
 

 

Ekstraordinært styremøte dato: 10.03.21   
 
Møtenr.:    3 
 

 Styret  

 for    

  Stavangerregionen Havn IKS 

 

 Protokoll 
 

 

Til stede:

  

Arnt-Heikki Steinbakk 

Bjørg Sandal 

Mímir Kristjánsson 

Renate Gimre  

Jess Milter 

Bjørn Kahrs 

  John Peter Hernes (vara for Sissel K. Hegdal) 

  Leif Høybakk (Rep)  

   

Forfall:   Sissel Knutsen Hegdal  

   

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik, arealutvikler Hilde Frøyland, maritim sjef Dag 

Matre, daglig leder SRHD Odd Bjørn Bekkeheien og konsernkoordinator Katrine H. Johannessen. 

 

Styremøtet ble avholdt på Teams. Det startet kl 15.30 og ble ledet av styreleder Arnt-Heikki 

Steinbakk. Vararepresentant John Peter Hernes møtte fra kl 15.50. 

 

Følgende sak ble behandlet: 

 

Sak 14/21  Handlingsplan cruiseanløp Stavanger 2020-2030 – Anløp Stavanger havn 

 Maritim sjef Dag Matre gav en orientering om status for cruisebestillinger og 

foreløpige erfaringer med innskrenkning med maks antall årlige anløp. 

 Det ble fremlagt følgende forslag til vedtak for votering: 

 A. Forslag fra forrige styremøte:  

 1. Med bakgrunn i de ekstraordinære omstendighetene som er i reiselivsnæringen, 

ber styret Stavanger kommune om snarest å oppheve den politisk vedtatte 

begrensningen i formannskapssak 142/20 punkt 2 med å arbeide for et snitt i fht 

toppårene 2018 og 2019, dvs ca 200 cruiseanløp årlig. Begrensninger for antall 

cruiseanløp til Stavanger havn tas opp til ny vurdering ved fremleggelse av 

Handlingsplan cruiseanløp. 

  Votering: 

 Stemmer for forslaget: Renate Gimre, Jess Milter, Bjørn Kahrs, John Peter Hernes. 

 Resultat fire stemmer for og tre stemmer mot gir flertallsvedtak.  
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 B. Felles forslag: 

 2. Styret ber havnedirektøren om at det arbeides med å vurdere alternative kaier for 

anløp av store cruiseskip i Stavangerregionen havnedistrikt, utenfor Stavanger 

havn. Dette fremlegges i Plan for havneutvikling. 

 Votering: Enstemmig 

 

 C. Alternativt forslag:  

 3. Styret avventer framlegging av handlingsplanen som er under utarbeidelse til 

vedtatt cruisestrategi, og forholder seg til tidligere styrevedtak i saken. 

 Votering: 

 C 3: Stemmer for forslaget: Arnt-Heikki Steinbakk, Mímir Kristjánsson, Bjørg 

Sandal.  

 Resultat tre stemmer for og fire stemmer mot; forslaget faller.  

 

 4. Styret ber havnedirektøren i mellomtiden jobbe videre med bedre tilpasning og 

fordeling av cruiseanløpene over hele kalenderåret i tråd med de styringssignaler 

som er gitt fra Stavanger kommune. 

  C4: Stemmer for forslaget: Arnt-Heikki Steinbakk, Mímir Kristjánsson, Bjørg Sandal, 

John Peter Hernes. 

 Resultat fire stemmer for og tre stemmer mot gir flertallsvedtak.  

  

 Vedtak: 

  14.1/21 Med bakgrunn i de ekstraordinære omstendighetene som er i 

reiselivsnæringen, ber styret Stavanger kommune om snarest å oppheve den 

politisk vedtatte begrensningen i formannskapssak 142/20 punkt 2 med å arbeide 

for et snitt i fht toppårene 2018 og 2019, dvs ca 200 cruiseanløp årlig. 

Begrensninger for antall cruiseanløp til Stavanger havn tas opp til ny vurdering ved 

fremleggelse av Handlingsplan cruiseanløp. 

 14.2/21 Styret ber havnedirektøren om at det arbeides med å vurdere alternative 

kaier for anløp av store cruiseskip i Stavangerregionen havnedistrikt, utenfor 

Stavanger havn. Dette fremlegges i Plan for havneutvikling. 

 14.3/21 Styret ber havnedirektøren i mellomtiden jobbe videre med bedre tilpasning 

og fordeling av cruiseanløpene over hele kalenderåret i tråd med de 

styringssignaler som er gitt fra Stavanger kommune. 
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Sak 15/21 Eventuelt 

 15.1/21 Shell-eiendommen, Tankveien 1. Unntatt offentlighet §23. Egen 

protokoll 

 

 

Møtet ble hevet kl 17.10. 

 

     

Arnt-Heikki Steinbakk  Renate Gimre  

 

Bjørg Sandal    Jess Milter 

 

Mímir Kristjánsson   Bjørn Kahrs 

 

Sett: Sissel Knutsen Hegdal 

 

 


