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Sak  9/09

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT - 2010

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 09/1488

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 9/09 Havnestyret 17.11.2009 
PS / Formannskapet  
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

Lebesby kommunestyre   vedtar det fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 
2010 for Lebesby- Kjøllefjord Havn KF

- Det tas forbehold om overføringer fra Lebesby kommune stort kr 400.000.-
- Det vedtas ingen investeringer utover ordinært vedlikehold i 2010. 

Dokumenter: Budsjett 2009 og regnskap pr. 1.11.09

Sakens bakgrunn:

Lebesby-Kjøllefjord havn har de siste år lagt frem regnskap med betydelige underskudd til 
tross for at det er lagt inn et ikke ubetydelig driftstilskudd fra kommunen.

I 2007 utgjorde underskuddet 880.000.- og i 2008 utgjorde dette 546.000.- kroner.

Havneforetaket har iverksatt flere tiltak for å rette opp denne utviklingen.

Det kan her nevnes: Redusert bemanning, oppjusterte havneavgifter, økt utleie av 
bygningsmasse samt at man har vært forsiktig mht. innkjøp.

Saksopplysninger:

Det fremlagte budsjettforslaget er nøkternt både på inntekts- og utgiftssiden.

Bl.a. er det lagt inn mindre inntekter på kaileie enn det som har vært gjort tidligere år. Dette 
har sammenheng med at regnskapene viser at vi ikke oppnår de leieinntektene som har vært 
budsjettert.

Et annet positivt trekk er at vi kan forvente betydelig økning i leieinntektene på 
bygningsmassen. På den gamle ekspedisjonskaia kan vi realistisk forvente leieinntekter på ca 
90.000.- Utfordringen blir å få utleid ”Lecabygget” Det er imidlertid ikke tatt høyde for større
leieinntekter fra bygningsmassen enn det vi ser som realistisk. 

Ca 60 % av utgiftene i budsjettet er knyttet til kapitalkostnader. Det meste av lån er knyttet til 
fastrenteavtale, men en økning av rentenivået opp mot 5 % vil gi en merkostnad på ca 40 
-50.000.- neste år. I budsjettforslaget er det tatt høyde for en slik justering.
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I forbindelse med at det er inngått en ny driftsavtale med Kjøllefjord skipsekspedisjon er deler
av overføringen fra havna knyttet til de havneavgiftene som ekspedisjonen kan fakturere. Det 
forventes at dette vil gi en vinn-vinn situasjon for begge parter.

Havneregulativet ble oppjustert sist år, og det synes ikke å være riktig med nye justeringer for 
2010.

Pga. den økonomiske situasjonen havneforetaket er i er det ikke rom for investeringer utover 
ordinært vedlikehold.

Vurdering:

- Budsjettforslaget forutsetter at en fortsatt får overført kr 400.000.- fra Lebesby 
kommune.

- Det synes ikke å være rom for oppjustering av havneregulativet.
- Det er ikke rom for investeringer utover ordinært vedlikehold.

Vurdering:
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Sak  10/09

PLANLEGGING AV BRUKEN AV HAVNEOMRÅDET - OMDISPONERING AV 
MIDLER

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: P10  

Arkivsaksnr.: 09/1493

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 10/09 Havnestyret 17.11.2009 
PS / Formannskapet  

Innstilling:

1. Lebesby formannskap vedtar omgjøring av PSSAK 31/09 midler til planlegging av 
Havneområde

2. Midlene, kr. 55 000,- som ble bevilget i saken kan benyttes til planering og oppgrusing
av området ved ekspedisjonsbygningen.

Dokumenter:

Sakens bakgrunn:

Formannskapet vedtok i sak PS 31/09 å bevilge kr 55.000.- i forbindelse med planlegging av 
bruken av område ved ekspedisjonskaia.

Midlene skulle inngå som en andel til selve planarbeidet, og vil ikke omfatte fysiske 
investeringer.

Faktaopplysning:

Etter at dette vedtaket ble fattet er mye allerede blitt utført i havneområdet. Asfaltering av 
området ved ekspedisjonsbygningen, samt rydding og planering av et område som har vært 
benyttet som caravanoppstillingsplass.

Det som nå bør utføres er planering og oppgrusing av området bak ekspedisjonsbygningen, 
(mot moloen).  Dette området utgjør totalt 1.100-kvm og tiltaket er kostnadsberegnet til ca 
75.000.- kroner  

Med å gjennomføre dette tiltaket vil mye av behovet for investeringer i havneområdet være 
dekt for lang tid fremover.

Vurdering:

Havnestyret har tidligere drøftet hvorvidt det vil være nødvendig å gjennomføre en egen 
planprosess for bruken av havneområdet, og delvis signalisert at det vil være mer 
formålstjenlig å omdisponere midlene til konkrete tiltak. I dette tilfellet planering og 
oppgrusing av omsøkt område.

Dette har delvis sammenheng med den økonomiske situasjonen i havneforetaket, der evt. 
Tiltak i et planutkast ikke vil kunne følges opp med midler til investeringstiltak.
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Det innstilles derfor om at formannskapet omdisponerer midlene, kr 55.000.- fra 
planleggingstiltak, til planering og oppgrusing av uteområdet bak ekspedisjonsbygningen. 
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Sak  11/09

BUDSJETTREGULERING - UBRUKTE LÅNEMIDLER

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 09/1517

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 11/09 Havnestyret 17.11.2009 
PS / Formannskapet  
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre slutter seg til innstillingen fra Havnestyret, (Lebesby-
Kjøllefjord havn) og godkjenner fremlagte forslag til budjsettregulering av 
investeringsbudsjettet for 2009.

Ansvar art funk. Tekst Fra

0.6640 9100 870 Nykaia/terminalbygg  -bruk av lånemilder 0 -2 855 000

0.6640 5010 330 Forsinkelsesrenter/gebyr 0 8 040

0.6640 2510 330 Nykaia/terminal - materiell/arbeid 0 2 724 960

0.6640 2700 330 Nykaia - konsulenttjenester 0 122 000

Kontrollsum - skal være 0

Faktaopplysning:

Sakens bakgrunn:

I forbindelse med utbyggingen av havneområdet i Kjøllefjord står det fremdeles en del 
ubrukte lånemidler som ikke er disponert.

Faktaopplysning:

Ved årsskiftet utgjorde dette beløpet kr 3 155 000.- En stor del av dette gikk med til å sluttføre
terminalbygget. 

I tillegg er det utført en del investeringer i området rundt.

- Oppgrusing og asfaltering.

- Belysning av kai.
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Saksutredning:

Det som nå står til disposisjon som ubrukte midler utgjør ca 869.000.- kroner

Dette inkluderer en faktura som etter avtale skal dekkes av Statens vegvesen for div. 
asfalteringsarbeid utført på riksvegen frem til kaiområdet, totalt kr 174.626.-

Følgende investeringer foreslås dekt med deler av dette beløpet:

- ISPS-sikring av terminalområdet:· 200.000.-

- Oppgrusing av terminalområdet:· · 75.000.-

- Møblering nytt venterom 50.000.-

- Utvendig maling av gammelt eks. bygg, (Horst). 50.000.-

- Div. opprydding.                                                                  20.000.-  

Sum investeringer:· 395.000.-

Disponeringen av det resterende beløp, (534.626.-), fremmes som egen sak.

