
 

      

 

 
 

                                                                                         

Møteprotokoll  
 

                   Utvalg:  Nordkappregionen Havn IKS  

                          Møtested:     Havnekontoret/Teams                                       

 Dato:             10.06.2020 

 Tid:                kl. 10:00 

 

Faste medlemmer som møtte:  

   

Yngve Kristiansen 

Hugo Salamonsen            

Leder 

Nestleder 

  

Ann Kristin N. Samuelsen Medlem    

Toril Svendsen Medlem   

Torkjell Johnsen  Medlem    

Arnkjell Bøgeberg Medlem  

 

    

Følgende har meldt forfall: 

Bjørg Pettersen Medlem 

Ikke møtt: 

Charon Tauselv        Varamedlem.  

 

Fra administrasjonen møtte:  

Havnefogd Leif Gustav P. Olsen 

Kontroller Keth Løkke Pettersen 

 

 

--------------------------- ------------------------ ------------------------ 

Yngve Kristiansen Toril Svendsen Hugo Salamonsen 

 

 

 

-------------------------- ----------------------------------  ----------------------- 

Torkjell Johnsen Ann Kristin N Samuelsen     Arnkjell Bøgeberg  

 

 
 

 

Nordkappregionen Havn IKS 
The port of North Cape 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Saksliste           
  

  

  

PS 11/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige protokoll 

PS 12/21 Referatsaker. 

RS 5/21 ShelterHavn AS- Forespørsel til havnevesenet 

RS 6/21 Kjøllefjord – søknad om flytebrygge 

PS 13/21 Strategiplan for Nordkappregionen Havn 

PS 14/21 Havneinspektør og økonomisjef. Utlysning av stilling 

PS 15/21 Økonomis Status pr. 1.06.2021 

PS 16/21 Utleie av Esso kaia 

 

Tilleggsreferat: 

RS 7/21 Statsforvalter til radioen vedrørende offentlighet IKS 

RS 8/21 Ledig stilling som havneinspektør – Kjøllefjord.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nordkappregionen Havn IKS 
The port of North Cape 

 



 

 

 

PS 11/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige protokoll 

Nordkappregionen Havn IKSs behandling av sak 11/2021 i møte den 10.06.2021: 

 

Behandling: 

Innkalling enstemmig godkjent. 

Saksliste med tilleggsreferat fra Statsforvalterens brev til radioen vedrørende 

henvendelse om offentlighet for IKS- og henvendelse fra rådmann Harald Larssen 

vedrørende ledig havneinspektør stilling ble enstemmig godkjent. 

Styremedlem Hugo Salamonsen har følgende merknader til forrige møteprotokoll: 

Hugo Salamonsen reagerer på at styrets leder legger til epost korrespondanse 

vedrørende hans protokolltilførsel i protokollen. Dette har ingenting med 

protokolltilførselen å gjøre. Når man alt legger ut epost korrespondanse mener Hugo 

Salamonsen at styrets leder må legge ved hele epost korrespondansen. Styrets leder 

sier i dagens møte at han viser til aksjeloven som gir han hjemmel til å nekte et 

styremedlem å få en sak på sakslisten. Styrets leder fortsetter å nekte å vise til hvor i 

aksjeloven denne hjemmelen er. Styrets leder sier videre at det aldri har skjedd at han 

har nektet undertegnede en sak på sakslisten før. Som dokumenterbart eksempel på at 

styrets leder ikke prater sant, vil jeg henvise til sak PS 17/20 med protokolltilførsel. 

Protokolltilførsel til sak PS 17/20 Hugo Salamonsen ville ha en til sak på sakslisten. 

Den nye saken var Valg av nytt styremedlem i Nordkappregionen Havn Holding AS. 

Det nye medlemmet skal erstatte Hugo Salamonsen som ikke ønsker å sitte i dette 

styret lenger. Ønsket om å få saken på sakslisten ble avvist av styreleder. 

 

Vedtak: 

Innkalling godkjent 

Saksliste godkjent 

Møteprotokoll fra forrige møte godkjent 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PS 12/21 Referatsaker 

Nordkappregionen Havn IKSs behandling av sak 12/2021 i møte den 10.06.2021: 

Behandling: 

Havnefogdens innstilling 

Følgende saker referert for styret og tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Følgende saker referert for styret og tatt til orientering. 

RS 5/21 ShelterHavn AS- Forespørsel til havnevesenet 

RS 6/21 Kjøllefjord – søknad om flytebrygge 

RS 7/21 Statsforvalter til radioen vedrørende offentlighet IKS 

RS 8/21 Ledig stilling som havneinspektør – Kjøllefjord.  

 

 

PS 13/21 Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS 

Nordkappregionen Havn IKSs behandling av sak 13/2021 i møte den 10.06.2021: 

Behandling: 

Havnefogdens innstilling. 

Havnestyret tar utkastet til strategisk styringsdokument til orientering. Planen sendes til 

Nordkapp, Porsanger og Lebesby kommune på høring. 

