO KAPITALKONTO 1.1.2021 1 312 788

Økning av kapitalkonto (kredittposter): 
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 923 129
Reversert nedskriving eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0
Kjøp av aksjer/andeler 0
Reversjert nedskriving aksjer/andeler 0
Utlån 0
Avdrag på eksterne lån 0
Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap 1 475 739
Reversert oppskriving utenlandslån

Reduskjon av kapitalkonto (debetposter): 
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0
Avskriving: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0
Nedskriving: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0
Salg akskjer/andeler 0
Nedskriving aksjer/andeler 0
Avdrag på utlån 0
Avskriving på utlån 0 
Bruk av lånemidler 0
Endring pensjonsforpliktelser (økning)  1 150 974
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap 
Urealisert kurstap (oppskriving) utenlandslån

Saldo kapitalkonto 31.12.2020 2 560 682
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3.2
Note 3 – Endring i regnskapsprinsipp, regnskapsestimat og 
korrigeringer av tidligere års feil (§ 5-10 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.

Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsipper i 2021. 

Det er i 2021 gjort en korrigering av tidligere års avsetning på 800 000 kr. Dette gjelder utgifts-
ført honorar for IT-tjenester i 2020 fra Tromsø kommune. På grunn av mangelfulle leveringer av 
tjenester ble det i løpet av 2021 avklart at det ikke kom til å bli fakturert. 
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Faste noteopplysninger 
om eiendeler 
Note 4 – Anleggsmidler (§ 5-11 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 spesi-
fi seres hvis leieavtalen er vesentlig. Det skal i tillegg opplyses om årsaken til vesentlige nedskriv-
ninger og eventuelle reverseringer av slike. 
 
Varige driftsmidler er alle typer fast eiendom; tomter, bygninger, tekniske og fysiske anlegg, 
inventar, utstyr, transportmidler, maskiner mv. Et varig driftsmiddel kan defi neres som et 
driftsmiddel som forventes brukt mer enn en regnskapsperiode (1 år). Driftsmiddelet må ha en 
anska� elseskost på minimum kr 100 000 og ha en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra 
anska� elsestidspunktet. 

Tabell 4-1: Oversikt varige driftsmidler pr. 31.12.2021 (i hele tusen kroner)

  10-15 ÅR SUM 

Balanseført verdi 1.1 0 0

Tilgang  923 923

Avgang 0 0

Årets avskrivinger 0 0

Årets nedskrivinger 0 0

Reverserte nedskrivinger 0 0

Korrigert anleggsgrupper 0 0

Korrigert anska� elseskost tidligere år 0 0

Bokført verdi 31.12 923 923

Årets tilgang består av investeringer i vendeplater til idrettsbassenget, marmorfi lter for å bedre 
balansere inntak av nettvannet og kjøling til kaldkulpen.

Tromsøbadet KF hadde per 01.01.21 ingen balanseførte anleggsmidler, og det er dermed ikke 
bokført noen avskrivninger i 2021. Årets investeringer avskrives fra og med 2022 jf. Budsjett- og 
regnskapsforskriften § 3-4, 3.ledd.

Virksomheten har ingen balanseførte vesentlige leieavtaler.
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3.2
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Note 5 – Aksjer og andeler i varig eie (§ 5-11 b) 
For aksjer og andeler under fi nansielle anleggsmidler skal det for hvert selskap opplyses om eier-
andelen 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. 
 
Aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmiddel skal spesifi seres etter selskap. 
Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap. I hen-
hold til god kommunal regnskapsskikk skal det gis ytterligere opplysninger dersom det er vesentlige 
endringer gjennom året, f.eks. selskapsstruktur, eierandel, kjøp/salg av eierandeler, omdanning osv. 

Tabell 5-1: Eierandel og balanseført verdi av aksjer og andeler i varig eie pr. 31.12.2021 (i hele kr)

SELSKAPETS NAVN EIERANDEL I SELSKAPET BALANSEFØRT VERDI 31.12.2021

Badelandene.no SA 987469471 (andel)  25 000

Tromsøbadet AS org 926589660  100% 999 900

SUM    1 024 900  

Note 6 - Utlån (§ 5-11 c) 
For utlån under fi nansielle anleggsmidler skal det for hvert utlån opplyses om lånets størrelse, hvem
som er låntaker, og om utlånet er fi nansiert 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.

