Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

Stavanger, 14. apr. 2021
INNKALLING TIL MØTE I STYRET 21.04.21
Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS
onsdag 21. april 2021 kl. 16.00-19.00
Møtet avholdes i Teams
Vedlagt følger:
-

Saksliste for møtet.
Innstillingene til sakene.

I møtet vil det bli avholdt flere presentasjoner:
•

Sak 18/21 - Årsregnskap 2020 – økonomisjef Anders Bruvik

•

Sak 20/21 – Kundeundersøkelse 2020 – Innsikt v/ Trygve Forgaard

•

Sak 23/21 – Forskrifter – maritim sjef Dag Matre

Innkalling av vararepresentanter vil bli sendt separat.
Eventuelle forfall bes meldt til Katrine H. Johannessen på katrine@stavanger.havn.no eller tlf. 928 06 296.
Hilde Frøyland settes på kopi hilde.froyland@stavanger.havn.no.

Med vennlig hilsen
Arnt-Heikki Steinbakk
Styrets leder

Merete Eik
Havnedirektør

STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS
SAKSLISTE FOR MØTE 21.04.2021
Offentlige saker:
Sak nr.

Sakstittel

16/21

Protokoll fra styremøte 24.02.21 og ekstraordinært styremøte 10.03.21

17/21

Havnedirektørens orientering april 2021

18/21

Årsregnskap 2020 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

19/21

Orientering avtalte kontrollhandling KPMG årsregnskap 2019

20/21

Kundeundersøkelse 2020

21/21

Utvidelse av tilbud til fritidsbåter i Vågen

22/21

Selskapskontroll

23/21

Forskrifter ifm. ny havne- og farvannslov for Stavangerregionen Havn

27/21

Eventuelt

Saker unntatt offentlighet:
Sak nr.
Sakstittel
16/21

Protokoll fra styremøte 24.02.21 og ekstraordinært styremøte 10.03.21

24/21

Fiskepirterminalen – Merbruk

25/21

Østre havn – Muligheter Holmen og Bekhuskaien

26/21

Vegareal i Kontinentalvegen i Sola kommune

Møtedato: 24.02.21
Møtenr.:
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Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS

Protokoll

Til stede:

Arnt-Heikki Steinbakk
Renate Gimre
Bjørg Sandal
Sissel Knutsen Hegdal

Forfall:

Mímir Kristjánsson

Bjørn Kahrs
Jess Milter
Maria von Krogh (vara for Mímir Kristjánsson)
Leif Høybakk (Rep)

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik, arealutvikler Hilde Frøyland, økonomisjef
Anders Bruvik og konsernkoordinator Katrine H. Johannessen. Forretningsutvikler Eivind Hornnes
møtte til sak 13.1/21. Advokat Finn Eide i Haver Advokatfirma AS møtte til sak 05/21.
Styremøtet ble avholdt på Teams. Det startet kl 16.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.
Sakene ble behandlet i saksrekkefølge. Følgende saker ble behandlet:
Sak 02/21

Protokoll fra styremøte 07.12.20
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Sak 03/21

Havnedirektørens orientering februar 2021
Havnedirektøren orienterte i tillegg om SRHs tomter som vurderes av Stavanger
kommune som alternativer for Folkebad og landstrømforbruk i Vågen.
Vedtak: Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant
ekstern/internt arbeid tas til orientering.

Sak 04/21

Foreløpig Regnskap 2020- Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskap
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.
Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 05/21

Vurdering av fremtidig utbytte/utdeling fra Stavangerregionen Havn IKS
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken, med oppfølgende informasjon fra
Advokat Finn Eide i Haver Advokatfirma.
Vedtak:
05.1/21 Styret tar saken til orientering.
05.2/21 Styret ber havnedirektøren utrede omstrukturering videre og søke om en
bindende forhåndsuttalelse fra skatteetaten knyttet til skattemessige forhold i
forbindelse med en eventuell restrukturering av konsernet.

Sak 06/21

Strategiplan 2018-2020 - Statusrapportering for 2020
Vedtak: Havnedirektørens statusrapportering om strategiarbeid for 2020 tas til
orientering.

Sak 07/21

Statusrapport Miljøplan 2020-2023
Vedtak: Styret tar statusrapport for miljøplan til orientering.

Sak 08/21

Digitaliseringsstrategi 2021-2024 – Foreløpig utkast
Vedtak: Styret tar saken til orientering og støtter arbeidet administrasjonen har
gjort. Styrets innspill og kommentarer medtas i det videre arbeidet med å ferdigstille
digitaliseringsstrategien som fremlegges for endelig behandling i styremøte i april.

Sak 09/21

Krigsseilermonument
Vedtak: Styret godkjenner støtte til minnesmerke for krigsseilere på kr 200 000,-.

Sak 10/21

Alternative anløpskaier for cruiseskip
Vedtak:
10.1/21 Styret tar saken til orientering og støtter at det arbeides videre med
vurdering av anløp av cruiseskip og Hurtigrutens cruiseskip til utenriks
fergeterminal i Risavika.
10.2/21 Styret godkjenner at det arbeides videre med samarbeid om cruiseanløp til
Sandnes havn.

Sak 11/21

Østre havn – Mulighetsstudie Margarinlinjen-Fiskepiren
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
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Sak 12/21

Cruisestrategi for Stavangerregionen - Stavanger indre havn - Svarbrev på
henvendelse fra Sola kommune. Unntatt offentlighet §15
Egen protokoll

Sak 13/21

Eventuelt
13.1/21 Shell-eiendommen, Tankveien 1 - Unntatt offentlighet §23
Egen protokoll
13.2/21 Handlingsplan for cruise.
Sissel Hegdal Knutsen og Bjørn Kahrs tok opp den midlertidige begrensningen ift.
antall cruiseanløp, ref. sak 59/20. Styreleder foreslo at det avsettes tid til et eget
styremøte over vinterferien for å drøfte saken på nytt.

Møtet ble hevet kl 19.30.

Arnt-Heikki Steinbakk

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs

Bjørg Sandal

Sissel Knutsen Hegdal

Sett: Mímir Kristjánsson
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Ekstraordinært styremøte dato: 10.03.21
Møtenr.:

3

Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS

Protokoll

Til stede:

Arnt-Heikki Steinbakk
Bjørg Sandal
Mímir Kristjánsson

Forfall:

Sissel Knutsen Hegdal

Renate Gimre
Jess Milter
Bjørn Kahrs
John Peter Hernes (vara for Sissel K. Hegdal)
Leif Høybakk (Rep)

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.

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
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SAK NR.:
17/21
MØTEDATO: 21.04.21

Til styret for SRH IKS
Arkiv:

2021/3

Saksbeh.:

Merete Eik

Innstill. dato: 12.04.2021

Havnedirektørens orientering april 2021

Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.: Møtedato:

Styret for SRH IKS

17/21

Voteringsresultat:

21.02.2021

Forslag til vedtak:
«Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant ekstern/internt
arbeid tas til orientering.»

DIGITALISERING
Det ble i sak 07/21 (24.02.21) orientert om status i arbeidet med digitaliseringsstrategien for SRH.
Digitaliseringen vil gi muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i organisasjonen.
Formålet med digitaliseringsstrategien er å strukturere og tydeliggjøre SRH sine ambisjoner med
digitaliseringsarbeidet den kommende perioden. Gjenstående arbeid i strategien var å definere et
overordnet målbilde (digitaliseringsfokus) og forankre arbeidet internt.
I mars har de fleste ansatte blitt involvert i arbeidet med strategien gjennom arbeidsmøter
(avdelingsvis/ inndelt etter fagområde) hvor formålet var å utarbeide et overordnet målbilde. Målene
skal være dekkende for hele SRH sin virksomhet, være ambisiøse, men samtidig gjennomførbare, og
skal kunne leveres i en 3-5 års tidshorisont. I etterkant av arbeidsmøtene er det oppsummert et
målbilde som den kommende tiden må bearbeides, forenkles og forankres internt. For å lykkes med
strategien, som vil medføre endringer i organisasjonens arbeidsmåte, er det viktig at arbeidet er godt
forankret. Fremleggelse av digitaliseringsstrategien til godkjenning av styret utsettes derfor til juni
2021.
BYSTYREGRUPPE HØYRE
Medio mars deltok havnedirektøren i Stavanger Høyres bystyregruppe med en presentasjon om
cruise. Presentasjonen tok for seg følgende:





Cruisestrategi for Stavangerregionen
Løsninger på kort sikt
Ny kai i Bjergsted
Landstrøm og miljø

HAVNELANGS
SRH arrangerer Havnelangs annethvert år, sist i juni 2019, og dette er et arrangement som både
havnen og ansatte er stolte av. Havnelangs skal skape maritim interesse, bidra til å bygge et godt
omdømme, og gi regionens innbyggere et innblikk i de varierte og spennende aktivitetene som finnes
i havnen. Det er et gratis ikke-kommersielt arrangement for familier der lærerike maritime opplevelser
er i fokus. I 2019 var det 43 utstillere og om lag 20 000 besøkende i havneområdet.
Tilbakemeldingene fra utstillere, publikum og egen organisasjon er svært positive. Etter planen skulle
Havnelangs arrangeres på ny i juni 2021, men grunnet usikkerheten knyttet til Covid-19 ser SRH seg
nødt til å avlyse arrangementet.

KORONANYTT
Covid «staben» bestående av havnedirektør, maritim sjef, sikkerhetssjef og daglig leder i havnedrift
(SRHD) har fortsatt faste statusmøter en gang pr. uke. Staben følger smitteutviklingen i alle
eierkommuner tett og har stort fokus på ivaretakelse av bedriftens ansatte. Kontinuitetsplaner
opprettet ifm. Covid-19 er nylig blitt revidert/oppdatert.
I løpet av de kommende ukene vil SRH foreta en medarbeiderundersøkelse som er knyttet opp til
arbeidssituasjonen for de ansatte ift. Covid-19. Undersøkelsen vil sendes ut til alle ansatte,
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uavhengig om de utfører sitt arbeid fysisk eller er pålagt hjemmekontor. Ift. hjemmekontorsituasjonen
ønsker bl.a SRH å undersøke hvordan hver ansatt opplever at dette fungerer samt danne seg et
overblikk om de har tilgang på nødvendige hjelpemidler. Undersøkelsen utarbeides i samarbeid med
Compendia.
Fartøy med Covid-19 smitte / mistanke om smitte
Det er stadig tilfeller med fartøy hvor der er mistanke om smitte eller fartøy med påvist Covid -19
smitte om bord. Det er gledelig å registrere at prosedyrene med tilhørende flytskjema som beskriver
varslingsrutiner blir aktivt benyttet. Fartøy med mistanke om smitte og fartøy med påvist Covid -19
smitte om bord blir handtert på en god måte i godt samarbeid med beredskap og smittevern i våre
eierkommuner.

EIERMØTE

07.04.21 ble det gjennomført eiermøte i SRH. Møtet var delt i to bolker hvor administrasjonen i SRH
og styreleder deltok i første bolk. Havnedirektøren startet med en statusoppdatering hvor eierne ble
orientert om arbeidet med ny strategiplan og handlingsplan cruise. Eierne fikk også en kort
orientering om status på prosjektet Bjergstedkaien. Økonomisjef hadde deretter to presentasjoner
hvor temaene var økonomi 2020 og utbytte/skattesak. Siste bolk av eiermøtet tok for seg forhold
knyttet til selskapsavtalen som styresammensetning, eierbrøk og veien videre.

DELTAKELSE GRØNT SKIPSFARTSPROGRAM FASE 5
Grønt skipsfartsprogram (GSP) er et nasjonalt samarbeid for overgangen til null- og
lavutslippsløsninger i maritim næring. Arbeidet skjer gjennom pilotprosjekter og kunnskapsdeling
rundt disse. Programmet går nå over i fase 5. SRH (opprinnelig Risavika Havn) har deltatt i
programmet siden oppstart i 2016, og har gjennom deltakelsen opparbeidet nettverk og nyttig
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kunnskap. I fase 5 fortsetter bl.a piloten «Logistikk 2030» som handler om optimalisering av
logistikkstruktur for mer gods fra land til sjø. I likhet med foregående fase er kostnaden for fase 5
kr 100 000 med forventning om egeninnsats i pilotprosjekter på inntil 200 timer.

«INNSEILING STAVANGER» - KYSTVERKETS UTGRUNNINGSPROSJEKT
Nasjonal Transportplan 2022-2033 ble lagt frem 19.03.21, der Kystverket er en av etatene som får
signal om hvilke midler de vil få tildelt fra kommende Statsbudsjetter til drift og utvikling. Kystverket er
fornøyd med rammene som er gitt og prosjekter som er inne kommende seksårs-periode. Den nye
NTP er utarbeidet etter en ny metode, og nå navngis kun prosjekter over MNOK 100. Kystverket skal
i tillegg selv gjøre prioriteringer for de mindre prosjektene. Prosjektprioriteringer skal gjøres etter
porteføljestyring og kontinuerlig optimalisering. Det er økt fokus på positiv samfunnsnytte ved
prioriteringer.
Utgrunningsprosjektet «Innseiling Stavanger» er planlagt og meldt inn av Kystverket, etter innspill fra
lostjenesten. Prosjektet skal rette opp innseilingskorridoren fra Ulsnes til Vågen, med bedre
snuforhold for store skip foran Vågen og Bjergsted. Utgrunningene er også nødvendige for å få full
utnyttelse av en ny Bjergstedkai og en forlenget Skansekai. SRH har vært involvert i arbeidet fra tidlig
fase, og det er bl.a. gjort politisk vedtak i Stavanger kommune at utgrunningsmassen kan tildeles
utfylling ved Holmen – den leveres fritt fra Kystverket.
Prosjektet har negativ netto samfunnsnytte, men er allikevel navngitt som et prosjekt i gjeldende NTP
for perioden 2018-2029. Det var planlagt oppstart av prosjektet fra 2024. Prosjektet hadde en ramme
på MNOK 115 og hadde negativ samfunnsøkonomisk nytte (SØA) på MNOK -77. Kystverket har i
ettertid jobbet videre med prosjektet, og redusert omfanget etter bl.a. flere grunnboringer og
simulering med skip; høsten 2020 var prosjektinvesteringen på MNOK 58 og SØA MNOK -4.
SRH har vært tett på de prosesser som har pågått, og har bl.a:





gitt to høringsuttalelser til NTP-arbeidet i 2020
påvirket til at det er gjort politisk vedtak i Stavanger kommune som støtter
prosjektgjennomføring
hatt innlegg i Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune
hatt møte med øverste ledelse i Kystverket

Fylkestinget har i sin høringsuttalelse til NTP gitt uttrykk for at ikke-prissatte virkninger av et tiltak må
få større oppmerksomhet ved prioritering, noe som SRH også har argumentert for både ifm. NTP fra
2018 og til ny NTP. Håpet er at denne type vurderinger vil medføre prioritet til «Innseiling
Stavanger», selv om det fremstår med negativ samfunnsnytte.

TRANSPORTKORRIDOR VEST
Transportkorridor Vest (TKV) er en viktig tilførselsveg som skal gi bedre fremkommelighet for
næringstransport mellom E39 på Forus og E39 i Randaberg. Det er en riksveg og fylkesveg som
strekker seg fra Sømmevågen ved Sola flyplass til Finnestad nær Dusavik. Den nordre delen er
regulert som ny veg over LNF-areal. Bussveien er en del av prosjektet, og skal komme inn nordfra og
gå ned til Risavika med endestasjon ved Utenriksterminalen.
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TKV finansieres via Bymiljøpakken, og det er nødvendig å spare store beløp i fht. samlet kalkyle i
pakken. Alle prosjekter må bidra med kostnadsreduksjon, samtidig som det må gjøres prioriteringer i
rekkefølge av prosjektgjennomføring. SRH, transport- og logistikkaktører, samt Næringsforeningen,
følger tett opp at TKV skal få nødvendig prioritet – det var en forutsetning for etableringen i Risavika
at vegen skulle bygges. Det er en viktig veg både for muligheten til å videreutvikle Risavika som et
intermodalt godsknutepunkt, men også i samhandling med havnene i Mekjarvik og Dusavik. Havneog næringsområdene bidrar med konkurransekraft for regionen, og vil bidra til grønn omstilling med å
flytte mer transport av gods fra veg til sjø.
Det lykkes å beholde prioritet til TKV i forrige kutt-runde, med avtalen i styringsgruppen for
Bymiljøpakken i desember 2020. Næringen er positiv til å bidra til at besparelser kan gjøres i
delprosjektene, og har samhandlet tett med Statens vegvesen om å spare MNOK 100 i krysset
Kontinentalvegen-Tanangervegen (ned til Risavika), der det nå er omregulert fra toplankryss til
ettplan med utvidet rundkjøring. Det er videre fokus på strekket Sundekrossen-Finnestad, der
fylkeskommunen nå utarbeider en rapport etter forespørsel fra styringsgruppen i Bymiljøpakken på
nytteverdien av denne delen. SRH og næringsaktørene har sammen fulgt opp fylkeskommunen tett i
denne saken; det er sendt innspill, laget et utfyllende notat og det har vært møter. Rapporten
fremlegges styringsgruppen i juni, og det er avgjørende at prioritet til fullføring av TKV ikke svekkes.

DEN DAGLIGE DRIFT (fra Stavangerregionen Havnedrift AS)
Organisasjonen har lagt bak seg noen meget travle uker og måneder med blant annet
årsregnskap og beretning, investeringsprosjekter og kundeforhandlinger.
Påsken er også tid for åpning av SRHs gjestehavner og uken før påske ble gjestehavnen i
Børevigå og Vågen klargjort. Det ble blant annet lagt ut landganger til flytebrygger og vann og
strøm ble gjort tilgjengelig. Grunnet Covid-19 er det besluttet å holde servicebygget i Børevigå
gjestehavn stengt inntil videre. Servicebygget vil bli åpnet når situasjonen har normalisert seg.
Fjord Line er som kjent hardt rammet av koronakrisen og anløper for tiden Risavika to ganger pr
uke. Fjord Line har informert om at de planlegger å gå tilbake til normal drift fra 1. mai.
For å forenkle driften har Fjord Line bestilt inn tre innsjekkautomater og adgangssluser;
«Boarding gates» som skal etableres i Utenriksterminalen i Risavika. Planen er at innsjekk og
«boarding» skal fungere tilnærmet likt som på flyplasser. SRH er involvert i prosjektet ved
sikkerhetssjef og daglig leder i SRHD.
Avtalen SRH har for levering av vektertjenester, i hovedsak vakthold i forbindelse med cruise må
fornyes. I den forbindelse er det blitt gjennomført en anbudskonkurranse, og ved anbudsfrist
fredag ultimo mars, var det fire firma som hadde levert tilbud. Anbudene vurderes nå ut fra
meddelte tildelingskriterier som er pris, mobiliseringstid og oppgaveforståelse. Meddelelse av
tildelingsbeslutning vil bli sendt ut innen 15. april.
Når det gjelder rammeavtale for brannforebyggende arbeid i form av service, vedlikehold, kontroll
og retting av mindre avvik på installasjoner m.m., er anbudskonkurranse gjennomført. Ved
tilbudsfrist så var det syv leverandører som hadde levert tilbud. Tilbudene vurderes ut fra
tildelingskriteriene pris 70 % og kvalitet / kompetanse 30 %. Tildelingsbeslutning er forventet i
løpet av uke 15.
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ROS «BJERGSTED HAVNEFRONT»
I forbindelse med plan 2730 Bjergsted Havnefront ble det i mars gjennomført ROS møte. ROS
møte var i regi av Multiconsult og representanter fra Base Property, Stavanger kommune,
Rogaland brann og redning, Novaform, Lyse, IVAR og SRH deltok.
Multiconsult presenterte planforslaget og aktuelle risikoforhold.
Allerede identifiserte mulige risikoforhold:
Naturfarer/naturmiljø:
•
•
•

Havnivåstigning, bølgeoppskylling, stormflo
Overvannshåndtering
Grunnforhold (skred, ras, fare for utglidning)

Virksomhetsrelatert risiko:
•
•
•
•
•

Infrastruktur (strøm, vann) Landstrømanlegg – elektromagnetiske forhold
Brann: slokkevannkapasitet, dimensjonering av beredskap
Forurensning: avrenning, akutt forurensning land eller sjø
Trafikale forhold: cruise turist transport, myke trafikanter, adkomst for utrykningskjøretøy
ISPS kai: terror, sikkerhet

Allerede identifiserte risiki ble nærmere diskutert i møtet, i tillegg til at andre risikoer ble lagt til.

NYE KUNDER
Saltimport AS
Uken før påske fikk SRH, i godt samarbeid med Westport, på plass en ny aktør i Risavika.
Kunden som er Saltimport AS, var første gang på befaring i Risavika i juli 2020 og etablerer nå
bulkanlegg for salt i en ny 5000 m2 stor lagerhall som vil romme 40 000 tonn med salt. Dette blir
landets største «salthub». Saltet vil importeres sjøveien med større skip, og distribueres videre
nasjonalt med mindre skip.
Kunden ønsker å komme i gang allerede fra august og det haster derfor å få bestilt og bygget
lagerhallen. SRH er i gang med å engasjere byggeleder og anbudspapirer ble i den forbindelse
sendt ut rett etter påske.
SafeClean
Prosjektet for denne kunden er etablering av et ca. 2000 m2 stort kombinasjonsbygg på Nautøya.
SafeClean skal nå igangsette et forprosjekt der det skal utarbeides tegningsmateriell og
funksjonsbeskrivelse av bygget. Planen er at forprosjektet også skal ivareta støyrapport som er
nødvendig ifbm byggesaken, samt riktig løsning for brannkonsept, m.v. Det skal og så søkes
arbeidstilsynet som er et krav før man får byggetillatelse, samt avholde avklaringsmøte med Sola
Kommune ifbm hva som kreves til byggesak.
For å ivareta kundens ønske til fremdrift, foreslås det å dele prosjektet i 2 faser hvor fase 1 er å få
på plass grunnarbeid og utomhus arbeid, samtidig som det hentes inn priser på selve bygget og
tekniske fag samt prosjekteringsledelse og koordinering av grensesnitt opp mot SafeClean og
entreprenørene.
6

Fase 2 vil da være oppføringen av selve bygget.
SRH er i gang med å utarbeide anbudspapirer for å engasjere prosjekt- og byggeleder.
Prosjektleder vil bidra med nødvendig grunnlag for å hente inn priser på totalinvesteringen som
skal foretas av SRH. Investeringsbeslutning vil bli forelagt styret for godkjennelse så snart som
mulig, og vil sannsynligvis måtte tas i et postmøte eller et ekstraordinært styremøte i mai.

STATUS LADING AV HURTIGBÅTER
Ladeanleggene som er omsøkt og innvilget 40 % Enova støtte har en utbyggingskostnad på 26
MNOK og 22 MNOK for hhv Lyse og Kolumbus sine prosjekt.
SRH sin andel av total investeringen er i forhold til eierandel når anleggene står klart. I
størrelsesorden 1/3 (10 MNOK), dog avhengig av strategi og rolle som SRH velger til slutt.
Det planlegges å fremme investeringsbeslutning før sommeren 2021. Det pågår nå
prosjektutvikling med designbasis, prosjektering og klargjøring av konkurransegrunnlag for
innhenting av bindende anbud i markedet. Budsjett for denne fasen av prosjektet er på 2 MNOK,
der SRH sin andel er i størrelsesorden 0,4 MNOK.
Prosjektet jobber etter en plan med idriftsettelse av ladeanlegg jan/februar 2022 i tråd med Tram
båtens fremdriftsplan. Det er brukt en del lenger tid på å lande designbasis sammen med
Wärtslia enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak at bransjen mangler standarder på høyeffekt
likestrømlading (landstrømnormen for vekselstrøm kan ikke benyttes). Teknisk sett har prosjektet
klart å lande et felles ladekonsept for prosjektet til Kolumbus (Tram båten) og Lyse
(Rygerelektra). De tekniske installasjonene blir stående i lagerbygget på Jorenholmen, mens
ladepunktene i hovedsak blir på Fiskepiren.
Konseptet er skalerbart og legger til rette for å kunne ta ut en kapasitet på 8 MW mot strøm
nettet. I dette prosjektet legger en opp til at to båter kan lade samtidig med en kapasitet på 4 MW
hurtiglading (15-30 min hurtiglading). Konseptet legger opp til flere ladepunkt slik at flere båter
kan ligge klar for å motta lading etter tur. I dette prosjektet legges det frem tre ladepunkt, to på
Fiskepiren og ett på Jorenholmen. Fiskepiren kan lett utvides med ett ekstra ladepunkt.

STYRKE TEKNISK AVDELING I SRHD
Helt siden Utenriksterminalen i Risavika ble tatt i bruk i 2008, har bygget blitt driftet av et
eiendomsforvaltningsfirma som også har levert vaktmestertjeneste til bygget. Ved oppkjøpet av
Risavika Havn økte havnens bygningsmasse betydelig. For flere av byggene er det inngått
«barehouse» leieavtaler, hvilket betyr at leietaker har hele vedlikeholdsansvaret for
bygget/leieobjektet. En «barehouse»-avtale krever likevel at byggeier følger opp leietakers
vedlikeholdsplikt og påser at byggene blir vedlikeholdt på en god og forsvarlig måte. Med dagens
bemanning, er dette blitt en krevende oppgave fra byggeiers side.
Ved å selv overta hele ansvaret for drift og forvaltning av Utenriksterminalen, vil en få en mye
bedre kontroll på hvordan bygget blir driftet og ivaretatt og det kan oppnås en direkte besparelse
på over kr 300 000 i året. Med å styrke organisasjonen med en byggdrifter, er det også mulighet
for andre besparelser, f.eks. med utførelse av alarmtester og energioppfølging. Å drifte havnens
bygg på en energieffektiv måte vil kunne gi energibesparelse på 175 000 kwh/år, ca kr 175 000.
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En oversikt over besparelser er som følger:
Årlig
besparelse
Bygg forvaltning (40 tusen pr kvartal)

160 000

Vaktmester tjeneste (snitt på12 tusen pr måned)

144 000

Alarm test

39 600

Energibesparelser

175 000

Sum besparelser

518 600

Det anses som viktig å øke kapasiteten i teknisk avdeling for å kunne ivareta og følge opp drift og
vedlikehold av havnens totale bygningsmasse. Videre vil økt kapasitet muliggjøre en systematisk
oppfølging av havnens energiforbruk og en vil på sikt kunne se til at havnens bygninger driftes på
en energieffektiv måte.
Styret i SRHD gjorde følgende vedtak 12.04.2021: «Styret vedtar å styrke teknisk avdeling ved
ansettelse av byggdrifter».

DIVERSE PROSJEKTER
Reparasjon av Ro-Ro rampe i Risavika (hos Westport)
Ro-Ro-rampe mellom kai 36 og 37 har behov for oppgradering. Her er betong og asfalt gravd ut
og bort og det er kontakt med fyllmassene på de verste plassene. Tidligere forutsetning om
størrelse på fartøy og bruk av rampen, står ikke i forhold til faktisk bruk. Derfor er slitestålet
plassert feil, og slitasjen foregår i et område som ikke er dimensjonert for belastningen fra
skipene sine lemmer.
Det er derfor behov for påstøp og ny vinkling og plassering av slitestål. Det er i den forbindelse
utarbeidet anbudsgrunnlag som vil bli sendt ut i løpet av de nærmeste ukene.
Rep av Skansekaien
Det er tidligere informert om at det på Skansekaien ble registret skade på de to ytre spuntcellene
(av totalt tre) på den ytre piren. Multiconsult konkluderte 12.08.20 som følger:
Piren må stenges for trafikk/bruk både på land og sjøsiden. Da største del av flere spuntnåler er
tæret bort, anser vi det som lite trolig at cellespunten kan repareres. Det er fare for utrasing av
konstruksjonen. Det må ikke fylles masse inne i celle, da det kan føre til utrasing/kollaps av celle.
For å verifisere Multiconsult sin konklusjon er det blitt gjennomført en inspeksjon og
tykkelsesmåling av cellene. Konklusjon etter gjennomførte målinger er det bør være gode
forutsetninger for å kunne sveise plater på disse.
Det var en god nyhet og det igangsettes å utarbeide og sende ut anbudskonkurranse for
utbedring av cellene. Dette gir en mulighet til å få reparert og tatt piren i bruk før vi neste gang
skal ha cruiseanløp til denne kaien.
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Intern havnevei i Risavika
I forbindelse med prosjektering av endeholdeplass for buss ved Utenriksterminalen i Risavika, har
SRH også prosjektert inn en intern havnevei som skal gå fra utkjøringsport og videre over
Kontinentalveien opp til området på Nautøya.
Da flere av havnens kunder, blant annet Bring og den nye kunden, SafeClean, er opptatt av at
intern havnevei kommer på plass. SRH er i dialog med Sola kommune vedrørende
kravforutsetninger for å kjøre intern havnevei som et prosjekt frikoplet fra bussveien.

ALTERNATIVE CRUISE KAIER
I styremøte i februar for Stavangerregionen Havn ble det gjort følgende vedtak i sak 10.2/21:
Styret godkjenner at det arbeides videre med samarbeid om cruiseanløp til Sandnes havn.
På bakgrunn av vedtaket fortsettes arbeidet med å få til et samarbeid med Sandnes Havn.
Dersom SRH skal ha ansvaret for cruiseanløpene som skal gå til Sandnes, er det meget viktig for
SRH at kundene får den samme opplevelsen og blir behandlet på samme måte som om de la til
kai i Stavanger.
Med overnevnte som bakteppe arbeides det nå med å få avklart flere forhold før arbeidet med
utarbeidelse av en samarbeidsavtale med Sandnes havn fortsetter. Det gjelder blant annet:









ISPS: Avklare i fht sårbarhetsvurdering og sikringsplan anløp av cruiseskip
Evakueringsplan: SRH har i tett samarbeid med beredskapsavdelingen i Stavanger
kommune og nødetatene utarbeidet evakueringsplan for alle cruise kaier. Det er viktig at
der også utarbeides en evakueringsplan for kaien i Sandnes på samme «mal» som SRH
sin evakueringsplan. Utarbeidelsen av evakueringsplan bør skje i samarbeid med
beredskapsleder i Sandnes kommune og nødetatene.
Tjenesteleveranser: Forhold rundt hvordan tjenesteleveranser som avfallshandtering,
vannlevering, truck kjøring og fortøyning skal fungere.
Havneskisser: Sandnes Havn må iverksette utarbeidelse av havnskisser lik de som
benyttes i Stavanger. Fortøyningsplaner bestilles av SRH og utarbeides på bakgrunn av
havneskisser og tegninger av det aktuelle cruiseskip.
Vektere: Ansvaret må ligge hos SRH, men det kan være mulig at Sandnes Havneterminal
leverer tjenesten. SRH stiller krav til at vektere skal ha vekteropplæring.
EPI: Sandnes havn er ikke med i EPI samarbeidet og det må undersøkes hvordan en
eventuell EPI beregning kan gjøres for skip som anløper Sandnes havn.
Anløpsdager: Det må avklares hvilke dager i uken cruise skip kan anløpe henholdsvis
kaien ved Somaneset og kai i indre havn.

OMBYGGING STRANDKAIEN 44
Ombygningsarbeidene pågår for fullt og lokalene begynner nå å ta form. På loftet er takvinduer
montert mot gamle Stavanger og takvinduene mot Vågen vil bli montert så snart været tillater det.
Takkonstruksjon er forsterket og isolering er gjennomført. Elektrikerpunkter er montert, og
tømmer er nå i gang med å gipse vegger og tak.
Ombyggingsprosjektet er i rute ift. fremdriftsplan.
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ELNETT 21
Prosjektet pågår for fullt og før påske startet arbeidet med å tekke om taket på
Utenriksterminalen. Det er planlagt at solcellene monteres fra 19 – 30. april. Fjord Line har
planlagt full oppstart fra 1. mai og det legges opp til at planlagt gravearbeid gjennomføres før
oppstarten.
Billadeløsningen er nå klar og Kverneland Energi (KE) driver og tester ut systemet i sine lokaler.
Arbeidet med å montere utstyr inn i battericontainer er påbegynt, også dette pågår i KE sine
lokaler på Kvernaland. Det gjennomføres nå ukentlige oppfølgingsmøter for å sikre at prosjektet
holder planlagt fremdrift.
I Elnett21 skal man utforske effektdeling som forretningsmodell for å redusere effektuttak fra
strømnettet. Dette ønsker Elnett21 å gjøre med et virtuelt mikronett med virtuelt målepunkt på et
sted i nettet der effekten av tiltak kan verifiseres.
Avinor har allerede et fysisk mikronett. På Forus er det veldig mange aktører og komplisert
infrastruktur. I Risavika ligger mye av havnens og leietakeres strømuttak på den samme linjen ut
fra trafo. Risavika er derfor det mest interessante scenariet i Elnett21 for å få testet
effektdelingsmodellen. Dette vil kreve dispensasjon for eksisterende regelverk, og det jobbes nå
med forarbeid for søknad til NVE om dispensasjon.

Stavangerregionen Havn IKS
Merete Eik
Havnedirektør

10

SAK NR.:
18/21
MØTEDATO: 21.04.20

Til styret for SRH IKS
Arkiv:

2021/3

Saksbeh.:
AB
Innstill. dato: 14.04.21
Årsregnskap 2020 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper
Saken behandles i følgende utvalg:
Styret for SRH IKS

Sak nr.: Møtedato:
18/21
21.04.21

Voteringsresultat:

Saken
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vedtak»

Stavangerregionen Havn IKS

Foto: Stavangerregionen Havn

Årsrapport
2020

Selskapets virksomhet
og organisasjon
Stavangerregionen Havn IKS (heretter SRH)
skal være en aktiv pådriver for kontinuerlig
utvikling av havneanlegg og maritim infrastruktur
i havnedistriktet. Selskapets eiere legger til grunn
et langsiktig perspektiv for de investeringer som
selskapet deltar i og i utviklingen av konsernet.
Ved utgangen av året hadde selskapet fire ansatte.
SRH ivaretar de myndighets- og forvaltnings
messige oppgavene knyttet til havnen, samt
oppgaver av overordnet strategisk karakter knyttet
til havneutviklingen. Morselskapet eier noen av
konsernets kaier og eiendommer, som leies ut til
datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS.

