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Ansattes representant i havnestyret 
   
Sammendrag: 
I K-sak 45/13 – Oppnevning av styre i nytt foretak for næring, havn og 
tomter i Eigersund kommune i junimøtet 13 ble det oppnevnt nytt styre for Egersund havn.  
Det har ikke tidligere blitt foreslått ansattes representant i styret, noe som var basert på 
tilbakemeldinger fra havnefogden om de ansatte ikke ønsket styrerepresentasjon. Nå har de 
ansatte gjennom sine organisasjonerfremmet krav om styrerepresentasjon. Det foreslås 
derfor å oppnevne en styrerepresentant med en vararepresentant til styret fra de ansatte. 
 
Saksgang: 
Saken fremmes direkte til kommunestyret i samråd med leder for havnestyret for å få brakt 
formalitetene i orden snarest mulig. Saken avgjøres av kommunestyret. 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak 29.09.2013: 
 

1. Havnestyret utvides med ansattes representant. Reglement for Eigersund havn 
justeres i tråd med dette. 

2. Som ansattes representant i styret oppnevnes Ketil Lycke Bodal. Som 
vararepresentant oppneves Ove Romslo. 

 
 
Eventuell tidligere politisk behandling:  
KS-045/13 Vedtak: 

1. Følgende fra oppnevnes 1.9.2013 til nytt styret for det foretaket som 
kommunestyret har vedtatt skal opprettes for havn, næring og tomter i K-sak 
94/12 og 4/13: 
 
a. Politisk oppnevnte medlemmer ut valgperioden (2015): 
Leder Odd Stangeland 
Nestleder Geir Hestnes 
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) 
Medlem Anette Hoås (V) 
 
Varamedlemmer i rekkefølge: 
1 Tommy Bjellås (FrP) 
2 Ruth Evy Berlyd (SP) 
 
b. Brukerrepresentanter: 
Medlem Harald Røkenes (2013-2017) 
Medlem Liv Fredriksen (2013-2015) 
Medlem Siri Skaar Stornes (2013-2017) 

Varamedlemmer i rekkefølge: 



 

1 Siv Grure (2013-2017) 
2 Kolbjørn Rogstad (2013-2015) 
 
2. Nåværende havnestyre oppløses med virkning fra 31.8.2013 og oppnevning av 
medlemmer/varamedlemmer i punkt 1 gjøres også gjeldende som medlemmer av 
havnestyret fra og med 1.9.2013 og inntil det nye foretaket er operativt og har overtatt 
ansvaret for havnevesenet. Vedtekter for Eigersund havnevesen KF endres i tråd med 
dette. Fra samme dato avsluttes havnestyrets funksjon som politisk hovedutvalg og 
saker til kommunestyret sendes gjennom formannskapet som innstiller i saken til 
kommunestyret. 
 
2. Rådmannen stiller sekretærfunksjon tilgjengelig for styret inntil foretaket er operativt og ikke 
trenger/ønsker slik bistand lengre. 
 
4. Styret gis godtgjørelse etter kategori 1. 
 
Vedtaket er enstemmig. 

 
Andre opplysninger / fakta i saken: 

§ 65. Styrets sammensetning  

1. Foretaket skal ha et styre på minst tre medlemmer.  
2. Daglig leder, medlem av kommuneråd, medlem av fylkesråd eller 

administrasjonssjef eller dennes stedfortreder kan ikke være medlem av styret.  
3. Styret velges av kommunestyret eller fylkestinget selv. Et flertall av de ansatte ved 

foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med 
varamedlemmer velges av og blant de ansatte. De ansattes representanter har 
ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse 
til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket har 
myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. forvaltningsloven § 
2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse 
sakene. Kongen kan gi utfyllende forskrifter om ansattes rett til representasjon i 
styret, som gjelder hvis de ansatte i vedtektene er gitt styrerepresentasjon. Slike 
forskrifter kan inneholde regler om vilkår for stemmerett og valgbarhet, 
valgmåten, om avgjørelse av tvister om valget og bortfall av verv som 
styremedlem.  

4. Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av kommunestyret eller 
fylkestinget selv.  

 
Det er to ansatte i tillegg til havnefogden i Eigersund havn, og begge de ansatte har gjennom 
sine organisasjoner, Fagforbundet og Delta, fremmet krav om at de ønsker 
styrerepresentasjon. Det har ikke vært en problemstilling tidligere da havnefogden har gitt 
tilbakemelding om at de ansatte ikke ønsket slik representasjon. Som den tredje ansatte og 
som daglig leder kan Havnefogden for øvrig ikke være medlem av styret. 
 
Bakgrunn for bestemmelsen om ansattes styrerepresentasjon er gitt i Kommuneloven  
(Overså og Bernt, 2011): 

”De tilsattes representasjonsrett i styret er basert på en parallell fra de reglene som 
gjelder for private selskaper. Bestemmelsens begrunnelse er at det anses rimelig at 
de tilsatte gis en slik mulighet til å påvirke avgjørelser som angår organisering og 
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innretting av virksomheten. Dette er et hensyn som ikke gjør seg gjeldende i 
situasjoner hvor det er spørsmål om å treffe enkeltvedtak eller gi forskrifter. Dette er 
avgjørelser uten parallell i private bedrifter, og hvor politisk og forvaltningsmessig 
ansvar må ligge hos de folkevalgte styremedlemmene.” 

 
 
Saksbehandlers vurderinger: 
Kravet er helt uproblematisk og i henhold til kommunelovens § 65 nr 2 der det fremgår at 
dette er en rettighet de ansatte har. De ansattes representant er med noen begrensninger et 
ordinært styremedlem med det ansvar, de rettigheter og plikter dette medfører. 
Begrensningene finnes i kommunelovens § 65 nr 3: 

De ansattes representanter har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som 
gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, 
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av 
tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette 
forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta 
i behandlingen av disse sakene. 

Ikke rett til å delta tilsier at det ikke er noe forbud mot at de deltar i slike saker, men at de 
ikke har noen rett til dette, i motsetning til ved behandling av enkeltvedtak eller forskrifter der 
det er et klart forbud mot å delta. Dette vil da måtte bli håndtert av vedtektene og/eller styret 
ved styreleder i forhold til den enkelte sak. 
 
 
Det er uheldig at styret blir 8 og ikke 7 eller 9, men det er ikke noe lovmessige i veien for 
dette. I samråd med havnestyrets leder fremmes denne løsningen, som for øvrig må antas å 
være høyst midlertidig all den tid det arbeides med å få etablert det nye foretaket.  
 
Når det gjelder ansattes representasjon i det nye foretaket, vil dette være en problemstilling 
en vil komme tilbake til når foretaket blir etablert og det finnes ansatte i foretaket som en kan 
ta opp problemstillingen med. Kommunestyret har jo tidligere klart tilkjennegitt at dette et 
forhold som skal vurderes ved etableringen. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
En økt møtegodtgjørelse. 
 

~ o ~ 
 
Alternative løsninger: 
Saken fremmes til neste kommunestyremøte. 

~ o ~ 
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Ingen 
 
Parter i saken: 
Kjetil Lycke Bodal 
Ove Romslo 
Eigersund havn 
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