Alta Havn KF
Møteprotokoll
Havnestyret
Alta Havn KF
31.03.2016 Kl 10:00

Møtested:
Møtedato:

-

l3:00

Til stede på møte:

A
A

Forfall:

FRP

Fra administrasjonen:

Havnesjef Hans Roar Christiansen

Innkalling:

Datert 18.03.2016

Saksliste:

Datert 18.03.2016

Behandlede saker:

Fra sak 09116 til og med 15116.

Lars Hapalahti
Bente Haug
MDG Frode E. Lindal
BR Henriette B. Eilertsen
ANS Ketit Iki

SV

Odd Eilert Persen
Anita H. Pedersen

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i

samsvar med det som ble

bestemt imøtet.

Alta, 1.03.r6

v
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SakslisÍe

Sak

07116 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 08/16 Referatsaker
1.

Besøk på Helgelandsterminalen
Skader på Storekorsnes molo - svar fra Kystverket

2.
3. Brev fra Kvalfiord
4. Brev fra Hakkstabben
Sak

09n6 Ärsregnskap og årsberetning 2015 for Alta Havn KF

Sak

t0n6

Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2016

Sak

tut6

Fullmakt

Sak

t2n6

Rapport

Sak

13tr6 Trafrkkplan for Alta Expressbåtterminal

Sak

t4n6

Begrenset høring- Områdeplan Bukta

Sak

t5n6

Overtakelse av midlertidig fergekai på Nyvoll

-

-

generalforsamling Alta industribygg AS

skisseprosjekt Cruise- og flerbrukskai

Sak 07l20lb
Sakstittel: Goox¡emvrNc

AV TNNKALLINc

oc sAKsLIsrE

Behandling:
Ingen merknader. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sak 08/201ô
Sakstittel: Rrrnn¡,rsAKER
Behandling:
Referatsakene ble gjennomgått, ogtatt

til orientering.
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Sak 0912016
Sakstittel: ÅnsnrcNsKAp oc ÅnsnnRETNrNG 20l5ron Ar,r¡. Havn KF
Innstilling:
Alta havnestyre godkjenner det fremlagte regnskapet og årsberetning for 2015 for Alta Havn
KF.
Alta havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Alta kommunestyre med slik innstilling:

1. Alta kommunestyre

2.

godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2015 for Alta Havn

KF.
Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2013 på kr. 78.184,- avsettes
til disposisjonsfond.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig
Havnestyrets innstilling til kommunestyret:
Alta havnestyre godkjenner det fremlagte regnskapet og årsberetning for 2015 for Alta Havn
KF.

Alta havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Alta kommunestyre med slik innstilling:

1. Alta kommunestyre

2.

godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2015 for Alta Havn
KF.
Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2013 på kr. 78.184,- avsettes
til disposisjonsfond.

Sak 1012016
Sakstittel: Burs¡nrr oc REGNSKApSRAppoRT 1. TERMTN 2016
Innstilling:
Havnestyrettar Alta Havn's budsjett- og regnskapsrapport

- l. termin 2016 til orientering

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig
Vedtak:
Havnestyrettar Alta Havn's budsjett- og regnskapsrapport

Alta Havn KF

- l. termin 2016 til orientering.

-t

Sak 1112016
Sakstittel: Fur,r,vr¡,xr -

cENERALFoRSAMLTNG

Ar,r¡. NDusrRrnycc AS

Innstilling:
Havnestyret gir styreleder fullmakt
generalforsamling i mai 201 6.

til

å representere

Alta Havn I(F på Alta Industribygg AS

å representere

Alta Havn KF på Alta Industribygg AS

Styrets nestleder er vara for styreleder

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:
Havnestyret gir styreleder fullmakt
generalforsamling i mai 201 6.

til

Styrets nestleder er vara for styreleder

Sak 1212016
Sakstittel: Rtpponr -

sKrssEpRosJEKT cRUrsE-

oc

FLERBRUKSKAT

Innstilling:
Havnestyret tar rapporten fra skisseprosjektet Ny cruise- og flerbrukskai

til orientering.

Havnestyret ber administrasjonen om å utarbeide et forslag som beskriver oppgavene i neste
fase av det videre arbeidet med realisering av cruise- og flerbrukskai.
Forslaget legges frem for Havnestyret på møte imai2016.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:
Havnestyret tar rapporten fra skisseprosjektet Ny cruise- og flerbrukskai

til orientering

Havnestyret ber administrasjonen om å utarbeide et forslag som beskriver oppgavene i neste
fase av det videre arbeidet med realisering av cruise- og flerbrukskai.
Forslaget legges frem for Havnestyretpämøte

imai20l6.

Alta Havn KF
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Sak 13l20lb
Sakstittel: Tnarrrr<plAN

FoR

Ar,r¡. ExpnnssnÅrrnnpuNAl

Innstilling:
Alta havnestyre legger saken frem for Alta kommunestyre med slik innstilling:
For å legge til rette for sikker og effektiv trafikkawikling for reisende med hurtigbåt
tillfra Alta bevilger Alta kommune kr. 150. 000,-.
Bevilgningen skal brukes til forsterkning av grunn til snuplass for buss, og utvidelse
av parkering ved Hurtigbåtkaia.
Arbeidet organiseres av Alta havn KF.
Det forutsettes at nødvendige tillatelser er på plass før tiltaket iverksettes.

Nytt forslag til innstilling:
Alta havnestyre legger saken frem for Alta kommunestyre med slik innstilling
For å legge til rette for sikker og effektiv trafikkawikling for reisende med hurtigbåt
tillfra Alta bevilger Alta kommune kr. 150. 000,-.
Bevilgningen skal brukes til forsterkning av grunn til snuplass for buss, og utvidelse
av parkering ved Hurtigbåtkaia.
Arbeidet organiseres av Alta havn KF.
Arbeidet må iverksettes så raskt som mulig av både praktiske og sikkerhetsmessige årsaker

Behandling:
Nytt forslag innstilling ble vedtatt enstemmig
Havnestyrets innstilling til kommunestyret:
Alta havnestyre legger saken frem for Alta kommunestyre med slik innstilling:
For å legge til rette for sikker og effektiv trafikkawikling for reisende med hurtigbåt
tillfra Alta bevilger Alta kommune kr. 150. 000,-.
Bevilgningen skal brukes til forsterkning av grunn til snuplass for buss, og utvidelse
av parkering ved Hurtigbåtkaia.
Arbeidet organiseres av Alta havn KF.
Arbeidet må iverksettes så raskt som mulig av både praktiske og sikkerhetsmessige årsaker

Alta Havn KF
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Sak 1412016
Sakstittel: BncnnNsET

HØRrNc

-

OnnnÅoEpLAN

Burr¡.

Innstilling:
Havnestyret er fornøyd med at ønske om å flytte friområdet er imøtekommet, og har ingen
øvrige kommentarer til høringen.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig

Vedtak:
Havnestyret er fornøyd med at ønske om å flytte friområdet er imøtekommet, og har ingen
øvrige kommentarer til høringen

Sak 1512016
Sakstittel: Ovrnr¿.xnlsn

AV MTDLERTTDTc FERcEKAT pÅ Nyvor,r,

Innstilling:
Havnestyret vedtar å ikke overta utstyret etter midlertidig fergekai på Nyvoll.

Behandling:
Innstilling vedtatt enstemmig
Vedtak:
Havnestyret vedtar å ikke overta utstyret etter midlertidig fergekai på Nyvoll.

Alta Havn KF
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