SRH ble etablert den 15.03.2000 og eies av
Stavanger kommune (81,88 %), Sola kommune
(16,75 %) og Randaberg kommune (1,36 %).
Eierkommunene utgjør havnedistriktet hvor SRH
utfører sin virksomhet. Fra 01.01.2020 inngikk
Rennesøy og Finnøy i Stavanger kommune.
Selskapet fikk dermed ansvar for et større sjøareal.
Stavanger kommunes eierandel økte tilsvarende
Rennesøy kommunes eierandel (1,19 %). Eierne
er i gang med tilpasning og revidering av ny
selskapsavtale.
Representantskapet er selskapets øverste organ
og består av fem medlemmer som er valgt av
eierkommunene. Leif Høybakk (Stavanger
kommune) er representantskapets leder.

Myndighetsoppgaver som er delegert fra eier
kommuner, følger av lov om havner og farvann
(havne- og farvannsloven)1.

Styret består av sju medlemmer som velges av
representantskapet. Styreleder er Arnt-Heikki
Steinbakk.

Utøvelse av offentlig myndighet omfatter det
å gi forskrifter og å treffe enkeltvedtak, samt
nødvendig oppfølging og håndhevelse av slike
vedtak.

Eierforhold i andre selskap

Eksempler på myndighetsutøvelse etter
havne- og farvannsloven:
• Fatte vedtak etter søknad om tiltak i sjø
• Utarbeide følgende forskrifter:
- Forskrift om bruk av kommunenes sjøområde
- Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunenes sjøområde
- Forskrift om saksbehandlingsgebyr
•	Innhenting av informasjon til Statistisk
sentralbyrås statistikk fra private havner
•	Fjerning av drivende gjenstander/hindringer
i kommunenes sjøområder
•	Utarbeide pålegg overfor brukere som volder
fare eller ulempe i kommunenes sjøområder
•	Etablere og vedlikeholde farvannsskilt
i kommunenes sjøområder

1

2

Eierforhold og styrende organer

Datterselskap – Stavangerregionen
Havnedrift AS (heretter SRHD)
SRHD er et heleid datterselskap av SRH. Selskapet
bygger ut, vedlikeholder og driver konsernets
havneanlegg og bygninger, samt utfører de
driftsmessige myndighetsoppgavene for havnedistriktets sjøområder. SRHD leier havneanlegg og
bygninger av mor- og søsterselskap og fremleier
disse til havnens kunder. Selskapet har også ansvar
for regnskap og administrasjon i konsernet.
Ved utgangen av året hadde selskapet 21 ansatte.
SRH Eiendom Holding AS (heretter SRHEH)
SRHEH er et heleid datterselskap av SRH, og ble
etablert i 2016. Selskapet eier eiendomsselskapene
Stavangerregionen Havn Eiendom AS (heretter
SRHE) og Ekofiskvegen AS. Selskapet har ingen
ansatte.

Stavangerregionen Havn Eiendom AS
(heretter SRHE)
SRHE er et heleid datterselskap av SRHEH,
selskapet er største grunneier i Risavika havn
(Sola kommune), og eier kailinjer, operasjons- og
lagerarealer og bygninger både på nordsiden
og sørsiden av havnebassenget. Største leietaker
for SRHE er SRHD som fremleier eiendommene
til kunder. Selskapet har ingen ansatte.
Ekofiskvegen AS
Ekofiskvegen AS er et heleid datterselskap av
SRHEH, og ble kjøpt 12.06.2018. Selskapet eier
havneområde med kaianlegg og bygg nordøst
i Risavika havn (Sola kommune). Eiendommen
og bygget leies ut. Selskapet har ingen ansatte.
Tilknyttet selskap – Westport AS
Westport AS eies av NorSea Operations AS
(2/3-del) og SRH (1/3-del). Terminalselskapet utfører
driftsoppgavene i den konvensjonelle godshavnen
i Risavika og er havnens verktøy for å flytte gods fra
vei til sjø. Selskapet har også et datterselskap som
har startet terminaldrift i Bergen fra 01.01.2019.
Tilknyttet selskap – Risavika Eiendom AS
SRH eier 20 % av aksjene i Risavika Eiendom
AS (heretter RE). Selskapet kjøpte arealet til det
nedlagte Shell-raffineriet, og ca. 450 dekar av den
opprinnelige tomten regulert til havneformål ble
i 2004 solgt til Risavika Havn AS, som i dag heter
Stavangeregionen Havn Eiendom AS (SRHE).
RE har i dag en rettighet og forpliktelse knyttet til
kavernene (fjellhaller) i Risavika som er eid av SRHE.

Årets resultat
Regnskapet for 2020 viser et positivt resultat
for konsernet etter skatt på kr 38,2 MNOK mot
kr 82,3 MNOK i 2019.

Foto: Ottar Kvindesland

Styrets beretning 2020

Konsernet hadde i 2020 en brutto omsetning
på kr 184,5 MNOK, mot kr 216,7 MNOK i 2019.
Driftskostnadene i 2020 var totalt kr 120,3 MNOK
mot kt 115,7 MNOK i 2019.
SRH har i konsernregnskapet konsolidert inn sine
eierandeler i Westport AS og Risavika Eiendom AS
etter egenkapitalmetoden.
Skatt
Det ble tatt en gjennomgang av de skattemessige
forhold i konsernet for 2017 vår/sommer 2018. Som
følge av gjennomgangen mener konsernet at en
skal vurdere datterselskapene i konsernet likt som
morselskapet SRH. Dette på grunn av at i realiteten
og rent faktisk realiserer datterselskapene formålet
i SRH, og bør vurderes etter skattelovens § 2-32.
Gjennomgangen viste at SRHD hadde vedtekter
som passet til formålet i forhold til samme
skattemessige vurdering som for SRH. I de andre
datterselskapene var formålet ikke i henhold til
virksomheten i forhold til havne- og farvannsloven.
Vedtektene i SRHEH ble endret 26.11.18, vedtektene
i SRHE ble endret ved fusjoneringen med regnskapsmessig virkning fra 01.01.19. På bakgrunn av
dette mener en at en har skattefrihet etter skattelovens § 2-32 i 2019.
Det er en usikkerhet knyttet til skattemessige
forhold for offentlige havner, og SRH er klar over at
det er dialog mellom en offentlig havn og Skatte
etaten. SRH vurderer fortløpende de skattemessige
forholdene knyttet til virksomheten.

Årsregnskapet for SRH viser et regnskapsmessig
underskudd etter skatt på kr 4,5 MNOK.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-70
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Fra venstre: Figur nr. 1, 2, 3 og 4

Antall anløp 2017–2020: årlig vekst i %
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Figuren viser 100 i 2017 som er nullpunktet.
I årene etter vises økning/nedgang av antall anløp
Andre lastefartøyer

Offshore fartøyer

Andre fartøyer

Kontantstrøm
Kontantstrømmen for den operasjonelle aktiviteten
er positiv i 2020 for konsern og SRH. Den positive
kontantstrømmen skyldes hovedsakelig årets
aktivitet i tillegg til låneopptak i konsernet.
Selskapet og konsernet har også foretatt
investeringer i driftsmidler og tatt opp gjeld.
Redegjørelse for årsregnskapet
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende
bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat. Det er heller ikke inntrådt forhold
etter regnskapsårets slutt som påvirker dette.
Disponering av årets resultat
Årsoverskuddet overføres annen egenkapital.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 a bekreftes
det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.
Farvannsavgift
Selskapets ansvar for sikkerhet i havne- og farvannsområder kan finansieres med farvannsavgift
hjemlet i havne- og farvannslovens § 36. Avgiften
skal settes til selvkost, med beregningsmetode
som følger av forskrift og retningslinjer. Selskapet
utarbeidet en ny etterkalkyle for årene 2012-2016,
som viste et opparbeidet akkumulert fond inkludert
renter på kr 27,6 MNOK pr. 31.12.16 (jfr. regnskapsnote
2). Fondet skal tilbakeføres selvkostregnskapet over
en periode på maksimalt fem år. Innkrevingen ble
redusert etter beregningen i 2016 og tilbakeført
i løpet av femårsperioden. I tillegg er det tilført
midler i perioden etter 2016 og frem til mai 2020,
og akkumulert fond pr. 31.12.20 er på kr 13,1 MNOK.
Årlig disponering av fondet føres mot inntekt slik at
resultatregnskapet gir en riktig presentasjon av årets
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aktivitet i selskapet (sammenstillingsprinsippet).
Samlet inntektsført farvannsavgift i regnskapsåret
blir dermed lik kostnader knyttet til denne aktiviteten. Kostnadene er redusert i de siste årene i forhold
til farvannsavgiftsområdet, og SRH har ikke hatt
innkreving fra mai 2020.
Konserninterne transaksjoner
Det har i løpet av året vært gjennomført konserninterne transaksjoner mellom konsernselskapene.
Disse er gjort etter alminnelige forretningsmessige
prinsipper og eliminert i konsernregnskapet.
Det vises ellers til notebeskrivelsen.
Investeringer
Konsernet har til sammen foretatt investeringer
i 2020 for kr 49,5 MNOK fordelt slik på selskapene:
Stavangerregionen Havn IKS

kr 45,7 MNOK

Stavangerregionen Havnedrift AS

kr 1,4 MNOK

SRH Eiendom Holding AS

ingen

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

kr 2,4 MNOK

Ekofiskvegen AS

ingen

:

2017

189
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De største investeringer i SRH i 2020 er:
Gamle utenriksterminalen
(Nedre Strandgate 89, 4005 Stavanger)

kr 35,7 MNOK

Elektrifiseringsprosjekter

kr 4,1 MNOK

SRH har bestilt solcelle- og batteripakke til Risavika
tilknyttet Elnett21-prosjektet, som leveres første
halvår 2021. SRH har bestilt batteridreven arbeidsbåt som leveres i løpet av 2021. I tillegg jobbes det
med flere prosjekter som bl.a. landstrøm til cruise,
lading til hurtigbåter og energieffektivitet.

Offshore fartøyer

Andre fartøyer

Trafikken over havnen
Samlet for havnedistriktet ble det i 2020 totalt
registrert 60 216 anløp, noe som er en nedgang på
2 % fra 2019, se figur 1. Av de 60 216 anløpene var
51 616 anløp knyttet til ferge- og hurtigbåttrafikken
til nordfylket, Ryfylke og Byøyene, se figur 3.
Dette er 1,3 % nedgang fra 2019. Nedgangen
skyldes nedleggelse av Tausambandet 31.12.2019
samt færre charterturer da året 2020 kun hadde
seks cruiseanløp.
Figur 2 og 3 viser en økning i antall anløp i perioden
2017-2019 for alle fartøystyper. Det har i denne
perioden vært en samlet økning i antall anløp på 6
%. 2020 har derimot en liten nedgang sammenlignet med 2019 totalt sett. «Fiske- og fangstfartøy»
har en økning i 2020 som skyldes at sjøområdet
til gamle Finnøy kommune er blitt en del av SRHs
sjøområde. I nevnte sjøområde anløper «fiske- og
fangstfartøy» til flere fiskeoppdrett.
Offshore-trafikk
Totalt antall anløp fratrukket ferger og hurtigbåter
er 8 600, av disse er 2 449 anløp av offshorefartøy
som tilsvarer 28 %, se figur 4. Antall offshoreanløp
er redusert med 20 % fra 2019.
Slutten på 1. kvartal 2020 endret premissene
kraftig for SRH. Oljeprisen gikk ned til under
20 USD i april, og forventningene var stabil lav
oljepris og lav aktivitet knyttet til denne virksomhetsdelen til havnen. Fra mai har oljeprisen økt
til prisen før covid-19 som har ført til god aktivitet
knyttet til denne næringen. Offshore Terminal
Risavika (OTR) er et område som betjener
Nord-Europas største olje- og gassklynge, og har
en tonnasje som viser stabil god aktivitet, men
det har vært en nedgang fra rekordåret 2019
i godstonnasje over kai med 19 %.

Ferge- og hurtigbåter

Fiske- og fangstfartøy

Gods over kai i Mekjarvik er redusert med 18 % fra
2019. I 2020 har SRH registrert 42 000 tonn gods
over kai. Den totale omsetningen i Mekjarvik har
økt i 2020, økningen skyldes blant annet at 2020 er
det første året hvor kaiforlengelsen av hovedkaien
i Mekjarvik har vært operativ hele året.
Utenriks fergetrafikk
Frem til medio mars 2020 hadde Fjord Line to
cruiseferger, «Stavangerfjord» og «Bergensfjord»,
i drift med daglige anløp i Risavika. Resten av 2020
har vært preget av reduserte anløp fra Fjord Line,
i perioder med høyt smittetrykk har utenriks
fergene kun anløpt terminalen to ganger i uken.
Dette har resultert i en reduksjon fra totalt
28 750 fraktenheter i 2019 til 22 000 fraktenheter
i 20202. Antall anløp ble også redusert som følge av
pandemien fra 693 i 2019 til 442 i 2020.
Gods
Den totale godsmengden innenfor havnedistriktet
er redusert med 9 % det siste året, og er på
2,9 millioner tonn i 2020. Dette inkluderer
containere, bulk- og stykkgods.
Risavika har et totalt volum i 2020 på 81 500 TEU.
En enhet TEU er volumet til en 20 fots container.
Volumet er fordelt på Westport med 37 500 TEU
og konvertert volum fra Fjord Line med
44 000 TEU.
Til tross for covid-19 har flere containerskip anløpet
Risavika sammenlignet med 2019. Antall anløp var
i 2020 317, noe som utgjør en økning på 7 % fra året
før. Det har også vært en økning med TEU over kai,
totalt 37 500 TEU i 2020 mot 36 000 i 2019,
en økning på 4 % fra fjoråret.

2

Konvertert til TEUS: 2019:57 500
2020:44 000
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Organisasjon, helse, miljø og sikkerhet
Tilstand for kjønnslikestilling
I SRH konsern er det ved utgangen av året
25 ansatte hvorav åtte er kvinner.

Foto: Stavangerregionen Havn

I styret for SRH er det tre kvinnelige medlemmer
(av syv) og i representantskapet to kvinner (av fem).

Det har også vært en økning i gods tilknyttet
RoRo-skip med 624 anløp i 2020 mot 547 i 2019,
en økning på 14 %. Godstonnasjen over kai var
på 195 000 tonn i 2020 mot 170 000 tonn i 2019,
en økning på 16 %. Smyril Line har etablert en
ny rute som inkluderer anløp til Risavika, og som
har bidratt til økningen i godsvolumet.
Cruise
De senere årenes vekst i cruisetrafikken stoppet
brått opp i mars 2020 da pandemien rammet også
cruisenæringen. De om lag 250 anløpene som var
forventet i 2020, med nær en halv million cruisegjester på dagbesøk, endte med seks anløp og
ca 6000 passasjerer3. SRH budsjetterte en inntekt
på kaivederlag cruise på kr 18,3 MNOK i 2020,
dette ble betydelig redusert, inntekten for 2020
ble kr 277 462. I tillegg kommer tapt passasjer
vederlag og andre tjenester relatert til cruise.
Landstrøm
Bruken av landstrømanleggene i Risavika og
Stavanger sentrum øker stadig. Med ekstra
kabeltromler som ble levert høsten 2020,
kan tre offshorefartøy være tilkoblet landstrøm
samtidig pr lokasjon.
Total landstrømleveranse i 2020 var 2 622 274 kwh
fordelt som følger:
• 434 322 kwh til lading av «Rygerelektra»
• 616 914 kwh til landstrømanlegg i Risavika
•	971 835 kwh til landstrømanlegg
i Stavanger sentrum
•	599 203 kwh til andre landstrømtilkoplinger.
(Mekjarvik, veteranbåter, hurtigbåter)

3

I 2019 hadde SRH 243 anløp med om lag
460 000 utenlandske dagsturister
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ISPS-tiltak
ISPS er det internasjonale regelverket mot terror
sikring av havner (utarbeidet av IMO4), og gjelder for
alle havneanlegg som mottar anløp av fartøy som
går i internasjonalt farvann. Konsekvensene ved
manglende oppfyllelse av ISPS-kravene er at skip
nektes å anløpe havnen. Kystverket og ESA (EFTAS
overvåkningsorgan5) kontrollerer regelmessig at
havneanleggene er tilfredsstillende sikret. ESA
kontrollerer Kystverkets implementering av ISPS
regelverket.
SRH har ansvar for sikring av fire ISPS havneanlegg
og overordnet ansvar for en EU-havn.
De fire havneanleggene er:
• Offshore Terminal Risavika (OTR)
• Ferry Terminal Risavika (FTR)
• Deep Water and Offshore Terminal
Mekjarvik (DTM)
• Cruise and Waiting Terminal Stavanger (CTS)
EU-havnen dekker arealet/området fra Bjergsted
til og med Bekhuskaien. Alle havneanlegg og
EU-havnen er godkjent av Kystverket. SRH har
ingen utestående pålegg eller avvik som må lukkes
fra Kystverket innenfor dette fagområdet. ESA har
ikke gjennomført tilsyn mot Kystverket/SRH i 2020.

4

https://www.imo.org/

5

https://www.eftasurv.int

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering
Kvinner og menn har like muligheter for
å kvalifisere seg til alle typer oppgaver, og avansementsmulighetene er de samme. Lønn reflekterer
den enkeltes ansvarsområde og kvalifikasjoner.
Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike
stillinger og er uavhengig av kjønn. Det er lagt til
rette for bruk av fleksibel arbeidstid, men enkelte
arbeidsoppgaver er tidsbestemte. Det er også
lagt til rette for redusert arbeidstid ved behov,
men flere arbeidsoppgaver er personavhengige.
Ved ansettelser så blir alle søkere behandlet likt,
uavhengig av etnisitet, religion og livssyn.
Offentlige og private virksomheter rettet mot
allmennheten har plikt til universell utforming
av virksomhetens alminnelige funksjoner. SRH har

et bevisst forhold til området universell utforming
i forhold til planlegging, oppfølging og gjennomføring av prosjekter. Nettsiden til SRH er universelt
utformet. I forbindelse med den påbegynte
renoveringen av kontorene i Strandkaien 44,
vil det bli etablert HC-toalett. Bygget har tidligere
fått installert ny personheis med tilhørende
HC-inngang.
Som vist i figuren under, skal SRH i 2021 iverksette
tiltak egnet til å bidra til økt likestilling og mangfold
i virksomheten ved å:
•	Utarbeide en plan for hvilke mål som nås gitt
resultatene fra trinn 1 og trinn 2 i figur 5
•	Etablere struktur for arbeidet med likestilling
og mot diskriminering, blant annet med en
arbeidsgruppe med arbeidsgiver,
tillitsvalgte og verneombud
•	Kartlegge risikoforhold med tanke
på likestilling og diskriminering
•	Medarbeiderundersøkelse høsten 2021
•	Gjennomgå innholdet i stillingsannonser.
Være bevisste på at bildebruk og ordvalg har
konsekvenser for hvem som søker jobb i havnen

1. Risiko

2. Analysere

Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller
andre hindre for likestilling, herunder annethvert år
kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken
av ufrivillig deltidsarbeid.

Analysere årsakene til identifiserte risikoer.

Risiko og hindre som skal vurderes:
• Rapportering på kjønn
• Fleksibel arbeidstid er brukt i virksomheten,
men enkelte arbeidsoppgaver er tidsbestemte
• Redusert arbeidstid ved behov, flere arbeidsoppgaver
er personavhengige
• Alle søkere behandles likt ved ansettelser uavhengig
av etnisitet, religion og livssyn
• Bygg tilrettelegges og er med i vurderingen
knyttet til endringer
• Universell utforming som rettslig standard
• Virksomheten har ikke ufrivillig deltidsarbeid

• Historisk perspektiv knyttet til kjønn og arbeidsoppgaver
– det er disipliner i virksomheten som er kjønnsdominerende
• Ikke mulig for fleksibel arbeidstid for alle ansatte da
enkelte arbeidsoppgaver er tidsbestemte
• Flere arbeidsoppgaver er personavhengige på grunn
av virksomhetens størrelse
• Risiko er språkbarriere ved ansettelser, ulikhetene/
mangfoldet i virksomheten kunne vært større

4. Evaluere

3. Tiltak

• Virksomheten har hatt fokus på likestilling og
diskriminering, men ser at rapportering må
bli satt mer i system. Dette følges opp i 2021
• Ved ansettelser har likestilling og diskriminering
blitt diskutert for å få mer mangfold. Dette må
settes i system.
• I 2021 vil det være fokus fra ledelsen på å sette
likes tilling og diskriminering i system, og en
tverrfaglig gruppe skal opprettes

Iverksette tiltak egnet til å motvirke diskriminering
og bidra til økt likestilling og mangfold i v
 irksomheten.
• Utarbeide en plan for hvilke mål som nås, gitt
resultatene fra trinn 1 og 2
• Plassere ansvaret for at målene nås
• Forankre tiltak hos arbeidsgruppe der arbeidsgiver,
tillitsvalgte og verneombud er med
• Kartlegge risikoforhold med tanke på likestilling
og diskriminering
• Medarbeidsundersøkelse høsten 2021
• Gjennomgå innhold i stillingsannonser, bildebruk og
ordvalg har konsekvenser for hvem som søker hos SRH
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HMS
SRH hadde følgende målsetning for
HMS-arbeidet for 2020:
• Unngå skader og ulykker
• Stabilt lavt sykefravær
• Være en attraktiv arbeidsplass
• Verne det ytre miljøet
Tilhørende HMS-årshjul og handlingsplaner
er utarbeidet i samarbeid med bedriftshelse
tjenesten.
Det er i 2020 ikke registrert uhell med
personskade.
Covid-19
Pandemien har satt sitt preg på 2020, og
i flere perioder gjennom året har SRH hatt mange
ansatte på hjemmekontor. Noen av SRHs ansatte
har stillinger som krever fysisk oppmøte på jobb,
og deres arbeidsoppgaver utføres i tråd med SRHs
smittevernrutiner.
Tidlig i mars 2020 satte SRH ned en gruppe,
Covid-19 stab, bestående av havnedirektør, maritim
sjef, sikkerhetssjef og daglig leder i SRHD. Staben
følger smitteutviklingen i alle eierkommuner tett,
og har stort fokus på ivaretakelse av bedriftens
ansatte. I starten av pandemien hadde covid-19
stab møter tre ganger pr uke. Etter hvert ble
møtehyppigheten redusert til to ganger pr uke,
og fra 3. kvartal 2020 er hyppigheten redusert
til ukentlige møter. Informasjon fra møtene
distribueres til ansatte samme dag. I perioder
med hjemmekontor har det blitt avholdt ukentlige
informasjonsmøter for alle ansatte på Teams.

totalt 50 dager. Økningen skyldes hovedsakelig
stengte barnehager og skoler første halvår 2020.
Konsernet avholder regelmessige informasjons
møter, involverer alle ansatte i havnens strategi
arbeid og har årlige medarbeidersamtaler.
Medarbeiderundersøkelser gjennomføres
annethvert år, og ny undersøkelse er planlagt
gjennomført i august 2021.
I 2020 er det montert informasjonsskjermer
i kontorbyggene og verksted for å bedre
informasjonen til alle ansatte. Intranett benyttes
også aktivt for å dele informasjon. Konsernet har
i sin personalpolitikk lagt til rette for seniortiltak for
ansatte over 62 år. Konsernets arbeidsmiljø anses
som godt.

Figur 7 – Utslipp fordelt på kategorier
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Det ytre miljø
Egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre
miljø direkte, men selskapet gjør likevel tiltak for
å redusere eget, eierkommunenes og kunders
miljøavtrykk. Havnedrift innebærer en del støy fra
laste- og lossevirksomhet. Videre er det utslipp fra
kjøretøy og skip. I tillegg kommer indirekte miljøpåvirkning fra eksempelvis avfallshåndtering, byggerier og andre varer og tjenester.

til leverandører og etablere retningslinjer. Totalt
klimagassregnskap for 2020 er på ca. 2650 tonn
CO2-ekvivalenter. Som figur 6 viser, er 1/3
av utslippene er knyttet til drivstoff og energi
forbruk i havnens kjøretøy, bygg og anlegg.
2/3 av utslippene er indirekte utslipp knyttet til
varer og tjenester, bygg/anlegg og arbeidsreiser.

sammenlignet med 2019, og femdoblet sammenlignet med 2018.

Utvikling strøm til fartøy 2018-2020

Miljøplan 2020-2023 ble vedtatt våren 20206.
Flere av FNs bærekraftsmål er inkludert i miljø
planen, som blant annet skal være med å bidra
til at eierkommunene når sine klimamål. Hovedmålene i miljøplanen er godt integrert i overordnet
strategi for 2020-2023.

SRH har gjennom hele pandemien hatt god
kontakt med beredskap, smittevernleger og
kommuneleger i eierkommunene. Det er
gjennomført workshop og tabletop-øvelse med
scenario smitte ombord i cruiseskip.

Det er etablert halvårlig rapportering på måloppnåelse ift. miljøplan til havnestyret. SRH har en
avfallsplan som ble godkjent av Fylkesmannen
02.07.2019. Godkjenningen gjelder i tre år fra
vedtaksdato.

SRH har også hatt god kontakt med Sjøfarts
direktoratet, og var tidlig ute med å etablere
flytdiagram med tilhørende rutiner for håndtering
av fartøy med mistanke om eller med covid-19
smitte ombord. Diagrammet er senere benyttet
i de aller fleste gjennomganger relatert til covid-19
både internt og eksternt, og er delt med andre
kommuner/havner nært og fjernt.

Klimaregnskap
Et klimaregnskap er blitt etablert og skal brukes
som et aktivt verktøy for å synligjøre havnens
direkte og indirekte klimagassutslipp, og til å følge
opp effekten av tiltak. Klimaregnskapet vil bli
fremlagt årlig.

Arbeidsmiljøet
Konsernet har i 2020 hatt et totalt sykefravær
på 2,82 % (2,3 % i 2019). Korttidsfraværet var på
2,42 % (0,9 % i 2019) med 20 egenmeldinger, og

Figur 6 – Utslipp fordelt på Scope

Klimaregnskapet har blitt utarbeidet i henhold
til GHG-protokoll. Regnskapet er delt inn 3 deler:
Scope 1 og 2 omfatter henholdsvis forbrenning
av drivstoff og energiforbruk i havnens bygg og
anlegg, mens Scope 3 er indirekte utslipp som
organisasjonen kan påvirke gjennom å sette krav

Utslippene er fordelt på seks hovedkategorier som
vist i figur 7. Utslipp fra varekjøp var klart største
utslippskategori i 2020, mens arbeidsreiser i 2020
var laveste utslippskategori. På tross av en betydelig økning i energiforbruk knyttet til erverv av
nye bygg og økende salg av strøm til fartøy, er det
totale klimaregnskapet ca 12 % lavere enn i 2019.
Reduksjonene knyttes i all hovedsak til reduserte
tjeneste- og varekjøp i 2020 som følge av lavere
aktivitet. Det er spesielt stor reduksjon på tjeneste
siden, knyttet til lavere mengde avfall, lavere
forbruk av sikkerhetstjenester og lavere forbruk
av vann. Utslipp knyttet til bygg er basert på
avskrivninger, og ikke investeringer i enkeltår.
Dette for å synliggjøre at utslipp bundet i byggematerialer må ses i et langsiktig perspektiv.
For å synliggjøre den reduksjonen økt salg av
landstrøm medfører for utslipp fra fartøy, er et sideregnskap for klimagassutslipp under utarbeidelse.
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Figuren til høyre viser en grafisk framstilling av
forsyning av strøm til fartøy i perioden 2018-2020.
Dette blir en viktig figur for å vise resultat av
måloppnåelse knyttet til landstrøm og lading.
Leveranse av strøm til fartøy er mer enn doblet

6

https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/
Miljoplan-2020-2023-%E2%80%93-web_ny-versjon-sept.pdf
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Elektrifisering av fartøy og kjøretøy til bruk i havn
vil gi både utfordringer og muligheter fremover.
Deltakelse i det Enova-støttede prosjektet Elnett21
med Lyse, Forus Næringspark og Avinor Sola vil
bidra positivt til arbeidet med å legge til rette for
nødvendig infrastruktur i denne sammenheng.
Solceller, elbilladere, battericontainer og styresystem installeres i Risavika i forbindelse med
Elnett21-prosjektet våren 2021.
Rødnes elektriske hurtigbåt «Rygerelektra» har fått
fast plass med nattlading på Strandkaien i 2020.

I løpet av 2021 vil et hurtigladeanlegg for hurtig
båter bli etablert i området Fiskepiren/
Jorenholmen, og vil være klar til Kolumbus sin
hurtigbåt «TrAM» som blir levert ved årskiftet
2021/2022. Ladeanlegget skal plasseres på
Jorenholmen med kabelanlegg til ladepunkter
på Jorenholmen og Fiskepiren. Ladeanlegg for
«Rygerelektra» og «TrAM» blir bygget av henholdsvis Lyse og Kolumbus som begge har mottatt
støtte fra Enova. SRH stiller rom til disposisjon for
ladeanlegget. Lyse tar ansvar for tilrettelegging av
bygningen til ladeanlegget. Planen er videre at SRH
etablerer et høyspenningsanlegg som Kolumbus
og Lyse kan koble seg til.
Foto: Stavangerregionen Havn

Landstrøm
I samarbeid med Lyse er det igangsatt arbeid
med regulering og design av landstrømanlegg
til cruiseskip i fjellhall under Bjergstedparken.
Landstrømanlegget på 24 MW er beregnet for
å kunne levere strøm til tre cruiseskip samtidig og
er dermed svært arealkrevende. I stedet for
å etablere et bygg foreslås det å etablere en fjellhall,
slik at anlegget blir skjult. Etablering og drift av
landstrømanlegget er en viktig målsetting i SRHs
og Stavanger kommunes miljømål om å redusere
utslipp fra cruiseskip i Stavanger.

Environmental Port Index (EPI)
SRH har sammen med en rekke norske cruise
havner utviklet en Environmental Port Index (EPI).7
Hensikten er å beregne en EPI-score i forhold til
utslipp til luft når cruiseskip ligger til kai. I 2020
endret SRH egen EPI-standard til å gi større
insentiver for å være mer miljøvennlige ved besøk.
Maks påslag er 150 % og maks rabatt er 17,5 %.
2020 ble som kjent et dårlig år for cruisebransjen.
I EPI ble det i 2020 registrert totalt 124 anløp

Foto: Marie Von Krogh

fordelt på 14 norske cruisehavner. Samarbeidet
ble i 2020 etablert i eget selskap, EPI AS, som
eies av 12 norske cruisehavner. Det er interesse
for indeksen internasjonalt, og det jobbes aktivt
med å markedsføre indeksen overfor større internasjonale cruisehavner og havneorganisasjoner.
Samtidig er det også gode muligheter for å utvikle
indeksen også til andre skipssegmenter.

7

10

Desibel
Styret i «Desibel Risavika» har ikke vært operativt
i 2020. Årsaken er sammensatt, men covid-19 har
vært en av årsakene. Nytt styre vil bli valgt under
årsmøte i 2021. Representantene vil være fra de
største bedriftene rundt «Risavika-bassenget»:
Halliburton, NorSea, Asco, Gasum, ConocoPhillips
og Westport. Sola kommune skal ha en observatør
i styret. Det planlegges videre å investere i nytt
støymålesystem med nye støymålere og ny
værstasjon. SRH investerte i overkant 1 MNOK
i Desibel-prosjektet i 2012, og det har siden vært
en stor utvikling i forhold til støymålesystem,
støymålere og værstasjoner. Det nye systemet
vil kunne genere rapporter som kan sendes til
utvalgte bedrifter og personer etter gitte intervall.
Bedriftene vil ha bedre mulighet til å gå inn i
systemet for å hente ut måledata og lytte på
lydopptak av målt støy. Og det viktigste av alt; det
nye systemet vil være mer driftssikkert enn dagens
system. Investeringen i nytt støymålesystem vil
være på 0,5 MNOK, og systemet er planlagt å bli
satt i drift i løpet av juni 2021.

Framtidsutsikter –
vurdering av marked
2020 ble et utfordrende år med Covid-19 pandemien, og inngangen i 2021 er også preget av mye
usikkerhet som gjenspeiles i alle markedssegment.
Energi- og offshore markedet
2021 blir ett år med stor aktivitet fra 2. kvartal.
Oljeprisen er på et mer stabilt godt nivå, noe som
bidrar til bedre lønnsomhet i sektoren. I tillegg
har regjeringen gitt oljenæringen utsatt skatt
slik at planlagte prosjekter kan realiseres med
større sannsynlighet. I dag er det mange fartøy
som er i opplag, noe som fører til at det tidvis er få
tilgjengelige fartøy. Etterspørselen har økt de siste
månedene, noe som har ført til at rederiene ser en
mulighet for å få fartøy ut av opplag.
Vintersesongen 2021/2022 kan trolig bli mer
utfordrende da aktiviteten vil gå ned og flere fartøy
i markedet skal konkurrere om jobbene. Årsaken
til at aktiviteten går ned er offshorerigger som er
på korte oppdrag i april-november 2021. Det betyr
at det blir ledige rigger til neste vinter som skal på
oppdrag igjen i april 2022. Konsekvensen blir at
det blir mindre behov for offshorefartøy i neste års
vinterhalvår med tilhørende baseaktivitet på land.
Havner ses på som energiknutepunkt for sjøog landbasert transport, og tilrettelegging for
alternative drivstoff som f.eks. hydrogen og

https://epiport.org/
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Prosjektaktiviteten til vår godsterminal Westport
har hatt en nedgang i 2020. Dette innebærer
prosjekter som ikke kommer fast med linjetrafikken, men som kommer med egne skip på
irregulær basis. Typiske prosjekter er rør, vindmøller,
infrastrukturprosjekter (Ryfast, veibygging) og
lignende. Årsaken til nedgang er at pandemien har
skapt en større grad av uforutsigbarhet i forhold til
tidligere år.
Utenrikstrafikken i Risavika har vært inne i en
vanskelig fase der hele passasjergrunnlaget er
borte på grunn av reiserestriksjoner. Foruten
passasjertrafikken påvirker dette også markant
godsvolum, som dessverre ved reduserte seilinger
finner tilbake til landeveien. Det forventes å gå mot
normalisering andre halvår 2021.
Cruise
Covid-19 pandemien gjør utsiktene for cruise
i 2021 og fremover usikre. Norske myndigheter har
bebudet ny vurdering av gjeldende restriksjoner
for kystcruise innen mai 2021.

