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Spørsmål om dekning av kostnader ved fjerning av luftspenn og støtte til 
Egersund Isfabrikk - forvaltning av havnekapitalen.

Det vises til skriv (2011/4953-6) fra Kystverket angående spørsmålet om dekning av 
kostnader ved fjerning av luftspenn, samt spørsmål fra Kystverket der de viser til at de har 
mottatt kopi av vedtak i Egersund Havnestyre 22.9.2011 om å støtte Egersund Isfabrikk.

Kystverket ber om at kommunen gjør rede for bruk av havnekapitalen i de to nevnte saker og 
ber om at kommunen redegjør for saken og de vurderingene som er gjort i de to nevnte 
sakene.

Rådmannen har tidligere avklart med den politiske ledelsen at det er helt klart at tolking og 
begrunnelse av politiske vedtak ikke kan gjøres av administrasjonen, men må fremmes 
gjennom en politisk sak som belyser problemstillingen fra ulike sider – dvs gjennom normal 
saksbehandling, til det utvalget som har fattet de nevnte vedtak. 

I de to nevnte sakene er det henholdsvis kommunestyre og havnestyre som har fattet 
vedtakene. Det må derfor fremmes en politisk sak slik at kommunestyre og havnestyre kan 
ta stilling til Kystverkets anmodning. I tillegg er det slik at det er havnestyret som er 
kommunens hovedutvalg for behandling av havnesaker og havnefaglig organ. Dette fremgår 
av vedtekt for Eigersund Havnevesen KF:

§ 2 Formål og ansvarsområde:
”Eigersund havnevesen er Eigersund kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta 
de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Eigersund kommune er tillagt etter 
havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven.

Eigersund havnevesen skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med
trafikken i Eigersund kommunes havnedistrikt og forvalte Eigersund havnekasses 
eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse 
for havnens brukere og kommunen.

For å opprettholde og videreutvikle Eigersund havnevesen og havnenes trafikkgrunnlag, 
kan Eigersund havnevesen engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette er 
fordelaktig og hensiktsmessig for Eigersund kommunes havnevirksomhet.”
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§ 10 Havnestyrets oppgaver og myndighet.
(..) Havnestyret skal føre tilsyn med havneadministrasjonen, og har overfor denne 
instruksjons- og omgjøringsmyndighet. Havnestyret har ansvaret for at pålagte oppgaver 
utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg, og skal sørge for at saker som 
skal behandles i Eigersund kommunestyre er tilstrekkelig forberedt, og at 
kommunestyrets vedtak iverksettes. 

Havnestyret avgir uttalelse eller innstilling i saker som kan ha betydning for drift og
forvaltning av Eigersund havnevesen, og ellers i saker som kan ha drifts- eller
samferdselsmessig betydning for havnevirksomheten i Eigersund kommune når 
slike saker behandles av Eigersund kommunes øvrige organer.”

Havnefogdens ansvar for fremgår også av § 6 i samme vedtekter.
§ 6 Havneadministrasjonen og havnevesenets daglige ledelse.

(..) ”Havnefogden skal påse at havnevesenets bokføring er i samsvar med lov og 
forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Daglig ledelse og drift av Eigersund havnevesen omfatter ikke saker som etter Eigersund 
havnevesens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.”

Slik rådmannen ser det er dette i tillegg to prinsipielle saker, og rådmannen vurderer det 
derfor som riktig at saken uavhengig av sakens øvrige innhold, fremmes for Eigersund 
kommunestyre som er havnevesenets øverste organ.

Begge sakene er av havnefaglig karakter og må derfor saksbehandles av kommunens 
havnefaglige kompetanse, havnefogden, og fremmes for politisk behandling for kommunens 
havnefaglige utvalg.

Rådmannen ber derfor om at havnefogden følger opp Kystverkets anmodning og fremmer en
politisk sak for behandling slik at og havnestyre og kommunestyre kan ta stilling til 
Kystverkets anmodning.

Rådmannen vil minne om at i alle saker fra havnestyret som skal behandles av 
kommunestyret, skal rådmannen være gitt anledning til å uttale seg om saken før den 
behandles (avgjøres) av havnestyret. Dette fremgår av kommunelovens § 72. Forholdet til 
kommunens eller fylkeskommunens øvrige administrasjon, nr 2:

”2. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret eller 
fylkestinget, skal administrasjonssjefen være gitt anledning til å uttale seg om saken. 
Administrasjonssjefens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av 
saken.”

Rådmannen har for øvrig avklart behandling av denne saken med ordføreren, som for øvrig 
også er leder for havnestyret.

Med vennlig hilsen

Ketil Helgevold
Rådmann

Kopi til:
Leif Erik Egaas Ordfører
Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND
Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi
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