 

Vedtak: 

Havnestyret tar utkastet til strategisk styringsdokument til orientering. Planen sendes til 

Nordkapp, Porsanger og Lebesby kommune på høring. 

 

 

 

 

 



 

PS 14/21 Utlysning av stilling som havneinspektør og økonomisjef. 

Nordkappregionen Havn IKSs behandling av sak 14/2021 i møte den 10.06.2021: 

Behandling: 

Havnefogdens innstilling 

Havnestyret slutter seg til utlysningstekstene for begge stillingene og ber havnefogden 

iverksette utlysningsprosessene. 

Hugo Salamonsen fremmet følgende forslag. 

Ledig stilling som havneinspektør holdes vakant til covid-19 pandemien er over og 

markedet har begynt å stabilisere seg. De innsparingene som kommer som følge av at 

havneinspektør stillingen medfører, blir brukt til å betale ned på gjeld. 

Forslaget falt med fem stemmer imot en. 

RS 8/21 Brev fra Rådmann Harald Larssen- Forslag om at stillingen som 

havneinspektør lyses ut med tilholdssted Kjøllefjord. 

Torill Svendsen fremmet følgende forslag vedrørende utlysning av 

havneinspektør stillingen. 

 

Forslaget falt med 3 mot 3 stemmer. Havnestyrets leder stemte imot. 

Det ble deretter enighet om at utlysningstekst for havneinspektør stillingen forandres til 

"Reise må påregnes" og at søknadsfrist for begge stillingene settes til 27. juni. 

Det nedsettes et ansettelses utvalg bestående av havnefogd Leif Gustav P. Olsen, 

styrets leder Yngve Kristiansen og styremedlem Ann Kristin N. 

 

Vedtak: 

Havnestyret slutter seg til utlysningstekstene for begge stillingene med følgende 

endring for utlysningsteksten for havneinspektør - Reise må påregnes- 

Styret ber havnefogden iverksette utlysningsprosessene. 

Søknadsfrist for begge stillingen settes til 27. juni 

Det nedsettes et ansettelses utvalg bestående av havnefogd Leif Gustav P. Olsen, 

styrets leder Yngve Kristiansen og styremedlem Ann Kristin N. Samuelsen. 

 

Jeg vil komme med et forslag til styrets behandling av denne saken, hvor jeg støtter rådmann 
Harald Larssens forslag om at stillingen lyses ut i Kjøllefjord. 
Dette med bakgrunn i at Lebesby kommune har mange aktive havner som trenger tettere 
oppfølging enn i dag. Det vil også gjøre at de i Honningsvåg slipper å reise hit fra Honningsvåg.  
 
Vil samtidig bemerke opprettelsen av et lokalt brukerutvalg i kommunen som har vært etterlyst 
siden 2016 muligens kan være med på å motvirke opplevelsen av liten tilstedeværelse. Det vil i 
alle fall gi en tettere dialog med de ulike brukergruppene i havnene i kommunen vår.  



 

 

PS 15/21 Økonomisk status – Nordkappregionen Havn IKS 

Nordkappregionen Havn IKSs behandling av sak 15/2021 i møte den 10.06.2021: 

Behandling: 

Havnefogdens innstilling 

Styret tar orienteringen vedrørende økonomisk status pr. 1. juni 2021 til orientering 

Kontroller Keth Løkke Pettersen orienterte vedrørende havnas økonomisk                    

status pr. 1.juni 2021. 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen vedrørende økonomisk status pr. 1. juni 2021 til orientering 

 

PS 16/21 Utleie av Essokaien. 

Nordkappregionen Havn IKSs behandling av sak 16/2021 i møte den 10.06.2021: 

Behandling: 

Havnefogdens innstilling. 

Havnestyret er positiv til å leie ut Esso-kaien som forespurt fra Nordkappterminalen AS. 

En utleieavtale bør være tidsbegrenset. Det delegeres til havnestyrets leder i 

samarbeide med havnefogden å fremforhandle og inngå avtale. 

Hugo Salamonsen stemte mot havnefogdens forslag og har følgende 

stemmeforklaring: 

Hugo Salamonsen er ikke prinsipielt imot å leie ut Esso kaia til Nordkappterminalen AS, 

men mener det går fort i svingene. Det er lite utredet og at det er noen uheldige 

koblinger i saken. Undertegnede mener også at markedet burde sonderes bedre før en 

eventuell leieavtale inngås. Både med tanke på hva man best kan oppnå i leieinntekter 

og hva som er best med tanke på utviklingen av Esso anlegget. 

Vedtak: 

Forslaget fra havnefogden vedtatt med fem mot en stemme. 

Havnestyret er positiv til å leie ut Esso-kaien som forespurt fra Nordkappterminalen AS. 

En utleieavtale bør være tidsbegrenset. Det delegeres til havnestyrets leder i 

samarbeide med havnefogden å fremforhandle og inngå avtale. 