Gjenopptakelse av cruisetrafikken vil avhenge av
smittesituasjonen både i Norge og i de landene
cruisegjestene kommer fra, og de derav følgende
internasjonale reiserestriksjoner.
Eiendom
Risavika
Risavika har god aktivitet, med løpende etterspørsel etter lagringsplass innvendig/utvendig og
kombinasjonsbygg. Etterspørsel etter rene kontorlokaler er redusert i 2020, og fremtidige virkninger
fra Covid-19 er foreløpig usikkert.
Det er igangsatt tidligfase prosjektering av et nytt
terminalbygg på ca 5 800 kvm til gods-segmentet,
og det arbeides med et større kombinasjonsbygg
til en kunde innen olje- og gass segmentet.
Risavika er for tiden nært fullt utleid, der noen av
arealene har midlertidig aktivitet i påvente av
fremtidig utvikling. Kommuneplanen gir mulighet til å utvikle havnearealer med landvinning
i Risavika øst. I 2020 ble 100 dekar i Tjora sør,
tilgrenset Risavika havne- og næringsområde,
frigitt for utbygging etter en lengre plan-prosess,
og det pågår områderegulering her. SRH eier ikke
området, men det er stilt krav til at aktører som
etableres her skal bidra med aktivitet over kai.
Mekjarvik
Havne- og næringsområdet i Mekjarvik har god
aktivitet og løpende interesse for etableringer.
SRH har ikke ledige arealer, men det pågår
utvikling av naboeiendom. Kommuneplanen gir
mulighet for utvikling av havnearealer både nord
og sør for SRHs havn, der Rogfast-masse skal
benyttes til landvinning av et areal på ca 124 dekar
i sør. Her vil det i fremtiden bli mulighet for å bygge
offentlig kai i front av fyllingen.

I Østre havn, fra Skansekaien/Holmen til Bekhus
kaien, pågår det største transformasjonsarbeidet.
Det planlegges politisk vedtak av planprogram
i 2021, som setter føringer for etterfølgende detalj
reguleringer. SRH og partner Stavanger utvikling
KF vil i 2021 starte prosessen med konkretisering
av samarbeid med tredjeparts aktør for utvikling
av SRHs eiendommer i Østre havn, der
Bekhuskaien sannsynligvis er det første området
som iverksettes. Det vil også jobbes for å øke
aktiviteten i Fiskepiren Terminal, og utnytte
restkapasitet ved kailinjene for turisme med
charterbåter/rutebåter. Etablering av ladetilbud til
hurtigbåter og ferger i 2021/2022 bidrar til å styrke
området som en fremtidsrettet havn.
SRH overtok den gamle utenriksterminalen, Nedre
Strandgate 89, i januar 2020. Dette var et strategisk
begrunnet tilbakekjøp fra Stavanger kommune,
pga. eiendommens beliggenhet til hovedkaien
i sentrum. Bygget har mange bruksmuligheter,
der andre etasje er tilgjengelig for en utleie som
det er ønskelig skal tiltrekke mer aktivitet til Vestre
Vågen. Det pågår arbeid med en mulighetsstudie
for å se på en helhetlig utvikling og bruk av SRHs
eiendommer i strekket Nedre Strandgate 89,
parkeringsplassen og Strandkaien 61 (Skur 6).
Sentrumsplanen gir mulighet til å bebygge deler
av parkeringsplassen med næringsbygg, med
formål å skape mer aktivitet i området.
Det pågår rehabilitering og ombygging av de to
øverste etasjene i havnens kontorbygg i Nedre
Strandgate 44. Det gir merareal og mer effektiv
arealutnyttelse til administrasjon av havnesel
skapet, men bidrar også til å tilføre og sikre verdi
av bygget som helhet.
Bjergsted er under planmessig utvikling med
pågående utarbeidelse av reguleringsplaner for
utbygging av ny ISPS-kai med bakenforliggende
tomter til hotell og kontor. I en egen plan vil det
i 2021 bli fremlagt forslag til etablering av land-

8
https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/5874_Srhavn_Strategiplan_2020_12_08.pdf
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Linjetrafikken inn til Risavika har hatt en økning
på 14% i 2020 mot 2019. Årsakene er sammensatt,
men økt konsum som et resultat av mindre reising
i befolkningen kan være en. Flere handler lokalt,
eller på nett, noe som øker godsmengdene også
over kaiene.

AN

O

D

En positiv følge av pandemien er at flere rederier
har kvittet seg med en rekke eldre skip med lite
fremtidsrettet miljøprofil. Samtidig er ca 20 helt
nye cruiseskip som ble levert i 2020 enda ikke tatt
i bruk. Etter Covid-19 pandemien vil trolig cruise
trafikkens miljøavtrykk bli bedret.

V

North Sea Container Line (NCL) satser ytterligere
i Risavika med en betydelig økning i omlasting
av containere. Smyril Line Cargo etablerte ny linje
til Risavika i august 2020, og Sea Cargo opprettet
i januar 2021 ny rute fra Swinoujscie i Polen via
Gøteborg i Sverige, direkte til Stavanger. Samlet
betyr disse linjene i større grad godsoverføring fra
vei til sjø.

Rederiene melder om stor interesse fra både
nye og mer erfarne cruiseturister. Stavangers
popularitet viser seg tydelig på bestillingslistene
for kaiplass for cruiseskip også de nærmeste årene.

Stavanger sentrum
Store deler av SRHs eiendommer er berørt av
sentrumsplanens muligheter for byutvikling.
Transformasjonen skal ivareta at det fortsatt skal
være en aktiv havn i sentrum, og SRH jobber tett
med Stavanger kommune og andre aktører med
pågående planarbeid. Havnen bidrar også med
kartleggings- og utredningsarbeid for å sikre
eiendomsverdier og tilrettelegge for en smidig
utvikling, samtidig som havnefunksjoner ivaretas.
Mulighetsstudier er et verktøy som SRH benytter
for å ha god samhandling med myndigheter og
andre.

H

Gods
Det er flere internasjonale og nasjonale sjøtransportaktører som ser på direktelinjer inn og ut ifra
Vestlandet, i stedet for å gå sjøveien til Østlandet
og Sverige, for deretter å kjøre på vei til Stavangerregionen. Et etablert samarbeid med Bergen havn
og Trondheim havn er med å forsterke attraktiviteten til å gå sjøveien til og fra Vestlandet. Videre
kan dette gi flere positive ringvirkninger som mer
volum, bedre retningsbalanse i godsmengden, og
i forhold til import og eksport.

Tredje kvartal spås av noen som realistisk for
forsiktig oppstart igjen. Noen rederier planlegger
kortere cruise i Norge uten havneanløp dersom
myndighetene åpner for dette i år.

H

ammoniakk vil bli aktuelt i årene som kommer.
Dette, i tillegg til økt elektrifisering innen skipsfart
og på landbasert utstyr og kjøretøy, vil bety
endring i fht arealbehov i havnene, samt nye
markedsmuligheter.

R

O
HV

R

STAVANGER
REGIONEN
Havn IKS

strømanlegg for cruiseskip ved å sprenge ut en
fjellhall under Bjergstedparken. Anlegget vil kunne
tilføre landstrøm til flere kaier i sentrum, men en
utbygging betinger et stabilt cruisemarked på et
visst volum.
Strategiplan for konsern
SRH hadde i Strategiplan 2018-2020 som over
ordnet mål å tilby effektive, konkurransedyktige
og miljøriktige tjenester. Som underdokumenter
til planen gjelder strategisk arealplan, kommuni
kasjonsstrategi og miljøplan. I 2020 ble strategiplanen revidert med involvering av alle ansatte
gjennom flere workshops. Strategiplan 2021-2024
ble vedtatt før årsslutt. SRH sitt nye overordnede
mål de kommende årene er å fremme sjøtransport
og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig
drift8 .
SRH har igangsatt arbeid for å utarbeide en
digitaliseringsstrategi. Digitalisering bidrar til
innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet
i drift av selskapet. Formålet med digitaliseringsstrategien er å strukturere og tydeliggjøre SRH
sine ambisjoner med digitaliseringsarbeidet den
kommende perioden. Miljøplan 2020-20239 ivaretar
miljø- og klimaarbeid på en god måte, samtidig
som den sikrer at SRH opprettholder en synlig
miljøprofil og arbeider for bærekraftige løsninger.
Miljøplanen til SRH bidrar også til fokus på eiernes
ambisjoner i forhold til målsetninger innen miljø.
Formålet til kommunikasjonsstrategien er
å oppf ylle konsernets overordnede forretningsmål,
samt å styrke SRHs omdømme. Det strategiske
planverket godkjennes av styret i SRH IKS, og
Representantskapet orienteres om planene.

9
https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/2020-02-28-Milj%C3%B8plan-2020-2023.pdf
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Stavanger kommune, Region Stavanger, SRH
og syv øvrige aktører har i felleskap utarbeidet
Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030.
Cruisestrategien ble vedtatt av SRH juni 2020,
og det skal utarbeides en egen handlingsplan for
cruiseanløp. Handlingsplanen vil inngå som en
delplan til SRHs Strategiplan 2021-2024 og vil
fremlegges SRHs eierkommuner. Hovedfokuset
for utarbeidelse av cruisestrategien har vært
miljø, spredning av cruiseanløp over hele året
og verdiskaping. I forbindelse med utarbeidelse
av handlingsplanen vil det gjennomføres en
tålegrenseanalyse.
Havn er arealkrevende virksomhet, og areal
forvaltning er derfor en viktig del av det strategiske
arbeidet. Arealforvaltning av havneinfrastruktur
er sikring av tilstrekkelig store og funksjonelle
landarealer, bygg og kaier for den maritime
næringen i et 50-100 års perspektiv. Plan og
strategier på ulike nivåer i den offentlige
forvaltningen får påvirkning på prioritet som gis til
havneutvikling og -infrastruktur. Arealmyndigheten
utøves i kommuneplan og reguleringsplan, men
nasjonale og regionale planer og strategier er
sterkt retningsgivende for hvilken prioritet
havneinfrastruktur skal ha.

av utviklingsmuligheter som er beskrevet
i Strategisk arealplan10 for SRH, og det har lykkes
med å sikre muligheter i alle kommuneplanene for
å legge til rette for maritim aktivitet i fremtiden.
Det pågår arbeid med revidering av arealplanen;
den nye planen navngis «Plan for havneutvikling»
og fremlegges styret for behandling medio 2021.

2020

Finansiell risiko og likviditetsrisiko
SRH og konsernet har en god egenkapitalprosent
og har dermed lav finansiell risiko. Avdragsprofilen
på lånene er langsiktig og sikrer dermed god
likviditet framover. Både SRH og konsernet har
tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.20. Det ble
opprettet et finansreglement i 202011, som
administrasjonen rapporterer jevnlig til styret
i forhold til den finansielle stillingen i konsernet.
SRH har fornyet og tatt opp nytt lån med gode
betingelser, og dette støtter opp under argumentet
for lav kredittrisiko.
Styret er godt fornøyd med selskapets resultat for
2020 tross et spesielt utfordrende år, og vil spesielt
takke de ansatte for en god innsats i året som er
gått.

Strategisk arealplan 2018-2020 er styrende
for hvor det skal prioriteres havneutvikling.
Det har pågått arbeid med nær hele bredden

Likt som side 19.
Signaturer legges inn når dette er godkjent og signert.

Stavanger, 21. april 2021

Arnt-Heikki Steinbakk
Styrets leder

Renate Gimre
Styrets nestleder

Jess Milter
Styremedlem

Bjørn Christian Kahrs
Styremedlem

STAVANGERREGIONEN HAVN

Har oppnådd AAA-rating i INNSIKT sine
kundetilfredshetsundersøkelser.
Med en score på imponerende 85 poeng er
Stavangerregionen Havn absolutt i toppsjiktet og viser
at kontinuerlig forbedring basert på profesjonell
kundeinnsikt skaper gode resultater.
Vi gratulerer!

Bjørg Kirsten Sandal
Styremedlem

Kristjan Mimir Kristjansson
Styremedlem

10

https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/Stavangerregionen-Havn_Strategisk-arealplan_2018-20-1.pdf
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Sissel Knutsen Hegdal
Styremedlem

Merete Eik
Daglig leder

Trygve Forgaard

Daglig leder/partner
INNSIKT

11
https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/Styremote-201020_til-internett_.pdf
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Årsregnskap 2020

Balanse
Noter
EIENDELER

SRH Konsernet

SRH IKS

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

0

650

0

968

0

650

0

968

1 382 490

1 367 300

58 243

43 053

ANLEGGSMIDLER

Resultatregnskap

IMMATRIELLE EIENDELER
Utsatt Skattefordel
Noter

SRH Konsernet

SRH IKS

9

Sum immatrielle eiendeler

2020

2019

2020

2019

DRIFTSINNTEKTER

VARIGE DRIFTSMIDLER

Farvannsavgift

2

3 287

4 329

3 287

4 329

Tomter/eiendommer

6

Salgsinntekter

1

181 248

212 413

34 681

46 036

Bygninger

6

446 190

460 343

180 046

170 772

Sum driftsinntekter

1

184 534

216 742

37 968

50 366

Kaier

6

599 094

611 158

251 719

253 886

Biler, maskiner og anlegg

6

DRIFTSKOSTNADER

Sum varige driftsmidler

Varekostnad

55 520

54 750

34 575

32 012

2 483 295

2 493 551

524 583

499 724

1 102

987

844

779

10 339

15 382

0

0

3,4,5

28 158

28 496

6 043

5 904

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Avskrivninger

6

48 395

43 079

15 297

11 705

KLP egenkapitalinnskudd

Nedskrivning av varige driftsmidler

6

5 505

0

5 505

0

Investering i datterselskap

7

0

0

487 168

487 168

Andre driftskostnader

4

27 857

28 732

13 149

16 534

Investering i tilknyttede selskap

7

9 235

7 284

7 132

7 132

Sum driftskostnader

120 254

115 689

39 994

34 143

Sum Finansielle anleggsmidler

10 337

8 271

495 144

495 079

DRIFTSRESULTAT

64 280

101 053

-2 027

16 223

ANDRE FORDRINGER
0

0

1 494

1497

Lønn og sosiale kostnader

FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
Utbytte fra datterselskap
Inntekter fra inv. i tilknyttede selskap

0
7

Annen finansinntekt
Renteinntekter
Sum finansinntekter

8

Rentekostnader
Annen finansinnekt
Sum finanskostnader

8

0

0

6 345

893

2 232

0

21 332

0

6 258

0

0

476

725

2 883

4 127

1 368

9 215

2 883

31 804

25 938

28 313

4 299

4 669

89

0

89

0

26 028

28 313

4 388

4 669

-24 659

-19 098

-1 506

27 135

Pensjonsmidler

5

Langsiktig fordring

10

Sum andre fordringer

0

394

106 690

131 616

0

394

108 184

133 113

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer

10,11

30 465

47 329

429

1 832

Fordring mot konsernselskap

10,11

0

0

10 173

11 497

Andre fordringer

10,11

1 323

10 794

51 297

36 750

31 788

58 123

61 899

50 079

Sum fordringer
BETALINGSMIDLER

FINANSRESULTAT

Betalingsmidler
Sum betalingsmidler

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

39 621

81 955

-3 532

ÅRETS RESULTAT

9

65 556

2 934

19 445

1 047

65 556

2 934

19 445

1 047

2 590 976

2 563 924

1 209 256

1 180 009

43 358
SUM EIENDELER

Skattekostnad

12

1 383

-298

968

308

38 237

82 253

-4 500

43 050

(Alle tall i hele tusen)

(Alle tall i hele tusen)
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Balanse
Noter
EGENKAPITAL OG GJELD

SRH Konsernet

SRH IKS

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

491 364

491 364

491 364

491 364

EGENKAPITAL
Selskapskapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

15,16

832 004

793 767

441 658

446 158

1 323 368

1 285 131

933 022

937 522

331

0

0

0

18 046

20 072

13 115

14 896

3 227

2 660

0

0

21 604

22 732

13 115

14 896

1 197 565

1 193 174

254 606

217 865

1 197 565

1 193 174

254 606

217 865

Stavanger, 21. april 2021

ANNEN AVSETNING
Utsatt skatteforpliktelse
Andre avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

9
2, 13
5

Sum andre avsetninger

Arnt-Heikki Steinbakk
Styrets leder

Renate Gimre
Styrets nestleder

Jess Milter
Styremedlem

Bjørn Christian Kahrs
Styremedlem

Bjørg Kirsten Sandal
Styremedlem

Kristjan Mimir Kristjansson
Styremedlem

Sissel Knutsen Hegdal
Styremedlem

Merete Eik
Daglig leder

LANGSIKTIG GJELD
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

14

Sum langsiktig gjeld
KORTSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner

0

3 831

0

0

10 423

7 256

5 943

3 416

5 012

10 311

176

406

416

505

0

0

Annen kortsiktig gjeld

32 588

40 984

2 395

5 905

Sum kortsiktig gjeld

48 439

62 887

8 513

9 727

Sum gjeld

1 267 608

1 256 061

263 119

227 592

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

2 590 976

2 563 924

1 209 256

1 180 010

Leverandørgjeld

10,11

Skyldige offentlige avgifter
Betalbar skatt

9

Likt som side 13.
Signaturer legges inn når dette er godkjent og signert.

(Alle tall i hele tusen)
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«Fokus på gode og
bærekraftige løsninger»

Kontantstrømanalyse
Noter

SRH konsern
2020

SRH IKS
2019

2020

2019

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN
Resultat før skatt

39 621

81 955

-3 532

43 358

- Betalt skatt

9

-491

-3 870

0

0

- Resultatandel fra tilknyttet selskap

7

-893

-2 232

0

0

-Utbytte Westport AS
+ Tap/-Gevinst ved salg av anleggsmidler

0

0

0

-6 345

474

0

0

0

+ Ordinære avskrivninger

6

48 395

43 079

15 297

11 705

+ Nedskrivinger anleggsmidler

6

5 505

0

5 505

0

Tilført fra årets virksomhet

92 611

118 932

17 270

48 718

+/- Endr. debitorer og kreditorer

20 031

-59 666

5 253

-25 756

+/- Endr. i andre tidsavgrensningsposter

14

A = Netto likviditetsendring fra virksomhet

-22 885

26 424

4 864

-7 077

89 757

85 690

27 388

15 885

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER
- Investeringer i varige driftsmidler

6

-44 231

-94 219

-45 662

-55 015

- Kjøp av aksjer, netto etter oppkjøpte betalingsmidler

7

-1 061

-423 960

-66

0

0

0

0

0

+/- Utbytte fra tilknyttet selskap
+/- Endring andre investeringer
B = Netto likviditetsendring fra investering

0

0

0

4 314

-45 292

-518 179

-45 728

-50 701

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Opptak av ny langsiktig gjeld

14

405 000

567 000

60 000

55 000

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

14

-383 579

-604 574

-23 259

-25 684

-3 831

-46 169

0

0

567

539

-3

209

C = Netto likviditetsendring finansiering

18 157

-83 204

36 738

29 525

Likviditetsbeholdning 01.01

2 934

518 627

1 046

6 337

62 622

-515 693

18 398

-5 291

65 556

2 934

19 444

1 046

+/- Endring kortsiktig gjeld
+/- Endring pensjoner

5

A+B+C Netto endring i likvider gjennom året
Likviditetsbeholdning 31.12

12

(Alle tall i hele tusen)
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Noter
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet for konsernet er avlagt i samsvar
med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Alle tall er i tusen kroner, med mindre noe annet
er indikert.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som
ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etablerings
tidspunktet.

I konsernregnskapet inkluderes selskaper hvor
Stavangerregionen Havn IKS har direkte eller
indirekte bestemmende innflytelse. Konsolidering
av datterselskaper foretas fra og medetablerings-
eller kjøpstidspunktet. Selskapenes interne
omsetning, mellomværende og interngevinst
ved egne investeringsarbeider elimineres i
konsernregnskapet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført
i balansen til pålydende etter fradrag til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av
individuelle vurderinger av de enkelte fordringer.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Tilknyttede selskaper, definert som selskaper hvor
Stavangerregionen Havn IKS har betydelig, men
ikke bestemmende innflytelse, er behandlet etter
egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.
Konsernregnskapet omfatter morselskapet
Stavangerregionen Havn IKS og de heleide
datterselskapene Stavangerregionen Havnedrift
AS, SRH Eiendom Holding AS, Stavangerregionen
Havn Eiendom AS og Ekofiskvegen AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var
en økonomisk enhet.
Aksjer i datterselskap og i tilknyttede selskap
er i selskapsregnskapet regnskapsført etter
kostmetoden.
Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Inntektsføring av leieinntekter skjer
etter opptjeningsprinsippet.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter
seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på opptakstidspunktet
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Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives
over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidlet kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet.
Pensjon
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
beregnes etter lineær opptjening basert på
forventet sluttlønn. Beregningen er basert på
en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner
og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning
på pensjonsmidler samt aktuarmessige
forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang.
Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og
fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen.
Endringer i f orpliktelsen som skyldes endringer i
pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende
opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik
i beregningsforutsetningene (estimatendringer),
fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse
overstiger 10 % av det største av brutto pensjons
forpliktelser og pensjonsmidler.

eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd
til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reverserer eller kan reversere
i samme periode, er utlignet og nettoført. Netto
utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Det ble
tatt en gjennomgang av de skattemessige forhold
i konsernet for 2017 vår/sommer 2018. Som følge
av gjennomgangen m
 ener konsernet at en skal
vurdere d
 atterselskapene i konsernet likt som morselskapet SRH. Se note 9 for ytterligere informasjon.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter
den indirekte metode. Kontanter og kontant
ekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 1 Spesifikasjon av inntekter
SPESIFIKASJON AV INNTEKTER SRH IKS
Farvannsavgift
Utleie av driftsmidler til datterselskap
Leieinntekter eiendom
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Andre driftsinntekter

2020

2019

3 287

4 329

33 797

45 192

806

808

0

0

78

37

37 968

50 366

SPESIFIKASJON AV INNTEKTER KONSERN

2020

2019

Farvannsavgift

3 287

4 329

Sum

Kaivederlag
Varevederlag/tjenesteleveranser

23 809

39 517

19 416

21 306

ISPS-vederlag, vakthold

10 063

16 934

Leieinntekter eiendom

126 898

133 523

Gevinst ved salg av anleggsmidler
Andre driftsinntekter
Sum

0

603

1 061

528

184 534

216 742

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter
både periodens betalbare skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 %
på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
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Note 2 Tilleggsinformasjon til selvkostfond for farvannsavgift
Selskapet utarbeidet ny etterkalkyle for årene
2012-2016, ettersom selskapet hadde sett at
beregningsmetoden som var benyttet tidligere,
hadde avvik mot nevnte regelverk. Forpliktelsen
til tilbakeføring til selvkostregnskapet er trukket
ut av Egenkapitalen og overført Gjeld. Resultat
regnskapet reflekterer riktig virksomhet for årets
anløpsregnskap ved at inntekten utlignes mot
fondsavsetning. Ved oppkjøp av Risavika Havn AS
01.01.2019 har virksomhetsområdene endret seg.
Det er ikke fakturert farvannsavgift etter april 2020.
		

Adgang til å innkreve farvannsavgift for fartøy som
anløper eget havnedistrikt, er hjemlet i havne- og
farvannsloven § 36. Forskrift om kommunens
beregning og innkreving av farvannsavgift av
11.12.2019 nr 1838 beskriver hvilke kostnader som
kan inngå i grunnlaget for farvannsavgiften.
Avgiftsområdet skal ikke bidra med fortjeneste til
selskapet. Overskudd eller underskudd disponeres
iht. forskrift om beregning av samlet selvkost for
kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften). Eventuelle overskudd må avsettes
til fond og disponeres senest i det femte året etter
overskuddet oppsto etter selvkostforskriften § 8.

FARVANNSAVGIFT ETTERKALKYLE 2016-2020
IB

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser,
lån til ansatte mm		

2016

2017

2018

2019

2020

27 724

27 620

21 359

15 771

15 249

Inntekter

11 714

3 638

3 057

3 455

958

Kostnader

12 301

10 329

9 077

4 329

3 287

21

0

0

0

0

-566

-6 691

-6 020

-874

-2 329

462

430

431

353

196

27 620

21 359

15 771

15 249

13 115

Gevinst/tap anl.mdl.
Resultat
Renter av fond
UB

SRH IKS

2020

2019

Lønn ansatte

4 063

3 972

Arbeidsgiveravgift

710

661

Pensjonskostnader

628

1 211

Andre personalkostnader

643

59

6 043

5 904

SRH Konsern

2020

2019

Lønn ansatte

Totalt
SRH IKS hadde ved utgangen av 2020 4 ansatte, hvorav 2 kvinner og 2 menn.

20 668

20 786

Arbeidsgiveravgift

3 185

3 108

Pensjonskostnader

2 747

3 572

Andre personalkostnader

1 558

956

28 158

28 421

Totalt
Konsernet hadde ved utgangen av 2020 25 ansatte, hvorav 8 kvinner og 17 menn.

Ytelser til ledende personer

Havnedirektør

Lønn

1 481

Pensjonspremie

354

Andre ytelser
FARVANNSAVGIFT PROGNOSE 2021-2024
IB
Inntekter
Kostnader
Gevinst/tap anl.mdl.
Resultat
Renter av fond
UB

2021

2022

2023

2024

13 115

10 071

6 950

3 779

0

0

0

0

3 204

3 239

3 245

3 336

0

0

0

0

-3 204

-3 239

-3 245

-3 336

160

117

74

29

10 071

6 950

3 779

472

18

Totalt

1 854

I tillegg har havnedirektøren mottatt honorar i forbindelse med verv i datterselskaper kr 138.
Ledende personer inngår i selskapets pensjonsordning og har ikke individuelle avtaler i tillegg. Det er ingen lån
eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder, medlemmer i styret eller medlemmer i representantskapet.
(Alle tall i hele tusen)

Note 4 Honorarer

(Alle tall i hele tusen)
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Det er kostnadsført honorar til medlemmene
i styret og representantskapet for Stavanger
regionen Havn IKS i 2020 med kr 618 500.
Honorarene blir betalt ut etterskuddsvis.

Revisor SRH IKS
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør
kr 110 000. I tillegg kommer honorar for andre
tjenester med kr 182 742.

Gjeldende honorarer er slik:
Leder av styret
Nestleder
Styremedlemmer
Representantskapets leder
Andre medlemmer

Revisor SRH Konsern
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør
kr 341 914. I tillegg kommer honorar for andre
tjenester med kr 274 700.

Kr 120 000
Kr 70 000
Kr 60 000
Kr 70 000
Kr 4 500 pr møte

(Alle tall i hele kroner)
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Note 5 Pensjon
Selskapene i konsernet har sitt pensjonsansvar
i forhold til den ordinære tariffestede tjeneste
pensjonsordningen dekket gjennom pensjons
ordning i Kommunal Landspensjonskasse
KLP. Tjenestepensjonsordningene gir ved full
opptjening en alderspensjon som sammen
med folketrygdens ytelser utgjør en samlet

bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget.
Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall
opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.
Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på
samme nivå som alderspensjon og omfatter
i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon.

SRH IKS
MEDLEMSSTATUS
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjonister

2020

2019

4

3

13

12

20

20

MEDLEMSSTATUS

2020

2019

Antall aktive

25

23

Antall oppsatte

24

21

Antall pensjonister

29

28

Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive

1 021

948

Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive

733

611

Gj.snitts alder aktive

48,9

50,5

Gj.snitts alder aktive

47,7

48,13

PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA

2020

2019

PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA

2020

2019

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

519

722

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2 934

3 087

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

754

894

-1 022

-1 112

Administrasjonskostnader

42

34

Administrasjonskostnader

132

122

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm kost

41

66

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm kost

329

358

470

501

Resultatført aktuarielt tap

470

501

0

174

Resultatført planendring

0

174

-81

-68

Ansattes innskudd 2 % av lønn inkl. AGA

725

1 211

Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift
PENSJONSFORPLIKTELSER

Avkastning på pensjonsmidler

Resultatført aktuarielt tap
Resultatført planendring
Ansattes innskudd 2 % av lønn inkl. AGA
Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift
PENSJONSFORPLIKTELSER
Opptjent pensjonsforpliktelser pr 31.12.
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.
Arbeidsgiveravgift

2020

2019

36 966

35 939

-28 604

-27 630

1 179

1 172

Avkastning på pensjonsmidler

Opptjent pensjonsforpliktelser pr 31.12.
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.
Arbeidsgiveravgift

1 338

1 508

-1 778

-1 844

-374

-335

3 051

3 572

2020

2019

64 551

60 924

-49 046

-45 959

2 186

2 110

Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga

-9 672

-9 621

Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga

-12 677

-12 634

Ikke resultatført virkning av gevinst (tap)

-1 364

-1 357

Ikke resultatført virkning av gevinst (tap)

-1 787

-1 781

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift

-1 494

-1 497

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift

3 227

2 660

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

2020

2019

2020

2019

Diskonteringsrente

1,50 %

1,80 %

Diskonteringsrente

1,50 %

1,80 %

Forventet lønnsregulering

2,00 %

2,25 %

Forventet lønnsregulering

2,00 %

2,25 %

1,75 %

2,00 %

Forventet G-regulering

1,75 %

2,00 %

Forventet pensjonsregulering

0,99 %

1,24 %

Forventet pensjonsregulering

0,99 %

1,24 %

Forventet avkastning på fondsmidler

2,40 %

4,20 %

Forventet avkastning på fondsmidler

2,40 %

4,20 %

Forventet G-regulering

(Alle kronebeløp i hele tusen)
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ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger
innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.			
(Alle kronebeløp i hele tusen)
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Note 6 Varige driftsmidler

Note 7 Investering i datterselskaper og tilknyttede selskap

Selskapet og konsernet bruker følgende avskrivningsperioder:

AKSJER I DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP
Firma

Kaier: 75 - 100 år
Bygninger: 20 - 100 år
Biler, materiell og maskiner: 3 - 10 år
Avskrivningsplan lineær med unntak av tomter som ikke avskrives

SRH IKS
Anskaffelseskost pr 01.01.
Tilgang i året

Kaier

Tomter

Bygninger

Biler, materiell,
maskiner

Sum

416 886

43 053

292 951

61 415

814 304

1 950

15 189

23 402

5 121

45 662

Avgang

Stemmeandel

Stavangerregionen Havnedrift AS

Stavanger

100 %

SRH Eiendom Holding AS

Stavanger

100 %

Risavika Eiendom AS

Tananger

20 %

Westport AS

Tananger

33 %

SRH IKS
INVESTERINGER ETTER KOSTMETODEN

Selskapets navn

Sum anskaffelseskost pr 31.12.

418 835

58 243

316 353

66 535

859 966

Samlede av- og nedskrivinger

167 299

0

136 123

31 960

335 382

Balanseført verdi pr 31.12.

251 537

58 243

180 229

34 575

524 583

4 117

0

8 623

2 557

15 297

Årets nedskrivning
Årets avskrivninger

Forr.kontor

5 505

5 505

Stavangerregionen Havnedrift AS
SRH Eiendom Holding AS

Aksje
kapital

Annen
innskutt
egenkapital

Antall
aksjer

Antall aksjer
eid av SRH

Pålydende
i hele kr

Balanseført
verdi

826

1 900

826

826

1 000

3 883

363 777

119 509

1 000

1 000

363 777

483 286

Sum datterselskaper

487 168

Risavika Eiendom AS

3 100

Westport AS
Cruise Norway AS

33

25 002

5 000

124

769

1 200

0

1 200 000

311

0

327

400 000

1

6 345

20

1 000

18

Sum tilknyttede selskaper
Kaier

Tomter

Bygninger

Biler, materiell,
maskiner

866 993

1 367 300

743 304

105 064

3 082 661

Tilgang i året

1 950

15 189

25 561

6 538

49 239

Avgang

-586

SRH Konsern
Anskaffelseskost pr 01.01.

-586

Korrigering anskaffelser tidligere år
Sum anskaffelseskost pr 31.12.
Samlede av- og nedskrivinger
Balanseført verdi pr 31.12.

Sum

- 5 008

- 5 008

868 356

1 382 490

763 857

111 603

3 126 305

269 262

0

317 666

56 082

643 010

599 094

1 382 490

446 190

55 520

2 483 295

SRH Konsernet
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN							
BEREGNING AV ÅRETS
RESULTATANDEL
Risavika Eiendom AS
Westport AS
Epi AS

Årets nedskriving
Årets avskrivninger

5 505
13 427

29 201

5 505
5 768

7 132

Sum

Eliminering
internAndel årets res.
gevinst
-44

0

Avskrivning
merverdi

Justering
fra kostpris

Årets
resultatandel

0

0

-44

1 648

0

0

0

1 648

-147

0

0

-564

-711

1 457

0

0

-564

893

Kostpris

Bokført
verdi
01.01.

48 395
BEREGNING AV BALANSEFØRT
VERDI 31.12.

Eierandel

Årets
resultatandel

Bokført
verdi 31.12.

Anlegg under utførelse per 31.12.20 har anskaffelseskost
på kr 9 841 som relaterer seg til nye utbyggingsprosjekter.
Bokført verdi er kr 8 341. Prosjektene er tidligere nedskrevet
med kr 1 500 som reduserer verdien pr 31.12.20.