Tromsøbadet KF har ingen utlån.

Note 7 - Markedsbaserte fi nansielle omløpsmidler (§ 5-11 d) 
For markedsbaserte fi nansielle omløpsmidler skal det opplyses om sum anska� elseskost, balanse-
ført 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.

Tromsøbadet KF eier ingen obligasjoner, rentepapirer, rentebytteavtaler, aksjefond, aksjer eller
sertifi kater.

Note 8 - Rentesikring (§ 5-11 e) 
Det skal opplyses om hvilke fi nansielle eiendeler og fi nansielle forpliktelser som regnskapsføres 
etter reglene om sikring, hva som er tilhørende sikringsobjekter, formålet med sikringen og 
sikringens varighet.

Tromsøbadet KF har ingen eiendeler eller forpliktelser hvor sikring kunne vært aktuelt.

Faste noteopplysninger om lån, 
avdrag, pensjon og andre forpliktelser 
Note 9 – Langsiktig gjeld (§ 5-12 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
spesifi seres 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 refi nansieres i det året
regnskapet legges fram.

Tromsøbadet KF har ikke langsiktig lån. Tromsøbadet KF har heller ingen vesentlige forpliktelser.

Note 10 – Avdrag på lån (§ 5-12 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.

Som følge av at Tromsøbadet KF ikke har langsiktig gjeld, betales det ikke avdrag.
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3.2
Note 11 - Pensjon (§ 5-12 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 spesifi seres. 
Det skal opplyses om hvilke beregningsforutsetninger som er brukt.

I tillegg til dekning i folketrygden har ansatte i Tromsøbadet KF en o� entlig ytelsesbasert
pensjonsordning, jamfør hovedtari� avtalen kapittel 2. Tromsøbadet KFs ansatte omfattes av Tromsø
kommunale pensjonskasse.

Tabell 11-1: Beregningsforutsetninger 
   2021

Avkastning på pensjonsmidler  3,50%

Diskonteringsrente   3%

Årlig lønnsvekst  1,98%

Årlig G-regulering  1,98%

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling  1,22%

Årets pensjonspremie, beregnete netto pensjonskostnad2 og premieavvik, 
amortiseringskostnad og samlet pensjonskostnad

Det oppstår et avvik, kalt premieavvik, når årets pensjonspremie (betalt premie) til pensjonsselskapet 
er større eller mindre enn beregnete netto pensjonskostnad. I henhold til § 3-5 i budsjett- og regn-
skapsforskriften skal premieavviket inntektsføres (ved større innbetaling enn kostnad) eller utgifts-
føres (ved mindre innbetaling enn kostnad) i driftsregnskapet i året det oppstår. 

Tabell 11-2: Pensjonskostnader (i hele kroner)

TALL I HELE KRONER 2021 2020

A Pensjonspremie (eks. adm) før bruk av premiefond 2 010 831 1 810 358

B Bruk av premiefond  1 463 171 -

C Årets pensjonspremie (eks. adm) (betalt premie)(A-B) 547 660 1 810 358 

D Netto pensjonskostnad (beregnete) 1 270 979 1 360 586

E Premieavvik (C-D) 723 319 449 772

F Amortisering premieavvik 122 227 57 974

G Administrasjonskostnader 105 861 96 125

H Samlet pensjonskostnad ifølge aktuarberegninger (D+F+G) 1 499 067 1 514 685

 Pensjonstrekk arbeidstakere (2%) 361 535 265 417

 Bokført pensjonskostnad i kommunens regnskap før aga 1 137 532 1 249 268

 Arbeidsgiveravgift 89 865 98 692

 Bokført pensjonskostnad inkl. aga 1 227 397 1 347 960
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Amortiseringsperiode
Siden premieavviket ikke representerer tilgang av midler må det til slutt «gå i null» ved at inntekts-
føring av premieavvik i et år fører til utgifter i senere år. I henhold til § 3-5 i budsjett- og regnskaps-
forskriften skal premieavvik som har oppstått i 2014 og senere bokføres over 7 år. Dette kalles 
amortisering av premieavviket. Amortisering (utgiftsføring) av tidligere års premieavvik var i 2021 
på 122 227 kroner. Pensjonsselskapets forvaltnings- og administrasjonskostnader var i 2021 på 105 
861 kr. Dette gir samlet pensjonskostnad på 1,5 mill. kroner.