Vurdering:

ISPS-sikring av terminalområdet er nødvendig å gjennomføre for å at kaia skal kunne benyttes
av fraktefartøy. I dag er det bare den gamle hurtigrutekaia som har denne godkjennelsen. 
Investeringene i nødvendig utstyr, (inngjæring), er kostnadsberegnet til ca 150.000.- I tillegg 
kommer selve ROS-analysen og sertifiseringen som koster 50.000.-

De øvrige tiltakene er hver for seg for små til å ta inn i investeringsbudsjettet, men det vil i 
dette tilfellet være en grei anledning til å få dette utført når vi har midler til disposisjon. Dette 
gjelder ikke minst maling av det gamle ekspedisjonsbygget på Horst-kaia.
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DAGLIG LEDER - HAVNA

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 420  

Arkivsaksnr.: 09/1518

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 12/09 Havnestyret 17.11.2009 

Innstilling:

1. Havnestyret for Lebesby - Kjøllefjord havn  KF  beslutter  videreføre avtalen med Odd
Birkeland vedrørende funksjonen som leder av havna.

2. Avtalen skal gjelde frem til 30.juni 2010 godtgjøringen på kr. 40 000 pr år prisjusteres 
slik at  økningen av godtgjøringen for 2010 vil være  4,20 %. 

Utviklingsavdelingen og Havnestyret bes om å se på fremtidig organisering slik at dette er 
klart innen 30.06.2010.

Dokumenter:

Sakens bakgrunn:

Avtalen med daglig leder for Lebesby-Kjøllefjord havn utgår 31. Desember 09.

Saksopplysninger:

Daglig leder har budsjettansvar for havna, samt ansvar for å følge opp havnestyrets vedtak, 
saksbehandling  og i tillegg være havnas talsmann i ulike sammenhenger og i ulike 
samarbeidsrelasjoner

Dagens avtale omfatter en godtgjørelse på kr 40.000.- pr år.og er ikke prisjustert dette året.

Vurdering:

Det har tidligere vært drøftet et mulig samarbeid med havneforetaket for Nordkapp og 
Porsanger der det ble vurdert å slå sammen Lebesby-Kjøllefjord havn med dette distriktet.

En slik sammenslåing ville gjort behovet for egen administrasjon overflødig.

Dette samarbeidet synes imidlertid å være lagt ”på is” inntil videre. 

Vurdering:

Nåværende daglige leder har hatt mange oppgaver å ta hånd om, og en ser helt klart at det er 
et behov for en daglig leder i større % -stilling.  At jobben har gått bra nå kommer mest 
sannsynlig av at vedkommende har stor arbeidskapasitet og har vært positiv til å ta hånd om 
mange ulike oppgaver.
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EKSTRAORDINÆR NEDBETALING AV LÅN -

LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN KF

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 09/1523

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 13/09 Havnestyret 17.11.2009 
PS / Formannskapet  
PS / Kommunestyret  

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre og godkjenner fremlagt forslag fra Havnestyret tom 
ekstraordinær nedbetaling av lån på kr. 534 626,- med ubrukte lånemidler og 
tilgodehavende hos Statens vegvesen slik:

2. Ekstraordinær nedbetaling kr. 534 626 finansiert med ubrukte lånemidler kr. 360 000,-
og tilgodehavende hos Statens vegvesen kr. 174 626,-

3. Budsjettregulering foretas av økonomiavdelingen 

Dokumenter: Sak 09/1517

Sakens bakgrunn:

Det vises til saksutredning i sak 09/1517.

Under forutsetning av at innstillingen til regulering av investeringsbudsjettet vedtas, vil det 
være kr 534.626.- kroner som står til disposisjon. 

Faktaopplysning:

Det vises til saksutredning i sak 01/1517

Vurdering:

En ekstraordinær nedbetaling vil med dagens rentenivå ikke gi det store utslaget i 
driftsbudsjettet. Det er likevel grunn til å anta at rentenivået vil stige de nærmeste årene og på 
den måten vil denne nedbetalingen etter hvert kunne gi positive utslag i driftsregnskapet.

Sett i forhold til at havneforetaket årlig mottar et betydelig driftstilskudd fra kommunen, vil 
det være riktig å benytte disse midlene til å betale ned på løpende lån.
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