Risavika Eiendom AS

20,0 %

769

1 022

-44

978

Westport AS

33,3 %

6 345

6 244

1 648

7 892

6,1 %

18

18

(Alle tall i hele tusen)

Sum

Cruise Norway AS
Epi AS (stiftet i 2020)

12,4 %

1059
8 190

7 284

18
-711

348

893

9 235

(Alle tall i hele tusen)
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Noter 29

Note 8 Finansposter

Note 9 Skatt

Spesifikasjon av finansposter SRH IKS
FINANSINNTEKTER

SRH IKS
2020

2019

Utbytte fra datterselskap
Renteinntekt fra foretak i samme konsern

0

6 345

Betalbar skatt

2 683

4 013

Korrigering skatt 2019
Endring i utsatt skatt

Inntekter fra inv. i tilknyttet selskap

0

21 332

200

115

2 883

31 804

Annen renteinntekt
Sum

RESULTATFØRT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT

Skattekostnad ordinært resultat

2020

2019

0

0

-34

0

1 002

308

968

308

-3 532

43 358

651

-41 247

4 553

691

SKATTEPLIKTIG INNTEKT
FINANSKOSTNADER

Ordinært resultat før skatt

Rentekostnad selvkostfond
Annen rentekostnad

196

353

4 117

4 316

Urealisert agio tap
Sum

75

0

4 388

4 669

Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Konsernbidrag
Anvendelse av fremførbart underskudd
Skattepliktig inntekt

0

0

-1 672

-2 802

0

0

-2 292

-1 597

2 292

0

0

-1 597

-1 096

-2 802

1 096

0

0

-4 399

0

-968

-3 532

43 358

Spesifikasjon av finansposter SRH konsern
FINANSINNTEKTER

2020

2019

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER

893

2 232

Varige driftsmidler

0

6 258

Reversering av midlertidige forskjeller

Inntekter fra inv. i tilknyttet selskap
Annen finansinntekt *
Annen renteinntekt
Sum

476

725

1 368

9 215

Sum midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring

FINANSKOSTNADER

Midlertidige forskjeller som ikke inngår i grunnlag

Rentekostnad selvkostfond

196

352

Rentekostnader

42 787

44 990

Nedjustering av negativ verdi rentesikring **

-17 030

-17 030

75

0

26 028

28 313

Urealisert agio tap
Sum

Grunnlag utsatt skatt
Utsatt skatt / skattefordel (-)

22 %

BEREGNING AV EFFEKTIV SKATTESATS
Resultat før skatt

* Stavangerregionen Havn Eiendom AS har i 2019 reversert en avsetning knyttet
til reklamasjon som oppstod i forbindelse med aksjesalg fra 2016 og 2017.					
Reversering er utført i tråd med utløp av reklamasjonsrett i 2019.					
Reversering av avsetning medførte en inntektsføring på kr 6 258 380
som er bokført som annen finansinntekt i konsernregnskapet.					
					
** Stavangerregionen Havn Eiendom AS har en rentesikringsavtale som
inngår i konsernet etter oppkjøp av tidligere Risavika Havn AS.
Avtalen hadde en negativ verdi på kr 140 500 ved oppskjøpstidspunktet,
som er innregnet i oppskjøpet og blir avskrevet linært over gjenværende avtaletid.
Se note 13 for flere opplysninger. 					
					
(Alle tall i hele tusen)
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Beregnet skatt av resultat før skatt

22 %

-777

9 539

Skatteeffekt av permanente forskjeller

22 %

1 504

-9 074

241

-157

968

308

-27 %

1%

Endring i ikke-balanseført USF
Sum
Effektiv skattesats
(Alle tall i hele tusen)

Noter 31

SRH Konsern
RESULTATFØRT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT
Betalbar skatt

2020

2019

416

505

Korrigering skatt 2019

-48

0

Endring i utsatt skatt

1 016

-803

Skattekostnad ordinært resultat

1 383

-298

39 621

81 847

-46 972

-77 608

Spørsmålet om skatteplikt for Stavangerregionen
Havn IKS (organisert som interkommunale selskap
med hjemmel i Lov om Interkommunale selskap
av 29.01.1999 nr 6) er tatt opp med Finansdepartementet. Finansdepartementet sitt tilsvar viser til at
det hører under de enkelte ligningskontorene å ta
stilling til hvorvidt de forskjellige havnene oppfyller
vilkårene for å anses som en skattefri institusjon
etter skatteloven § 2-32.

SKATTEPLIKTIG INNTEKT
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller

11 373

1 208

Anvendelse av fremførbart underskudd

-2 130

-3 149

Skattepliktig inntekt

1 892

2 298

54 008

61 964

Det ble i 2018 gjennomført en skattemessig
vurdering av konsernet. Stavangerregionen Havn
IKS (morselskapet) har ikke erverv til formål, og er
ikke skattepliktig i medhold av skatteloven
§ 2-32 første ledd. Datterselskapene utfører SRH
sitt formål og ansees å være skattepliktig for
den del som omfatter «økonomisk virksomhet»,
inntekter fra leietakere som ikke driver havne
relatert virksomhet.. jfr. skatteloven § 2-32, 2. ledd.
Det henvises til selskapets nettsider for mer
informasjon knyttet til konsernets skatteplikt.

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER
Varige driftsmidler
G/T

-298

57

Fordringer

-900

-900

Avsetninger

-6 431

-6 676

Pensjonspremie/forpliktelse

-4 721

-4 157

-40 154

-45 951

1 504

4 338

-5 064

-7 295

-3 560

-2 958

331

-650

39 621

81 847

Reversering av midlertidige forskjeller
Sum midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter
både periodens betalbare skatt og endring
i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 %
på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd
til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reverserer eller kan reversere
i samme periode er utlignet. Netto utsatt skatte
fordel balanseføres i den grad det er sannsynlig
at denne kan bli nyttiggjort.
Av forsiktighetsmessige årsaker, og usikkerhet
knyttet til skatteplikt har selskapet valgt å ikke
balanseføre utsatt skattefordel.

Midlertidige forskjeller som ikke inngår i grunnlag
Grunnlag utsatt skatt
Utsatt skatt / skattefordel (-)

22 %

Resultat før skatt
Beregnet skatt av resultat før skatt

22 %

8 717

18 006

Skatteeffekt av permanente forskjeller

22 %

-10 334

-17 074

10 721

0

-7 720

-1 231

1 384

-298

3%

0%

Korrigering begrenset skatteplikt
Endring i ikke-balanseført USF
Sum
Effektiv skattesats
(Alle tall i hele tusen)
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22 %

Foto: Stavangerregionen Havn. Fotografert under Havnelangs 2019.

Beregning av effektiv skattesats

Noter 33

Note 10 Fordringer og leverandørgjeld SRH IKS

Note 12 Bankinnskudd
SRH IKS

2020

2019

KUNDEFORDRINGER

2 020

2 019

Bundne skattetrekksmidler utgjør

519

862

Kundefordringer konsernselskap

10 173

11 497

Bankinnskudd

18 927

184

Sum kundefordringer

10 173

11 497

Sum

19 445

1 047

LANGSIKTIG FORDRING

2 020

2 019

SRH KONSERN

2020

2019

Bundne skattetrekksmidler utgjør

1 374

2 488

0

0

0

28 422

Lån til SRH Eiendom Holding AS

Lån til Stavangerregionen Havn Eiendom AS

108 414

106 690

Sum langsikige fordringer

108 414

135 111

KORTSIKTIGE FORDRINGER
Utbytte fra Risavika Eiendom AS
Utbytte fra Westport AS
Fordring mot selskap i samme konsern
Konsernkontoordning - se note 12
Sum kortsiktige fordringer
Sum fordringer
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld konsernselskap

2 020

2 019

0

18 998

0

2 331

1 689

0

46 622

29 702

48 311

51 031

166 897

197 640

2 020

2 019

2

69

Annen kortsiktig gjeld konsernselskap

1 000

3 886

Sum kortsiktig gjeld

1 002

3 954

Bunden klientkonto Advokat
Bankinnskudd

64 182

447

Sum

65 556

2 934

(Alle tall i hele tusen)

Konsernkontoordning
Konsernets likvider er ordnet i en konsernkontoordning, dette innebærer at selskapets kontant
beholdning formelt sett er fordring eller gjeld til
SRH Eiendom Holding AS. SRH Eiendom Holding
AS er eier av konsernkontoordningen. Alle konsern
selskapene unntatt Stavangerregionen Havn IKS
er solidarisk ansvarlig for trekk konsernet har gjort.

Konsernet har en trekkrettighet på kr 20 000.
Trekkrettigheten er ubenyttet pr 31.12.20. SRH IKS
har en fordring mot SRH Eiendom Holding AS
på kr 46 622 pr 31.12.20. Alle datterselskapene har
stilt driftstilbehør som sikkerhet på kr 50 000
og eiendommer kr 500 000 til Danske Bank.
Sikkerhetsstillelsen er også knyttet til låneopptaket
i SRH Eiendom Holding AS på kr 345 000.

(Alle tall i hele tusen)

Note 11 Nærstående parter
Transaksjoner og balanser med nærstående parter
omfatter kun selskaper i Stavangerregionen Havn
konsernet. Konserninterne transaksjoner mellom
konsernselskapene er gjort etter alminnelige
forretningsmessige prinsipper og er eliminert
i konsernregnskapet. Stavangerregionen
Havnedrift AS (SRHD) ivaretar konsernets driftsoppgaver. SRHD leier driftsmidler av morselskap
og søsterselskaper og driver fremleie av disse, samt
utfører de maritime, tekniske, vedlikeholdsmessige
og administrative oppgaver. Det gjøres en fordeling
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Note 13 Avsetning for forpliktelser konsern
av inntekter og kostnader mellom selskapene
basert på at de er ulike rettsobjekter og med en
prising på armlengdes avstand. SRHE fakturerer
sine eksisterende avtaler som Risavika Havn (RH)
inngikk før fusjonen 01.01.2019. Stavangerregionen
Havn Eiendom AS (SRHE) faktuerer SRHD for leie
av driftsmidler med en prising på armlengdes
avstand. Stavangerregionen Havn IKS (SRH) har
konserninterne inntekter på kr 33 797, og konserninterne kostnader til SRHD på kr 4 946 i 2020.

LANGSIKTIGE AVSETNINGER
Balanse 01.01.2020
Reversering

Andre
avsetning

Farvanns-
avgift

Pensjon

Sum

-5 176

-14 896

-2 660

-22 732

246

1 781

-4 931

-13 115

Økning
Balanse 31.12.2020

2 027
-567

-567

-3 227

-21 273

Andre avsetninger er knyttet til drift av fjellhaller i Risavika.
Farvannsavgift er beskrevet i note 2, og pensjon i note 5.
(Alle tall i hele tusen)
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Note 14 Langsiktig gjeld og garantistillelser
Selskapet har langsiktig lån i Kommunalbanken
på kr 254 605 720 som er tatt opp som blancolån.
Av denne gjelden forfaller kr 176 465 til betaling
mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.
Representantskapet vedtar rammer for selskapets
låneopptak. Høyeste ramme for selskapets
samlede låneopptak er kr 300 000, jfr. selskaps
avtalen 01.01.2010. Eierne skal vedta ny selskaps
avtale hvor SRH ønsker en samlet låneramme
på kroner 1 200 000.

SRH Konsern
Konsernet har per 31.12.2020 gjeld til
Danske Bank på kr 836 520.

Stavangerregionen Havn Eiendom AS har en
rentesikringsavtale som kom inn i konsernet ved
oppkjøp av Risavika Havn AS 01.01.19.			
		
I selskapsregnskapet er det behandlet slik at
selskapet har inngått avtale der en mottar flytende
rente og betaler fast rente. Selskapet resultatfører
aktive sikringsavtaler løpende mot sikrings

objektet i tråd med NRS 18. Finansielle eiendeler
og forpliktelser. Løpetiden på renteavtalene er
10 år, fra 02.05.2017 mens den rentebærende
gjelden i hovedsak forventes å forfalle senere.
Verdien av rentesikringsavtalen vises i noten til
Stavangerregionen Havn Eiendom AS og ikke
som en forpliktelse i balansen.

Selskapet har ikke garantiforpliktelser.

Åpne rentesikringsavtaler per 31.12.20:

SRH Eiendom Holding har gjeld på kr 345 000 som er sikret med følgende pant:
Selskap

Fast eiendom

Driftstilbehør

Beløp

Fastrente

Forfall

Markedsverdi 31.12

500 000

5,785 %

03.05.2027

-153 538

SRH Eiendom Holding AS

500 000

50 000

Rentesikringsavtale

Ekofiskvegen AS

500 000

50 000

Balanseført verdi per 31.12.19 i

0

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

0

Stavangerregionen Havn Eiendom AS

1 000 000

100 000

Urealisert tap i Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Stavangerregionen Havn Eiendom AS har gjeld på kr 491 520 som er sikret med følgende pant:

KONSERNREGNSKAPET
Oppkjøp av Risavika Havn AS 01.01.19 negativ verdi

Selskap
Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Fast eiendom
2 500 000

SRH Eiendom Holding AS
Ekofiskvegen AS
Stavangerregionen Havnedrift AS
Langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år i konsernet er kr 860 565.

500 000
1 000 000

-153 538

Driftstilbehør Kundefordringer

-140 500

Akkumulert nedskrivning fra 01.01.19

-17 030

20 000

20 000

Avskrivning av negativ verdi i 2020

-17 030

50 000

50 000

Sum negativ verdi konsernregnskapet 31.12.20

50 000

50 000

Virkelig verdi av renteskiringsavtalen pr 31.12.20

-153 538

Urealisert tap i konsernregnskapet pr 31.12.20

-47 098

-106 439

(Alle tall i hele tusen)

(Alle tall i hele tusen)
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Noter 37

Note 15 Egenkapital

Egenkapital pr 31.12.2019
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.2020

SRH IKS

SRH Konsernet

937 522

1 285 131

-4 500

38 237

933 022

1 323 368

Utdrag fra Miljøplan 2020–2023

(Alle tall i hele tusen)

Note 16 Eierforhold
SRH IKS er eid av 3 kommuner:		

Eierandel

Styremedlemmer
SRH IKS

Representantskapets
medlemmer

Stemmeandel
Representantskapet

Stavanger

81,9 %

4

3

6 stemmer

Sola

16,7 %

2

1

3 stemmer

1,4 %

1

1

2 stemmer

100 %

7

5

11 stemmer

Eierkommune

Randaberg
Sum

Representantskapets leder er fra Stavanger kommune i perioden 2020-2024.
Styrets leder i Stavangerregionen Havn IKS er fra Stavanger kommune i perioden 2020-2024.
Eierne jobber med ny selskapsavtale der endring i medlemmer og stemmeandeler kan forekomme.
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SRH skal tilby ren
energi på land og
ved kai

SRH skal vise bære
kraftig investeringsvilje

SRH skal bidra til
bærekraftig utvikling
der sjø møter land

SRH skal sette miljø
krav til all havnerelatert
virksomhet

SRH skal redusere
klimagassutslipp
i egen virksomhet
med 80 % innen 2030.

SRH skal bidra til
redusert avfall og
utslipp til sjø

SRH skal påvirke og lytte
til kunder, leverandører og
samarbeidspartnere for
å nå våre og eierkommunenes
miljømål

Stavangerregionen Havn støtter
FNs bærekraftsmål

Noter 39

KPMG AS
Forusparken 2
Postboks 57
4064 Stavanger

Revisors beretning

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til representantskapet i Stavangerregionen Havn IKS

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Kommer ny.
Konklusjon
Vi har revidert Stavangerregionen Havn IKS' årsregnskap som viser et overskudd i
selskapsregnskapet på kr 43 050 000 og et overskudd i konsernregnskapet på kr 82 253 000.
Årsregnskapet består av:
•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

•

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Stavangerregionen Havn IKS per 31. desember 2020 og av selskapets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

•

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Stavangerregionen Havn IKS per 31. desember 2020 og av konsernets resultater
og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Offices in:
KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

40

Årsrapport 2020 Stavangerregionen Havn IKS

Oslo
Alta
Arendal
Bergen
Bodø
Drammen

Elverum
Finnsnes
Hamar
Haugesund
Knarvik
Kristiansand

Mo i Rana
Molde
Skien
Sandefjord
Sandnessjøen
Stavanger

Stord
Straume
Tromsø
Trondheim
Tynset
Ålesund
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Revisors beretning - 2020
Stavangerregionen Havn IKS

Revisors beretning - 2020
Stavangerregionen Havn IKS

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke
fortsetter driften.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av internkontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
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•

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en
mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre
konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift.
Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig
at virksomheten vil bli avviklet.

42

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.
Kommer ny.

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
Kommer
ny.
for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

•

•

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Stavanger, 21. april 2021
KPMG AS

Mads Hermansen
Statsautorisert revisor
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Styret for SRH IKS
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Forslag til vedtak:
«Styret tar rapporten til orientering»

21.04.2021

Voteringsresultat:

Bakgrunn
Den administrative arbeidsgruppen (heretter gruppen), nedsatt av eierne, jobber med å lage revidert forslag
til ny selskapsavtale. Rådmennene i de tre eierkommunene har delegert dette arbeidet til gruppen som består
av: Bjørn Morten Hermansen (Stavanger kommune), Rune Veenstra (Sola kommune) og Per Blikra
(Randaberg kommune). Gruppen tok kontakt med administrasjonen i SRH sensommeren/høsten 2020 for å
få data/fakta knyttet til SRH konsernet.
I drøftelser med administrasjonen ble det bestilt en avtalt kontrollhandling fra KPMG (konsernets revisor), der
en skulle forsøke å allokere resultatregnskapet og balansen for 2019 til de ulike eierkommunene geografisk.
Rapporten skulle være en del av grunnlaget i arbeidet med ny selskapsavtale.
Saken
Administrasjonen i SRH, sammen med gruppen, hadde samtaler med KPMG knyttet til ønsker i
eierkommunene og mulighetene for å allokere tallene i årsrapporten 2019. Administrasjonen bidro med data
og fordelingsnøkler for å allokere tallene. En del av nøklene som ble brukt kommer fra utarbeidelsen av
skattemeldinger for selskapene i SRH konsernet. Dette er beskrevet i rapporten til KPMG som er vedlagt i
bilag 1.
Rapporten til KPMG ble levert i slutten av 2020 og oversendt gruppen. Administrasjonen og gruppen fikk en
gjennomgang av rapporten av KPMGs konsulenter 8. januar 2021.
Oppsummering
Rapporten gir et bilde av situasjonen på aktiviteten SRH konsern hadde i eierkommunene i 2019. Rapporten
er nå delt ut til politisk ledelse i eierkommunene og legges nå frem for styret til orientering.
Dersom styremedlemmene har spørsmål knyttet til denne saken, kan disse sendes i forkant av styremøtet
slik at administrasjonen og KPMG kan forberede svar.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik
Havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg
Bilag 1:

Avtalte kontrollhandlinger KPMG

2

Avtalte kontrollhandlinger
Stavanger
—
23. desember 2020

Rapport om faktiske funn

Til Stavangerregionen Havn IKS
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor, vedrørende Stavangerregionen Havn IKS' fordeling av
inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til eierkommunene for regnskapsåret 2019 spesifisert i vedlagte lister. Vårt oppdrag ble utført i
samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av fordelingen av nevnte
poster og oppsummeres som følger:

1. Vi har, basert på konsernregnskapet til Stavangerregionen Havn IKS, trukket ut regnskapstall som viser en oversikt over hva
havnene i Stavanger, Randaberg og Sola (heretter eierkommunene) genererer av inntekter og kostnader fordelt per kommune, og
hvilke eiendeler og gjeldsposter som kan allokeres til de ulike eierkommunene. Fordelingsnøkler for felleskostnader er utarbeidet av
ledelsen i Stavangerregionen Havn IKS, og vi har ikke vurdert rimeligheten av de anvendte fordelingsnøkler.
2. Omsetningstallene er videre spesifisert i følgende undergrupper basert på innspill fra ledelsen i Stavangerregionen Havn IKS:

▪ anløpsavgift
▪ kaivederlag
▪ varevederlag
▪ tjenesteleveranser
▪ ISPS-vederlag
▪ leieinntekter eiendommer
▪ andre driftsinntekter

3. Vi har, basert på samtaler med ledelsen, lagt inn enkelte forklaringer på de presenterte regnskapstallene

4. Rapporten er basert på en geografisk fordeling mellom eierkommunene og ikke den enkeltes kommunes eierandel i
Stavangerregionen Havn IKS
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Kilder
KPMG har benyttet følgende kilder i sitt arbeid:

▪ signerte selskapsregnskap for 2019 for selskapene Ekofiskvegen AS, SRH eiendom
holding AS (SRHEH), Stavangerregionen Havn Eiendom AS (SRHE),
Stavangerregionen Havnedrift AS (SRHD) og Stavangerregionen Havn IKS (SRH)
inkludert konsernregnskap
▪ Port IT-rapporter 2019 mottatt fra selskapet. Port IT er dokumentasjonssystemet
selskapet benytter for rapportering og dokumentasjon av inntekter fra havnedrift. Port IT
er en systemleverandør skreddersydd for maritim virksomhet.

▪ samtaler med selskapets administrasjon
▪ fordelingsnøkler utarbeidet av selskapets administrasjon

© 2020 KPMG AS, a Norwegian Limited Company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights
reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3

Fordelingsnøkler
Fordelingsnøklene for fordeling av felleskostnader er satt opp av ledelsen i
Stavangerregionen Havn IKS basert på følgende regler:

• Varekostnader =
((varekostnad undergruppe / totale varekostnader) * (inntekter undergruppe per
kommune / totale inntekter per undergruppe))

• Lønnskostnader =
((estimert tidsbruk per undergruppe * lønnskostnader) * (inntekter undergruppe
per kommune / totale inntekter per undergruppe)

• Andre driftskostnader =
[((andre driftskostnader undergruppe / totale andre driftskostnader) * (inntekter
undergruppe per kommune / totale inntekter per undergruppe) og ((andre
driftskostnader undergruppe / totale andre driftskostnader) * (andel
lønnskostnad)]

• Rentekostnader lån i SRH IKS =
(andel gjeld allokert til kommune / total gjeld) * totale rentekostnader
© 2020 KPMG AS, a Norwegian Limited Company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights
reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

4

Vi rapporterer våre
funn i de
etterfølgende
slides

Fordeling resultatposter på eierkommunene
Kommentarer (alle kronebeløp i hele 1000)
▪

▪

▪

▪

Når det gjelder punkt 1 på side 2, er
fordelingen illustrert i tabellen til høyre.
Oversikten viser utdrag fra
konsernregnskapet til Stavangerregionen
Havn IKS (2019) i venstre kolonne. Dette er
deretter fordelt på regnskapslinjenivå på den
enkelte kommunes andel basert på
fordelingsreglene som er forklart i
foregående slides.
Anløpsavgift er holdt separat på aggregert
nivå, da dette er selvkostbasert omsetning
som ikke naturlig hører hjemme i noen av
eierkommunene.
Ikke fordelte poster er residualposter som
ikke er fordelt på den enkelte eierkommune.
Inntekter på kr 534 i denne kolonnen er i all
hovedsak knyttet til gevinst ved salg av
driftsmidler.

Alle tall i hele 1.000

DRIFTSINNTEKTER
Anløpsavgift
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

Konsernregnskap
SRH IKS
4 329
212 413
216 742

Stavanger

Sola

Randaberg

Ikke
fordelt

4 329
51 821
51 821

141 010
141 010

19 048
19 048

2 696
3 824
2 224
3 242
11 986

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

4 225
9 934
6 734
8 370
29 263

8 460
12 613
34 121
14 724
69 919

DRIFTSRESULTAT

101 053

22 558

71 091

FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
Inntekter fra inv. i tilknyttede selskap
Annen finansinntekt
Renteinntekter
Sum finansinntekter

2 232
6 258
725
9 215

-

-

47
47

2 232
6 258
642
9 132

Rentekostnader
Sum finanskostnader

28 313
28 313

724
724

FINANSRESULTAT

-19 098

677 -

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

81 955

-

21 880

534
534

4 329

113
-

Sum
4 329
212 412
216 741

2 396
4 408

113

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

79

421

101 053

2 012

7 062 -

-

17
17

-

19
19

2 232
6 258
725
9 215

25 287
25 287

1 914
1 914

-

388
388

28 313
28 313

16 155 -

1 897

-

369 -

19 098

54 936

5 165

-

52

81 954
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Spesifikasjon resultatposter
Kommentarer
▪

Kaivederlag, varevederlag,
tjenesteleveranser og ISPS-vederlag er
fordelt ut fra Port IT.

▪

Leieinntekter eiendom er allokert til
eierkommunen hvor leieobjektet som
genererer inntektene, er lokalisert.

▪

Andre driftsinntekter er i all hovedsak
parkeringsinntekter.

▪

Ikke fordelte andre driftsinntekter vedrører i
all hovedsak gevinst avgang driftsmidler.

Alle tall i hele 1.000

DRIFTSINNTEKTER
Anløpsavgift
Salgsinntekter
Kaivederlag
Varevederlag
Tjenesteleveranser
ISPS-vederlag
Leieinntekter eiendom
Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum salgsinntekter
Sum driftsinntekter

Konsernregnskap
SRH IKS
4 329
212 413

Stavanger

Sola

Randaberg

Anløpsavgift

Ikke
fordelt

Sum

4 329
21 309
129
3 255
10 729
7 003
9 395

12 496
10 240
4 350
3 766
108 444
1 714

4 329
39 490
10 857
10 449
16 934
123 039
11 110
534
212 412
216 741

5 685
489
2 844
2 439
7 591
534

216 742

51 821

141 010

19 048
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Fordeling resultatposter på eierkommunene – varekostnad
Alle tall i hele 1.000

Kommentarer (alle kronebeløp i hele 1000)
•

•

•

Varekostnader som gjelder datterselskapet
Stavangerregionen Havnedrift AS, er fordelt i
tre undergrupper av kostnader. Disse er
tjenesteleveranser, ISPS og leiekostnad.
Omsetning per undergruppe er benyttet som
fordelingsnøkkel for å allokere varekostnaden
til den enkelte eierkommune. Disse utgjør
kr 12 948.

I tillegg til dette er varekostnader på kr 2 433
fra datterselskapet Stavangerregionen Havn
Eiendom AS i sin helhet allokert til Sola
kommune, da dette datterselskapet
utelukkende har virksomhet i denne
eierkommunen.

DRIFTSINNTEKTER
Anløpsavgift
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

Konsernregnskap
SRH IKS
4 329
212 413
216 742

Stavanger

Sola

Randaberg

141 010
141 010

19 048
19 048

2 696
3 824
2 224
3 242
11 986

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

4 225
9 934
6 734
8 370
29 263

8 460
12 613
34 121
14 724
69 919

DRIFTSRESULTAT

101 053

22 558

71 091

FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
Inntekter fra inv. i tilknyttede selskap
Annen finansinntekt
Renteinntekter
Sum finansinntekter

2 232
6 258
725
9 215

-

-

47
47

2 232
6 258
642
9 132

Rentekostnader
Sum finanskostnader

28 313
28 313

724
724

FINANSRESULTAT

-19 098

677 -

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

81 955

-

21 880

534
534

4 329

113
-

Sum
4 329
212 412
216 741

2 396
4 408

113

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

79

421

101 053

2 012

7 062 -

-

17
17

-

19
19

2 232
6 258
725
9 215

25 287
25 287

1 914
1 914

-

388
388

28 313
28 313

16 155 -

1 897

-

369 -

19 098

54 936

5 165

-

52

81 954

-

Sum inntekt knyttet
Stavanger Randaberg til type varekost
31 %
27 %
10 449
63 %
14 %
16 934
12 %
13 %
57 698
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Ikke
fordelt

4 329
51 821
51 821

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Type varekost
Sum VK
Sola
Tjenesteleveranser
6 824
42 %
ISPS
2 648
22 %
Leiekostnader
3 477
75 %
12 948

Anløpsavgift

8

Fordeling resultatposter på eierkommunene – lønnskostnader
Kommentarer
•

•

Det er to selskaper i konsernet som har
lønnskostnader, Stavangerregionen Havn IKS
og Stavangerregionen Havnedrift AS.
Lønnskostnader på totalnivå er gruppert i
undergrupper av aktiviteter og fordelt etter
estimert tidsforbruk for alle ansatte i samsvar
med fordelingsnøkkelen som er omtalt på
slide 4.

Alle tall i hele 1.000

DRIFTSINNTEKTER
Anløpsavgift
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

Konsernregnskap
SRH IKS
4 329
212 413
216 742

Stavanger

Sola

Randaberg

Ikke
fordelt

4 329
51 821
51 821

141 010
141 010

19 048
19 048

2 696
3 824
2 224
3 242
11 986

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

4 225
9 934
6 734
8 370
29 263

8 460
12 613
34 121
14 724
69 919

DRIFTSRESULTAT

101 053

22 558

71 091

FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
Inntekter fra inv. i tilknyttede selskap
Annen finansinntekt
Renteinntekter
Sum finansinntekter

2 232
6 258
725
9 215

-

-

47
47

2 232
6 258
642
9 132

Rentekostnader
Sum finanskostnader

28 313
28 313

724
724

FINANSRESULTAT

-19 098

677 -

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

81 955

-

21 880

534
534

4 329

113
-

Sum
4 329
212 412
216 741

2 396
4 408

113

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

79

421

101 053

2 012

7 062 -

-

17
17

-

19
19

2 232
6 258
725
9 215

25 287
25 287

1 914
1 914

-

388
388

28 313
28 313

16 155 -

1 897

-

369 -

19 098

54 936

5 165

-

52

81 954
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Fordeling resultatposter på eierkommunene – avskrivninger
Kommentarer
•

•

•

Avskrivninger er fordelt med utgangspunkt i
anleggsregistrene hvor avskrivningene er
fordelt basert på plassering av det enkelte
driftsmiddel.
En mindre del av avskrivningene er fordelt
basert på inntekt generert, da det er
driftsmidler som benyttes i alle kommunene.
Dette gjelder eksempelvis biler og
administrativt inventar.
Avskrivning av merverdier etter oppkjøp er
allokert til kommunen oppkjøpet vedrører.

Alle tall i hele 1.000

DRIFTSINNTEKTER
Anløpsavgift
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

Konsernregnskap
SRH IKS
4 329
212 413
216 742

Stavanger

Sola

Randaberg

Ikke
fordelt

4 329
51 821
51 821

141 010
141 010

19 048
19 048

2 696
3 824
2 224
3 242
11 986

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

4 225
9 934
6 734
8 370
29 263

8 460
12 613
34 121
14 724
69 919

DRIFTSRESULTAT

101 053

22 558

71 091

FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
Inntekter fra inv. i tilknyttede selskap
Annen finansinntekt
Renteinntekter
Sum finansinntekter

2 232
6 258
725
9 215

-

-

47
47

2 232
6 258
642
9 132

Rentekostnader
Sum finanskostnader

28 313
28 313

724
724

FINANSRESULTAT

-19 098

677 -

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

81 955

-

21 880

534
534

4 329

113
-

Sum
4 329
212 412
216 741

2 396
4 408

113

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

79

421

101 053

2 012

7 062 -

-

17
17

-

19
19

2 232
6 258
725
9 215

25 287
25 287

1 914
1 914

-

388
388

28 313
28 313

16 155 -

1 897

-

369 -

19 098

54 936

5 165

-

52

81 954
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Fordeling resultatposter på eierkommunene –
andre driftskostnader
Kommentarer (alle kronebeløp i hele 1000)
•

•

Eksterne andre driftskostnader i selskapet
Stavangerregionen Havnedrift AS og
Stavangerregionen Havn IKS er på totalnivå
(selskapsnivå) fordelt ut på forretningsområder
basert på fordelingsprinsipp anvendt ved
utarbeidelse av skattemelding for selskapet.
Allokering til den enkelte kommune er i sin tur
basert på fordelingsnøkkel omsetning per
forretningsområde eller lønnskostnader per
kommune som vist på slide 4.

•

Totalt er det foretatt fordeling av kr 26 562 ut
fra dette prinsippet.

•

Andre driftskostnader i selskapene
Ekofiskvegen AS, SRH Eiendom Holding AS og
Stavangerregionen Havn Eiendom AS er i sin
helhet allokert til Sola kommune. Andre
driftskostnader knyttet til disse selskapene
utgjør kr 2 143.

•

Alle tall i hele 1.000

DRIFTSINNTEKTER
Anløpsavgift
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

Konsernregnskap
SRH IKS
4 329
212 413
216 742

Stavanger

Sola

Randaberg

Anløpsavgift

Ikke
fordelt

4 329
51 821
51 821

141 010
141 010

19 048
19 048

2 696
3 824
2 224
3 242
11 986

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

4 225
9 934
6 734
8 370
29 263

8 460
12 613
34 121
14 724
69 919

DRIFTSRESULTAT

101 053

22 558

71 091

FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
Inntekter fra inv. i tilknyttede selskap
Annen finansinntekt
Renteinntekter
Sum finansinntekter

2 232
6 258
725
9 215

-

-

47
47

2 232
6 258
642
9 132

Rentekostnader
Sum finanskostnader

28 313
28 313

724
724

FINANSRESULTAT

-19 098

677 -

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

81 955

-

21 880

534
534

4 329

113
-

4 329
212 412
216 741

2 396
4 408

113

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

79

421

101 053

2 012

7 062 -

-

17
17

-

19
19

2 232
6 258
725
9 215

25 287
25 287

1 914
1 914

-

388
388

28 313
28 313

16 155 -

1 897

-

369 -

19 098

54 936

5 165

-

52

81 954

-

Andre driftskostnader per eierkommune er
redusert forholdsmessig for sin andel av
kostnader knyttet til anløpsavgift (selvkost)
samlet kr 2 396.
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Fordeling resultatposter på eierkommunene – inntekter fra
investering i tilknyttede selskap, finansinntekter og renteinntekter
Kommentarer
•

•
•

•

Innntekt fra investering i tilknyttede selskaper
er inntekter fra WestPort AS som i
konsernregnskapet innregnes etter
egenkapitalmetoden.
WestPort AS driver sin aktivitet i Sola
kommune.
Annen finansinntekt er inntektsføring av
avsetning knyttet til salg av eiendommer og
tomter i Sola kommune. Denne posten er en
engangseffekt.
Renteinntekter i Stavangerregionen Havn IKS
er fordelt forholdsmessig på eierkommunene
basert på driftsinntekter. Øvrige renteinntekter
er allokert til Sola kommune.