Akkumulert premieavvik pr. 31.12.2021 er - 38 838 kroner inklusiv arbeidsgiveravgift (aga).

Premiefond
Premiefondet er et fond som består av tilbakeført premie og avkastning på pensjonsmidler. 
Midlene kan kun brukes til premiebetaling. Fondet er ikke en del av balanse til det kommunale 
foretaket, men bruk av det bidrar til reduksjon i betalt pensjonspremie. Saldo på premiefond pr 
31.12.2021 er på 137 708 kroner. Avkastning av fondet for 2021 er først kjent etter at regnskapet er 
avlagt. Det er i 2021 brukt 1,5 mill. kroner av premiefond.

Tabell 11-3 Spesifi sering av netto pensjonskostnad
  2021 2020

I  Nåverdi av årets pensjonsopptjening  1 335 842  1 393 561

J  Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  60 536  28 607

K  Forventet avkastning på pensjonsmidlene  125 399  61 582

D  Netto pensjonskostnad eks. adm. (I+J-K)  1 270 979   1 360 586 

Tabell 11-4 Spesifi sering av pensjonsmidler  
  2021 2020

P  Verdi av pensjonsmidler 1.1  2 506 310  1 200 828 

Q  Amortisert estimatavvik - årets pensjonsmidler  802 680  - 566 458

K  Forventet avkastning på pensjonsmidlene  125 399  61 582

C  Årets pensjonspremie  547 660  1 810 358

N  Utbetalte pensjoner  -  -

R  Estimerte pensjonsmidler 31.12  3 982 049  2 506 310

Tabell 11-5 Spesifi sering av pensjonsforpliktelsen (i hele kroner)  
  2021 2020

L  Påløpt pensjonsforpliktelse 1.1 2 239 500  769 843 

M  Amortisert estimatavvik - årets forpliktelse  221 626  47 489

I  Nåverdi av årets pensjonsopptjening  1 335 842  1 393 561

J  Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 60 536  28 607

N  Utbetalte pensjoner  -  -

O  Estimerte påløpt pensjonsforpliktelse 31.12  3 414 252  2 239 500

S Netto forpliktelse (R-O)  567 797  266 810 

T  Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse (7,9%)  44 856  21 078
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3.2
Note 12 – Garantiansvar (§ 5-12 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.

Tromsøbadet KF har ikke stilt garantier, verken for organisasjoner eller privatpersoner.
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Faste noteopplysninger 
om andre forhold 
Note 13 - Avsetning og bruk av fond (§ 5-13 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. 
 
Det skal gis en spesifi kasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret, 
dels for det kommunale foretaket samlet, og dels for den enkelte fondstype.  

Tromsøbadet KF har ingen bundne fond. Avsetning og bruk av disposisjonsfond (ubundne drifts-
fond) og ubundne investeringsfond omtales i note 19.

Note 14 - Selvkost (§ 5-13 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.

Tromsøbadet KF har ingen selvkostområder.

Note 15 - Salg av fi nansielle anleggsmidler (§ 5-13 c) 
For inntekter fra salg av aksjer som er klassifi sert som fi nansielle anleggsmidler, skal det opplyses 
om beløpet som er ført i henholdsvis investeringsregnskapet og driftsregnskapet.

Ved salg av fi nansielle anleggsmidler hvor en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på
innskutt kapital og løpende inntekt, skal beregningen av denne avkastningen dokumenteres i note.

Tromsøbadet KF har for regnskapsåret 2021 ikke solgt fi nansielle anleggsmidler.
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3.2
Note 16 - Ytelser til ledende personer (§ 5-13 d) 
Det skal opplyses om ytelser til ledende personer i virksomheten. 

MOTTAKER LØNN/HONORAR ØVRIG GODTGJØRELSE SUM (HELE KR)

Daglig leder 1 188 278 4 392 1 192 670
Styrets leder             51 337      51 337
Styret for øvrig           118 072     118 072

Lønn/honorar til daglig leder er inklusiv pensjonskostnad.

Note 17 - Godtgjørelse til revisor (§ 5-13 e) 
Det skal opplyses om godtgjørelser til revisor, fordelt på regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll og rådgivning.

