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 LINDESNES HAVN KF           
  

 

 

 

                                                          Utskrift fra Møteprotokoll 
 

Utvalg: HAVNESTYRET  
Møtested: Havnekontoret, Ballastbrygga  
Dato: 31.03.2022  
Tidspunkt: 12: – 15:30 

 
 

Følgende medlemmer møtte ikke:  
    
         Ove Nodeland 
                              

    

Følgende varamedlemmer møtte:   
              
          Elisabeth Lindland 

 
 

 

                      
Følgende fra administrasjonen møtte: Ove Nodeland    
Revisor Trygve Nedland deltok under sak 2022/05. 
Fra Lindesnes kommune deltok økonomisjef Sonja Svardal. 
I tillegg møtte tidligere Havnefogd Olav J. Neset 

  

 
UNDERSKRIFTER: 
 
 

          
          

Åse Lill Kimestad                                Elisabeth Lindland        Svein Berntsen 
     Vara for Ove Nodeland     
          
          
          

             

Unn Liestøl Larsen       Anju Manneråk    Alf-Arne Nøsted 

          
 

          

          
Lennart Danielsen      Bjørn Tore Idland             Steffen Dyrstad 

 
 
 
 

 

 

     
     
   Ove Nodeland  
   Havneleder - styrets sekretær  
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Saksnr. Innhold 
2022/05 LINDESNES HAVN KF – ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2021 
 
 
Forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar Lindesnes Havn KFs årsberetning for 2021. 
2. Årsregnskapet for Lindesnes Havn KF for 2021 godkjennes. 
 

 
Behandling i havnestyret 31.03.2022: 

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Vedtak i havnestyret 31.03.2022: 
 

1. Kommunestyret vedtar Lindesnes Havn KFs årsberetning for 2021. 
2. Årsregnskapet for Lindesnes Havn KF for 2021 godkjennes. 

 
 
 
 
 
 
  

Saksnr. Innhold 
2022/06 Stillingsbrøk Havnekonsulent 

 
 
 
 Forslag til vedtak:  
Havnestyret vedtar at Havnekonsulentens stillingsbrøk økes fra 75% til 80%.  
 
Vedlegg:  
Ingen  
Utrykte vedlegg:  
 
Bakgrunn:  
Havnestyret har vedtatt å ansette Havnekonsulent i 75% stilling.  
Stillingen ble ikke lyst ut fordi det viste seg at Steffen Dyrstad hadde krav på stillingen. 
Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Kristin Vinsjevik var en viktig aktør og dokumenterte at Steffen hadde 
krav på stillingen.  
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Steffen har fått tilbud om en 75% stilling. Det er ikke hele dager, en 80% stilling er 4 dager, og mye 
lettere å forholde seg til.  
Ifølge Vinsjevik har Steffen krav på en 100% stilling. Om det er riktig har ikke administrasjonen og Styreleder 

gått dypere inn i siden Steffen kun ønsker 80% stilling. 

 
 
Behandling i Havnestyret: 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksnr. Innhold 
2022/07  Verktøy, utstyr og bil  

 
 

Forslag til vedtak: 
 Ingen 
 
Vedlegg: 

Ingen 
Utrykte vedlegg: 
 
Bakgrunn: 
Tidligere har havna leid inn Steffen til å ta mye av vedlikeholdet i havna. Da var det naturlig 
at han brukte sitt eget verktøy og sin egen bil.  
Nå er han ansatt. Han har fram til nå benyttet sitt private verktøy og sin private bil. Det er en 
situasjon som ikke er ønskelig, hverken fra Steffens eller havnas side.  
Det er ikke midler i budsjettet til bil og verktøy, i tilfelle må midler flyttes fra en annen post.  
Steffen blir tilstede i møtet og kan både utdype saken og svare på spørsmål. 
 
 
Behandling i Havnestyret: 
 
Havnestyrets forslag:  
Havnestyret ber administrasjonen kontakte kommunen for å få tilgang og opplysninger om 
kommunens leasingavtaler.  
Administrasjonen endrer budsjett dersom det er nødvendig, for å finne inndekning for 
nødvendig verktøy, utstyr og bil.  
 
Saken utsettes og sendes ut på mail når saksfremstilling er klar.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Saksnr. Innhold 
2022/08 Eventuelt 
 
Havnestyrets leder foreslo å behandle «nummerert brev nr 1» fra revisor i Havnestyret.  
 
Enstemmig vedtatt. 