Alle tall i hele 1.000

DRIFTSINNTEKTER
Anløpsavgift
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

Konsernregnskap
SRH IKS
4 329
212 413
216 742

Stavanger

Sola

Randaberg

Ikke
fordelt

4 329
51 821
51 821

141 010
141 010

19 048
19 048

2 696
3 824
2 224
3 242
11 986

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

4 225
9 934
6 734
8 370
29 263

8 460
12 613
34 121
14 724
69 919

DRIFTSRESULTAT

101 053

22 558

71 091

FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
Inntekter fra inv. i tilknyttede selskap
Annen finansinntekt
Renteinntekter
Sum finansinntekter

2 232
6 258
725
9 215

-

-

47
47

2 232
6 258
642
9 132

Rentekostnader
Sum finanskostnader

28 313
28 313

724
724

FINANSRESULTAT

-19 098

677 -

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

81 955

-

21 880

534
534

4 329

113
-

Sum
4 329
212 412
216 741

2 396
4 408

113

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

79

421

101 053

2 012

7 062 -

-

17
17

-

19
19

2 232
6 258
725
9 215

25 287
25 287

1 914
1 914

-

388
388

28 313
28 313

16 155 -

1 897

-

369 -

19 098

54 936

5 165

-

52

81 954
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Fordeling resultatposter på eierkommunene – rentekostnader
Kommentarer (alle kronebeløp i hele 1000)
•

•

•

Ekstern finansiering i Stavangerregionen Havn
IKS utgjør per 31.12.2019 cirka kr 218 000 og
består av 10 separate låneengasjement med lik
rentesats.
Det er for regnskapsåret 2019 kostnadsført
cirka kr 4 300 i rentekostnader på de
ovennevnte lån.
Administrasjonen har gjennomgått historiske
låneopptak og fordelt dette ut til formål per
kommune med følgende fordeling:
• Stavanger kommune 17 % (kr 724`),
• Randaberg kommune 44 % (kr 1 914`)
• Sola kommune 39 % (kr 1 678`)

•

•

Øvrig ekstern rentekostnad inkludert
kostnader knyttet til rentebytteavtale knytter
seg til investeringer i Sola kommune og utgjør
kr 23 609

Alle tall i hele 1.000

DRIFTSINNTEKTER
Anløpsavgift
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

Konsernregnskap
SRH IKS
4 329
212 413
216 742

Stavanger

Sola

Randaberg

Anløpsavgift

Ikke
fordelt

4 329
51 821
51 821

141 010
141 010

19 048
19 048

2 696
3 824
2 224
3 242
11 986

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

4 225
9 934
6 734
8 370
29 263

8 460
12 613
34 121
14 724
69 919

DRIFTSRESULTAT

101 053

22 558

71 091

FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
Inntekter fra inv. i tilknyttede selskap
Annen finansinntekt
Renteinntekter
Sum finansinntekter

2 232
6 258
725
9 215

-

-

47
47

2 232
6 258
642
9 132

Rentekostnader
Sum finanskostnader

28 313
28 313

724
724

FINANSRESULTAT

-19 098

677 -

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

81 955

-

21 880

534
534

4 329

113
-

4 329
212 412
216 741

2 396
4 408

113

15 382
28 496
43 079
28 732
115 689

79

421

101 053

2 012

7 062 -

-

17
17

-

19
19

2 232
6 258
725
9 215

25 287
25 287

1 914
1 914

-

388
388

28 313
28 313

16 155 -

1 897

-

369 -

19 098

54 936

5 165

-

52

81 954

-

Innregnet negativ renteswap reduserer
renekostnader og for 2019 utgjør dette
kr 17 030
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Fordeling balansepostene på eierkommunene – eiendeler
Kommentarer

Alle tall i hele 1.000

▪

Varige driftsmidler er fordelt i
undergruppene tomter/eiendommer,
bygninger, kaier og biler maskiner og anlegg
i tråd med konsernregnskapet.

EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Utsatt Skattefordel
Sum immatrielle eiendeler

▪

Fordeling per kommune er basert på
eiendelens lokasjon.

▪

Merverdier som følge av historiske oppkjøp
er allokert til det enkelte driftsmiddel i den
aktuelle kommune basert på historiske
kjøpsprisallokeringer i konsernregnskapet.

Varige driftsmidler
Tomter/eiendommer
Bygninger
Kaier
Biler, maskiner og anlegg
Sum varige driftsmidler

▪

Investeringer i tilknyttede selskap relaterer
seg til Risavika eiendom AS (20 % eierandel)
og West Port AS (33,3 % eierandel).

▪

Investeringene er innregnet og presentert her
etter egenkapitalmetoden.

▪

Begge de tilknyttede investeringene har sin
aktivitet i Sola kommune, og eierpostene er
allokert til denne kommunen

▪

Fordelingen er basert på balanseførte verdier
som vil kunne avvike betydelig fra virkelig
verdi på enkelte eiendeler. I rapporten er det
ikke foretatt noen vurdering av virkelige
verdier

Konsernregnskap
SRH IKS

Stavanger

Sola

Randaberg

Ikke
fordelt

Sum

650
650

0
0

0
0

0
0

650
650

650
650

1 367 300
460 343
611 158
54 750
2 493 551

24 009
60 064
104 875
14 676
203 625

1 338 786
399 819
367 627
31 016
2 137 248

4 505
460
138 656
9 058
152 678

0
0
0
0
0

1 367 300
460 343
611 158
54 749
2 493 551

987
0
7 284
8 271

0
0
0
0

0
0
7 284
7 284

0
0
0
0

987
0
987

987
0
7 284
8 271

0
394
394

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
394
394

0
394
394

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Fordring mot konsernselskap
Andre fordringer
Sum fordringer

47 329
0
10 794
58 123

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

47 329
0
10 794
58 123

47 329
0
10 794
58 123

Betalingsmidler
Betalingsmidler
Sum betalingsmidler

2 934
2 934

0
0

0
0

0
0

2 934
2 934

2 934
2 934

2 563 924

203 625

2 144 532

152 678

63 090

2 563 924

Finansielle anleggsmidler
KLP egenkapitalinnskudd
Investering i datterselskap
Investering i tilknyttede selskap
Sum Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer
Pensjonsmidler
Langsiktig fordring
Sum andre fordringer

SUM EIENDELER
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Fordeling balansepostene på eierkommunene – gjeld
Kommentarer (alle kronebeløp i hele 1000)

Alle tall i hele 1.000

▪

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Selskapskapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

Ekstern finansiering i Stavangerregionen
Havn IKS utgjør per 31.12.2019 cirka kr
218 000 og består av 10 separate
låneengasjement med lik rentesats.

▪

Ledelsen har gjennomgått historiske
låneopptak og fordelt dette ut til formål per
kommune med følgende fordeling:
▪

Stavanger kommune kr 36 500 (17 %)

▪

Randaberg kommune kr 96 600 (44 %)

▪
▪

Sola kommune kr 84 700 (39 %)
Resterende gjeld er allokertSola kommune
via Stavangerregionen Havn Eiendom AS og
SRH Eiendom Holding AS. Dette inkluderer
rentebytteavtale

Konsernregnskap
SRH IKS

Annen avsetning
Utsatt skatteforpliktelse
Andre avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum andre avsetninger
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Gjeld mot konsernselskap
Skyldige offentlige avgifter
Betalbar skatt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Stavanger

Sola

Randaberg

Ikke
fordelt

Sum

491 364
793 767
1 285 131

-

-

-

491 364
793 767
1 285 131

491 364
793 767
1 285 131

20 072
2 660
22 732

-

-

-

20 072
2 660
22 732

20 072
2 660
22 732

96 627
96 627

-

-

3 831
7 256
10 311
505
40 984
62 887

3 831
7 256
10 311
505
40 984
62 887

1 193 174
1 193 174

3 831
7 256
10 311
505
40 984
62 887

36 540
36 540

-

1 060 006
1 060 006

-

1 193 174
1 193 174

Sum gjeld

1 278 793

36 540

1 060 006

96 627

85 619

1 278 793

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

2 563 924

36 540

1 060 006

96 627

1 370 750

2 563 923
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Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene,
gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at fordelingen ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med
revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i slide 2 i denne rapporten, og til deres informasjon og skal ikke
brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor, og omfatter ikke regnskapene for
Stavangerregionen Havn IKS som helhet.

Stavanger, 23. desember 2020
KPMG AS

Mads Hermansen
statsautorisert revisor
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SAK NR.:
20/21
MØTEDATO: 21.04.2021
Til styret for SRH IKS
Arkiv:

2021/3

Saksbeh.:
ME
Innstill. dato: 12.04.2021

Kundeundersøkelse 2020
Saken behandles i følgende utvalg:
Styret for SRH IKS

Forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Sak nr.: Møtedato:
20/21

21.04.2021

Voteringsresultat:

Bakgrunn
I SRH sin Strategiplan under hovedmål «Hvem» er et av delmålene å dra nytte av jevnlige
kundeundersøkelser. Første undersøkelse ble gjennomført i 2019, og ble basert på en plattform for
jevnlige undersøkelser fremover for å se og måle utviklingen på forskjellige områder.
Markedsføringshuset AS har siden 1998 befestet sin posisjon som et ledende analyse- og
rådgivningsmiljø i regionen, og ble i 2019 engasjert til bistand og gjennomføring av
kundeundersøkelser. De har i 2021 endret firmanavn til Innsikt AS og leverer i dag et enklere
fulldigitalt oppsett slik at resultater fra undersøkelser er lett tilgjengelig og søkbart.
Kundeundersøkelsen gjennomføres i tett samarbeid med SRH. Spørsmålene blir utarbeidet i
fellesskap og kategorisert etter kunde- og stillingsnivå slik at den blir mer spisset og relevant for hver
enkelt respondent. Utsendelsene går via epost med direkte invitasjon fra SRH til undersøkelsen, med
oppfølging underveis for å sikre mest mulig respondenter.
Det elektroniske spørreskjemaet har mest mulig likt innhold fra gang til gang slik at en lettere kan
måle utviklingen. Innholdet er basert på Innsikt sine anbefalinger, forankret i SRH sin strategi og har
denne gang fått større fokus på målene i SRH sin miljøplan.
Undersøkelsen er på 1 til 1 nivå og gir godt grunnlag på ønsker og behov i fremtidige møter, i tillegg
til å danne et bilde på kommende endringer og potensielle investeringer.
Kundeundersøkelsen
Første undersøkelse ga organisasjonen et meget godt resultat. En slik posisjon vil alltid være
utfordrende å beholde, men undersøkelsen for 2020 oppnådde et tilnærmet likt resultat og hadde i
tillegg en økning på enkelte viktige kriterier.
Et utdrag av resultatene er som følger:


Svært høy tilfredshet alt i alt – opp to poeng til 85 poeng.



83% av kundene er «grønne» godt fornøyde.



Produksjonsstyrkeviser fin utvikling. Kundene opplever bedre betingelser, løsninger og
gjennomføringsevne.



Relasjonsstyrke øker med 2 poeng – fin utvikling på mange områder. Påliteligheten er helt i
toppsjiktet. Kompetansen øker og kundene opplever bedre behovsforståelse.



Merkevareegenskapene øker – er på et nivå som tilsier en sterk merkevare.



Kunder ønsker mer initiativ/proaktivitet

Resultatet av kundeundersøkelsen presenteres internt og er en fin feedback til ansatte da
organisasjonen har en utstrakt kundekontakt i flere ledd, alt fra daglig service fra fagarbeidere til
strategiske møter med større konsern. Kundefeedback på 1 til 1 nivå blir gjennomgått med hver
enkelt ansvarlig slik at en er ytterligere forberedt på å møte kundens behov fremover.
Havnedirektør og forretningsutvikler har tilgang til den digitale plattformen, og forretningsutvikler
følger opp organisasjonen internt.
Innsikt gir i tillegg en kundetilfredshet rating i form av en kommuniserbar vignett som valgfritt kan
publiseres på digitale flater og presentasjoner.

Oppsummering
SRH er meget godt fornøyd med arbeidet som ligger bak et så godt resultat. Organisasjonen oppnår
blant annet en score der «89% av alle kunder ønsker å anbefale oss som samarbeidspartner», som
oppsummert er noe av det viktigste en kunde kan si. SRH oppnår trippel A (AAA) i kundetilfredshet
rating som plassere SRH i toppsjiktet ifølge Innsikt AS.

Stavangerregionen Havn IKS
Merete Eik
Havnedirektør

SAK NR.:
21/21
MØTEDATO: 21.04.2021
Til styret for SRH IKS
Arkiv:
2021/3
Saksbeh.:
DM
Innstill. dato: 13.04.2021
Utvidelse av tilbud til fritidsbåter i Vågen
Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.: Møtedato:

Voteringsresultat:

Styret for SRH IKS
Styret for SRH IKS
Styret for SRH IKS

61/20
03/21
21/21

Orienterings- og vedtakssak
Orientering

07.12.2020
24.02.2021
21.04.2021

Forslag til vedtak:
«Basert på anbefalingen i ROS-analyse om utvidelse av småbåthavn i indre Vågen, godkjenner
styret alternativ tre for å utvide tilbudet til fritidsbåter i Vågen gjestehavn»

Bakgrunn
Styret fikk i desember 2020, i sak 61/20, fremlagt ulike alternativer ifm. utvidelse av gjestehavn i indre
Vågen. Et delvedtak i saken var at SRH i februar 2021 skulle fremme saken på ny for endelig
avgjørelse av hvilket alternativ som skal gjennomføres. I påfølgende møte i representantskapet i
desember 2020, hvor saken også ble drøftet, kom det innspill om at det bør gjennomføres en risikoog sårbarhetsanalyse (ROS) før endelig beslutning om en utvidelse. En småbåthavn, tett på utelivet i
Stavanger, har tidligere medført uønskede hendelser.
I sak 03/21 ble det orientert om at SRH hadde igangsatt en prosess med å få utarbeidet en ROS som
ville danne et beslutningsgrunnlag for utvidelse av småbåthavnen og at saken skulle fremlegges
styret i april for endelig beslutning. Parallelt med ROS, utarbeidet SRH en uforpliktende
prisforespørsel for diverse innkjøp knyttet til en eventuell utvidelse. Dette for å ivareta SRHs mulighet
til å raskt kunne sette i stand det utvidede tilbudet selv om en beslutning av alternativene ble
forskjøvet i tid.

Saken
Som styret tidligere er orientert om, har SRH vurdert tre alternativer for en utvidelse av Vågen
gjestehavn. Det ble i medio mars gjennomført en ROS med deltakere fra brann, politi, helse, los,
Stavanger kommune og SRH. I ROSen, som er vedlagt som bilag 1, ble det identifisert 16 uønskede
hendelser som vil kunne ha negative konsekvenser.
Nedenfor fremkommer de tre ulike alternativene som er blitt vurdert:

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Utbyggingsløsningene alternativ 1 og 2 vurderes generelt til å innebære høyere risiko enn alternativ
3, når det gjelder utilsiktede konsekvenser for personsikkerhet. Dette er primært knyttet til at de to
førstnevnte alternativene medfører en større kapasitetsøkning i havnen enn alternativ 3 og dermed
flere personer i båtene.

2

Når det gjelder konsekvensene for omgivelsene, vil alternativene 1 og 2, som gir økt kapasitet og
dermed mer folk i gjestehavna, øke sannsynligheten for støy, bråk og fyll, spesielt i helgene.
Som det fremkommer av «Forskjeller mellom alternativene» i rapporten utpeker alternativ 1 og 2 seg
på 10 av 16 punkter av uønskede hendelser. Til sammenligner utpeker alternativ 3 seg kun på 1 av
disse 16 punktene.
Når det gjelder pkt. 7 som beskriver følgende uønsket hendelse; «Forsinket anløp/avgang av
cruiseskip som følge av fritidsbåter på Skagenkaien» blir dette ivaretatt med tett oppfølging fra
personell fra SRH. Med en forsvarlig bemanning fra havnens side ved ankomst/avgang av
cruisefartøy, vil en sikre at cruiseanløp ikke forsinkes ved anløp/avgang havn.
Videre fremkommer det i rapporten at det er uønsket med flere enn to båter på utsiden av hverandre.
SRH vil innføre flere tiltak for å unngå dette. Bla. planlegges det for at retningslinjer rundt forholdet
skal fremkomme i betalingsløsningen, i tillegg til at informasjonsskilter vil monteres i gjestehavnen.
SRH jobber allerede med flere sikkerhetstiltak for å trygge personsikkerheten i havnen. Det monteres
i disse dager nye redningsstiger som er malte i signalgul farge, samt ny løsning for å lyssette
redningsstigene, slik at de blir godt synlige i mørket. Rogaland Brann og Redning har bistått SRH i
utvelgelse av belysning til redningsstigene. SRH er også i god dialog med Stavanger Kommune
angående bedre belysning langs kailinjene i Stavanger indre havn.

Oppsummering
For å ivareta personsikkerheten i Vågen gjestehavn anbefaler SRH at det jobbes videre med
alternativ 3, da dette alternativet fremstår som den tryggeste løsningen.
Kapasiteten økes fra 18 til 29 stk. 20-fots fritidsfartøy. Når Skagenkaien, nord for flytebryggene
benyttes, økes kapasiteten til ca 40 plasser.
I praksis vil dette innebære at det frigjøres plass sør på Strandkaien ved at ett veteranskip flyttes. Ett
veteranskip kan fortsatt bli liggende på Strandkaien utenfor havnekontoret, mens det andre
veteranskip flyttes til Skagenkaien. De dagene SRH forventer cruiseskip til Skagenkaien, må
veteranskipet flyttes til alternativ kaiplass.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik

Dag Matre

Havnedirektør

Maritim sjef
Saksbehandler

Vedlegg:
Bilag 1:

ROS- analyse gjestehavn indre Vågen
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Stavanger Havn – ROSanalyse utvidelse av
gjestehavn Indre Vågen
Fremgangsmåte og resultater
Versjon 01
Vedlegg sak 21 - Bilag 1

PREPARED.

Sammendrag
Stavangerregionen Havn (SRH) vurderer å utvide kapasiteten til fritidsbåter i Indre Vågen. Det er nå utarbeidet tre alternative utbyggingsløsninger for å øke kapasiteten,
og SRH har bedt Proactima om å bistå i å gjennomføre en ROS-analyse for å vurdere om de alternative utbyggingsløsningene har noen utilsiktede konsekvenser ift
personsikkerhet (fall fra kai, drukning, brann i båt), omgivelsene (støy, bråk, fyll, +++) eller havnedriften (bruk av kaiarealet), og identifisere ekstra tiltak som evt bør
iverksette for å begrense de negative konsekvensene.
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra risikoanalysen gjennomført 17.mars 2021, med deltakere fra brann, politi, helse, los, Stavanger kommune og
Stavangerregionen Havn. Det ble identifisert 16 uønskede hendelser som vil ha negative konsekvenser.
Alternativ 1 og 2 vurderes generelt til å innebære høyere risiko enn alternativ 3 for de alternative utbyggingsløsningene når det gjelder utilsiktede konsekvenser for
personsikkerhet, men dette er primært knyttet til at de to førstnevnte alternativene medfører en større kapasitetsøkning i havnen enn alternativ 3 og dermed flere
personer i båtene. Når det gjelder konsekvensene for omgivelsen så vil alternativene 1 og 2, som gir økt kapasitet og dermed mer folk i gjestehavna, øke sannsynligheten
for støy, bråk og fyll. Dette kan i noe grad håndteres ved bruk av vektere. Konsekvenser for resten av havnedriften anses som små med utvidelsen av gjestehavnen.
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Introduksjon
Bakgrunn:
Stavangerregionen Havn (SRH) vurderer å utvide kapasiteten
til fritidsbåter i Indre Vågen. I denne del av havnen er det også
nyttetrafikk med hurtigbåter i rute og charter, samt
veteranskipene som ligger til Strandkaien. Cruiseskip benytter
også Skagenkaien og Strandkaien. I tillegg er det i dette
området mye trafikk og mennesker som beveger seg til og fra
uteplasser/ kontor/ butikker, til alle døgnets tider, og det er
ekstra mye publikum tilstede i området ifm. gjennomføring av
festivaler/konserter.
Det er nå utarbeidet tre alternative utbyggingsløsninger for å
øke kapasiteten, og SRH har bedt Proactima om å bistå i å
gjennomføre en ROS-analyse for å vurdere om de alternative
utbyggingsløsningene har noen utilsiktede konsekvenser.
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra risikoanalysen
gjennomført 17.mars 2021 (3 timer), med deltakere fra brann,
politi, helse, los, Stavanger kommune og Stavanger havn.
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Deltakere i analysemøtet
John Petter Strand

Dagfinn Mong

Politi

Los

Odd Bjørn Bekkeheien
Jan Reidar Vareberg
Dag Matre
Fredrik Skarbøvik
Arvid B. Nygaard
Merete Eik (deler av møtet)

Brann
Ståle Fjellberg
Knut Erik Reinsnos

Proactima
Rune Sjursen
Willy Røed

Havn

Helse

Kommune
Morten Falkeid
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Thomas Hebo
Trygve Petter Nilsen

Alternative
utbyggingsløsninger og tiltak

PREPARED.

Eksisterende plassering av flytebrygger

proactima.com

Gjestehavn - Alternativ 1

proactima.com

Tekst hentet fra «Sak 61 Utvidelse av tilbud til fritidsbåter i Vågen (Til styret for SRH IKS)»

Gjestehavn – Alternativ 2

Tekst hentet fra «Sak 61 Utvidelse av tilbud til fritidsbåter i Vågen (Til styret for SRH IKS)»
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Gjestehavn - Alternativ 3

Tekst hentet fra «Sak 61 Utvidelse av tilbud til fritidsbåter i Vågen (Til styret for SRH IKS)»
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Tiltak uavhengig av alternativene

Tekst hentet fra «Sak 61 Utvidelse av tilbud til fritidsbåter i Vågen (Til styret for SRH IKS)»
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Formål og metode

PREPARED.

Formål
SRH ønsker at det nå gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å vurdere om
de alternative utbyggingsløsningene har noen
utilsiktede konsekvenser for personsikkerhet (fall
fra kai, drukning, brann i båt), omgivelsene (støy,
bråk, fyll, +++) eller havnedriften (bruk av
kaiarealet), og identifisere ekstra tiltak som evt bør
iverksette for å begrense de negative
konsekvensene.
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Avgrensninger
•
•
•

•

Dekker ikke utbyggingsfasen av
gjestehavnen
Hendelser knyttet til Børevigå
gjestehavn dekkes ikke
Begrenser konsekvenser til
personsikkerhet, omgivelser og
havnedrift.
Fysisk avgrensning til Indre Vågen og
aktiviteter som skjer i dette området
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Modell for analyse av risiko
FØR
Mennesker
Organisasjon

ETTER

Sannsynlighetsreduserende
barrierer

Villet handling
Utstyr
System

proactima.com

Konsekvensreduserende
barrierer

Mennesker
(personskade)
Omgivelser

Uønsket
hendelse

Havnedrift

Konsekvenskategorier
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Kategori

Personskade

Omgivelsene

Havnedriften

1

Ubetydelig

Mindre skade, ingen helseeffekt

Ubetydelig støy/lukt/forsøpling/osv.

Fritidsbåter hindrer i ubetydelig grad
nyttetrafikk/cruisetrafikk i å legge
til/gå fra kai osv.

2

Mindre alvorlig

Skade med fravær, kortvarig
helseeffekt, men legebehandling
kreves

Mindre alvorlig
støy/lukt/forsøpling/osv.

Fritidsbåter hindrer i mindre grad
nyttetrafikk/cruisetrafikk i å legge
til/gå fra kai osv.

3

Alvorlig

Alvorlig skade med permanent
helseeffekt

Generende støy/lukt/forsøpling/osv.
Gjestehavnen får et negativt rykte
lokalt.

Fritidsbåter hindrer i stor grad
nyttetrafikk/cruisetrafikk i å legge
til/gå fra kai osv.
Nyttetrafikk/cruisetrafikk får ikke
legge til/gå fra kai osv.

Cruisenæringen ønsker ikke å benytte
Stavanger havn til anløp

4

Svært alvorlig

En til tre døde

Generende støy/lukt/forsøpling/osv.
Gjestehavnen får et negativt rykte
nasjonalt. Hendelse i havnen (f.eks
brann) uten spredning.

5

Katastrofalt

Flere enn tre døde

Hendelse i havnen (f.eks brann) som
sprer seg til andre båter/bygg

Sannsynlighetskategorier
Kategori
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Frekvens

1 Svært lav

< 1 x per 1000 år

2 Lav

1 x per 100 – 1000år

3 Middels

1 x per 10 – 100år

4 Høy

1 x per 1 – 10 år

5 Svært høy

>1 x per år

Kommentar
Har aldri hørt om lignende hendelser (nærmest «utenkelig»)
Har hørt om lignende hendelser i Norge eller utlandet

Hendelser som har skjedd i selskapet eller hos andre
Hendelser som har skjedd flere ganger i eget eller andres selskap
Hendelser som skjer ofte / svært ofte i eget / andres selskap

Kunnskapsstyrke
Kunnskapsstyrken vurderes som Høy hvis alle følgende betingelser er oppfylt:

•
•
•
•

Antagelsene som er gjort er realistiske
Risikovurderingen er basert på relevante data og erfaringer
Hendelsen/fenomenet som analyseres er godt forstått
Det er enighet blant ekspertene som deltar i vurderingen

I motsatt fall vurderes kunnskapsstyrken som Lav.
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Metode
1) Presentasjon av alternative utbyggingsløsninger
2) Identifisere uønskede hendelser – aktivitet/område
•
•

Brainstorming – ulike faginstanser (runde rundt bordet)
Sjekkliste

3) Risikovurdering uønskede hendelser
4) Oppsummerende vurdering av alternativene (ble gjort i etterkant)

Utvelgelseskriterier:
• Hendelser som kan være med å påvirke valg
av utbyggingsløsning
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Identifisere uønskede hendelser
Alternativ 1
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Alternativ 2

Alternativ 3

Sjekkliste benyttet ved brainstorming om uønskede hendelser
•

Normal drift
•
•

•
•
•
•
•

Ukedag
Helg

Festival/cruisetrafikk
Årstider – sommer/høst/vinter/vår
Værforhold – sterk vind, strøm
Aktiviteter i området
Andre eksterne hendelser der alternativene gjør en forskjell
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Resultat

PREPARED.

Risikobilde personskade
Uønskede hendelser*:
4: Fall i sjø mellom båter og mellom brygge og båt.
2: Skade på person når politi/brann skal hente person i båt ved ordensforstyrrelse i båt eller brann i båt.
1: Vanskelig evakuering av pasient fra båt (helse).
13: Samtidige hendelser havn, båt, utested.

Svært
høy >1 x
per år

Høy
1 x per 110 år

Sannsynlighet

Forslag risikoreduserende tiltak (hendelser de påvirker i parentes):
• Unngå at båtene legger seg utenfor hverandre (maksimalt to i bredden).
Håndheves med skilt/ sommervikar på dagtid (4, 2, 1).
• Stiger lett tilgjengelig (4).
• Belysning og merking av stiger (4).
• Belysning av havneområdet som lyser havnen godt opp. Eventuelt LEDlys i sjøen mellom brygge og båt (4).
• Legge til rette for gode siktlinjer ved design/planlegging (4).
• Tilstedeværelse politi (2).
• Vektertjeneste på kvelden etter at sommervikar har gått hjem (2).
• Innhente erfaring fra Sildajazzen (1, men også andre hendelser).
• Utriggere (urealistisk alternativ pga. opp- og nedrigging hver sesong) (1).
• Økt tilstedeværelse i havneområdet for nødetatene (13).

Middels
1 x per
10-100 år

Lav
1 x 1001000 år

Svært
Lav
<1 x per
1000 år

Mindre skade,
ingen helseeffekt
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Skade med
fravær

Alvorlig skade

En til tre døde

Konsekvenskategori personskade

Flere enn tre
døde

*Se vedlegg «Analyselogg» for detaljerte vurderinger

Risikobilde omgivelser
Uønskede hendelser*:
3: Betydelig økning i fyll, bråk, støy, personskade, forsøpling osv. i
havneområdet.
8: Fritidsbåt som synker.
6: Brann i fritidsbåt som sprer seg til annen båt.
12: Kloakkutslipp fra fritidsbåter.
5: Brann i fritidsbåt som ikke sprer seg.

Svært
høy >1 x
per år

Høy
1 x per 110 år

Sannsynlighet

Forslag risikoreduserende tiltak (hendelser de påvirker i parentes):
• Unngå at båtene legger seg utenfor hverandre (maksimalt to i bredden).
Håndheves med skilt/ sommervikar på dagtid (3, 6, 5).
• Sommervikar kan informere båtturister (for eksempel småbarnsfamilier)
om at det må påregnes støy og at det vil være mindre støy i Børevigå (3).
• Slokkeutstyr tilgjengelig langs havnen (6, 5).
• Vekterordning (6, 5, men også andre hendelser som fyll/bråk etc.).
• Kapasitet for å slepe ut båten som brenner (6).
• "Lommer" mellom båtene som gir lettere tilgang til båten som brenner (6).
• Større avstand mellom flytebryggene for å sikre at brannbåten kan
komme inn (6).

Middels
1 x per
10-100 år

Lav
1 x 1001000 år

Svært
Lav
<1 x per
1000 år

Ubetydelig
støy/lukt/
forsøpling/osv.
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Mindre alvorlig
støy/lukt/
forsøpling/osv.

Generende
støy/ lukt/
forsøpling/osv.
Negativt rykte
lokalt.

Gjestehavnen
får et negativt
rykte
nasjonalt.

Konsekvenskategori omgivelser

Hendelse
(brann) sprer
seg til andre
båter/bygg

*Se vedlegg «Analyselogg» for detaljerte vurderinger

Risikobilde havnedrift
Uønskede hendelser*:
11: Skade på fritidsbåt ved avgang av cruiseskip.
10: Konflikt mellom nyttetrafikk/cruiseskip og fritidsbåter. Vanskelig
manøvrering i havneområdet.
7: Forsinket anløp av cruiseskip som følge av fritidsbåter på Skagenkaien.
9: Betydelig økt belastning/ merarbeid for havnens personell.

Svært
høy >1 x
per år

Høy
1 x per 110 år

Sannsynlighet

Forslag risikoreduserende tiltak (hendelser de påvirker i parentes):
• Utriggere (urealistisk alternativ pga. opp- og nedrigging hver sesong) (7).
• Ved alternativ 3, følge opp ekstra tett fra Stavanger Havn (7).

Middels
1 x per
10-100 år

Lav
1 x 1001000 år

Svært
Lav
<1 x per
1000 år
Fritidsbåter
hindrer i
ubetydelig grad
nyttetrafikk/cruis
etrafikk i å legge
til/gå fra kai osv.
.
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Fritidsbåter
hindrer i mindre
grad
nyttetrafikk/cruis
etrafikk i å legge
til/gå fra kai osv.

Fritidsbåter
hindrer i stor grad
nyttetrafikk/cruis
etrafikk i å legge
til/gå fra kai osv.

Nyttetrafikk/cruis
etrafikk får ikke
legge til/gå fra kai
osv.

Konsekvenskategori omgivelser

Cruisenæringen
ønsker ikke å
benytte Stavanger
havn til anløp

*Se vedlegg «Analyselogg» for detaljerte vurderinger

Forskjeller mellom alternativene
Nr

Uønsket hendelse

A1 A2 A3

Forskjeller mellom utbyggingsløsningene

1

Vanskelig evakuering av pasient fra båt (helse)

Ved alle de nye løsningene vil det bli lettere å legge båtene utenpå hverandre, noe som kan gjøre utfordringen større for
ambulansepersonellet. Spesielt ved alternativ 1-2 da en vil skape en lunere havn med gjestebryggene som bølgebrytere.

2

Skade på person når politi/brann skal hente person i båt
ved ordensforstyrrelse i båt eller brann i båt

Ved alle de nye løsningene vil det bli lettere å legge seg utenpå hverandre. Spesielt ved alternativ 1-2 kan båthavna i praksis bli en
utvidelse av festområdet i Vågen

3

Betydelig økning i fyll, bråk, støy, personskade, forsøpling
osv. i havneområdet

Alternativ 1-2 gir økt kapasitet og attraktivitet siden havnen er bedre skjermet mot vind og vær. Gruppen tror at alternativ 3 vil gi minst
bråk og fyll. I tillegg blir båtene mer spredt med dette alternativet.

4

Fall i sjø mellom båter og mellom brygge og båt

På den ene siden kan det hevdes at sannsynlighet ved alternativ 1-2 er høyere siden det forventes flere båter i havna da. På den annen
side kan flere flytebrygger ha en bølgebrytende effekt og bidra til mindre værpåvirkning.

5

Brann i fritidsbåt som ikke sprer seg

Alternativ 1-2 kan være mer attraktivt, og dermed kan resultatet bli at det i praksis blir flere båter utenfor hverandre.

6

Brann i fritidsbåt som sprer seg til annen båt

Vanskeligere å buksere ut båten som brenner ved alternativ 1-2. Innløpet mellom de to bryggene blir smalere ved alternativ 1-2
sammenlignet med alternativ 3.

7

Forsinket anløp/avgang av cruiseskip som følge av
fritidsbåter på Skagenkaien

Gjelder i hovedsak alternativ 3.

8

Fritidsbåt som synker

Ubetydelig forskjell mellom alternativene.

9

Betydelig økt belastning/ merarbeid for havnens personell

Alternativ 1-2 gir økt belastning. Det vil trolig gi flere hendelser.

10

Konflikt mellom nyttetrafikk/cruiseskip og fritidsbåter.
Vanskelig manøvrering i havneområdet

11

Skade på fritidsbåt ved avgang av cruiseskip

Alternativ 1 blir som i dag. Etter 2024 vil en ha 45 meter mer avstand enn i dag for alternativ 3. Flytebryggene i alternativ 1 og 2 vil gi
bedre beskyttelse for fritidsbåtene som er fortøyd (lunere havn)

12

Kloakkutslipp fra fritidsbåter

Ubetydelig forskjell mellom alternativene.

13

Samtidige hendelser havn, båt, utested

Flere båter i alternativ 1-2 som gir mer behov for bistand fra helse/politi/vektertjeneste

14

Tilsiktede hendelser

Flere båter i havnen betyr at potensialet for denne typen hendelser øker, men ikke vesentlige forskjeller mellom alternativene.

15

Stormflo med oversvømmelse i Vågen

Ingen vesentlig forskjell mellom alternativene.

16

Økt promillekjøring med båt

Plass til flere båter tilsier økt antall båter og høyere sannsynlighet for dette. Dermed er alternativ 3 noe bedre.
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Oppsummering

PREPARED.

