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Saksnr. Innhold 
2022/09 LINDESNES HAVN KF – NYE VEDTEKTER 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Havnestyret vedtar de nye vedtektene for Lindesnes Havn KF med følgende endring: 
 
§5, andre avsnitt, andre setning endres til: 1 av medlemmene velges etter forslag fra 
brukerorganisasjoner i havna.  
 
Altså at «for kommersiell virksomhet» går ut.  
 

 
Behandling i havnestyret 25.05.2022: 

 
 Vedtektene ble gjennomgått paragraf for paragraf og følgende ble foreslått endret:  
 
 § 3 Endres til: 

 Foretakets formål er planlegging, utvikling og drift av gjeste- og småbåthavner og 

tilrettelegging for reiselivsformål i Lindesnes kommune. Samt sørge for rasjonell og god 

forvaltning av havnas eiendommer og med det legge til rette for god havnedrift i driftsselskapet 

Kristiansand havn IKS i tråd med gjeldende lover og forskrifter. 

Foretaket skal samarbeide med kommunens øvrige virksomheter og enheter om fellesoppgaver, 

og kan samarbeide med organisasjoner, privatpersoner og næringsvirksomhet om drift og 

utvikling av virksomheten. 

 

Lindesnes kommunestyre fastsetter årlig, i forbindelse med økonomiplan og årsbudsjett, 

foretakets netto driftsrammer og investeringsmidler. Eventuelle vesentlig avvik må godkjennes 

av kommunestyret på forhånd. Låneopptak, som ikke er forutsatt i årsbudsjettet, kan ikke skje 

uten kommunestyrets godkjennelse. 

 
 § 5 endres til: 
 Styret velges av kommunestyret i Lindesnes. Kommunestyret velger også leder og nestleder.  

Styret og vararepresentanter velges for 4 år av gangen og skal bestå av 5 medlemmer med 5 

vararepresentanter i rekke. 1 av medlemmene med vararepresentant velges etter forslag fra 

brukerorganisasjoner innenfor brukere av småbåthavn eller gjestehavn. De ansatte kan kreve å 

få velge 1 medlem med vararepresentant jfr. kommuneloven § 9-6. 

Det kan velges en observatør fra fiskeri og en fra industri og næringsorganisasjoner, 

observatørene har møte og talerett. 

Kommunestyret må sørge for at styresammensetningen er i tråd med de føringer som ligger i 

selskapsavtalen i Kristiansand Havn IKS. For å sikre dette, så får Lindesnes sine medlemmer i 

valgkomiteen for IKS ‘et ansvar for å sikre at dette blir koordinert i forhold til Kristiansand 

kommune. 

 
 § 8 
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Kirsten Leschbrandt foreslo å utsette dette punktet for å arbeide videre med det før det 
blir vedtatt.  
Styrets leder Åse Lill Kimestad foreslo å la paragrafen være som den er, men arbeide 
videre med en presisering av hvordan ansvarsforholdet mellom daglig leder 
(Havnedirektøren i IKS) og Havneleder skal fordeles.  
 
Ved avstemming fikk Leschbrandts forslag 2 stemmer, Leschbrandt og Nøsted. 
Kimestads forslag ble vedtatt.  
 
 
Med unntak av § 8 ble forslagene enstemmig vedtatt.  

 
 
 
Vedtak i havnestyret 25.05.2022: 
 
 Styret vedtar de nye vedtektene med følgende endringer:  
 
 § 3 Endres til: 

 Foretakets formål er planlegging, utvikling og drift av gjeste- og småbåthavner og 

tilrettelegging for reiselivsformål i Lindesnes kommune. Samt sørge for rasjonell og god 

forvaltning av havnas eiendommer og med det legge til rette for god havnedrift i driftsselskapet 

Kristiansand havn IKS i tråd med gjeldende lover og forskrifter. 

Foretaket skal samarbeide med kommunens øvrige virksomheter og enheter om fellesoppgaver, 

og kan samarbeide med organisasjoner, privatpersoner og næringsvirksomhet om drift og 

utvikling av virksomheten. 

 

Lindesnes kommunestyre fastsetter årlig, i forbindelse med økonomiplan og årsbudsjett, 

foretakets netto driftsrammer og investeringsmidler. Eventuelle vesentlig avvik må godkjennes 

av kommunestyret på forhånd. Låneopptak, som ikke er forutsatt i årsbudsjettet, kan ikke skje 

uten kommunestyrets godkjennelse. 

 
 § 5 endres til: 
 Styret velges av kommunestyret i Lindesnes. Kommunestyret velger også leder og nestleder.  

Styret og vararepresentanter velges for 4 år av gangen og skal bestå av 5 medlemmer med 5 

vararepresentanter i rekke. 1 av medlemmene med vararepresentant velges etter forslag fra 

brukerorganisasjoner innenfor brukere av småbåthavn eller gjestehavn. De ansatte kan kreve å 

få velge 1 medlem med vararepresentant jfr. kommuneloven § 9-6. 

Det kan velges en observatør fra fiskeri og en fra industri og næringsorganisasjoner, 

observatørene har møte og talerett. 

Kommunestyret må sørge for at styresammensetningen er i tråd med de føringer som ligger i 

selskapsavtalen i Kristiansand Havn IKS. For å sikre dette, så får Lindesnes sine medlemmer i 

valgkomiteen for IKS ‘et ansvar for å sikre at dette blir koordinert i forhold til Kristiansand 

kommune. 

 
 § 8 

Paragrafen vedtas som den er, men havna arbeider videre med en presisering av 
hvordan ansvarsforholdet mellom daglig leder (Havnedirektøren i IKS) og Havneleder i 
Lindesnes Havn KF skal fordeles.  

 



4 

__________________________________________________________________________________ 
C:\Users\Ove2908\OneDrive - DDV\Dok i bruk\Havnestyret\2022\Havnestyremøte mai\Havnestyreprotokoll 25.05 2022.doc 

Kirsten Huser Leschbrandt (H) ba om følgende protokolltilførsel:  
 
Jeg viser til revisors brev av 30.03.2022. Det som har skjedd med havna virker uforståelig., 
og er vanskelig å forstå! Havnestyret vurderer å ta i bruk klausulen om oppsigelse av avtalen. 
 
 
 
 
 
 
       

Saksnr. Innhold 
2022/10 TERTIALRAPPORT 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Havnestyret tar tertialrapporten til etterretning.  

 
 
Havnestyret foreslo et ekstra punkt i vedtaket:  
 
 Regnskap og/eller budsjett endres slik at regnskap og budsjett samsvarer.  
 
 
 
 
Forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i havnestyret 25.05.2022: 
 

Havnestyret tar tertialrapporten til etterretning.  
Regnskap og/eller budsjett endres slik at regnskap og budsjett samsvarer 