FORDELING    SUM (HELE KR)

Rådgiving   15 480
Revisjon    73 745

Sum godtgjørelse revisor     89 225
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Andre noteopplysninger som 
er vesentlig for å vurdere den 
økonomiske utviklingen og stilling 
Note 18 - Vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet 
Det skal også gis noteopplysninger om andre forhold hvis opplysningene ikke framgår av årsregn-
skapet 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. Uvanlige 
og vesentlige poster som er sentrale for å forstå og analysere regnskapet bør spesifi seres. Dette kan 
være vesentlige enkeltposter som for eksempel kundefordringer, andre fordringer, utlån og kortsiktig 
gjeld. Det kan også være vesentlige transaksjoner som inntektsførte tilskudd i driftsregnskapet som er 
avsatt til fond, salg av aksjer, utskilling av del av virksomheten i kommunale foretak, AS eller lignende.

Hendelser og transaksjoner
Som følge av lokale og nasjonale smittevernstiltak har Tromsøbadet måtte redusere driften i 2021, 
og har dermed ikke fått utnyttet sin driftskapasitet og inntektspotensial. I perioder hvor anlegget har 
vært delvis stengt har ingen ansatte være permittert. Utgiftene har løpt som normalt, men smittevern-
tiltakene har medført betydelig bortfall av inntekter i løpet av året. 

Driftsinntekter
Driftsinntektene er på 60,7 mill. kroner, der 40,7 mill. kroner er salgs- og leieinntekter, og de øvrige 
driftsinntektene (20,0 mill. kroner) er andre overføringer og tilskudd fra staten. 

Salgs- og leieinntekter fra Tromsø kommune er på 3,7 mill. kroner, se note 21. Øvrige slags- og leie-
inntekter er generert av billettinntekter, salg av diverse badeutstyr og cafedrift.

Overføringer og tilskudd består av; Momskompensasjonen er 3,3 mill. kroner og refusjoner fra NAV 
knyttet til sykelønn og foreldrepermisjon er ca. 900 000 kroner i 2021. Inntekter fra Tromsø kom-
mune er på 10,8 mill. kroner og knytter seg i all hovedsak til driftsavtalen (10,5 mill. kroner som er 
prisjustert med 3 % for 2021).  Videre har Tromsøbadet KF fått overført fra Tromsø kommune det 
årlige tilskuddet på 5 mill. kroner, jamfør vedtak om HAP 2021-2024 i saksnummer 205/20.

Driftsutgifter
Driftsutgiftene er på 56,3 mill. kroner, der lønn og sosiale utgifter er 23,2 mill. kroner, kjøp av varer og 
tjenester er 29,8 mill. kroner, og overføringer og tilskudd til andre er (3,3 mill. kroner). 

I posten kjøp av varer og tjenester, består omtrent halvparten av posten av kjøp fra Tromsø kommune.
Det er 11,2 mill. kroner i leieutgifter for basseng- og cafeområdet. Leie av bassengområdet har en 
fastpris på 10,5 mill. kroner (prisregulert med 3 % for 2021), mens leie av cafeområdet kommer 
utenom og var i 2021 på kroner 400 000. På bakgrunn av dette vil leieavtalen ikke fullt utligne drifts-
avtalen. Videre har Tromsøbadet KF kjøpt tjenester som lønn, regnskap, anska� else og IT fra Tromsø 
kommune, disse administrative tjenestene utgjør ca. 2,0 mill. kroner. I tillegg er det fakturert 1,3 mill. 
kroner i forventet forbruk av vann- og avløpskostnad fra Tromsø Kommune (Tromsøbadet KF har 
gjort ytterligere avsetning på 0,2 mill. kroner). Resten av posten kjøp av varer og tjenester (15,1 mill. 
kroner) er fra andre enn kommunen selv, der de største postene er innkjøp av varer for videresalg (4,1 
mill. kroner), strøm/fjernvarme (3,3 mill. kroner) og den resterende kostnaden på 7,7 mill. kroner er 
reparasjon, vedlikehold og drift.
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3.2
Investeringsutgifter og investeringsinntekter
Investeringsutgiftene knytter seg til påkostninger i bassenganlegget i form av vendeplater og mar-
morfi lter, samt kuldemaskin til kaldkulpen. Til sammen ca. 900 000 kr. 

Investeringsinntektene består av refusjon fra staten på merverdiavgift på disse investeringene og 
utgjør ca. 112 000 kr. 

Kortsiktige fordringer og tap på fordringer
Kortsiktige fordringer er på 10,4 mill. kroner ved utgangen av året. 