Oppsummering
Alternativ 1 og 2 vurderes generelt til å innebære høyere risiko enn alternativ 3 for de alternative utbyggingsløsningene når det gjelder
utilsiktede konsekvenser for personsikkerhet, men dette er primært knyttet til at de to førstnevnte alternativene medfører en større
kapasitetsøkning i havnen enn alternativ 3 og dermed flere personer i båtene. Det viktigste tiltaket for å kunne evakuere personell ved en
hendelse er å legge to båter maksimalt i bredden. Fall i sjø mellom båter og brygger som medfører drukning er vurdert som den mest
alvorlig hendelsen og en forventer at en slik hendelse vil kunne oppstå hvert 1-10år, og tiltak som god belysning i området, etablere gode
siktlinjer og ha redningsstiger som er godt merket/belyst og lett tilgjengelig langs havneområdet vil kunne redusere risikoen for alvorlig
utfall. Hendelsen med høyest sannsynlighet (årlig) som kan medføre personskade er knyttet til at politi må hente ut person fra båt ved
ordensforstyrrelse, og at det i tumultene oppstår skade.
Når det gjelder konsekvensene for omgivelsen så vil alternativene 1 og 2, som gir økt kapasitet og dermed mer folk i gjestehavna, øke
sannsynligheten for støy, bråk og fyll. Dette kan i noe grad håndteres ved bruk av vektere, og at sommervikarer informerer barnefamilier
om at det vil være noe støy i området og henvise dem til Børevigå. Brann i båt kan oppstå og det vil kunne medføre røykutvikling som
treffer bygninger, og det er viktig å etablere muligheter for å trekke ut båten som brenner.
Konsekvenser for resten av havnedriften anses som små med utvidelsen av gjestehavnen, og dersom en velger alternativ 3 vil
Stavangerregionen Havn innarbeide gode rutiner for å fjerne fritidsbåter som vil ligge i konflikt med cruisetrafikk. Manøvrering i
havneområdet vil til tider kunne være utfordrende da propellstrøm fra nyttetrafikk kan skape vanskelige strømninger for fritidsbåter som
passerer nært.
De negative konsekvensene belyst her må vurderes opp mot de positive effektene ved å utvide gjestehavnen, og det er mulig å
implementere flere risikoreduserende tiltak (se analyselogg for forslag – listen er ikke uttømmende). Alternativ 1 og 2 vil også gi en mer
beskyttet havn for småbåtene, og dermed gjøre det mer komfortabelt å ligge i gjestehavna.
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Vedlegg
Analyselogg

PREPARED.

Nr

Uønsket hendelse

Beskrivelse av hendelse

A1 A2 A3

Kommentar, tidspunkt,
værforhold, aktivitet etc.

Forskjell mellom
utbyggingsløsningene?

Konsekvenser
person

Ved alle de nye løsningene vil det bli
lettere å legge båtene utenpå hverandre,
noe som kan gjøre utfordringen større for
ambulansepersonellet. Spesielt ved
alternativ 1‐2 da en vil skape en lunere
havn med gjestebryggene som
bølgebrytere.

Det er krevende å
transportere pasient på båre
fra båt til båt. Tar lenger tid.
Kan i verste fall risikere at
pasienten faller i sjøen

Kan føre til alvorlig
personskade både for
publikum og politi

1

Vanskelig evakuering av pasient fra
båt (helse)

Helse har noen ganger behov for å evakuere
pasient fra båt. Noen ganger også
bårepasienter.

Ekstra utfordrende hvis det ligger flere båter
utenpå hverandre (3‐5 båter). Det er behov for
helsehjelp i sentrum hver helg. Ved alle festivaler
stenges gjestehavnen.

2

Skade på person når politi/brann skal
For eksempel svært beruset person om bord
hente person i båt ved
i båt eller person som motsetter seg
ordensforstyrrelse i båt eller brann i
arrestasjon
båt

Ekstra utfordrende hvis det ligger flere båter
utenfor hverandre, spesielt hvis det er mer enn 2
båter i bredden

Ved alle de nye løsningene vil det bli
lettere å legge seg utenpå hverandre.
Spesielt ved alternativ 1‐2 kan båthavna i
praksis bli en utvidelse av festområdet i
Vågen

3

Betydelig økning i fyll, bråk, støy,
personskade, forsøpling osv. i
havneområdet

Pubene støyer til klokken 3. Feiing av gatene
starter klokken 6.

Alternativ 1‐2 gir økt kapasitet og
attraktivitet siden havnen er bedre
skjermet mot vind og vær. Gruppen tror at
alternativ 3 vil gi minst bråk og fyll. I tillegg
blir båtene mer spredt med dette
alternativet.

Større utfordring i mørke/kulde enn om
sommeren.

Har testet ut ulike belysningsløsninger av
redningsstigene sammen med dykkere fra
brannvesenet.

Stille fall i forbindelse med
rus. Vedkommende drukner.
På den ene siden kan det hevdes at
sannsynlighet ved alternativ 1‐2 er høyere I dag vil brannvesen
siden det forventes flere båter i havna da. mobilisere og våre klar til å
På den annen side kan flere flytebrygger hoppe i sjøen 3‐5 minutter
etter mottatt varsel. Når
ha en bølgebrytende effekt og bidra til
brannstasjonen flyttes vil
mindre værpåvirkning.
dette ta noe lenger tid.

Vanskelig å slepe bort båt som brenner.
Vanskelig tilgang for brannbåt

Mange slike branner slokkes raskt. Hvis
umiddelbar slokking feiler, kan brannen bli stor
Alternativ 1‐2 kan være mer attraktivt, og
ganske raskt. Innsats fra brannvesen 3‐5 minutter
dermed kan resultatet bli at det i praksis
etter varsling. Kan føre til stor røykutvikling som
blir flere båter utenfor hverandre.
treffer bygninger i havneområdet avhengig av
vindretning.

Vanskelig å slepe bort båt som brenner.
Vanskelig tilgang for brannbåt. Jo flere båter,
jo mer brannbelastning, jo større fare for
spredning

Alternativ 3 er noe tettere på bebyggelsen, men
dette har ikke vesentlig betydning. Hvis brannen
ikke slokkes raskt vil den kunne spre seg til annen
båt ganske raskt. Stor brannbelastning. Flere
personer er involvert. Vanskelig å gjøre innsats og
evakuering ved flere enn to båter i bredden. Vil
kunne påvirke bebyggelsen, først og fremst
røykspredning. Innsats fra brannvesen 3‐5
minutter etter varsling.

4

5

Fall i sjø mellom båter og mellom
brygge og båt

Brann i fritidsbåt som ikke sprer seg

Havna vil i praksis bli en forlenget arm for
utestedene. Må påregne at festen fortsetter
i båtene. Sesongavhengig og gjerne knyttet
til helgene. Ekstra utfordringer ved
festivaler.

6

Brann i fritidsbåt som sprer seg til
annen båt

7

Forsinket anløp/avgang av cruiseskip Vil måtte slepe bort eventuelle fritidsbåter
som følge av fritidsbåter på
før anløp pga. utfordringer for båtene ifm.
Skagenkaien
propellvann

8

Fritidsbåt som synker

Betydelig økt belastning/ merarbeid
for havnens personell

10

Konflikt mellom
nyttetrafikk/cruiseskip og fritidsbåter.
Vanskelig manøvrering i
havneområdet

Et eksempel på nyttetrafikk er Rødne sine
hurtigbåter. Propellstrøm fra nyttetrafikk til
kai vanskeliggjør manøvrering for små, lette
båter.

Skade på fritidsbåt ved avgang av
cruiseskip

Propellstrømmen fra cruiskipet under
manøvrering fra kai kan gi skade på
fritidsbåter (sterke strømninger innerst i
Vågen). Kaptein på cruise‐skip har
kommentert at det er utfordrende å ha
gjestehavn så tett opp til cruisehavn

11

12

Kloakkutslipp fra fritidsbåter

Noen fritidsbåter har ikke dagtanker for
kloakk

Konsekvenser
omgivelser

Ubetydelig forskjell mellom alternativene.

Konsekvenser
Ch
havnedrift

Sannsynlighet

P

Kunnskaps‐
styrke

Forslag til nye tiltak

3

Skjer årlig nasjonalt sett. Vurderes
som hvert annet år i Vågen

4

God

(1) Innhente erfaring fra Sildajazzen.
(2) Begrense til to båter i bredden, håndheves
med skilt og sommervikar på dagtid.
(3) Utriggere (urealistisk alternativ pga. opp‐ og
nedrigging hver sesong).
(4) Skilt om at det ikke skal ligge flere båter enn
to i bredden.

3

Behov for å hente en person kan
skje hver helg i sommerhalvåret,
men at dette skal føre til
personskade vil skje sjeldnere enn
dette. Forventer årlige hendelser.

5

God

(1) Tilstedeværelse politi.
(2) Vektertjeneste på kvelden etter at
sommervikar har gått hjem.
(3) Ikke tillate flere enn to båter i bredden

God

(1) Ikke tillate flere enn to båter i bredden. (2)
Sommervikar kan informere båtturister (for
eksempel småbarnsfamilier) om at det må
påregnes støy og at det vil være mindre støy i
Børevigå.

Småbåthavnen kan få et
negativt rykte lokalt.

Det er sannsynlig at en mer attraktiv
havn gir økte problemer

3

4

Røykutvikling

Utfordringer ifm. evakuering
av området, men med
maksimalt 2 båter utenpå
hverandre bør evakueringen
kunne fullføres før brannen
sprer seg.

Co

Betydelig røykutvikling.
Eventuelt oljeutslipp til
sjø.

2

I mindre grad

Forurensning, oljesøl,
kostnader for å fjerne
båten. Redusert
omdømme for havnen.

2

3

4

26 personer har falt i vannet i
Stavanger de siste tre årene. Ca. 10
drukner hvert år i Rogaland.
Alternativene med flere båter
utenfor hverandre vil øke
sannsynlighet for denne hendelsen.

4

God

(1) Redusere antall båter. Unngå at båtene
legger seg utenfor hverandre (maksimalt to i
bredden).
(2) Lett tilgjengelig stiger.
(3) Belysning og merking av stiger.
(4) Belysning av havneområdet som lyser
havnen godt opp. Eventuelt LED‐lys i sjøen
mellom brygge og båt.
(5) Legge til rette for gode siktlinjer ved
design/planlegging.

Lokalt brannvesent har rykket ut til
7 branner i fritidsbåter siste tre år.

4

God

1) Færre båter utenfor hverandre.
(2) Slokkeutstyr tilgjengelig langs havnen. (3)
Vekterordning.

God

(1) Færre båter utenfor hverandre.
(2) Slokkeutstyr tilgjengelig langs havnen. (3)
Vekterordning.
(4) Kapasitet for å slepe ut båten som brenner.
(5) "Lommer" mellom båtene som gir lettere
tilgang til båten som brenner.
(6) Større avstand mellom flytebryggene for å
sikre at brannbåten kan komme inn.
(1) Montere utriggere for å redusere problemet
med flere båter utenpå hverandre (men dette
er et lite realistisk alternativ).
(2) Ved alternativ 3, følge opp ekstra tett fra
SRH.

Mindre sannsynlig enn en brann
som ikke sprer seg.

3

Gjelder i hovedsak alternativ 3.

For eksempel en falleferdig båt som ligger i
lang tid. "Fantebåt".

9

Vanskeligere å buksere ut båten som
brenner ved alternativ 1‐2. Innløpet
mellom de to bryggene blir smalere ved
alternativ 1‐2 sammenlignet med
alternativ 3.

Cp

3

Personell fra SRH vil være til stede
og håndtere dette før ankomst. I
verste fall be cruise‐skipet forsinke
ankomsten. Dette vil imidlertid skje
sjelden.

4

God

Med dagens gjestehavn, en gang
hvert 10 år. Med ny gjestehavn en
gang hvert 5 år.

4

God

Betydelig økt belastning for de som er på vakt og
Alternativ 1‐2 gir økt belastning. Det vil
økte kostnader til overtidsbetaling. Ikke planlagt å
trolig gi flere hendelser.
øke bemanningen.

I mindre grad siden
det er personell på
vakt. Skal ganske mye
til før dagens
kapasitet er "sprengt"

2

Lite sannsynlig at problemet blir så
stort at dagens vaktordning må
utvides

3

God

Det er konflikter i dag, men mindre alvorlige
hendelser. Har registrert klager flere ganger.

Propellvann som gjør
det vanskeligere for
mindre fritidsbåter

2

10 hendelser per måned om
sommeren, men mindre alvorlig. Vil
skje årlig med antageligvis
ubetydelig alvorlighet

5

God

Har tidligere erfart at
propellvann brakk ned
de gamle bryggene.
Trolig bedre med nye
brygger. Kan gi store
utfordringer for
fritidsbåter

3

Har ikke skjedd til nå. Har hatt
cruisebåter i 15 år. Anslag: 1 gang
hver 15 år.

3

God

Jo flere båter, jo større problem.
Sannsynlighet er vurdert for en
situasjon med et betydelig omfang.
Har ikke vært et problem med
nåværende gjesteanlegg, og har ikke
mottatt klager fra publikum.

3

God

Alternativ 1 blir som i dag. Etter 2024 vil
en ha 45 meter mer avstand enn i dag for
alternativ 3. Flytebryggene i alternativ 1 og
2 vil gi bedre beskyttelse for fritidsbåtene
som er fortøyd (lunere havn)

Det er ikke lov å slippe ut kloakk. Skal være minst
Ubetydelig forskjell mellom alternativene.
300 meter fra land

Kloakk i Vågen kan gi et
dårlig rykte for havnen

3

Nr

Uønsket hendelse

Beskrivelse av hendelse

13

Samtidige hendelser havn, båt,
utested

Eksempler: Helse har kontinuerlig pågående
oppdrag i Stavanger sentrum. Hvis noe skjer i
en båt, vil dette føre til at totalbelastningen
går opp. Tilsvarende utfordring hos politiet.

14

Tilsiktede hendelser

Eksempler er sabotasje, vinningskriminalitet
og voldskriminalitet.

15

Stormflo med oversvømmelse i Vågen

16

Økt promillekjøring med båt

A1 A2 A3

Kommentar, tidspunkt,
værforhold, aktivitet etc.

Stormflo varsles vanligvis svært tydelig i media.
Det er normalt ingen eller svært få fritidsbåter i
havnen ved slike hendelser.

Forskjell mellom
utbyggingsløsningene?

Flere båter i alternativ 1‐2 som gir mer
behov for bistand fra
helse/politi/vektertjeneste

Flere båter i havnen betyr at potensialet
for denne typen hendelser øker, men ikke
vesentlige forskjeller mellom
alternativene.

Konsekvenser
person

Kan få konsekvenser for
pasienter/ publikum i havnen
eller annet publikum i byen
(ved omprioritering til
havnen)

Cp

2

Konsekvenser
omgivelser

Co

Konsekvenser
Ch
havnedrift

Sannsynlighet

Kunnskaps‐
styrke

Forslag til nye tiltak

Samtidige hendelser vil skje jenvnlig ‐
det er normalsituasjonen.
Sannsynligheten her gjenspeiler
4
konsekvenskategorien som er valgt,
dvs. at samtidighet får betydelige
konsekvenser for pasient/publikum

God

(1) Øke kapasiteten med tilstedeværelse i
havneområdet til nødetatene.

Jo flere båter, jo høyere
sannsynlighet.

God

(1) Vektertjeneste på kveldstid.
(2) Økt tilstedeværelse fra politiets side.

Ingen vesentlig forskjell mellom
alternativene.
Plass til flere båter tilsier økt antall båter
og høyere sannsynlighet for dette.
Dermed er alternativ 3 noe bedre.

P

God

Økt sannsynlighet for alternativer
som gir høyere kapasitet i havnen.

God

(1) Økt kontroll i området.
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Bakgrunn
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg pålegger kommunens kontrollutvalg å gjennomføre
selskapskontroll med kommunens selskaper. Rogaland Revisjon IKS (RR) ble bedt om å utføre
selskapskontrollen av SRH på oppdrag fra kontrollutvalgene i eierkommunene i 2019. Formålet med
oppdraget til RR var å gjennomføre en kontroll med forvaltningen av eierinteressene i SRH
(eierskapskontroll), og en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling
(forvaltningsrevisjon). Rogaland Revisjon har tidligere foretatt en selskapskontroll av SRH i 2010
SRH mottok melding om varsel om oppstart av selskapskontroll 29.08.19 og oppstartsmøte ble
avholdt 15.09.19. Rogaland Revisjon estimerte 400 timer på oppdraget, og rapporten fra
selskapskontrollen opprinnelig skulle foreligge våren 2020, men ble ferdigstilt høsten 2020.
Selskapskontroll av SRH er fremlagt og behandlet av Stavanger kommunestyre 01.02.21, Randaberg
kommunestyre 11.03.21 og Sola kommunestyre 08.04.21.
Saken
I rapporten fra RR, vedlagt saken som bilag 1, fremkommer følgende hovedinntrykk i sammendraget:
«Vi finner selskapets styring av Stavangerregionen Havn IKS og eiernes oppfølging av selskapet
stort sett tilfredsstillende. Det er imidlertid avdekket enkelte forhold som bør forbedres.»
Oppsummert gir RR følgende anbefalinger:
•
•
•
•

Eierne om å utarbeide en felles eierstrategi for Stavangerregionen Havn IKS.
Eierne om å formalisere retningslinjer for valgkomiteen. I innstillingen fra valgkomiteen i
forbindelse med styrevalg bør vurderinger av generell habilitet inkluderes.
Styret om å registrere alle medlemmene i styrevervregisteret for å skape åpenhet om hvilke
roller enkeltpersoner har
Selskapet om å gjøre aktuell informasjon om selskapet lett tilgjengelig på hjemmesiden slik at
det legger til rette for innsyn. Videre bør selskapet vurdere praksis i forhold til hvordan
informasjonen tilknyttet styremøter publiseres på nettsiden slik at det blir mer oversiktlig.

Kommunestyrene i eierkommunene har tatt den framlagte eierskapskontrollen med
forvaltningsrevisjon i SRH til orientering. Kommunestyret i Randabergs vedtak var i tråd med
anbefalingene fra RR, mens Sola og Stavanger kommune fattet noen likelydende tilleggsvedtak som
er markert med understrekning i vedtaket under.
Vedtak i sak 25/21 i Stavanger kommunestyre 01.02.21:
«Kommunestyret i Stavanger tar den framlagte eierskapskontrollen med forvaltningsrevisjon i
Stavangerregionens interkommunale Havn IKS til orientering. Kommunestyret ber i tråd med revisor
anbefalinger:





Eierne om å utarbeide en felles eierstrategi for Stavangerregionen Havn IKS. Kommunestyret
merker seg at dette også ble påpekt i 2010, og ber om at det nå følges opp.
Eierne om å formalisere retningslinjer for valgkomiteen. I innstillingen fra valgkomiteen i
forbindelse med styrevalg bør vurderinger av generell habilitet inkluderes.
Styret om å registrere alle medlemmene i styrevervregisteret for å skape åpenhet om hvilke
roller enkeltpersoner har.
Selskapet om å gjøre aktuell informasjon om selskapet lett tilgjengelig på hjemmesiden slik at
det legger til rette for innsyn.
2




Videre bør selskapet vurdere praksis for hvordan informasjonen tilknyttet styremøter
publiseres på nettsiden slik at det blir mer oversiktlig.
Selskapet om å revidere og oppdatere sine etiske retningslinjer, der en også sørger for at
registrering av verv og bierverv tas inn.»

Rapporten oversendes selskapet og kommuneadministrasjonen for videre oppfølging av rapportens
anbefalinger. Tilbakemelding til eierkommunene om oppfølging av rapporten gis via kontrollutvalget
innen den 01.09.2021.»
SRH har i høringstillatelsen til RR sagt at organisasjonen vil jobbe aktivt for å forbedre ut ifra
anbefalingene. Selskapet er nå opprettet i KS og styremedlemmene fremkommer nå, i tilknytning til
SRH, i KS sitt styrevervregister.
SRH har tatt til etterretning at aktuelle dokumenter kan gjøres mer synlige, og vil ved neste
oppdatering av nettsiden vurdere en ombygging for å imøtekomme tilbakemeldingen fra RR.
Forholdet er også drøftet med kommunikasjonsrådgiver. Det ble også påpekt i rapporten at SRH har
manglende informasjon om postlister og hjemmesiden er blitt oppdatert med informasjon om at
postlisten kan bestilles ved behov.
RR har også anmerket at måten styresakene publiseres på nettsiden ved at innkalling, saksliste og
protokoll fra forrige møte ligger samlet er nokså uoversiktlig, samtidig som det kan gå lang tid fra
møtet er avholdt til protokollen publiseres på nettsiden. Siden protokollen fra et styremøte ikke
formelt behandles før i påfølgende styremøte, begrenser det muligheten å legge ut protokollen fra
møte før styrepapirene til neste møte sendes ut og protokollen er blitt godkjent. For å forbedre
oversikten foreslår SRH at protokoll fra styremøter legges ut som et eget dokument tilknyttet det
aktuelle styremøte like etter behandling i påfølgende styremøte.
Når det gjelder selskapets etiske retningslinjer foreslås de å revideres og oppdateres slik at
registrering av verv og bierverv tas inn, i tråd med vedtaket fra Sola og Stavanger kommunestyre.
Dette arbeidet vil foregå i samarbeid med de tillitsvalgte og deretter fremlegges styret for
godkjenning.
Havnedirektørens vurdering
SRH er positive til slike kontroller, det er betryggende for eierne. SRH er tilfredse med rapporten og
det den påpeker. Først og fremst viser rapporten at selskapet drives på en tilfredsstillende måte i tråd
med lover og regler. De fleste anmerkningene og anbefalingene som gjelder selskapet er allerede
fulgt opp, og arbeidet med å revidere og oppdatere etiske retningslinjer vil bli igangsatt.

Stavangerregionen Havn IKS
Merete Eik
Havnedirektør

Vedlegg
Bilag 1:

Rapport fra Rogaland Revisjon
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OPPDRAGET
Kontrollutvalgenes bestilling
Stavanger Sak 3/19, 12. februar 2019

Problemstillinger
•

Sola Sak 8/19, 13. mars 2019
Randaberg Sak 17/19, 9. april 2019
•
Formål
Formålet med prosjektet er å
gjennomføre kontroll med forvaltningen
av eierinteressene i selskapet, og en
analyse av utvalgte forhold knyttet til
selskapets drift og utvikling
(forvaltningsrevisjon).

•

•
•
•

Hvordan foretas styringen av selskapet?
o Den formelle styringen
o Selskapets strategier, utfordringer og
risikoer
o Selskapets økonomistyring
Hvordan følger selskapet opp
datterselskaper og tilknyttede selskaper?
o Eieroppfølgingen
o Risikovurderinger
o Samhandlingen (avtaler og
transaksjoner mellom nærstående parter)
Hvordan praktiserer selskapet lovregler
om offentlige anskaffelser og
offentlighet?
Hvordan håndterer selskapet etikk,
arbeidsmiljø og miljøvern?
Følger selskapet opp eiernes
eierstrategier?
Hvordan er eiernes oppfølging av
selskapet lagt opp?

Rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisorene Rune Eskeland og Therese Kristiansen. Den er
kvalitetssikret av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Christian Jerejian Friestad.
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SAMMENDRAG
Hovedinntrykk
Vi finner selskapets styring av Stavangerregionen Havn IKS og eiernes oppfølging av selskapet
stort sett tilfredsstillende. Det er imidlertid avdekket enkelte forhold som bør forbedres.

Kort om Stavangerregionen Havn IKS
Selskapet eies av kommunene Stavanger (81,88 %), Sola (16,75 %) og Randaberg (1,37 %).
Havneselskapet er et viktig selskap for kommunene da det skal sikre regionen en konkurransedyktig og miljøvennlig infrastruktur for sjøtransport samt å ivareta de oppgaver som er tillagt
kommunene etter havne- og farvannsloven. Stavangerregionen Havn IKS har to datterselskap
(SRH Eiendom Holding AS og Stavangerregionen Havnedrift AS) som begge er heleid av
Stavangerregionen Havn IKS og to datterdatterselskaper som er 100 % eid av datterselskapet
SRH Eiendom Holding AS. Stavangerregionen Havn har også to tilknyttede selskaper.

Rammer for selskapets virksomhet
Havne- og farvannsloven gir kommunene forvaltningsansvaret og myndigheten etter loven
innenfor områdene hvor de har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Myndigheten kan
delegeres til interkommunalt selskap eller interkommunalt samarbeid. Flere norske havner er i
dag organisert som konsern ut fra hensiktsmessigheten med å skille mellom forvaltning
/havnekapital, havnedrift og eiendomsdrift. Havnedrift og eiendomsdrift kan legges til
datterselskaper. Konserninterne transaksjoner skal baseres på forretningsmessige prinsipper.
Farvannsavgift (anløpsavgift) skal beregnes etter selvkost, mens det kan tas fortjeneste fra andre
tjenester. Skatteplikten avhenger av om aktiviteten har erverv til formål. Havner organisert som
IKS eller AS kan ta ut utbytte fra havnedriften. Ved ny havne- og farvannslov gjelder dette også
dersom havnen er organisert som en del av kommunen. Utbytte kan ikke foretas før det er avsatt
tilstrekkelige midler til havnevirksomheten. Eiendomsdrift er omfattet av de samme regler som
havnedrift dersom leietaker driver havnerelatert virksomhet.

Selskapets styring
Formelle forhold
Den formelle styringen av Stavangerregionen Havn anses i tråd med lovregler og KS sine
anbefalinger. Selskapets styreinstruks, retningslinjer for havnedirektørens myndighet og
fullmakter samt selskapsavtalen synes klar nok når det gjelder den interne ansvars- og
oppgavefordelingen. Styret har fastsatt en strategiplan for 2018-2020 og det fastsettes en årlig
møteplan.
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Styret i selskapet har innført fast rutine med årlig egenevaluering. Det er ingen krav til
egenevaluering i lov om interkommunale selskaper, men eierne anbefaler årlig egenevaluering i
sine overordnede eierstrategier. Egenevalueringen kan være nyttig i forbindelse med skifte av
styremedlemmer og det er derfor viktig at den er tilgjengelig for valgkomiteen. Alle
styremedlemmene er tilbudt styrekurs med blant annet opplæring om ansvar, oppgaver og
rollefordeling. Styret har også styreansvarforsikring. Selskapet har systemer for risikostyring og
rutiner for å følge opp avvik som registreres i kvalitetssystemet.
Drift og økonomi
Styret har en løpende oppfølging av selskapets drift og økonomi. Styret vedtar budsjett og det
rapporteres både skriftlig og muntlig i styremøte kvartalsvis i forhold til økonomisk status på
selskaps- og konsernnivå. Styret følger opp daglig leder gjennom jevnlige samtaler/ møter
mellom styreleder og havnedirektør.

Koronapandemien har resultert i at i prognosen som ble laget i mars 2020 ble blant annet
inntektene vurdert med et bortfall på 30 prosent. Resultatrapport for første halvår 2020 viser at
resultat før skatt per første halvår 2020 var på i overkant av kr 13 millioner, noe som er i
underkant av kr 5,4 millioner høyere enn revidert budsjett som var satt til ca. kr 7,6 millioner1.
Resultatrapport for tredje kvartal 2020 viser tilsvarende utvikling i forhold til revidert budsjett,
det vil si at resultat før skatt er ca. kr 5 millioner høyere enn revidert budsjett2. For å sikre
inntekter og utestående i perioden har selskapet blant annet fokusert på tettere kundekontakt. En
annen medvirkende faktor er sannsynligvis at de ulike tiltakspakkene som myndighetene har
lansert har hatt effekt på betalingsevnen til kundene. Driftsinntektene har vært bedre enn
forventet i første halvår i forholdt til revidert budsjett, aktiviteten utenom cruise og
utenrikstrafikk har vært opp mot fjorårets nivå. Utenrikstrafikken fra Risavika startet opp igjen
med daglige avganger fra 16. juni. Fra slutten av oktober har Fjordline redusert avgangene og i
midten av november får vi opplyst av selskapet at det er ytterligere reduksjon i avganger og stopp
av passasjertrafikk3. Dette vil ha en innvirkning på resultatet for fjerde kvartal. Kostnadsnivået
har vært lavere enn forventet i revidert budsjett. Dette skyldes kostnadskutt og justeringer på
priser, samt tilbakebetalinger knyttet til reiser. Det er forventet at det kan komme tap på
fordringer i løpet av 2020. Selskapet oppgir at det er god kontroll på fordringene i konsernet.
Konsernets likvidtetsgrad per 31.12.19 anses som lav i forhold til normtall4 og den er betydelig
svekket siden 2018 hvor den var meget god. Sammenlignet med andre havneselskaper, med
unntak av Kristiansand, er den i nedre sjikt. Likviditetsgraden er svekket grunnet oppkjøpet av
Risavika Havn AS som ble gjennomført 01.01.2019. Økonomisjef i selskapet opplyser at det ikke

1

Kilde: Styresak 36/20, møtedato 08.09.2020.

2

Kilde: sak 42/20 styremøte 20.10.2020

3

Kun frakt av cargo.

4

Kilde: proff.no, normtallene tar ikke hensyn til bransjeulikheter og geografisk beliggenhet
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er bekymring i selskapet knyttet til likviditeten og at den ved utgangen av 2020 forventes å være
bedre enn per 31.12.2019, til tross for usikkerheten koronapandemien har medført. Soliditeten,
som sier noe om selskapets evne til å tåle tap, betegnes som meget god sammenlignet med
normtall, men den er betydelig lavere enn i Oslo Havn og Bergen Havn.

Selskapet har over lengre tid arbeidet med spørsmålet om deres skatteposisjon. I hovedtrekk
gjelder saken spørsmål om hvorvidt enhver utleie fra havnens side – til andre næringsdrivende –
medfører at leieinntektene underlegges begrenset skatteplikt etter skatteloven § 2-32, 2. ledd. Per
november 2020 foreligger det ikke noe ny status i forhold til selskapets skatteposisjon.
Spørsmålet om skatteplikt for IKS med havnedrift er aktualisert gjennom søksmål fra Karmsund
Havn IKS mot staten, hvor hovedforhandling er berammet til oktober 2020 og utsatt på grunn av
forhandlinger mellom partene. Skatteposisjonen for Stavangerregionen Havn vil som
utgangspunkt være betinget av utfallet av rettssaken5. Dersom Karmsund havn blir skattepliktig,
vil trolig også Stavangerregionen Havn bli det.

Selskapets oppfølging av datterselskaper
Revisjonen har inntrykk av at selskapet følger opp datterselskaper og tilknyttede selskaper på en
god måte. Økonomisjef orienterer om økonomien til alle datterselskaper for styret i morselskapet,
og styret i Stavangerregionen Havnedrift AS blir informert om økonomien til konsernet. Det er
opprettet ledergruppe på tvers av organisasjonen hvor det avholdes jevnlige møter.

Styreleder i Stavangerregionen Havn IKS er styremedlem i SRH Eiendom Holding AS,
Stavangerregionen Havn Eiendom AS og Ekofiskvegen AS. Styremedlemmer i morselskap bør
ikke sitte i styret til datterselskap spesielt dersom det er avtaler og transaksjoner mellom
selskapene.

Vesentlige avtaler mellom selskapene i konsernet foreligger skriftlig. Revisjonen har inntrykk av
at transaksjonene er utført etter alminnelige forretningsmessige prinsipper.

Offentlige anskaffelser
Selskapet har utarbeidet prosedyrer for organisering av roller og den praktiske gjennomføringen
av anskaffelser. Selskapet har oversikt over aktive rammeavtaler, og oversikten er tilgjengelig for
ledergruppen som godkjenner innkjøp. Alle ansatte får representert nye rammeavtaler som
nyhetssak på intranett. Våre kontroller av gjennomførte innkjøp viser at praktisering av lovregler
om offentlige anskaffelser i all hovedsak synes tilfredsstillende.

5

Kilde: Notat fra advokat Helge Skogseth Berg, Lynx Advokatfirma
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Offentlighet
På selskapets nettsider er det i forhold til kommunenes overordnede eierstrategi mangelfull
informasjon om selskapets virksomhet og noe av informasjonen er vanskelig å finne. Eiernes
overordnede eierstrategier og representantskapssakene er ikke publisert på selskapets nettside,
selskapsavtalen og vedtektene finner en i dokumentet «styrets melding til eierne 2020» og
økonomiplanene er presentert i styrepapirene. Måten styresakene publiseres på nettsiden ved at
innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte ligger samlet er nokså uoversiktlig.

Selskapets elektroniske arkiv kan generere automatiske postlister. Selskapets postliste er ikke
tilgjengelig på nettsiden og det er heller ikke informasjon på nettsiden om at postlisten kan
bestilles ved behov, slik rutinen er. Det er ingen krav til at postlisten skal være synlig på
selskapets nettside men ved å opplyse om at den kan bestilles ved behov vil selskapet legge bedre
til rette for innsyn, slik selskapets rutine for offentlighet legger opp til. Kontroll av postlisten for
mai 2020 viser at selskapet er flinke til å gradere dokumenter.

Vi anbefaler selskapet å gjøre aktuell informasjon om selskapet lett tilgjengelig på hjemmesiden
slik at det legger til rette for innsyn. Videre anbefaler vi å vurdere praksis i forhold til hvordan
informasjonen tilknyttet styremøter publiseres på nettsiden slik at det blir mer oversiktlig.

Etikk, arbeidsmiljø og miljøvern
Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer med mål for etikk og verdier. De etiske
retningslinjene klargjør forventningene selskapet har til personlig atferd, og til at arbeidet utføres
på en etisk forsvarlig måte. Ordfører og rådmann/ kommunedirektør er ikke styremedlem i
selskapet. Kontroll av styrevervregisteret viser at to av styremedlemmene ikke er registrert i KS
sitt styrevervregister per oktober 2020. Vi anbefaler styret å registrere alle medlemmene i
styrevervregisteret for å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner har. Selskapets
habilitetsrutiner og etiske retningslinjer anses tilfredsstillende, men de etiske retningslinjene er
ikke revidert siden 2016. Registrering av verv og bierverv kan med fordel fremkomme av
selskapets etiske retningslinjer. Vi får opplyst i høringsrunden at selskapet vil starte prosessen
med å få registrert alle styremedlemmene.

Selskapets system og rutiner vedrørende arbeidsmiljø og miljøvern synes å dekke de krav som
stilles i lovreglene. Ordningen med verneombud praktiseres, og selskapet har
bedriftshelsetjeneste med årlig tilbud om helsekontroll til alle ansatte. Selskapet har avvikssystem
for HMS området som følges nøye opp og skriftlige rutiner for varsling som tilfredsstiller lovens
krav. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse annet hvert år hvor medarbeiderne de siste tre
gangene har avgitt en god score angående medarbeidertilfredshet.
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Selskapets oppfølging av eiernes overordnede eierstrategier
Revisjonen har inntrykk av at selskapet følger opp eiernes overordnede eierstrategier på en god
måte. Kravene i eiernes eierstrategier er stort sett omfattet av andre problemstillinger i
selskapskontrollen. Dette er da omtalt andre steder i denne rapporten.
Eiernes oppfølging av selskapet
Revisjonen har inntrykk av at eieroppfølgingen av Stavangerregionen Havn fungerer bra.
Eierstyringen skjer gjennom selskapets eierorgan som er representantskapet. Representantskapet
har hovedsakelig behandlet ordinære lovmessige saker i perioden 2017-2020. Representantskapet
har også behandlet oppkjøpet av Risavika Havn, som anses som ekstraordinær. Det foreligger
skriftlige regler for eierstyringen i eiernes eierskapsmeldinger og i selskapsavtalen. Det
gjennomføres uformelle eiermøter en til to ganger i året og ved behov.

