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SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Politiske saker
17/28

Eventuelt (Under eventuelt ligger fire nye saker).

4

17/29

Klage på tillatelsen gnr 436 bnr 95, Vrengen. Klager Sigmunt Homme
Johansen.

5

Meldingssaker
Referatsaker
Orienteringssaker
20/17

Orienteringssak Havnestyret

9

Delegerte saker
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Godkjenning av innkalling Godkjent

Godkjenning av sakskart Godkjent
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Politiske saker

17/28 Eventuelt

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-120
Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
23.08.2017

Saknr
17/28

NB! Disse sakene er orienteringssaker til Havnestyret.
Public360 systemet håndterer ikke tillegg saker som orienteringssaker etter at møteinnkalling
er sendt og disse sakene må derfor skrives som politiske saker under eventuelt.
Havnefogdens forslag til vedtak:
1. Private avtale mellom partene forutsetter politisk godkjenning av privat byggeformål.
Forholdet bør avklares politisk før undertegning av avtalen
2. Xledger er nytt regnskapssystem. Systemet inneholder feil og mangler. Havnefogden er
bekymret for godhet i tallgrunnlaget som legges frem for styret.
3. Styret inviteres til samtaler med ansatte. Stort arbeidspress over tid kan påvirke intern
kommunikasjon og samhandling. Utfordringen bør adresseres i tidlig fase.
4. Det er gitt tilbud til riggeiere / redere om plass i Eydehavn. Detaljer er unntatt offentlighet
interne kundeprosjekter. Prosjektet krever investeringer for havn. Havnestyret godkjenner
omfordeling innenfor bystyrets vedtatt ramme for å sikre prosjektene.

1.
2.
3.
4.

Orienteringssaker til havnestyret.
Avtale med Åge og Grethe Olsen for ny vei og gangparsell over Krana, Kolbjørnsvik.
Mangler og feil ved nytt regnskapssystem Xledger.
Organisasjonsutvikling.
Diverse kundeprosjekter, løpende avtaler og status.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 23.08.2017:
Møtebehandling
1. Havnestyret tar forholdet til etterretning og vil søke politisk avklaring.
2. Havnestyret tar forholdet til etterretning og vil avholde møte med AK økonomisjef.
3. Havnestyret ber havnestyrets leder gjennomføre samtaler med ansatte.
4. Havnestyret tar orienteringen til etterretning og godkjenner omdisponering av
investeringsmidler innenfor fastsatt investeringsramme.
Votering
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Havnestyret var enstemmig
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
1.Havnestyret tar forholdet til etterretning og vil søke politisk avklaring
2. Havnestyret tar forholdet til etterretning og vil avholde møte med AK økonomisjef
3. Havnestyret ber havnestyrets leder gjennomføre samtaler med ansatte.
4. Havnestyret tar orienteringen til etterretning og godkjenner omdisponering av
investeringsmidler innenfor fastsatt investeringsramme.

17/29 Klage på tillatelsen gnr 436 bnr 95, Vrengen. Klager Sigmund
Homme Johansen.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-121
Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
23.08.2017

Saknr
17/29

Havnefogdens forslag til vedtak
Forslag til vedtak:
Klagen avvises da klagen ikke er tidsriktig og klager anses ikke å ha rettslig klageinteresse
for forholdet. Sakens realiteter er ikke nærmere behandlet, da klagen er avvist.
Alternativt forslag til vedtak:
Havnestyret vil behandle klagen.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 23.08.2017:
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Klagen avvises da klagen ikke er tidsriktig og klager anses ikke å ha rettslig klageinteresse
for forholdet. Sakens realiteter er ikke nærmere behandlet, da klagen er avvist.
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Klagen avvises da klagen ikke er tidsriktig og klager anses ikke å ha rettslig klageinteresse
for forholdet. Sakens realiteter er ikke nærmere behandlet, da klagen er avvist.
Klager skal opplyses om at klageretten er hjemlet i plan og bygningslov, som vil ivareta
klagers utfordringer.
Havnefogden pålegges å kontakte klager og informere om klageretten etter plan og
bygningslov.
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Meldingssaker
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Referatsaker
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Orienteringssaker

20/17 Orienteringssak Havnestyret
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/627-122
Magdalena Pawlik - Bak

Behandlet av
1 Havnestyret Arendal Havn KF

Møtedato
23.08.2017

Saknr
20/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar orienteringene til etterretning.
Havnestyret bør diskutere havn sin rolle i et evnt. Kommunalt opplegg for innhenting og retur
av fritidsbåter, uten at hovedansvaret for oppfølging nødvendigvis tillegges havn.