Kundefordringer er på 3,3 mill. kroner. Fordringer mot Tromsø kommune utgjør den største delen 
av kundefordringer på 3,2 mill. kroner og knytter seg til terminoppgjør på merverdiavgiftskompen-
sasjon for 2021. Dette er oppgjort i starten av 2022, bortsett fra 6. termin* (1,9 mill. kroner) som 
ikke er innbetalt fra skatteetaten ved regnskapsavleggelse. Fordringer mot eksterne kunde er på 
ca. 140 000 kr. Avsetning til tap er på ca. 25 000 kr. 

Fordring mot NAV er på ca. 116 000 kroner.
 
Andre kortsiktige fordringer på 466 000 kr består av parkeringsinntekter og avsetning på etter-
skuddsvis rabatt på fjernvarme. Fordring kortterminal på 28 000 kroner er knyttet til utestående 
oppgjør fra kredittkort. 

Forskuddsbetalte utgifter utgjør ca. 1,3 mill. kroner, der det meste vedrører forventet forbruk på 
vann og avløp. 

Påløpte inntekter utgjør 5,1 mill. kroner. Det meste gjelder avsatt tilskudd på 5 mill. kroner som er 
utbetalt januar 2022 fra Tromsø kommune.

Tabell 18-1: Kortsiktige fordringer (Hele kroner) 31.12.2021 31.12.2020

Kundefordringer  3 317 611  13 606 917

Avsetning til tap kundefordringer -25 820 0

Momskompensasjon*  0  1 648 254 

Refusjon sykelønn  115 927 26 781

Andre kortsiktige fordringer  466 282  4 350 725

Fordring kortterminal  27 921  200 957 

Påløpte inntekter  5 124 998  0

Periodiserte utgifter  1 328 954  1 437 632

Premieavvik  0  873 506

Sum   10 355 873  22 144 772
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Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er på 26,8 mill. kroner ved utgangen av året. 

Leverandørgjeld er 16,4 mill. kroner, mesteparten (ca. 14 mill. kroner) knytter seg til leie av bassen-
gareal og bygningsmasse fra Tromsø kommune. Leverandørgjelden til Tromsø kommune er gjort 
opp i januar 2022. Resterende ca. 1,4 mill. kroner er andre leverandører enn Tromsø kommune.

Skyldig merverdiavgift på 6. termin er 1,5 mill. kroner. Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og 
forskuddstrekk utgjør til sammen ca. 3,1 mill. kroner.

Uopptjente inntekter på medlemskap, klippekort og gavekort utgjør ca. 3,4 mill. kroner.

Periodisering av påløpte utgifter er på ca. 2 mill. kroner. Dette inkluderer blant annet vann- og 
avløpsutgift på ca. 1,5 mill. kroner, samt strøm- og fjernvarmeutgifter på ca. 420 000 kroner. 

Periodiserte utgifter knyttet til lønn, pensjon og aga er på ca. 390 000 kroner. Premieavviket er en 
kreditpost på 38 837 kroner, omtales i note 11.

Tabell 18-2: Kortsiktig gjeld 31.12.2021 31.12.2020

Leverandørgjeld  16 443 046  14 687 232

Skyldig mva.  1 531 538  1 832 362

Skyldig aga, feriepenger og forskuddstrekk  3 067 955 2 562 118

Uopptjente inntekter  3 383 758  3 351 396

Periodisering av påløpte utgifter  1 983 629  2 455 346

Periodisering av lønn, pensjon og aga  386 967 6460 262

Premieavvik 38 837 0

Sum   25 348 716  25 348 716 
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3.2
Note 19 - Økonomisk utvikling 
Det skal også gis noteopplysninger om andre forhold hvis opplysningene ikke framgår av årsregn-
skapet for øvrig og er vesentlige for vurderingen av den økonomiske utviklingen og stillingen. 
Det er derfor valgt å ta med en note som viser utviklingen i resultatbegrepene i driftsregnskapet, 
brutto driftsresultat og netto driftsresultat. Samt begrepene som brukes i forbindelse med avslut-
ning av driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 

Brutto driftsresultat 
Brutto driftsresultat viser det økonomiske resultatet av Tromsøbadet KF sin ordinære driftsvirksomhet
 før fi nansposter. I 2021 var driftsinntektene 60,7 mill. kroner, mens driftsutgiftene var 56,3 mill. 
kroner. Dette gir et positivt brutto driftsresultat på 4,4 mill. kroner. I dette ligger inntekter fra Tromsø 
kommune på 19,5 mill. kroner og utgifter på 14,7 mill. kroner, se note 21 og 18.  