Det er ikke utarbeidet et eget dokument om samlet eierstrategi overfor Stavangerregionen Havn.
Eierkommunene har overordnede eierstrategier som fremkommer av deres eierskapsmeldinger.
Disse gjelder både eierne og selskapet. De er ikke direkte bindende for selskapet ettersom de ikke
er vedtatt i representantskapet. Eierne vil kunne ha noe ulike meninger om eierstrategien for
selskapet. En samlet eierstrategi vil kunne sammenfatte alle vesentlige føringer fra eierne. En
eierstrategi er særlig hensiktsmessig når selskapet har flere eiere for på den måten å gi selskapet
føringer fra eierne. Selskapet opplyser også at en felles eierstrategi overfor selskapet er viktig. I
styreevalueringen for 2019 fikk spørsmålet om eiernes oppfølging av eierstrategien lavest
gjennomsnittsscore (score 3,9). Vi vil derfor anbefale eierne å utarbeide en felles eierstrategi for
Stavangerregionen Havn IKS.

Styrevalgsprosessen
Det ble brukt valgkomité i forbindelse med sist styrevalg. Representantskapet vedtok 04.09.2019
at sittende representantskap skulle oppnevnes som valgkomité for nytt styre. Bruk av valgkomité
er ikke nedfelt i selskapsavtalen og det er ikke formalisert retningslinjer som regulerer arbeidet. I
valgkomiteens innstilling fremgår det at kompetanse, erfaring og mangfold har vært viktig i
styrevalgprosessen. Det fremgår ikke av innstillingen at habilitet har vært et tema. Daglig leder
eller representantskapets medlemmer er ikke medlemmer av styret. I henhold til KS anbefalinger
om eierstyring bør eierne formalisere retningslinjer for valgkomiteen. I innstillingen fra
valgkomiteen i forbindelse med styrevalg bør vurderinger av generell habilitet inkluderes.

Anbefalinger
Oppsummert gir vi følgende anbefalinger:
•
•
•

Eierne bør utarbeide en felles eierstrategi for Stavangerregionen Havn IKS.
Eierne bør formalisere retningslinjer for valgkomiteen. I innstillingen fra valgkomiteen i
forbindelse med styrevalg bør vurderinger av generell habilitet inkluderes.
Styret bør registrere alle medlemmene i styrevervregisteret for å skape åpenhet om hvilke
roller enkeltpersoner har.
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•

Selskapet bør gjøre aktuell informasjon om selskapet lett tilgjengelig på hjemmesiden slik
at det legger til rette for innsyn. Videre bør selskapet vurdere praksis i forhold til hvordan
informasjonen tilknyttet styremøter publiseres på nettsiden slik at det blir mer oversiktlig.
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HØRINGSKOMMENTARER
Selskapet
Selskapets kommentarer mottatt 25.11.2020:
Stavangerregionen Havn IKS (SRH) takker for en god rapport i forbindelse med
selskapskontrollen. SRH setter pris på og tar til etterretning de anbefalinger som Rogaland
Revisjon IKS har satt opp. Organisasjonen vil jobbe aktivt for å forbedre seg ut ifra
anbefalingene.

Eierne
Eiernes kommentarer mottatt 04.12.2020:
Revisor skal sende et utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er
omfattet av eierskapskontrollen og til den som utøver eierfunksjonen (representantskapet).
Uttalelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten, jf. § 14 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Rapport fra selskapskontrollen av Stavangeregionen Havn IKS ble oversendt den 03.11.2020. I det
følgende gis det en samlet uttalelse fra representantskapet. Uttalelsen er avgrenset til revisors
anbefaling overfor eierkommunene.
Representantskapet vil innledningsvis takke for oversendt rapport. Representantskapet er av den
oppfatning at rapporten utgjør et nyttig informasjons- og kunnskapsgrunnlag for den videre
styringen og utviklingen av Stavangerregionen Havn IKS.
Revisors anbefalinger med tilhørende merknader fra eierne:
-

Eierne bør utarbeide en felles eierstrategi for Stavangerregionen Havn IKS.

Eierkommunene i Stavangerregionen Havn IKS har i 2020 igangsatt et arbeid med å revidere
selskaps-avtalen. Det tas sikte på å avslutte dette arbeidet tidlig i 2021. Når de overordnede
rammene for selskapets virksomhet er fastsatt i revidert selskapsavtale, vil det være naturlig å
utarbeide en felles selskapsspesifikk eierstrategi. Eierne legger opp til at felles eierstrategi skal
godkjennes i 2021.
-

Eierne bør formalisere retningslinjer for valgkomiteen. I innstillingen fra valgkomiteen i
forbindelse med styrevalg bør vurderinger av generell habilitet inkluderes.

Det vil være hensiktsmessig å regulere bruk av valgkomité, herunder kriterier for valgkomiteens
arbeid, i selskapsavtalen. Retningslinjer for valgkomité er ett av elementene som inngår i det
pågående arbeidet med å revidere selskapsavtalen.
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1 INNLEDNING
1.1 REVISJONSKRITERIER OG METODE
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å
vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller
utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området.
I dette prosjektet er kriteriene utledet fra følgende kilder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
Selskapets selskapsavtale
Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet
Forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven
Lovregler om nærstående parter (aksjeloven)
Kommunenes eierstrategier
o Kommunenes overordnede eierstrategier for alle sine selskaper6
KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Ut fra disse kildene har vi utledet konkrete kriterier som vi måler praksis i selskapet og
kommunene mot. Dersom revisjonskriteriet utledes fra lovkrav bruker vi skal, mens vi i
revisjonskriterier som er utledet fra anbefalinger og lignende bruker bør. Anbefalingene har
samme logikk.

Metodisk er det benyttet intervjuer, korrespondanse, dokumentgranskning og analyser. Vi har
hatt oppstartsmøte med selskapet, resentantskapet er spurt om eieroppfølgingen av selskapet og
styret i morselskapet (IKS’et) er spurt om forvaltningen av selskapet. Vår samlete vurdering er at
metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de
problemstillinger kontrollutvalget vedtok.

1.2 AVGRENSNING AV SELSKAPSKONTROLLEN
Stavangerregionen Havn IKS har to heileide datterselskap (SRH Eiendom Holding AS og
Stavangerregionen Havnedrift AS) samt to datterdatterselskaper som er 100 % eid av
datterselskapet SRH Eiendom Holding AS. Stavangerregionen Havn har også to tilknyttede
selskaper.

6

Eierne har ikke utarbeidet ett eget dokument om samlet felles eierstrategi overfor Stavangerregionen Havn IKS.
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Selskapskontrollen omfatter havneselskapet/konsernet som helhet. I tillegg ses det noe for seg på
de enkelte datterselskapene. Dette gjelder spesielt datterselskapet for havnedriften. De andre
datterselskapene gjelder havnearealutleie og har ingen ansatte. Datterselskapene er underlagt de
samme styringsdokumenter og rutiner som morselskapet såfremt dette er aktuelt for dem. Det er
to tilknyttede selskaper. De tilknyttede selskapene har også private eiere. I henhold til
kommuneloven § 23-6 kan ikke kontrollutvalget som hovedregel kreve opplysninger i disse
selskapene, men paragrafen hjemler innsyn i visse tilfeller.

1.3 ANBEFALINGER I SIST SELSKAPSKONTROLL
Forrige selskapskontroll av havneselskapet ble gjennomført i 2010. Revisjonen anbefalte da
selskapet å utarbeide en økonomiplan for IKS’et, foreta risikovurderinger ved store kjøp i andre
selskaper og å arbeide for en mulig endring av leieavtalen for utenriksterminalen i Risavika.
Eierne ble anbefalt å utarbeide en felles eierskapsstrategi for selskapet. I tillegg ble de anbefalt å
ha en obligatorisk opplæring av folkevalgte eierrepresentanter samt å benytte en valgkomité for
styreutnevnelse i selskapet.

2 FAKTA OG VURDERINGER
2.1 EN OVERSIKT OVER SELSKAPET
Selskapet eies av kommunene Stavanger (81,88 %), Sola (16,75 %) og Randaberg (1,37 %).
Havneselskapet er et viktig selskap for kommunene da det skal sikre regionen en konkurransedyktig og miljøvennlig infrastruktur for sjøtransport samt å ivareta de oppgaver som er tillagt
kommunene etter havne- og farvannsloven (havneloven).

Havneselskapets organisering (konsernet)
Konsernets organisering etter 17.12.2019 (med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2019).
Stavangerregionen Havn Eiendom AS er resultatet av fusjon av tidligere selskaper.7

7

SRH Eiendom AS, Risavika Havn AS og Utenriksterminalen AS ble til Stavangerregionen Havn Eiendom AS.
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Figur 1: Organisering
Havneselskapets organisering (konsernet)

Kilde: https://www.stavangerhavn.no/om/

Stavangerregionen Havn IKS (morselskapet) ivaretar de forvaltningsmessige oppgavene knyttet
til havnen. Morselskapet står også som eier av anlegg/kaier som leies ut til datterselskapet
Stavangerregionen Havnedrift AS. Dette datterselskapet står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen. Datterselskapet SRH Eiendom Holding AS (med datterdatterselskaper) eier havnens eiendommer og ivaretar havnens arealutleie. Selskapets havner
(anlegg/kaier) ligger hovedsakelig i tre områder. Dette er havneavsnittene Stavanger (passasjer
og turisme), Mekjarvik (tyngre offshore tjenester) og Risavika (gods og supply - samt
utenriksterminal).
Ny havne- og farvannslov (havnelov)
Stortinget vedtok 4. juni 2019 ny havne- og farvannslov. Loven trådte i kraft 1. januar 2020.
Loven erstatter forrige havne- og farvannslov (2009) og loslov (2014). Formålet med den nye
havne- og farvannsloven er å støtte oppunder målene for transportpolitikken, blant annet å
fremme sjøtransport som transportform og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig
drift av havn og bruk av farvann. Loven skal også ivareta nasjonale forsvars- og
beredskapsinteresser.

Den nye loven medførte en rekke endringer. De viktigste endringene er listet opp i
Samferdselsdepartementet sitt iverksettingsrundskriv (N-2/2020). Endringene har ikke spesiell
betydning for problemstillingene i vår selskapskontroll. Vi nevner imidlertid to av endringene
som fremgår av ny havnelov §§ 32 og 36.
•

Eierkommunen kan på visse vilkår ta ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten.
o Dette gjelder selv om havnevirksomheten ikke er organisert i egne selskaper.
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•

o Det er gitt adgang til å ta utbytte fra hele havnekapitalen forutsatt at det er avsatt
tilstrekkelige midler til havnevirksomheten. Havnekapitalen kunne tidligere ikke
nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, jf. forrige havnelov § 48.8
Anløpsavgiften videreføres under betegnelsen farvannsavgift.

Havneselskapets kvalitetssystem (Compendia)
Havneselskapet har HMS-håndbok og kvalitetssystem levert av Compendia. Både HMShåndboken og kvalitetssystemet er bygget opp etter gjeldende ISO-standarder. Selskapet er ikke
ISO-sertifisert per i dag.
Havneselskapet er ISO-sertifisert gjennom Compendia.9 Dette gjelder ISO 9001:2015 for
kvalitetsstyring og ISO 14001:2015 for HMS. ISO legger til grunn at selskapet skal ha en
systematisk tilnærming til risiko.
Havneselskapets kvalitetssystem ligger på Compendia sine nettsider og inneholder i grove trekk:
•
•
•
•

Intranett
o Intern informasjon
Personalhåndbok
o Herunder medarbeiderutvikling og etiske retningslinjer
HMS-håndbok
o Herunder HMS-mål, HMS-rutiner og miljøplan (ytre miljø)
Kvalitetssystem
o Planlegging og risikotenkning
o Prosedyrer (for hhv. felles, administrasjon/økonomi, maritim, eiendom og teknisk)
o Prosesser (bl.a. prosesser for støtte, innkjøp, anløp, utleie og drift og vedlikehold)

Vi vil i rapporten komme nærmere inn på det som angår problemstillingene i selskapskontrollen.

Havneselskapets skatteposisjon
Selskapet har over lengre tid arbeidet med spørsmålet om deres skatteposisjon.
Spørsmålet om skatteplikt for Stavangerregionen Havn IKS - organisert som interkommunalt
selskap med hjemmel i Lov om Interkommunale selskap av 29.01.1999 nr. 6 - har blitt tatt opp
med Finansdepartementet. Finansdepartementet har i sitt tilsvar vist til at det hører under de
enkelte ligningskontorene å ta stilling til hvorvidt de forskjellige havnene oppfyller vilkårene for
å anses som en skattefri institusjon etter skatteloven § 2-32.

8

Havnekapital er inntekter fra anløpsavgift og havnedrift (med unntak for lovlig utbytte) samt havnens formuesmasse ved forrige havnelovs ikrafttredelse (01.01.2010). Det vises til lovens § 47.
9

Compendia AS er et selskap som driver med konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi (her personal &
ledelse, kvalitetsstyring og HMS).
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Selskapets egen vurdering10
Selskapet foretok en gjennomgang av de skattemessige forhold i konsernet for 2017 vår/sommer
2018. Som følge av gjennomgangen mener konsernet at en skal vurdere datterselskapene i
konsernet likt som morselskapet Stavangerregionen Havn IKS. Dette på grunn av at i realiteten
og rent faktisk realiserer datterselskapene formålet i Stavangerregionen Havn IKS, og bør
vurderes etter skattelovens § 2-32.

Gjennomgangen viste at Stavangerregionen Havnedrift AS hadde vedtekter som passet til
formålet i forhold til samme skattemessige vurdering som for Stavangerregionen Havn IKS. I de
andre datterselskapene var formålet ikke i henhold til virksomheten i forhold til havne- og
farvannsloven. Vedtektene i SRH Eiendom Holding AS ble endret 26.11.18. Vedtektene i
datterdatterselskapene Stavangerregionen Havn Eiendom AS og Utenriksterminalen AS ble
endret 23.11.18, og datterdatterselskapet Ekofiskvegen AS endret vedtektene 04.09.18.11 På
bakgrunn av dette mener selskapet at en har skattefrihet etter skattelovens § 2-32 gjeldene fra
vedtektsendringene i 2018.

Per november 2020 foreligger det ikke noe ny status i forhold til selskapets skatteposisjon.
Spørsmålet om skatteplikt for IKS med havnedrift er aktualisert gjennom søksmål fra Karmsund
Havn IKS mot staten, hvor hovedforhandling er berammet til oktober 2020. Skatteposisjonen for
Stavangerregionen Havn vil som utgangspunkt være betinget av utfallet av rettssaken12. Dersom
Karmsund havn blir skattepliktig, vil trolig også Stavangerregionen Havn bli det. I hovedtrekk
gjelder saken spørsmål om hvorvidt enhver utleie fra havnens side – til andre næringsdrivende –
medfører at leieinntektene underlegges begrenset skatteplikt etter skatteloven § 2-32, 2. ledd.

Våre kommentarer til selskapets skatteposisjon
Morselskapets formål er ikke endret i den nye selskapsavtalen som ble utarbeidet i forbindelse
med kommunesammenslåingene. Ingen av selskapene i konsernet har erverv som formål
(selskapsavtalen/vedtektene), men det kan tas utbytte13 fra Stavangerregionen Havn Eiendom AS.
Vi har spurt selskapet om skattemyndighetene har godtatt endringene og om korrespondanse med
skattemyndighetene i den grad dette foreligger. Selskapet opplyser til oss at skattemyndighetene
ikke har vært i kontakt med selskapet. De har kun fått skatteoppgjøret som er i henhold til
innsendte skattemeldinger.
Skattefritak foreligger iht. skatteloven §2-32, 1. ledd, men med skatteplikt for «økonomisk
virksomhet», jf. skatteloven § 2-32, 2. ledd. Skattespørsmålet dreier seg om hvorvidt enhver

10

Informasjonen er tatt fra selskapets årsrapport for 2019 (samme informasjon i selskapets årsrapport for 2018).

11

Konsernets organisering for datterdatterselskapene ble endret 17.12.2019 (med regnskapsmessig virkning fra
01.01.2019). Det vises til figuren foran under «Havneselskapets organisering (konsernet)».
12

Kilde: Notat fra advokat Helge Skogseth Berg, Lynx Advokatfirma

13

Med begrepet utbytte menes utdeling av midler jfr. IKS-loven. Vi har i rapporten valgt å bruke begrepet utbytte
ettersom selskapet refererer til det i sine sakspapirer.
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utleie fra havnens side – til andre næringsdrivende – medfører at leieinntektene underlegges
begrenset skatteplikt etter skatteloven § 2-32, 2. ledd.

Utbytte
I styresak 04/20 ble det lagt frem en orienteringssak om vurdering av framtidig utbyttekapasitet i
selskapet. Styret vedtok den 19.02.2020 i sak 4/20 følgende:
•
•
•
•

04.1/20 Styret tar saken til foreløpig orientering og tar endelig beslutning om et eventuelt
utbytte ved behandling av årsregnskapet for 2019.
04.2/20 Styret ber havnedirektøren til neste styremøte skissere en modell for hvordan
SRH kan etterkomme eiernes ønskede nivå for utbytte på MNOK 15 for 2019.
04.3/20 Styret ber havnedirektøren vurdere og beskrive hvordan et eventuelt fremtidig
utbyttenivå kan etableres.
04.4/20 Styret ber havnedirektøren beskrive skatteeffekten for SRH ved utbytte til neste
styremøte i saken om Årsoppgjør 2019.

Økonomisjef i Stavangerregionen Havn har bedt advokatfirma Lynx om bistand i forhold til hva
ikrafttredelsen av ny havnelov, sett i sammenheng med styrets vurdering av ulike modeller for
utdeling, herunder utbytte, kan forventes å bety for spørsmålet om skatteplikt for selskapet.
Adgang til utdeling av utbytte til eier er som utgangspunkt et sterkt moment i favør av
skatteplikt14. Skatte-ABC (2018-2019) omtaler betydningen av utbytte slik:
3.3.9 Utbytte mv.
Har medlemmene eller einerne rett til utbytte, eller faktisk mottar utbytte, vil dette
normalt trekke sterkt i retning av at institusjonen mv. har erverv til formål. Tilsvarende
gjelder hvor det ytes tilskudd/ konsernbidrag mellom selskaper innenfor et konsern.

I notatet konkluderer advokatfirmaet Lynx med:
•
•
•
•
•
•

14

Det er ikke tvilsomt at deler av en havns aktivitet ikke har erverv som formål, men det er
hovedformålet som avgjør.
For perioden til og med inntektsåret 2018 er det uavklart om havnedrift i et IKS er helt
eller delvis skattepliktig.
Ny havnelov, som i større grad åpner for utbytte, vil i utgangspunktet trekke i retning av
skatteplikt.
Om adgangen til utbytte også benyttes, vil dette forsterke momentet i favør av skatteplikt.
Der en kommune er mottaker av utbytte vil momentet ikke være like sterkt som der
mottaker er fullt ut skattepliktig.
Tilbakebetaling av kapital er i seg selv ikke et moment som trekker i retning av
skatteplikt. Likevel vil det at kapitaltilskudd gravis tilbakebetales som følge av at

Kilde: notat fra advokat Helge Skogseth Berg, Lynx Advokatfirma
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nødvendig egenkapital sikres gjennom overskudd fra driften kunne tilsi at også
tilbakebetaling av kapital kan være et moment som trekker noe i retning av skatteplikt.

2.2 SELSKAPETS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER
Vi konsentrerer oss her om styrets styreinstruks, strategiplaner og møteplan (årshjul). I tillegg ses
det på selskapets styreopplæring og styrets egenvurdering. Selskapets oppfølging av drift og
økonomi omtales i kapittel 2.3.

Dette kapitlet fokuserer på følgende problemstilling:
Hvordan foretas styringen av selskapet?
o Den formelle styringen (sentrale styringsdokumenter)
o Selskapets strategier, utfordringer og risikoer

Revisjonskriterier
Lovregler og kommunenes prinsipper for godt eierskap
Det står ikke noe om det ovenstående i IKS-loven eller kommunenes prinsipper for godt eierskap.
Men både Stavanger og Sola sine eierskapsmeldinger omtaler dette med bakgrunn i KS og NUES
sine anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse.
(Aksjeloven § 6-23 krever styreinstruks dersom de ansatte har representasjon i styret.)

KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
KS anbefaling nr. 12 omhandler rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene.
For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret etablerer følgende
rutiner:
•
•
•
•

Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern
ansvars- og oppgavefordeling.
Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling.
Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og
gjennomføring.
Foretar en egenevaluering hvert år.

KS anbefaler også at selskapene gjør en konkret vurdering av behovet for styreforsikring for
styremedlemmene (det økonomiske ansvaret).
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Kommunenes prinsipper for godt eierskap
Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring
i forhold til virksomhetens karakter. Styret skal på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med
hensyn til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon.
Det ovenstående er tatt fra Stavanger kommune sine prinsipper. De to andre kommunene har
lignende prinsipper når det gjelder styrets rolle.

Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•
•
•

Styret bør fastsette styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar
intern ansvars- og oppgavefordeling.
Styret bør fastsette en årlig strategiplan med vekt på mål, strategi og gjennomføring.
Styret bør fastsette en årlig møteplan (årshjul).
Styret bør foreta en egenevaluering hvert år.
Styret bør sørge for at nye styremedlemmer gis opplæring om ansvar, oppgaver og
rollefordeling.
Styret bør påse at selskapet har hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til
virksomhetens karakter.

Styrets styreinstruks (konsernstyret)
Styret har utarbeidet en styreinstruks (sist av 2016).
Tabell 1: Innhold styreinstruks
Havnestyrets styreinstruks (innhold)

1. Styreinstruksen
2. Møteplan, innkalling, med mer
3. Saksforberedelse og dokumentasjon

4. Behandling i møte
5. Styrebehandling uten møte
6. Saker som skal styrebehandles – styrets
myndighet

Det er også utarbeidet retningslinjer for havnedirektørens myndighet og fullmakter.
For Stavangerregionen Havnedrift AS er det utarbeidet både aksjonæravtale og styreinstruks.
Styret og daglig leders oppgaver og ansvar fremkommer også av selskapsavtalen §§ 8 og 10.

Havneselskapets strategiplaner
Strategiplaner gjelder havneselskapet/konsernet som helhet.
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Tabell 2 viser et utdrag fra havneselskapets strategiplan 2018-2020.
Tabell 2: Havneselskapets strategiplan
Havneselskapets strategiplan 2018-2020 (hovedpunkter)
Overordnet mål
Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester.
Mål og tiltak
Selskapet skal være den foretrukne havnen
Selskapet skal sikre utvikling av havnearealer med tilhørende infrastruktur for å møte fremtidige
behov hos regionens næringsliv, transportører og vareeiere
Selskapet skal videreutvikle et bærekraftig spekter av havnerelaterte tjenestetilbud som styrker
konkurransekraften for regionens næringsliv
Selskapet skal organisere havneaktiviteten i Stavangerregionen for å fremme effektiv drift, god
økonomi og et sunt arbeidsmiljø

Havneselskapet har også utarbeidet en rekke andre strategiplaner
•
•
•
•
•

Strategisk arealplan for Stavangerregionen Havn IKS
o En delplan av Strategiplan 2018–2020 (se omtalen nedenfor)
Kommunikasjonsstrategi for Stavangerregionen Havn 2020 – 2023
Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030
Miljøplan 2020-2023 (erstatter miljøplan 2016-2017)
o Overordnet miljømål for Stavangerregionen Havn
Stavangerregionen Havn IKS: Avfallsplan iht. forurensningsforskriftens kapittel 20

Vi omtaler miljøplan og avfallsplan i kapittel 2.5.4 om havneselskapet og miljø.

Strategisk arealplan for Stavangerregionen Havn IKS
Strategisk arealplan er en delplan som inngår i Stavangerregionen Havn sin Strategiplan, og har
som formål å synliggjøre behovet for videre utvikling av offentlig havneinfrastruktur i
Stavangerregionen havnedistrikt.
Planen har bl.a. med rammevilkår for havnevirksomhet og eiernes og selskapets rammer av
strategisk art. Den omtaler markedsavgrensning, konkurrenter, markedsundersøkelse (perioden
2016/2017), beskrivelse av selskapets anlegg/kaier og utviklingsmuligheter (pr. område) og til
slutt en handlingsplan.

Cruisestrategi
Formålet med strategien er en mer miljø- og bærekraftig cruiseturisme i Stavanger. Cruisestrategi
2020-2030 ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging i slutten av august 2020 hvor det ble
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fattet to tilleggsvedtak. Tilleggsvedtakene er at internasjonale cruiseskip skal flyttes ut av indre
havn (Vågen) og ikke lenger legge til kai her, samt at antall anløp skal reduseres sammenlignet
med toppårene 2018-2019, og de minst miljøbelastende skipene skal prioriteres.
Stavangerregionen Havn og Region Stavanger utarbeidet hvert sitt brev hvor konklusjonen var at
man ikke anbefalte at Stavanger formannskap gir sin tilslutning til UMUs tilleggsvedtak i sin
behandling av Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030. Formannskapet behandlet saken
10.09.2020, sak 142/20, tilleggsvedtakene ble ikke vedtatt.

Styrets møteplan (årshjul) for 2020 (konsernstyret)
Styrets årshjul viser oversikt over møtedatoer og hovedinnhold i agenda. Det er lagt opp til 6
styremøter gjennom året.
Faste løpende saker:
•
•

Havnedirektørens orientering om selskapets drift og økonomi
Selskapets regnskapsstatus pr. kvartal (herunder datterselskaper)

Andre faste saker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Foreløpig regnskap/årsoppgjør (året som gikk)
Budsjett/økonomiplan (for neste år/periode)
Rapportering strategiarbeid (året som gikk)
Resultat medarbeiderundersøkelse
Møteplan og årshjul (for neste år)
Gjennomføring styreevaluering (høsten)
Styreseminar (høsten)
Resultat styreevaluering

Styrets egenevaluering for 2019 (konsernstyret)
Det er lagt opp til at styret foretar årlig egenevaluering. Vi har sett på den siste egenevalueringen
som er foretatt i 2019. Ifølge styrets møteplan og årshjul skal det gjennomføres styreevaluering
for 2020 på møtet i oktober. Egenevalueringen i 2019 ble gjennomført som en
spørreundersøkelse under styremøte 04.06.2019, eller elektronisk for de som ikke kunne stille på
styremøte. Spørsmålene i spørreundersøkelsen var de samme som for tidligere år slik at en kan
foreta sammenligninger. Svarprosenten i 2019 var på 100 %. Svarene skulle gis på en skala fra 1
til 6, hvor 6 representerer den beste vurderingen.

Spørsmålene i egenevalueringen er delt inn i emner som blant annet vurderer:
•
•
•
•
•

Stavangerregionen Havn IKS sett fra styrets side
Styrets forhold til ledelsen
Eierforhold
Styret som kollegium
Egeninnsats
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Resultatene fra spørreundersøkelsen fremkommer av styresak 33/19 fra møte 04.09.2019. I saken
blir det innledningsvis vist til at Stavanger kommune sin generelle eierstrategi krever at styret
gjennomfører en årlig egenevaluering med hensyn til både kompetanse og utført arbeid.
Gjennomsnittvurderingen av alle spørsmålene var på 5,1. Det var med ett unntak ingen svar som
var under 4,5. Unntaket er spørsmålet om eiernes oppfølging av eierstrategien som ga en
gjennomsnittvurdering på 3,9.

Det ble ved spørreundersøkelsen trukket frem følgende kommentarer fra styremedlemmene:
•
•
•

Vi må ha mer engasjement for miljørelaterte forhold, inkludert landstrøm og utslipp av
klimagasser fra skipstrafikk.
Vi må komme i tettere dialog med kommunen ift. utbyggingssaker som berører
kaiarealene.
Det er god økonomi og kontroll med selskapet.

Vi får opplyst av styreleder at svarene blir gjennomgått i styremøte uten administrasjonen til
stede og at de i etterkant blir formidlet til havnedirektøren. Styrets egenevaluering er gjort
tilgjengelig for valgkomitéen via styreportalen.
Styret i Stavangerregionen Havnedrift AS
Styret i Stavangerregionen Havnedrift AS har også gjennomført egenevaluering etter samme
modell som Stavangerregionen Havn IKS. Sist foreliggende egenevaluering ble gjennomført
10.12.2018 og resultatene ble presentert i styresak 04/19 fra møte 04.03.2019. Det var
gjennomgående en høy score på alle spørsmål med unntak for det som gjaldt rutine for vurdering
av administrerende direktør. Gjennomsnittvurderingen for alle spørsmål var på 5,1, mens
gjennomsnittvurderingen for det nevnte unntaket var på 3,6.

Styreopplæring for 2020 (konsernstyret)
Alle styrets medlemmer og varamedlemmer er tilbudt styrekurs gjennom Samfunnsbedriftene/
Norske Havner. Kurset er avholdt i september 2020 og vil ifølge selskapet kunne bidra til
bevissthet rundt rammeverket man skal forholde seg til, rolleforståelse, ansvar, forventninger og
forpliktelser som følger med vervene. Kurset skal i tillegg bidra til en økt profesjonalisering i
styrearbeidet og i forholdet til eiere og selskapet for øvrig. Selskapet har også invitert til et
heldagseminar for styremedlemmer og varamedlemmer 19. januar 2021 hvor ett av punktene på
agendaen er styrearbeid.

Styret har styreansvarsforsikring som dekker tidligere, nåværende og fremtidige
styremedlemmer, daglig leder og medlemmer av ledelse og lignende i selskapet inkludert
datterselskaper.
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Risikostyring
Havneselskapets kvalitetssystem er som nevnt bygget opp etter gjeldende ISO- standarder. ISO
legger til grunn at selskapet skal ha en systematisk tilnærming til risiko. Ifølge selskapets
kvalitetssystem har selskapet etablert en egen prosess for risikostyring og selskapet gjør det til en
god vane å tenke på risikoer og muligheter i alle sammenhenger. Risikotenkningen medfører at
selskapet har etablert omfattende og tett styring av prosesser og aktiviteter som i utgangspunktet
har høy risiko for feil og mangler og som lett kan medføre tap av kundetilfredshet og omdømme.
Andre aktiviteter med mindre potensiale for problemer og negativ påvirkning behøver ikke
samme grad av detaljstyring. Ved å differensiere slik i forhold til risiko, søker selskapet å finne
den optimale balansen mellom ressursbruk, effektivitet og risiko.

Ifølge selskapets kvalitetssystem er alle ansatte ansvarlige for å informere toppledelsen dersom
de blir oppmerksom på eventuelle vesentlige endringer som påvirke virksomheten. Toppledelsen
er ansvarlig for å være observant og vise interesse for nyheter om markedstrender, kunder,
endringer i lovverket, endringer i leverandørkjeden og eventuelle andre endringer som kan ha
vesentlig innvirkning på virksomheten. Toppledelsen har også ansvar for å iverksette og
gjennomføre nødvendige tiltak.

Ifølge prosedyrer for drift av kvalitetssystemet er det ønskelig at det rapporteres på alle forhold
som ikke bør skje igjen og alt som kan bidra til forbedring og reduksjon av risiko. I avviks- og
forbedringssystemet skal det rapporteres både på forhold som vedrører HMS og kvalitet. Her skal
det rapporteres på alt fra uønskede hendelser til kundeklager, avvik fra leverandør og feil
arkivering. Involverte parter i et avvik som registreres vil automatisk bli varslet av systemet,
varselet opphører først når avvik er lukket og avsluttet. Vi får opplyst at selskapet i høst har
iverksatt opplæring av ledere for å øke kompetansen om mulighetene i kvalitetssystemet slik at
systemet utnyttes til det fulle.

Vurdering
Selskapets formelle styring av Stavangerregionen havn IKS anses i tråd med lovregler og KS sine
anbefalinger. Selskapets styreinstruks, retningslinjer for havnedirektørens myndighet og
fullmakter samt selskapsavtalen synes klar nok når det gjelder den interne ansvars- og
oppgavefordelingen. Styret har fastsatt en strategiplan for 2018-2020 og det fastsettes en årlig
møteplan.

Styret i selskapet har innført fast rutine med årlig egenevaluering. Det er ingen krav til
egenevaluering i lov om interkommunale selskaper, men eierne anbefaler årlig egenevaluering i
sine overordnede eierstrategier. Også KS anbefaler årlig egenevaluering. Egenevalueringen kan
være nyttig i forbindelse med skifte av styremedlemmer og det er derfor viktig at den er
tilgjengelig for valgkomiteen.

Side 22 av 59

Stavangerregionen Havn IKS - Stavanger, Sola og Randaberg kommuner

Alle styremedlemmene er tilbudt styrekurs med blant annet opplæring om ansvar, oppgaver og
rollefordeling. Styret har styreansvarforsikring. Selskapet har systemer for risikostyring og
rutiner for å følge opp avvik som registreres i kvalitetssystemet.

2.3 SELSKAPETS OPPFØLGING AV DRIFT OG ØKONOMI
Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten. Vi ser her på hvordan styret følger opp selskapets drift og økonomi (herunder
selskapets strategier, utfordringer og risikoer). Oppfølging av selskapets drift og økonomi gjelder
her havneselskapet/konsernet som helhet.

Dette kapitlet fokuserer på følgende problemstilling:
Hvordan foretas styringen av selskapet?
o Selskapets økonomistyring (oppfølging av drift og økonomi)

Revisjonskriterier
Lovregler
IKS-loven § 13 sier følgende om styrets myndighet:
•

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar
med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og
retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og
formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med
daglig leders ledelse av virksomheten.

