Vedtekt for Kirkenes havnestyre og
Sør-Varanger kommunes havneadministrasjon.
Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 25. april 2012 i sak 031/12.

§ 1 ORGANISASJON OG FORMÅL.
Kirkenes havnevesen er en kommunal bedrift som eies av Sør-Varanger kommune og ledes av
Kirkenes havnestyre. Havnebedriften skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige
oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven, og de bestemmelser som
er gitt i medhold av denne loven.
Kirkenes havnevesen skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med
trafikken i Sør-Varanger kommunes sjøområde, samt forvalte Kirkenes havnekasses
eiendommer og innretninger med sikte på en best mulig ressursutnyttelse.
For å opprettholde og videreutvikle Kirkenes havn og havnens trafikkgrunnlag kan Kirkenes
havnevesen engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og
fordelaktig for havnevesenet.

§ 2 VALG OG SAMMENSETNING AV HAVNESTYRET.
Kirkenes havnestyre består av 5 medlemmer, samtlige medlemmer har stemmerett.
Til Kirkenes havnestyre skal Sør-Varanger kommunestyre velge 5 ordinære medlemmer med
varamedlemmer. Havnestyrets leder og nestleder velges av Sør-Varanger kommunestyre blant
havnestyrets ordinære medlemmer.
Havnestyrets funksjonstid følger kommunevalgperioden.
§ 3 DAGLIG LEDELSE OG ADMINISTRASJON.
Den daglige ledelse og drift av Kirkenes havnevesen forestås av havneadministrasjonen med
Sør-Varanger kommunes rådmann som øverste ansvarlige. Rådmannen skal følge de
retningslinjer og pålegg som gis av Kirkenes havnestyre.
I saker som angår den daglige ledelse og drift av havnen kan havnestyret delegere sin
myndighet til rådmannen. Rådmannen kan videredelegere sin fullmakt. Den daglige ledelse
og drift av Kirkenes havnevesen omfatter ikke saker som etter Kirkenes havnevesens forhold
er av uvanlig art eller stor betydning. Rådmannen eller den han/hun bemyndiger kan likevel
treffe beslutning i slike saker dersom havnestyrets behandling ikke kan avventes uten
vesentlig ulempe for havnevesenet. I slike tilfeller skal havnestyrets leder snarest underrettes
om saken.

§ 4 HAVNESTYRETS MØTER.
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Havnestyret skal ha møte når havnestyrets leder finner det påkrevet eller minst 3 av
havnestyrets 5 stemmeberettigede medlemmer krever det. Havnestyret innkalles normalt
skriftlig med en frist på 10 dager. Saksdokumentene til havnestyremøtet sendes sammen med
innkallelsen til havnestyrets medlemmer, varamedlemmer og andre som har møterett i
havnestyret.
Havnestyret er beslutningsdyktig når minst 3 av havnestyrets stemmeberettigede medlem er
tilstedet. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens
stemme avgjørende.
Sør-Varanger kommunes ordfører og rådmann har møte-, tale- og forslagsrett ved
havnestyrets møter. Rådmannen kan forlange protokolltilførsel i alle saker havnestyret
behandler. Rådmannen kan la seg representere av annen kommunal tjenestemann/-kvinne,
med rådmannens rettigheter. Rådmannen eller den han/hun bemyndiger kan ikke være
medlem av havnestyret.
Havnesjefen har rett og plikt til å møte i havnestyrets møter, og rett til å uttale seg i alle saker
havnestyret har til behandling.
Etter havnestyrets nærmere bestemmelser kan også andre gis rett til å møte med talerett på
havnestyrets møter.
En representant for de ansatte i Kirkenes havnevesen har møte- og talerett i havnestyrets
møter når havnestyret behandler saker som gjelder budsjett og /eller bemanningsplaner j.f.r.
Hovedavtalens §12-4

§ 5 PROTOKOLL FRA HAVNESTYRETS MØTER.
Rådmannen har ansvaret for at det føres protokoll ved havnestyrets møter. I protokollen skal
havnestyrets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Protokollen
undertegnes av møteleder samt av et annet styremedlem som utpekes av havnestyret. Utskrift
av møteprotokollen sendes ut innen 14 dager etter havnestyrets møter, til havnestyrets
medlemmer, og til andre med ordinær møterett i havnestyret.

§ 6 HAVNESTYRETS VIRKSOMHET OG MYNDIGHET.
Kirkenes havnestyre har det kommunale ansvaret for planlegging, utbygging og drift av SørVaranger kommunes kaianlegg og havneinnretninger. Kirkenes havnestyre skal føre tilsyn
med at kaianlegg og andre anlegg og innretninger samt arealer innen Sør-Varanger kommunes
havneområde er i forsvarlig stand, og at ferdselen på sjø og land innen ansvarsområdet ikke
hindres eller vanskeliggjøres.
Kommunestyret kan ikke delegere myndighet til å fastsette eller endre grensene for SørVaranger kommunes havneområde. Under utøvelsen av sin virksomhet har Kirkenes
havnestyre all den myndighet som ellers tilligger Sør-Varanger kommune etter lov 2009-0417 nr 19: Lov om havner og farvann med tilhørende forskrifter.
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Kirkenes havnestyre skal føre tilsyn med havneadministrasjonen, og har ansvaret for at det
utarbeides årsberetning for havnen.
For øvrig avgir Kirkenes havnestyret uttalelse/innstilling i alle saker som kan ha betydning for
drift og forvaltning av Kirkenes havnevesen, og eller i saker som kan ha drifts- eller
samferdselsmessig betydning for havnevirksomheten i Sør-Varanger kommune. Rådmannen
påser at havnestyrets uttalelse blir innhentet før slike saker behandles i Sør-Varanger
kommunes øvrige organ, eller når kommunen er høringsinstans for statlige eller
fylkeskommunale organ.
Driftsåret følger kalenderåret. Havnestyret skal innen utgangen av juni måned forelegge
kommunestyret årsberetning og revidert regnskap for siste driftsår. Innen utgangen av
november måned skal havnestyret forelegge kommunestyret forslag til investeringsbudsjett
for kommende kalenderår, samt forslag til driftsbudsjett dersom dette forutsetter bevilgninger
over kommunebudsjettet.

§ 7 BEMANNING OG PERSONALFORVALTNING.
Kirkenes havnevesen skal ha en havnesjef med faglig ansvar for den maritime virksomhet.
Kvalifikasjonskrav og stillingsbeskrivelse for havnesjefen fastsettes av rådmannen etter å ha
innhentet uttalelse fra havnestyret. For øvrig fastsetter havnestyret de nødvendige
bemanningsplaner (antall årsverk) for en forsvarlig drift av Kirkenes havnevesen.
Innenfor bemanningsplanen avgjør rådmannen det øvrige personalets kvalifikasjonskrav,
stillingsbeskrivelse og arbeidsområde.
Rådmannen eller den han/hun bemyndiger forestår havnevesenets personalforvaltning i
overensstemmelse med lover, reglement og tariffavtaler som gjelder for Sør-Varanger
kommunes arbeidsgivervirksomhet og eventuelle retningslinjer fastsatt av Sør-Varanger
kommune.
Rådmannen fastslår organisasjonsplaner i henhold til ovenstående og konstituerer i
havnevesenets stillinger etter behov.
Personalpolitiske tiltak, lønnsfastsetting og organisasjonsendringer som krever regulering av
havnevesenets driftsbudsjett skal godkjennes av havnestyret.

§ 8 ENKELTVEDTAK.
Utgått
§ 9 KOMMUNALE FORSKRIFTER.
Kirkenes havnestyre fastsetter kommunale forskrifter etter lov 2009-04-17 nr 19: Lov om
havner og farvann, §§ 14 og 42, herunder ordensforskrifter for havnen og bestemmelser om
avgifter og priser for varer og tjenester.
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§ 10 VEDERLAG FOR BRUK AV HAVNENS TJENESTER OG
INNRETNINGER.
Det kan kreves vederlag for bruk av havnens tjenester og innretninger i de tilfeller havnens
kostnader ved å tilby slike, ikke dekkes gjennom de offentlige havneavgiftene. Vederlag
fastsettes av havnestyret, og inngår i havnekassens aktiva.

§ 11 HAVNENS ØKONOMIFORVALTNING OG BUDSJETT.
Det påligger havnestyret å sørge for at havnen drives mest mulig kostnadseffektivt.
Havnestyret har den myndighet i budsjettsaker som etter gjeldende budsjettforskrifter kan
delegeres til havnestyret som styre i den kommunale havnebedriften.
Havnens midler, så som avgiftsinntekter, vederlag, renteinntekter og andre avkastninger,
overføringer, tilskudd og fondsavsetninger skal holdes adskilt i egen havnekasse og kan bare
brukes til havneformål. Eiendommer og innretninger anskaffet for havnekassens midler skal
anses som særlige havneinnretninger tilhørende havnekassen.
Havnestyret avgjør hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om
plassering av midler, samt om bortleie og bortfeste av havnens eiendommer og innretninger.
Innenfor vedtatte budsjettrammer kan havnestyre også treffe beslutning om anskaffelse og
avhendelse av havnens eiendommer og innretninger.
Havnestyret kan treffe bestemmelse om overføring av bevilgede midler fra ett regnskapsår til
det neste, og kan dessuten disponere fondsmidler innenfor de rammer som angis ved
fondsavsetningen.
Havnestyret har myndighet til å treffe vedtak i saker som krever tilleggsbevilgning, dersom
bevilgningene ikke overstiger de midler som kan brukes til havneformål, jf lov 2009-04-17 nr
19: Lov om havner og farvann.
Etter kommunestyrets bestemmelse kan havnestyret oppta lån for å finansiere investeringer i
samsvar med budsjett vedtatt av kommunen, herunder velge långiver. Dersom det ytes
kommunalt tilskudd til havnens drift eller investeringer, kan det tas forbehold om
tilbakebetaling av tilskuddet. Slike forbehold må komme klart til uttrykk ved bevilgningen av
tilskuddet, og tilbakebetalingen må ikke medføre sikkerhetsmessige eller betydelige
konsekvenser for havnens forsvarlige drift.

§ 12 IKRAFTTREDELSE.
Denne vedtekt trer i kraft fra den dato som kommunestyret bestemmer, dvs 25. april 2012.
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