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat brukes ofte til å beskrive den økonomiske handlefriheten. Netto driftsresultat 
er brutto driftsresultat fratrukket renter og avdrag. Netto driftsresultat viser hva som er igjen til 
avsetninger eller investeringer i den kommunale virksomheten. I 2021 var det et positivt netto drifts-
resultat 4,5 mill. kroner.

Avslutning av driftsregnskapet - “bunnlinja”
Etter ikrafttredelsen av ny kommunelov kan “bunnlinjen” enten bli 0 eller et merforbruk i driftsregn-
skapet. Mindreforbruk er ikke lenger aktuelt, da et eventuelt mindreforbruk skal avsettes direkte til 
disposisjonsfond, etter strykning av bruk av disposisjonsfond og inndekning av tidligere års merfor-
bruk (§ 4-3 i budsjett og regnskapsforskriften). Et eventuelt merforbruk skal dekkes inn i driftsregn-
skapet året etter at det oppsto. Merforbruket er det som står igjen etter strykninger av avsetninger 
til disposisjonsfond etc. (§ 4-2 i budsjett og regnskapsforskriften). Dersom merforbruket ikke er fullt 
ut dekket inn i regnskapet i året etter at merforbruket oppsto, skal det resterende beløpet overføres 
fra kommunekassen til foretaket i budsjettet for det andre året etter at merforbruket oppsto jamfør 
kommuneloven § 14-12, 2. ledd. 

I 2021 ble driftsregnskapet avsluttet i 0, etter strykning av overføring til investering på 78 558 kr i 
forbindelse med avslutning av investeringsregnskapet. I kommunestyresak 196/21 ble det vedtatt å 
bruke 237 000 kr av disposisjonsfond, samt avsette 2 382 000 kr til disposisjonsfond. I forbindelse 
med avslutning av driftsregnskapet ble bruk av disposisjonsfond strøket, og deretter ble det avsatt 
ytterligere 272 472 kr til disposisjonsfond for å redusere mindreforbruket til 0. Disposisjonsfond er 
dermed ved årsslutt 15 210 636 kr. 

Til sammenligning ble driftsregnskapet i 2020 avsluttet i 0, etter strykning av bruk av disposisjons-
fond på 1,6 mill. kroner, og deretter avsetning på 6,9 mill. kroner direkte til disposisjonsfond.

Avslutning av investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet kan enten gå i balanse (0) eller vise et udekket beløp. Udisponert beløp er 
ikke lenger aktuelt, da det først skal foretas strykninger og deretter avsettes direkte til ubundet inves-
teringsfond (§ 4-6 i budsjett og regnskapsforskriften). Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal 
føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter at det oppstod, etter at så mye som mulig 
av beløpet er strøket mot avsetninger til ubundet investeringsfond (§ 4-5 i budsjett og regnskaps-
forskriften). Kommunale foretak har selv ansvaret for å dekke inn eventuelle udekket fi nansiering i 
investeringsregnskapet. Kommuneloven har ikke tilsvarende bestemmelser for overføring av midler 
til kommunale foretak som det er for merforbruk driftsregnskapet.

Investeringsregnskapet for 2021 ble avsluttet i balanse (0), etter strykning av overføring av drift på 
78 558 kroner. 

Til sammenligning ble investeringsregnskapet for 2020 avsluttet med et udekket beløp på 1024 900 kr.
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I 2021 var samlet investeringsutgifter på 923 129 kroner, mens investeringsinntekter var på 111 587 
kroner. Netto poster for videreutlån var 0. Netto gir dette et beløp i investeringsregnskapet (fi nansier-
ingsbehov) på 811 542 kroner før postene overføring drift og netto avsetning (interne fi nansposter). I 
tillegg til årets investeringer hadde Tromsøbadet KF et beløp på 1024 9000 kr fra 2020 som skulle 
dekkes inn i årets investeringsbudsjett. I kommunestyresak 57/21 og 196/21 ble det derfor vedtatt 
å overføre henholdsvis 999 9000 kr og 915 100 kr fra drift til investering for å fi nansiere årets og 
fjorårets investeringer. I forbindelse med avslutningen av investeringsregnskapet ble 78 558 kr av 
den overføringen strøket da det ikke var behov for midlene i investering og i henhold til kommunelov-
ens § 14-9, 2. ledd skal ikke løpende inntekter avsettes til investeringsfond, men tilbakeføres til 
drift. Med denne strykningen ble det udisponerte beløpet redusert til 0. Tromsøbadet KF har ingen 
ubundne investeringsfond.