Ifølge IKS-loven § 14 skal daglig leder forestå den daglige ledelse av selskapet og følge de
retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Selskapsavtalen har med lignende bestemmelser om styrets forvaltning og den daglige ledelse av
selskapet. IKS-loven krever utarbeidelse av årsbudsjett, behandling av vesentlige negative
budsjettavvik og utarbeidelse av økonomiplan (4-års budsjett). Det vises til IKS-loven §§ 18-20.
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Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•

•
•

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av
representantskapet.
Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Oppfølging av drift og økonomi i Stavangerregionen Havn IKS
Styresaker 2016-2020 (pr. september 2020)
Det er i perioden avholdt 6-8 styremøter årlig. Oppfølgingen av selskapets drift og økonomi
foretas gjennom havnedirektørens orientering i hvert styremøte og med saker om regnskapsstatus
per kvartal og om årsrapport (årsregnskap). I tillegg kommer en rekke andre faste saker. Det vises
til faste styresaker nevnt foran under styrets møteplan (årshjul).
Foruten faste styresaker nevnt foran, har det blant annet vært følgende andre styresaker til
behandling:
•
•
•
•
•
•
•

Saker om anlegg/kaier
Saker om ulike typer strategiplaner
Ny selskapsavtale 2020
Saker om forslag til ny havne- og farvannslov 2020
Saker om selskapets skatteposisjon
Saker om eierskap i Risavika (fusjonering)
Saker om eierstyring og selskapsledelse

Styreleder oppgir at styret følger opp selskapets drift og økonomi gjennom å vedta budsjett for
neste år i desember. Det rapporteres både skriftlig og muntlig i styremøte kvartalsvis i forhold til
økonomisk status på selskaps- og konsernnivå. I tillegg legger administrasjonen frem egne saker
vedrørende investeringer eller beslutninger som får økonomiske konsekvenser, årsrapport og
årsregnskap vedtas årlig av styret. Styret har da en gjennomgang med økonomisjef og revisor.

Styret følger opp daglig leder gjennom jevnlige samtaler/ møter mellom styreleder og
havnedirektør. I forbindelse med styreevalueringen videreformidler styreleder styrets vurdering
av havnedirektørens innsats og jobbutførelse. Styreleder gir også havnedirektøren tilbakemelding
i forbindelse med lønnsregulering.

Selskapet har forsikret alle bygg, kaier og anlegg, husleietap, biler, lastebiler, trucker og båter. I
tillegg har de ansvarsforsikring, byggherreansvarsforsikring og ulykke-/ yrkesskadeforsikring.
Listen er ikke uttømmende. Vi får opplyst at konsernet oppdaterer forsikringene ved behov og har
gjennomgang med forsikringsmegler minst en gang årlig. Selskapets ledelse mener at konsernet
er riktig forsikret.
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Selskapets drift 2016-2019
Vi ser her på selskapets årsrapporter for 2016-2019. Årsregnskapet for konsernet er avlagt i
samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Som interkommunalt selskap skal
konsernet også utarbeide årsbudsjett og 4-årige økonomiplaner. Det vises til IKS-loven §§ 18-20.
Vi har ikke sett nærmere på dette enn at det faktisk foreligger.

Selskapets resultatregnskap 2016-2019
Tabell 3: Resultatregnskap 2016-2019
Havneselskapets resultatregnskaper 2016-2019 (tusen kroner) - Konsernet

Anløpsavgift
Leieinntekter
Kaivederlag
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre kostnader
Driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
Finansresultat
Resultat før skatt
Skattekostnader
ÅRSRESULTAT

2016
12 301
54 007
25 824
28 368
120 500
7 135
23 732
14 557
46 894
92 318
28 182
229 256
257 438
3 263
254 175

2017
10 329
53 272
29 630
27 045
120 276
7 613
24 817
14 793
34 417
81 640
38 636
9 250
47 886
3 237
44 649

2018
9 077
57 680
33 583
32 060
132 400
7 831
25 135
16 828
35 033
84 827
47 573
4 982
52 555
-3 024
55 579

2019
4 329
133 523
39 517
39 373
216 742
15 382
28 496
43 079
28 732
115 689
101 053
-19 098
81 955
-298
82 253

Driftsinntekter er her nærmere spesifisert ut fra noter til resultatregnskapene. Andre inntekter
består primært av to poster (varevederlag/tjenesteleveranser og ISPS-vederlag/vakthold15).

15

ISPS gjelder havnesikring. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden (International Ship and Port
Facility Security Code) og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneanlegg. Regelverket fastlegger et
minimum av tiltak for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart og havneanlegg som betjener slike skip.
Reglene om havnesikring trådte i kraft 01.07.2004 og var et resultat av terrorangrepene mot USA 11.09.2001.
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Selskapets balanse 2016-2019
Tabell 4: Balanse 2016-2019
Havneselskapets balanse 2016-2019 (tusen kroner) - Konsernet

Anleggsmidler
herav varige driftsmidler
Omløpsmidler
Eiendeler
Egenkapital
Avsetninger
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Egenkapital og gjeld

2016
920 027
509 587
158 535
1 078 562
915 420
34 627
100 389
28 126
1 078 562

2017
1 046 080
748 855
105 012
1 151 092
960 069
28 883
142 616
19 524
1 151 092

2018
1 134 705
927 597
541 524
1 676 229
1 015 648
17 891
542 549
100 141
1 676 229

2019
2 502 866
2 493 551
61 058
2 563 924
1 285 131
22 732
1 193 174
62 887
2 563 924

Kommentarer til selskapets drift 2016-2019
Selskapets inntekter kommer fra forskjellige havnetjenester og utleie. Inntekter fra anløpsavgift
(fra 2020 kalt farvannsavgift) kan over tid ikke overstige kostnadene som havneselskapet har på
området. Selskapet opererer her med selvkostfond i balansen og selvkostnote til årsregnskapet.
Selvkostnoten viser etterkalkyle for inneværende år og fire foregående år samt prognose for de
neste fire år. Selvkostfondet har bygget seg opp over flere år og det er pr. 31.12.2019 på drøyt 15
millioner kroner. Selvkostfondet skal brukes opp i løpet av perioden 2020-2023. Av den grunn
har styret bestemt at det ikke skal kreves inn anløpsavgift (farvannsavgift) fra 01.05.2020 og
inntil videre.
Som nevnt i kapittel 2.1 foreligger det per september 2020 ikke noe ny status i forhold til
selskapets skatteposisjon. Spørsmålet om skatteplikt for IKS med havnedrift er aktualisert
gjennom søksmål fra Karmsund Havn IKS mot staten, hvor hovedforhandling er berammet til
oktober 2020. Vi får opplyst per november 2020 at saken er stanset på grunn av forhandlinger
mellom partene. Skatteposisjonen for Stavangerregionen Havn vil som utgangspunkt være
betinget av utfallet av rettssaken. Økonomisjef har bedt advokatfirma Lynx om bistand i forhold
til hva ikrafttredelsen av ny havnelov, sett i sammenheng med styrets vurdering av ulike modeller
for utdeling, herunder utbytte, kan forventes å bety for spørsmålet om skatteplikt for selskapet.
Advokatfirmaet konkluderer blant annet med at ny havnelov, som i større grad åpner for utbytte, i
utgangspunktet vil trekke i retning av skatteplikt. Og om adgangen til utbytte også benyttes, vil
dette forsterke momentet i favør av skatteplikt. Styret vedtok i sak 15/20 å utsette avgjørelsen om
vurdering av utbytte til et senere tidspunkt blant annet på grunn av usikkerheten rundt fremtidig
inntjening og likviditet i selskapet grunnet korona-situasjonen. Vedtaket lød som følger:
•
•

15.1/20 Styret tar saken til orientering og støtter forslaget om konvertering av egenkapital
til ansvarlig lån som modell for et eventuelt utbytte.
15.2/20 Vedtak om utbytte eller konvertering av egenkapital til ansvarlig lån, med
tilbakebetaling til eierne, kan ikke gjøres basert på regnskapet for 2019 med bakgrunn i
usikkerheten rundt situasjonen med Covid-19.

Side 26 av 59

Stavangerregionen Havn IKS - Stavanger, Sola og Randaberg kommuner

Selskapets økonomiske nøkkeltall 2016-2019
Tabell 5: Økonomiske nøkkeltall
Havneselskapets økonomiske nøkkeltall 2016-2019 (konsernet) - Kilde: Proff.no16

Totalrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet17
Likviditetsgrad
Soliditet

2016
27,0 %
31,4 %
5,6
87,5 %

2017
4,7 %
5,0 %
5,4
83,4 %

2018
4,0 %
5,3 %
5,4
60,6 %

2019
5,2 %
7,1 %
0,9
50,1 %

Tabellen viser nøkkeltall per utgangen av året (31.12). Likviditeten sier noe om virksomhetens
evne til å innfri løpende forpliktelser (betalingsevne). Likviditetsgraden anses som
tilfredsstillende når den ligger mellom 1,0 og 1,5 og god når den er over 1,5. Disse normtallene
tar ikke hensyn til bransje eller geografisk beliggenhet. Konsernets likvidtetsgrad per 31.12.19
anses som lav i forhold til normtallene og den er betydelig svekket siden 2018 hvor den var
meget god. Likviditetsgraden er hovedsakelig svekket grunnet oppkjøpet av Risavika Havn AS
som ble gjennomført 01.01.201918. Økonomisjef i selskapet opplyser at det ikke er bekymring i
selskapet knyttet til likviditeten og at den ved utgangen av 2020 forventes å være bedre enn per
31.12.2019, til tross for usikkerheten koronapandemien har medført. Soliditeten som viser hvor
stor andel av eiendelene som er finansiert av egenkapitalen (egenkapitalandel), og som dermed
sier noe om virksomhetens evne til å tåle tap er redusert de fire siste årene, men betegnes fortsatt
som meget god i forhold til normtall (> 40%19).

Sammenligning med andre havneselskaper (nøkkeltall 2018)
Tabell 6 viser nøkkeltall for Stavangerregionen Havn IKS og andre havneselskaper for 2019.

16

Nøkkeltall 2016-2019 er hentet fra Proff.no.

17

Før skatt.

18

Årsaken er refinansiering av langsiktig gjeld i Stavangerregionen Havn Eiendom (tidligere Risavika Havn AS).
Stavangerregionen Havn Eiendom tok opp litt mindre langsiktig gjeld da dette ble dekket opp av likvide midler som
reduserer omløpsmidlene, og dermed ble likviditetsgraden redusert.
19

Disse normtallene tar ikke hensyn bransje eller geografisk beliggenhet. (kilde; proff)
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Tabell 6: Sammenligning nøkkeltall20
Stavanger

Oslo

Bergen

Tromsø

Kristiansand

Resultatgrad

50,88 %

18,98 %

29,55 %

25,40 %

21,44 %

Likviditetsgrad

0,97

9,89

7,83

5,12

0,83

Soliditet

50,12 %

90,16 %

92,89 %

44,03 %

57,71 %

7,12 %

2,26 %

13,16 %

2,72 %

2,54 %

5,20 %

2,47 %

12,25 %

3,98 %

1,06 %

Egenkapital
rentabilitet
Totalkapital
rentabilitet

Kilde: Stavangerregionen Havn IKS

Stavangerregionen Havn har betydelig bedre resultatgrad – lønnsomhet – enn de andre
havneselskapene per 31.12.2019, dette fremgår av figur 2.

Figur 2: Resultatgrad

60,0 %
50,9 %
50,0 %

40,0 %
29,6 %

30,0 %

25,4 %

21,4 %

19,0 %

20,0 %
10,0 %
0,0 %
Stavanger

Oslo

Bergen

Tromsø

Kristiansand

Kilde: Stavangerregionen Havn IKS

20

Regnskapet til Trondheim havn er ikke godkjent per 14. september 2020, derfor foreligger det ikke tall fra de.
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Som kommentert tidligere anses konsernets likvidtetsgrad per 31.12.19 som lav i forhold til
normtallene og vi ser av figur 3 at det kun er Kristiansand Havn som har lavere likviditetsgrad
enn Stavangerregionen Havn.

Figur 3: Likviditet
12,00
9,89

10,00

7,83

8,00
6,00

5,12

4,00
2,00

0,97

0,83

0,00

Stavanger

Oslo

Bergen

Tromsø

Kristiansand

Kilde: Stavangerregionen Havn IKS

Soliditeten, som sier noe om selskapets evne til å tåle tap, betegnes som meget god i forhold til
normtall, selv om den er betydelig lavere enn i Oslo og Bergen. Av figur 4 ser vi at 50 prosent av
selskapets eiendeler er finansiert av egenkapital, mens i Oslo og Bergen er i overkant av 90
prosent finansiert av egenkapital.
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Figur 4: Soliditet
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Status for selskapets drift 2020
10. mars 2020 ble det fattet vedtak om at cruiseskip ikke kan slippe gjestene i land ved ankomst,
og det er usikkert når dette igjen vil tillates21. Konsekvensen av dette var at alle anløp i mars,
april og delvis mai ble kansellert. Havnens ulike kunder har bedt om krisehjelp, både i form av
rabatter, avståelse fra leie og betalingsutsettelser. I ledermøtet i selskapet den 16. mars ble
budsjettet for 2020 gjennomgått og ny prognose for året ble laget.
Prognose per 31. mars 2020

Kilde: Styresak 15/20, møtedato 15.04.2020

21

Kilde: sak 15/20 møtedato 15.04.2020
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I prognosen er inntektene vurdert med et bortfall på 30 prosent. Det er foretatt en reduksjon i
kostnadene med 9,5 %, men grunnet avsetning for tap på kundefordringer med kr 10 millioner,
viser prognosen kun en reduksjon på en prosent. Prognosen viser et underskudd på kr 5,2
millioner mot budsjettert overskudd før skatt på kr 56,6 millioner. Likviditeten vil bli presset av
manglende innbetalinger fra kunder og reduksjon i omsetning fra sannsynligvis alle
forretningsområder22.

Resultatrapport for første halvår 2020 viser at resultat før skatt var på i overkant av kr 13
millioner, noe som er i underkant av kr 5,4 millioner høyere enn revidert budsjett som var satt til
ca. kr 7,6 millioner23. Resultatrapport for tredje kvartal 2020 viser tilsvarende utvikling i forhold
til revidert budsjett, det vil si at resultat før skatt er ca. kr 5 millioner høyere enn revidert
budsjett24. For å sikre inntekter og utestående i perioden har selskapet blant annet fokusert på
tettere kundekontakt. En annen medvirkende faktor er sannsynligvis at de ulike tiltakspakkene
som myndighetene har lansert har hatt effekt på betalingsevnen til kundene. Driftsinntektene har
vært bedre enn forventet i første halvår i forhold til revidert budsjett, aktiviteten utenom cruise og
utenrikstrafikk har vært opp mot fjorårets nivå. Utenrikstrafikken fra Risavika startet opp igjen
med daglige avganger fra 16. juni. Fra slutten av oktober har Fjordline redusert avgangene og i
midten av november får vi opplyst av selskapet at det er ytterligere reduksjon i avganger og stopp
av passasjertrafikk25. Dette vil ha en innvirkning på fjerde kvartal. Kostnadsnivået har vært lavere
enn forventet i revidert budsjett. Dette skyldes kostnadskutt og justeringer på priser, samt
tilbakebetalinger knyttet til reiser. Det er forventet at det kan komme tap på fordringer i løpet av
2020. Selskapet oppgir at det er god kontroll på fordringene i konsernet.
Tilbakemelding fra ekstern revisor
I forbindelse med selskapskontrollen har vi bedt om tilbakemelding fra selskapets eksterne
revisor. KPMG ble valgt som revisor i 2018 og har avgitt revisjonsberetning for perioden 2018
og 2019. Ekstern revisor har i perioden ikke avgitt anmerkninger til selskapet i form av nummerte
brev.

Vurdering
Styret har en løpende oppfølging av selskapets drift og økonomi. Styret vedtar budsjett og det
rapporteres både skriftlig og muntlig i styremøte kvartalsvis i forhold til økonomisk status på
selskaps- og konsernnivå. Styret følger opp daglig leder gjennom jevnlige samtaler/ møter
mellom styreleder og havnedirektør.
Konsernets likvidtetsgrad per 31.12.19 anses som lav i forhold til normtall og den er betydelig
svekket siden 2018 hvor den var meget god. Sammenlignet med andre havneselskaper, med

22

Kilde: Styresak 15/20, møtedato 15.04.2020

23

Kilde: Styresak 36/20, møtedato 08.09.2020.

24

Kilde: sak 42/20 styremøte 20.10.2020

25

Kun frakt av cargo.
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unntak av Kristiansand, er den i nedre sjikt. Likviditetsgraden per 31.12.2019 er svekket grunnet
oppkjøpet av Risavika Havn AS som ble gjennomført 01.01.2019. Økonomisjef i selskapet
opplyser at det ikke er bekymring i selskapet knyttet til likviditeten og at den ved utgangen av
2020 forventes å være bedre enn per 31.12.2019, til tross for usikkerheten koronapandemien har
medført. Soliditeten, som sier noe om selskapets evne til å tåle tap, betegnes som meget god
sammenlignet med normtall, men den er betydelig lavere enn i Oslo Havn og Bergen Havn.

2.4 SELSKAPETS OPPFØLGING AV DATTERSELSKAPER MV.
Vi ser her på morselskapets eieroppfølging av datterselskaper og tilknyttede selskaper og på
risikovurderinger i forbindelse med deltagelse i eller etablering av slike selskaper. I tillegg ser vi
på samhandlingen mellom selskapene. Dette gjelder avtaler og transaksjoner mellom nærstående
selskaper. Vi har begrenset dette til datterselskapene (konserninterne transaksjoner iht. aksjeloven
§ 3-9).

Dette kapitlet fokuserer på følgende problemstilling:
•

Hvordan følger selskapet opp datterselskaper og tilknyttede selskaper?
o Eieroppfølgingen
o Risikovurderinger
o Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter)

2.4.1 STAVANGERREGIONEN HAVN SINE DATTERSELSKAPER OG
TILKNYTTEDE SELSKAP
Datterselskaper er selskaper som er over 50 % eid/ kontrollert av et annet selskap (morselskapet).
Det vises til aksjeloven § 1-3. Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor morselskapet har
betydelig innflytelse. Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når morselskapet eier/
kontrollerer minst 20 % av aksjene. Det vises til regnskapsloven § 1-4.
Stavangerregionen Havn har to heleide datterselskap - SRH Eiendom Holding AS og
Stavangerregionen Havnedrift AS - samt to datterdatterselskaper som er 100 % eid av
datterselskapet SRH Eiendom Holding AS. Stavangerregionen Havn har også to tilknyttede
selskaper, Westport AS og Risavika Eiendom AS.

Deltakelse i andre selskaper er hjemlet i Stavangerregionen Havn sin selskapsavtale. Det vises til
selskapsavtalen § 3.
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2.4.2 EIEROPPFØLGING OG RISIKOVURDERINGER
Revisjonskriterier
KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
KS anbefaling nummer 13 sier følgende om styresammensetningen i konsernmodell:
• Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap.
• Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer.
Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap fordi styret i morselskap utgjør
generalforsamling i datterselskap. Bestemmelsen er viktig for å unngå rolleblanding i
konsernforhold. Særlig må man være oppmerksom på problemstillinger knyttet til anbud og
inhabilitet dersom ett av selskapene inngir anbud til et annet selskap i samme konsern.

IKS- loven
§ 13 om styrets myndighet gjelder styrets ansvar for oppfølgingen av hele konsernet:
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med
selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer
fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Selskapsavtalen
§ 3 Formål:
•

Selskapets formål er å sikre regionen en konkurransedyktig og miljøvennlig infrastruktur
for sjøtransport samt å ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og
farvannsloven. Driften av havneanleggene kan utføres av egne selskap(er).
Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter.
Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor selskapets
formål.

•
•

Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•
•

Styret skal påse at selskapet følger opp datterselskaper og tilknyttede selskaper på en
god måte.
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap.
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Eieroppfølging og risikovurdering
Konsernet består i dag av fem selskaper – to datterselskaper og to datterdatterselskaper, i tillegg
til eierforhold i to tilknyttede selskaper. Det er ansatte kun i morselskapet og Stavangerregionen
Havnedrift AS. Det gjennomføres kun helt nødvendige styremøter i datterselskapene SRH
Eiendom Holding AS, Stavangerregionen Havn Eiendom AS og Ekofiskvegen AS. Eksempelvis
ved godkjenning av årsregnskap. Økonomisjef orienterer om økonomien til alle datterselskaper
for styret i morselskapet, og styret i Stavangerregionen Havnedrift blir informert om økominen til
konsernet. I styrets egenevaluering ble styret bedt om å evaluere oppfølging av datterselskap og
tilknyttede selskap, det ble her avgitt en gjennomsnittsscore på 4,8 av totalt 6.

Internt i selskapet får vi opplyst at det holdes allmøte etter hvert styremøte hvor alle ansatte blir
presentert en oppsummering fra styremøtene. For intern oppfølging av selskapene i konsernet er
det opprettet ledergruppe på tvers av organisasjonen hvor det avholdes jevnlige møter. Det
avholdes også statusmøter internt i avdelingene og på tvers av selskaper for å ivareta
informasjonsflyt.

Revisjonen har kontrollert styresammensetningen i datterselskapene per april 2020.
•

•

Havnedirektør i IKS’et er styreleder i alle de heleide døtrene; Stavangerregionen
Havnedrift AS, SRH Eiendom Holding AS, Stavangerregionen Havn Eiendom AS og
Ekofiskvegen AS.
Styreleder i Stavangerregionen Havn IKS er styremedlem i SRH Eiendom Holding AS,
Stavangerregionen Havn Eiendom AS og Ekofiskvegen AS.

Vi får opplyst av tidligere styreleder at for alle heleide eiendomsselskap behandles kun
nødvendige saker i de respektive selskapsstyrer. Alle strategiske og vesentlige beslutninger skal
tas i IKS-styret. Det foreligger egne retningslinjer for dette. I forhold til Stavangerregionen
Havnedrift AS så rapporteres det jevnlig fra selskapet til IKS styret i havnedirektørens
orienteringssak. I tillegg rapporteres økonomi på konsernnivå. I forhold til Westport hvor
Stavangerregionen Havn IKS eier 1/3 får vi opplyst av styreleder at det ikke rapporteres direkte,
men daglig leder i Westport har jevnlig hatt innlegg på styrets årlige styreseminar.

Stavangerregionen Havn IKS har som formål å sikre regionen en konkurransedyktig og
miljøvennlig infrastruktur for sjøtransport samt å ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene
etter havne- og farvannsloven. Konsernet har ikke fastsatt rutiner for kjøp av virksomheter,
selskapet har sett et behov og eller blitt kontaktet av selger. Vi får oppgitt at selskapet da har
vurdert pris og virksomheten etter konsernets formål.
Ved oppkjøp av selskaper får vi opplyst at følgende punkter går igjen:
•
•
•
•

Godkjent vedtak i styret, og ved behov godkjent vedtak i representantskapet
Økonomisk og juridisk analyse
Takst/ verdivurdering
Bistand fra advokat og ekstern økonom
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•

Forhandlinger

Gjennom rutinene over mener selskapet at risikoen ved oppkjøp er vurdert tilstrekkelig

Vurdering
Revisjonen har inntrykk av at selskapet følger opp datterselskaper og tilknyttede selskaper på en
god måte. Økonomisjef orienterer om økonomien til alle datterselskaper for styret i morselskapet,
og styret i Stavangerregionen Havnedrift blir informert om økonomien til konsernet. Det er
opprettet ledergruppe på tvers av organisasjonen hvor det avholdes jevnlige møter.

Styreleder i Stavangerregionen Havn IKS er styremedlem i SRH Eiendom Holding AS,
Stavangerregionen Havn Eiendom AS og Ekofiskvegen AS. Styremedlemmer i morselskap bør
ikke sitte i styret til datterselskap spesielt dersom det er avtaler og transaksjoner mellom
selskapene.

Selskapet har rutiner ved oppkjøp som anses tilstrekkelig for å sikre at risikoen blir vurdert på en
tilstrekkelig måte.

2.4.3 SAMHANDLING
Revisjonskriterier
Aksjeloven
§ 3-9 sier følgende om konserninterne transaksjoner:
•

Transaksjoner mellom selskaper i samme konsern skal grunnes på vanlige
forretningsmessige vilkår og prinsipper.
Vesentlige avtaler mellom konsernselskaper skal foreligge skriftlig.

•

Prinsippet om armlengdes avstand i aksjeloven innebærer at prisene som settes på konserninterne
transaksjoner skal være i samsvar med det to uavhengige parter ville ha avtalt i sammenlignbare
situasjoner. Videre vil det ut fra generelle eierstyringsprinsipper og særlig hensynet til
minoritetsaksjonærer kunne argumenteres for at armlengdes avstand også skal gjelde i avtaler
med tilknyttede selskaper.

På bakgrunn av gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•
•

Transaksjoner mellom selskaper i samme konsern skal grunnes på vanlige
forretningsmessige vilkår og prinsipper.
Vesentlige avtaler mellom konsernselskaper skal foreligge skriftlig.

Side 35 av 59

Stavangerregionen Havn IKS - Stavanger, Sola og Randaberg kommuner

Samhandling
Revisjonen har mottatt følgende avtaler/kontrakter vedrørende interne transaksjoner:
•

•
•
•
•

Avtale vedrørende utføring og fordeling av administrasjonskostnader mellom
Stavangerregionen Havn og datterselskapene, herunder utførelse av ledelses- og
driftsfunksjoner, markeds- og utviklingsarbeid, eiendomsforvaltning, kantinedrift,
rapportering, regnskapsbistand, it-tjenester.
Leiekontrakt mellom Risavika Havn AS og Stavangerregionen Havnedrift AS om sikring
av lossing, oppbevaring og lasting av gods.
Leiekontrakt mellom Stavangeregionen Havn IKS og Stavangerregionen Havnedrift AS
om sikring av lossing, oppbevaring og lasting av gods.
Leiekontrakt mellom Stavangeregionen Havn Eiendom AS og Stavangerregionen
Havnedrift AS om sikring av lossing, oppbevaring og lasting av gods
Leiekontrakt mellom Utenriksterminalen AS og Stavangerregionen Havnedrift AS

De interne avtalene er ikke oppdatert i tråd med ny konsernstruktur fra 01.01.2019, dette skal
likevel ikke ha noen praktisk betydning for administrasjonsavtalen for konsernet. Avtalene
mellom Risavika Havn AS og Stavangerregionen Havnedrift AS samt avtalen mellom
Utenriksterminalen og Stavangerregionen Havnedrift AS antas avviklet og inngår i avtalen
mellom Stavangerregionen Havn Eiendom AS og Stavangerregionen Havnedrift AS, ettersom
Risavika Havn AS og Utenriksterminalen AS er en del av Stavangerregionen Havn Eiendom AS.

Vi får opplyst av selskapet at de ikke har utført transaksjoner som ikke er i henhold til de interne
avtalene. Ifølge årsrapport for 2019 er de interne transaksjonene mellom konsernselskapene gjort
etter alminnelige forretningsmessige prinsipper og eliminert i konsernregnskapet. Revisjonen har
mottatt oversikt over eliminering av transaksjoner i konsernet som ble utarbeidet i forbindelse
med årsregnskapet for 2019.
Vurdering
Vesentlige avtaler foreligger skriftlig. Revisjonen har inntrykk av at transaksjonene er utført etter
alminnelige forretningsmessige prinsipper.

2.5 ANSKAFFELSER, OFFENTLIGHET, ETIKK OG MILJØ
Vi ser her på hvordan selskapet håndterer de enkelte områdene. Gjennomgangen er gjort på et
overordnet nivå. Vår kontroll begrenser seg til om det er tilfredsstillende rutiner på området. Vi
har i tillegg tatt ut enkelte stikkprøver når det gjelder offentlige anskaffelser.
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Dette kapitlet fokuserer på følgende problemstillinger:
•
•

Hvordan praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?
Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?

2.5.1 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Revisjonskriterier
Morselskapet (IKS’et) er omfattet av lovregler om offentlige anskaffelser, jf. lovens § 2 og
dernest forsyningsforskriften §§ 1-2.2 og 1-7. Selskapet er opprettet for å tjene allmennhetens
behov. Det driver ikke noen form for næring, og det er eid og kontrollert av kommunene.
Datterselskapet for havnedriften - som offentlig foretak - er også omfattet av
forsyningsforskriften. Det vises til forsyningsforskriften §§ 1-2.3 og 1-7.

Lov om offentlige anskaffelser
Ifølge § 4 skal oppdragsgiver opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse,
likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Forsyningsforskriften
Del I i forsyningsforskriften gjelder for alle anskaffelser som er omfattet av forskriften, jfr. § 5-1,
første ledd. Del II gjelder for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØSterskelverdien i § 5-2 første ledd26.

Ifølge § 7-1 første ledd skal oppdragsgiveren oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å
begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen.

§ 9-1. Tillatte anskaffelsesprosedyrer
(1) Oppdragsgiveren kan alltid bruke åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse,
konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring eller konkurransepreget
dialog.
(2) Oppdragsgiveren kan bruke konkurranse om innovasjonspartnerskap for å utvikle og
anskaffe innovative varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider.
(3) Oppdragsgiveren kan bruke konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
bare når vilkårene i § 9-2 er oppfylt.

26

§ 5-2. EØS-terskelverdier (1) a) 4,1 millioner kroner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og plan- og
designkonkurranser, b) 51,5 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter.
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(4) Oppdragsgiveren kan gjennomføre en anskaffelse uten konkurranse bare når vilkårene i §
9-3 er oppfylt.
§ 22-1. Rammeavtaler
(1) Oppdragsgiveren skal følge forskriften ved inngåelsen av en rammeavtale.
(2) Oppdragsgiveren skal tildele kontrakter under en rammeavtale på grunnlag av objektive
kriterier som sikrer likebehandling av leverandørene. Reglene skal angis i
anskaffelsesdokumentene.
(3) Dersom reglene for tildeling av kontrakter under en rammeavtale innebærer at
oppdragsgiveren skal gjenåpne konkurransen, skal oppdragsgiveren:
a. Fastsette en tilstrekkelig frist for mottak av tilbud, og
b. Tildele kontrakten til den leverandøren som har gitt det beste tilbudet på grunnlag
av tildelingskriteriene angitt i anskaffelsesdokumentene for rammeavtalen
(4) Oppdragsgiveren kan ikke inngå rammeavtaler for mer enn åtte år, med mindre det
foreligger sørlige forhold, for eksempel knyttet til avtalens formål, investeringskostnader
eller brukernes behov.

Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•

Selskapet skal overholde lovregler om offentlige anskaffelser (forsyningsforskriften).
o Dokumentasjonsplikten skal overholdes ved alle anskaffelser over kr 100 000.
o Anskaffelser over terskelverdiene i forsyningsforskriften skal kunngjøres i
Doffin27.
o Anskaffelsesprosedyren som benyttes skal være i henhold til lovverket.
o Rammeavtalene som benyttes skal være gyldige.

Anskaffelser i Stavangerregionen Havn IKS
Det er morselskapet som står som eier av alle havne- og terminalanleggene og som derfor har alle
større kjøp som skal håndteres etter anskaffelsesregelverket. Havneselskapet har to parallelle
rammeavtaler for levering av konsulenttjenester, henholdsvis Innkjøpsassistanse Vest og Deloitte.
Kravspesifikasjonen til overnevnte rammeavtaler angav at selskapet har behov for ekstern
kompetanse i forbindelse med operativ gjennomføring av anbudskonkurranser, blant annet
utarbeidelse av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag, bistå med utarbeidelsen av
kravspesifikasjonen, prisskjema, kunngjøring, leverandørkommunikasjon, mottak
kvalifikasjonssøknader, åpning, kvalifisering, evaluering, innstilling, tildeling og ferdigstilling av
kontrakt, inkludert all kommunikasjon i forbindelse med avvisning, forkastelse, tildeling,
nærmere begrunnelse og evt. klagesaker. I enkelte tilfeller skal også leverandør gjennomføre
utlysning av konkurransen.
Selskapet har i tillegg en rammeavtale med Kluge, som omhandler offentlige anskaffelser og
kjøps-/kontraktsrettslig bistand. Avtalen med Kluge skiller seg fra avtalene med

27

Doffin videresender kunngjøringene til TED- databasen.
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Innkjøpsassistanse Vest og Deolitte da Kluge tilbyr juridiske tjenester, mens de to andre er
konsulenttjenester for gjennomføring. Vi får opplyst at avtalen med Kluge typisk brukes til mer
komplekse saker.
Havneselskapets rutiner
Tabell 7: Havneselskapets rutine for innkjøp
Havneselskapets rutine for innkjøp (utdrag)
Prosedyren skal sikre at vi oppfyller kravene i lover og forskrifter angående offentlige innkjøp.
Prosedyren omfatter alle innkjøp som har innvirkning på kvaliteten av SRHs kundeleveranser
og/eller kommer inn under regelverket for offentlige anskaffelser.
Alle som kjøper inn for SRH/SRHD er ansvarlige for å følge regelverket for offentlige
anskaffelser når dette er relevant.
Vi velger leverandører på bakgrunn av definerte kriterier. Hvis det foreligger relevant
innkjøpsavtale, skal denne benyttes. Hvis det ikke foreligger relevant innkjøpsavtale, forespør vi
aktuell(e) leverandør(er), mottar tilbud og foretar innkjøp fra valgt leverandør. Ved valg av
leverandører skal vi tilstrebe likebehandling, åpenhet og konkurranse. Valgene skal tas ut fra
saklige og objektive kriterier.
Alle anskaffelser skal vurderes i forhold til kravene i regelverket for offentlige anskaffelser. Når
dette regelverket er relevant, skal anskaffelsen konkurranseutsettes og dokumenteres gjennom
utfylling av anskaffelsesprotokoll. Det skal sendes forespørsel til minst 3 potensielle tilbydere,
alternativt foretas utlysing i Doffin-databasen.
SRH står for Stavangerregionen Havn IKS. SRHD står for Stavangerregionen Havnedrift AS.

Kontroll av selskapets anskaffelsesprosess (stikkprøver)
Utgangspunktet for vår kontroll er selskapets anskaffelser i 2019. I de tilfeller anskaffelsen er
gjort på bakgrunn av rammeavtaler, har vi kun kontrollert at rammeavtalen var gyldig på
anskaffelsestidspunktet, vi har ikke gått inn på andre forhold knyttet til rammeavtalen.

Vi har foretatt en mindre kontroll av SRH og SRHDs praktisering av lovregler om offentlige
anskaffelser. Vi har innhentet selskapenes leverandøroversikt for 2019. