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MØTEPROTOKOLL 
 

Havnestyret 
 
 

Møtested:    
Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 
 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen 
Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell Bøgeberg 
Varamedlemmer: Lill-Astrid Røvik 
Fra adm. (evt. andre): Odd Birkeland,  
  
Innkalling:  
Merknader:  
Behandlede saker: 14. – 17.2013 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 19. desember 2013 
 
 
Jan Erling Akselsen 

  
Bjørn Pedersen 

  
Lill-Astrid Røvik 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Bård Rasmussen 

  
 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
 

  
 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
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 SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel 
  
14/13 13/784   
 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET 

 
15/13 13/368   
 BUDSJETTREGULERING HAVNA  

 
16/13 13/868   
 DAGLIG LEDER FOR LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN K.F 2014   

 
  
17/13 13/852   
 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV FINNKIRKA 

FINNKIRKA AS 
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Sak PS  14/13 
 
 
Sakstittel:  HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET 
 
 
Innstilling: 
Havnestyrets uttalelse: 
På kort sikt ser ikke havnestyret, (Lebesby-Kjøllefjord havn), noen positive utslag eller 
fordeler med å inngå i et driftsfelleskap med Porsanger-Nordkap havn. 
Havnestyret er skeptisk til hvilken effekt den varslede prisøkningen for kai-leie og salg av 
strøm vil  kunne medføre både for den lokale fiskeflåten og for hurtigruteanløpene. 
På lengre  sikt vil nok et slikt samarbeid kunne gi større ringvirkninger lokalt med større 
aktivitet i havna. Det er særlig innen utvikling og markedsføring at vi samlet vil kunne  se 
positive ringvirkninger av dette samarbeidet. 
 
På bakgrunn av de fremlagte utredningene vurderer havnestyret at den positive effekten med 
dette driftsopplegget samlet sett vil være større enn de negative utslagene av dette 
samarbeidet. Havnestyret  slutte seg derfor  til rådmannens innstilling til kommunestyret og 
tilrår  at man inngår et driftssamarbeid med Porsanger-Nordkapp havn. 
 
 
 
Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& 
 
Innstillingen vedtas med følgende tillegg: 

- Havnestyret foreslår at det nye styret i IKS, (Nordkapp, Porsanger og Lebesby),  økes 
til 7-medlemmer. 

- Lebesby kommune representeres med 2 medlemmer i styret. 
 
*** Enstemmig vedtatt med tillegget. 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
 
Vedtak: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 
Havnestyrets uttalelse: 
På kort sikt ser ikke havnestyret, (Lebesby-Kjøllefjord havn), noen positive utslag eller 
fordeler med å inngå i et driftsfelleskap med Porsanger-Nordkap havn. 
Havnestyret er skeptisk til hvilken effekt den varslede prisøkningen for kai-leie og salg av 
strøm vil  kunne medføre både for den lokale fiskeflåten og for hurtigruteanløpene. 
På lengre  sikt vil nok et slikt samarbeid kunne gi større ringvirkninger lokalt med større 
aktivitet i havna. Det er særlig innen utvikling og markedsføring at vi samlet vil kunne  se 
positive ringvirkninger av dette samarbeidet. 
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På bakgrunn av de fremlagte utredningene vurderer havnestyret at den positive effekten med 
dette driftsopplegget samlet sett vil være større enn de negative utslagene av dette 
samarbeidet. Havnestyret  slutte seg derfor  til rådmannens innstilling til kommunestyret og 
tilrår  at man inngår et driftssamarbeid med Porsanger-Nordkapp havn. 
 

- Havnestyret foreslår at det nye styret i IKS, (Nordkapp, Porsanger og Lebesby),  økes 
til 7-medlemmer. 

- Lebesby kommune representeres med 2 medlemmer i styret. 
 
 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak PS  15/13 
 
 
Sakstittel:  BUDSJETTREGULERING HAVNA  
 
 
Innstilling: 
 
Havnestyret vedtar følgende budsjettregulering på investeringsbudsjettet for 2013. 

- Bruk av lån:   1.000.000.- 
- Bruk av disposisjonsfond:     455.000.- 

 
      SAK NR. DATO   
   Havnestyret      
               
          
 kto ansvar funk. Tekst Fra Til -/+ 

 0.2300 7000 330 Oppgradering kroa, (sanitæranlegg) 0 125000 125000 
 08800 7000 330 Tilskudd LIV-styret (kommunen) 0 50000 -50000 
 0.9400 7000 880 Bruk av disp.fond -0 75000 -75000 
        
               
 0.6650 7001 330 Oppgradring Hustadbruket 0 280000 280000 
        
 0.9400 7001 880 Bruk av disp.fond  -280000 -280000 
               
 0.2300 7002 330 Oppgradering av gammel hurtr.kai 0 1100000 1100000 
 0.9400 7002 880 Bruk av disp.fond 0 -100000 -100000 
 0.9100 7002 870 Bruk av lånemidler  1000000 1000000 
 Kontrollsum Drift (skal være 0) 0   

 
 
 
Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& 
 
Som innstilling. 
*** Enst.  
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
 
Vedtak: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 
 
Havnestyret vedtar følgende budsjettregulering på investeringsbudsjettet for 2013. 

- Bruk av lån:   1.000.000.- 
- Bruk av disposisjonsfond:     455.000.- 
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      SAK NR. DATO   
   Havnestyret      
               
          
 kto ansvar funk. Tekst Fra Til -/+ 

 0.2300 7000 330 Oppgradering kroa, (sanitæranlegg) 0 125000 125000 
 08800 7000 330 Tilskudd LIV-styret (kommunen) 0 50000 -50000 
 0.9400 7000 880 Bruk av disp.fond -0 75000 -75000 
        
               
 0.6650 7001 330 Oppgradring Hustadbruket 0 280000 280000 
        
 0.9400 7001 880 Bruk av disp.fond  -280000 -280000 
               
 0.2300 7002 330 Oppgradering av gammel hurtr.kai 0 1100000 1100000 
 0.9400 7002 880 Bruk av disp.fond 0 -100000 -100000 
 0.9100 7002 870 Bruk av lånemidler  1000000 1000000 
 Kontrollsum Drift (skal være 0) 0   

 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak PS  16/13 
 
 
Sakstittel:  DAGLIG LEDER FOR LEBESBY-KJØLLEFJORD H AVN 

K.F 2014  
 
 
Innstilling: 
 
Saken ble tatt opp i møtet. 
 
 
Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& 
 
Lebesby-Kjøllefjord havn vedtar å forlenge avtalen med Odd Birkeland om funksjonen som 
daglig leder for Lebesby-Kjøllefjord havn K.F. 
 

- Avtalen inngås med en gjensidig oppsigelsestid på 3-mnd. 
- Årlig godtgjørelse fastsettes til kr 75.000.- 

 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
 
Vedtak: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 
 
Lebesby-Kjøllefjord havn vedtar å forlenge avtalen med Odd Birkeland om funksjonen som 
daglig leder for Lebesby-Kjøllefjord havn K.F. 
 

- Avtalen inngås med en gjensidig oppsigelsestid på 3-mnd. 
- Årlig godtgjørelse fastsettes til kr 75.000.- 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak PS  17/13 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT A V 

FINNKIRKA FINNKIRKA AS 
 
 
Innstilling: 
 
Saken ble tatt opp i møtet 5.12.13 
 
 
Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Lebesby-Kjøllefjord havn innvilger søkeren ”Finnkirka a/s” et driftstilskudd stort kr 35.000.- 
pr år for perioden 2014 -2016, (3-år). 
 
*** Enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
 
Vedtak: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 
 
Lebesby-Kjøllefjord havn innvilger søkeren ”Finnkirka a/s” et driftstilskudd stort kr 35.000.- 
pr år for perioden 2014 -2016, (3-år). 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
 
  
 


