Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteprotokoll
Utvalg:
Nordkappregionen Havn IKS
Møtested: Havnekontoret /teams
Dato:
03.05.2022, kl. 0900

Faste medlemmer som møtte:
Yngve Kristiansen
Hugo Salamonsen
Toril Svendsen
Arnkjell Bøgeberg
Torkjell Johnsen
Bjørg Pettersen
Ann Kristin Samuelsen

Leder
Nestleder
Medlem Permisjon kl. 12:00
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Fra administrasjon møtte:
Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen
Økonomisjef Børge Grønlund
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Saksliste
PS 3/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll
PS 4/22 Konsekvenser av at Hurtigruten – Kystruten - flytter sine anløp til Storbukt
PS 5/22 Bussparkering Kai Nord
PS 6/22 Rabattordninger – tilpasning av havnas prisliste
PS 7/22 Strategiplan
PS 8/22 Kanal Hopseidet
------RS 1/22 Diverse orienteringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegging av rundtur til havnedistriktets eier kommuner.
Driftsavtale med Hurtigruten – Kystruten. U/offentlighet, jf. Off. loven § 13, jf.
Forvaltningsloven § 13,1 (2)
Status Hurtigrutekaien i Kjøllefjord – setningsskade.
Uenighet med Nordkapp kommune knyttet til fakturering av vann og avløp..
Status for landstrøm og felles miljøkrav til cruisenæringer.
Orientering om Norway day London 14.-15. mars 2022.
Intern organisasjonstilpasning.
Ekstern bistand til regnskapsføring og lønnskjøringer.
Orientering om rentesituasjon fra KLP Banken.
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PS 3/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll
Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 3/22 i møte den 03.05.2022
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 08.02.2022
Enstemmig.
PS 4/22 Konsekvenser av at Hurtigruten – Kystruten - flytter sine anløp til Storbukt
Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 4/22 i møte den 03.05.2022
Behandling:
Havnefogd orienterte om hovedinnholdet i analysen gjort av Bedriftskompetanse AS og
bakgrunnen for analysen. Det ble fra styrets hold gitt uttrykk for at de hadde ønsket seg flere
avklaringer, spesielt fra Hurtigruten.
Hugo Salamonsen fremmet forslag til følgende vedtak:
Styrets leder og nestleder følger opp denne saken med havnefogden, og går inn i
arbeidet for å sikre en langsiktig avtale med Hurtigruten og Havila – Kystruten, om
fremtidige daglige anløp i Honningsvåg sentrum ved Kai syd.
Saken følges videre opp på neste styremøte.
Forslaget fra Hugo Salomonsen ble satt opp mot havnefogdens innstilling og fikk 4 stemmer,
mens Havnefogdens innstilling fikk 2 stemmer. Forslaget fra Hugo Salamonsen ble vedtatt med
4 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Styrets leder og nestleder følger opp denne saken med havnefogden, og går inn i arbeidet for å
sikre en langsiktig avtale med Hurtigruten og Havila – Kystruten, om fremtidige daglige anløp i
Honningsvåg sentrum ved Kai syd.
Saken følges videre opp på neste styremøte.
4 stemmer for, 2 stemmer mot.
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PS 5/22 Bussparkering Kai Nord
Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 5/22 i møte den 03.05.2022
Behandling:
Havnefogd orienterte om saken og arbeidet utført av Asplan Viak AS.
Vedtak
Havnestyret tar saken til orientering og ber havnefogden arbeide videre med saken for å få
byggetillatelse til prosjektet. Forslag til investeringsbeslutning fremmes for styret i forbindelse
med budsjettbehandlingen for 2023.
Enstemmig.

PS 6/22 Rabattordninger – tilpasning av havnas prisliste
Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 6/22 i møte den 03.05.2022
Behandling:
Havnefogd orienterte om saken. Det ble fra styret gitt uttrykk for at saken var viktig og et godt
innspill til havnens rolle som samfunnsaktør.
Vedtak
Havnestyret legger til en tilføyelse til Prisregulativet under pkt 3.1 - «Prisavslag –
kaivederlag» som skal lyde som følger:
«Havnen har adgang til å inngå egne avtaler om rabatt til enkeltbrukere ved bruk av
infrastruktur».
Endringen publiseres på havnas egen hjemmeside.
Enstemmig.

PS 7/22 Strategiplan
Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 7/22 i møte den 03.05.2022
Behandling:
Havnefogd orienterte om saken og viste til høringsrunden hos eierkommunene. Det er ikke
kommet innspill fra noen av eierkommunene.
Vedtak
Havnestyret tar saken til orientering og overfører saken til Havnerådet for sluttbehandling.
Enstemmig.
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PS 8/22 Kanal Hopseidet
Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak PS 8/22 i møte den 03.05.2022
Behandling:
Styreleder og Havnefogd orienterte om bakgrunnen for saken. Styret ga uttrykk for at de synes
mulighetsstudiet og initiativet var godt og at dette vil kunne være et godt grunnlag for videre
arbeid.
Vedtak
Havnestyret tar utredningen til orientering og oversender saken til Lebesby kommune for ev
videre saksbehandling.
Enstemmig.

RS 1/22 Diverse orienteringer
• Planlegging av rundtur til havnedistriktets eierkommuner. Det blir diskutert mulig
opplegg og tidspunkt. Administrasjonen jobber videre med dette basert på styrets
signaler.
• Driftsavtale med Hurtigruten – Kystruten. Vedlagt utkast til driftsavtale, U/offentlighet,
jf. Off. loven § 13, jf. Forvaltningsloven § 13,1 (2)
• Status Hurtigrutekaien i Kjøllefjord – setningsskade. Vedlagt notat fra Norconsult AS.
• Uenighet med Nordkapp kommune knyttet til fakturering av vann og avløp. Vedlagt
brev til Nordkapp kommune.
• Status for landstrøm og felles miljøkrav til cruisenæringer. Vedlagt felleserklæring
miljøkrav til Cruisenæringen.
• Orientering om Norway day London 14.-15. mars 2022. Vedlagt rapport.
• Intern organisasjonstilpasning. Vedlagt internt memorandum.
• Ekstern bistand til regnskapsføring og lønnskjøringer. Vedlagt internt memorandum.
• Orientering om rentesituasjon fra KLP Banken. KLP Banken gir en orientering.
Nordkappregionen Havn IKS behandling av sak RS 1/22 i møte den 03.05.2022
Behandling:
Administrasjonen orienterte om sakene. Det ble fra styret gitt følgende signaler:
Planlegging av rundtur til havnedistriktets eierkommuner.
o Administrasjonen arbeider videre med planlegging av rundtur til eierkommunene.
Det legges opp til en 2-deling, hvor Lebesby og Porsanger gjennomføres i uke
23/24
o Nordkapp planlegges gjennomført etter sommerferien i forbindelse med styremøte i
Honningsvåg.
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•

Orientering om rentesituasjon fra KLP Banken. KLP Banken orienterte om hvordan
analytikerne ser for seg renteutviklingen fremover. Styret ba administrasjonen utarbeide
mulige alternativer til hvordan gjeldsporteføljen og rentetilpasninger kan gjennomføres.

Protokolltilførsel
Hugo Salamonsen har følgende protokolltilførsel til referatsakene:
Intern organisasjonstilpasning.
Ekstern bistand til regnskapsføring og lønnskjøringer.
Begge sakene ble fremlagt og behandlet som orienteringssaker. I møtet
ble det gitt klart uttrykk for at disse to sakene ble ansett for å være en
organisasjonsendring. En organisasjonsendring anser jeg ikke være en
orienteringssak, men en sak for styret hvis dette påvirker budsjettet.
Vedtak
Havnestyret tar punktene i RS 1/22 til orientering.
Enstemmig.

