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Sakstittel:  NEDLEGGELSE AV LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyret vedtar å avvikle Lebesby-Kjøllefjord Havn KF 

 

2. Selskapets aktiva og gjeld tas inn i kommunens balanse, og det opprettes et eget 

ansvarsområde i regnskapet 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby-Kjøllefjord Havn KF (LKH) ble opprette som kommunalt foretak som erstatning for 

det kommunale aksjeselskapet Dampskipskaia AS. Formålet ved opprettelsen var å eie og 

drive havnevirksomhet basert på eiendommene som ble ervervet fra Horst AS, samt 

kommunale havneanlegg rundt om i kommunen.  

 

Senere ble kommunen med i Nordkappregionen Havn IKS(NH) som fikk ansvar for all drift 

av havneanleggene samt delegert myndighet fra kommunestyret til å være havnestyre.  Da ble 

LKH uten oppgaver, bortsett fra å eie kaiene og eiendommene, mens all form for drift var satt 

bort til NH.  Det har over tid vært vurdert å legge ned LKF, men en har avventet evaluering 

av deltagelse i NH, samt avklaringer med revisor og skatteetaten rundt en del 

momsproblematikk. Disse tingene er nå en del avsluttet, dermed fremmes denne saken nå for 

politisk behandling. 

 

Lovverket rundt kommunale foretak er slik at kommunen hefter for foretakenes forpliktelser, 

og foretakene kan ikke lenger registrere eiendommer på seg selv. De blir nå registrert på 

kommunen. Så i praksis er foretakene en integrert del av kommunen.  

 

LKH har en gjeld pr 31.12.2017 på 18 844 046.- dette vil ved nedleggelsen bli tillagt 

kommunens låneportefølje. Egenkapitalen i LKH var  18 181 922.- på samme tidspunkt. 

 

I henhold til avtalen med NH skal de dekke renter og avdrag på gjelden (ca 1,2 mill pr år), så 

det vil ikke påvirke driften i kommunen.  

 

Det å drifte et kommunalt foretak, krever at det er et eget styre, et eget regnskap, en egen 

modul i Agresso, egen revisjon m.m. De årlige kostnaden ved å drifte LKH er ca 200 000.-  

Det meste av disse kostnadene vil bortfalle ved nedleggelsen.  

 



 

 

Vurdering: 

Etter at kommunestyret har evaluert deltagelsen i NH, og vedtatt å fortsatt delta i det 

interkommunale samarbeidet så er det naturlig å vurdere om vi fortsatt skal ha et kommunalt 

foretak som ett rent eiendomsselskap.  Driftskostnadene ved å ha foretaket er på 150-200 000 

årlig. Dette er kostander som kommunene må svare for. Hittil er mye av dette dekket av 

penger som LKH har på «bok». 

Kommunen er ansvarlig for den gjeld og de kostnader som kommunale foretak har. 

En konsekvens av å nedlegge foretaket er at kommunes gjeld øker med 18 844 046.- , men i 

henhold til avtalen med NH skal de dekke kostnadene ved avdrag og renter, slik at det ikke 

belaster kommunens drift. (selvkost). Besparelsen ligger på driftskostnadene.  

 

Kommunens revisor og kontrollutvalget har stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten av å 

opprettholde foretaket med de kostnader det påfører kommunen. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å avvikle Lebesby-Kjøllefjord Havn KF 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