Note 20 - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler 
og hendelse etter balansedagen 
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. Formålet 
med denne noten er således å opplyse om forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall, for 
eksempel rettssaker og lignende, samt hendelser etter balansedagen. Foreningen for god kommunal
regnskapsskikk (GKRS) har utgitt veiledning (KRS 7) for når usikre betingede forpliktelser skal bok-
føres og når noteopplysninger skal gis.

Tromsøbadet KF er ikke kjent med forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall. Foretaket er 
heller ikke kjent med vesentlige hendelser etter balansedagen.

Årsegnskap side 28

Årsregnskap

 52  |  Årsrapport 2021



3.2
Særlige noteopplysninger i 
årsregnskapet for kommunale 
foretak 
Note 21 - Fordeling av inntekter (§ 6-2 a) 
Det skal opplyses om hvor stor andel av foretakets inntekter som kommer fra egen kommune eller
fylkeskommune, og hvor stor andel av foretakets inntekter som kommer fra andre.

Tabell 21-1: Fordeling av inntekter (i hele kroner)
Overføringer mellom virksomheter Egen kommune Interkommunale selskap Andre virksomheter SUM

Salgs- og leieinntekter  3 671 028   37 020 087  40 691 115
Overføringer med krav til motytelse  10 815 008   4 238 164  15 053 172
Overføringer uten krav til motytelse  5 000 000   0  5 000 000
Sum salg og inntekter  19 486 036   41 258 251  60 744 287

Tromsøbadet KF har fakturert Tromsø kommune for tjenester i forbindelse med Svøm Tromsø, og 
diverse bassengleie, samt badeverttjenester på ca. 3,7 mill. kroner. Overføring med krav til motytel-
ser består av fakturert driftsavtale på ca. 10,8 mill. kroner. Tilskudd uten krav til motytelse på 5 mill. 
kroner er driftstilskuddet.

Tabell 22-2: Mellomværende (i hele kroner
Mellomværende med Tromsø Kommune   Kortsiktig gjeld Kortsiktig fordring

Tromsø kommune   14 031 973 3 174 841
Tromsø kommune (avsetning)    0 5 000 000
Tromsø kommune, Eiendomsavgift (avsetning)    1 474 559  1 269 113
Sum    15 506 532  9 443 954

Fordring på 3,2 mill. kroner er mva-kompensasjon for 2.-6. termin som søkes samlet for den juridiske 
enheten Tromsø kommune. Tromsøbadet KF har fått overført oppgjør for 2.-5. termin i starten av 2022. 
Resterende oppgjør vedrørende 6. termin på 1,9 mill. kroner overføres når Tromsø kommune mottar 
det samlede refusjonskravet fra skatteetaten. Kortsiktig gjeld på ca. 14 mill. kroner er i all hovedsak 
leie av basseng- og kaféområdet (leieavtalen inklusiv merverdiavgift). Dette er utlignet i januar 2022. 

Videre er det gjort avsetning på 5 mill. kroner som er knyttet til tilskuddet for 2021 fra Tromsø 
kommune. Denne overføringen er utført i januar 2022.

I løpet av 2021 er det gjort løpende avsetninger for forbruk av vann og avløp. Ved utgangen av året 
utgjorde dette nesten 1,5 mill. kroner. Tromsø kommune har i løpet av 2021 fakturert to ganger for 
forventet forbruk av vann og avløp. Ved utgangen av 2021 utgjør det forskuddsbetalte beløpet 1,3 mill. 
kroner. Nettoen på 0,2 mill. kroner blir fakturert av Tromsø kommune i løpet av våren 2022.
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Note 22 - Overføringer fra kommunekassen for å 
dekke merforbruket (§ 6-2 b) 
Det skal opplyses om overføringer fra kommunekassen eller fylkeskommunekassen som er foretatt
for å dekke inn et merforbruk i foretaket.

Tromsøbadet KF har ikke merforbruk i 2021 som må dekkes inn.
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