1. Forslag til vedtak:
Havnestyret tar orienteringen til etterretning.
2. Forslag til vedtak:
Havnestyret tar orienteringen til etterretning.
3. Forslag til vedtak:

Havnestyret tar orienteringen til etterretning.
4. Forslag til vedtak:
Havnestyret tar orienteringen til etterretning.
5. Forslag til vedtak:

Havnestyret tar forholdet til etterretning og vil søke politisk avklaring vedr Krana
6. Forslag til vedtak:
Det skal utarbeides skisser / muligheter for en utvidelse av bygningene i tråd med
ovennevnte med et overslag på kostnader. Havnefogden autoriseres til å fremforhandle ny
kontrakt med leietaker, med forbehold om Havnestyrets og Bystyrets godkjenning.
Annet forslag til vedtak:

Det gjøres ingen vesentlige ombygninger eller nybygg i gjestehavnsområdet.
7. Forslag til vedtak:
- Avvikle Tangen i Hølen som småbåthavn, og fjerne anlegget 2017/ 2018.
- Fjerne de ytterste utriggere på Mortenstø pir 1 og 2, men beholde bryggene som
bølgebrytere for resterende del av anlegget.
- Avvente utbygging av ytterligere småbåthavner, men lage en plan for erstatning av
utrangerte tre/betong brygger med mer solide betongflytere.
- Starte planlegging for å endre dagens vippeplasser på Havstad, Hauodden og Fanteparken
med betong bølgebrytere og utriggere fremfor dagens eksponerte vippeplasser.
8. Forslag til vedtak:
Havnestyret tar saken til orientering.
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9. Forslag til vedtak:
Havnestyret bør diskutere havn sin rolle i et evnt. Kommunalt opplegg for innhenting og retur
av fritidsbåter, uten at hovedansvaret for oppfølging nødvendigvis tilegges havn.

Møtebehandling i Havnestyret Arendal Havn KF 23.08.2017:
Møtebehandling

Orientering om:
1. Hendelser / HMS
2. Status økonomi
3. Foreløpig gjennomgang Gjestehavns sesong
4. Ny fiskerikai Barbu – forsinkelser
5. Krana – avtale med berørte grunneiere
6. Restauranthuset Gjestehavnen– leietager ønsker utvidelse<
7. Småbåthavner status –
8. Hastensund oppgradering – tiltaksmidler status
9. Returordning for fritidsbåter
Votering
Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Havnestyret tar orienteringene til etterretning.
Havnestyret bør diskutere havn sin rolle i et evnt. Kommunalt opplegg for innhenting og retur
av fritidsbåter, uten at hovedansvaret for oppfølging nødvendigvis tillegges havn.

1. Vedtak:
Havnestyret tar orienteringen vedr HMS/hendelser til etterretning.
2. Vedtak:
Havnestyret tar orienteringen om regnskap/økonomi til etterretning.
3. Vedtak:

Havnestyret tar orienteringen om drift Gjestehavn + basseng til etterretning.
4. Vedtak:
Havnestyret tar orienteringen om forsinkelsen i Barbu fiskerikai til orientering.
5. Vedtak:

Havnestyret tar forholdet til etterretning og vil søke politisk avklaring.
6. Vedtak:
Det skal utarbeides skisser / muligheter for en utvidelse av bygningene i tråd med
ovennevnte med et overslag på kostnader. Havnefogden autoriseres til å fremforhandle ny
kontrakt med leietaker, med forbehold om Havnestyrets og Bystyrets godkjenning.
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7. Vedtak:
- Tangen i Hølen skal vurderes med mindre kapasitet som småbåthavn. Anlegget skal ikke
fjernes nå.
- Fjerne de ytterste utriggere på Mortenstø pir 1 og 2, men beholde bryggene som
bølgebrytere for resterende del av anlegget godkjennes
- Avvente utbygging av ytterligere småbåthavner, men lage en plan for erstatning av
utrangerte tre/betong brygger med mer solide betongflytere.
- Starte planlegging for på sikt å endre dagens vippeplasser på Havstad, Hauodden og
Fanteparken med betong bølgebrytere og utriggere fremfor dagens eksponerte vippeplasser.
8. Vedtak:
Havnestyret tar saken til orientering.
9. Vedtak:
Havnestyret ønsker velkommen et initiativ for å organisere det kommunale ansvaret og
opplegg for innhenting og retur av fritidsbåter. Havnestyret er av den oppfatning at
hovedansvaret for oppfølging nødvendigvis ikke bør ligge hos havn, men at havn vil kunne
være en bidragsyter til innsamling.
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Delegerte saker
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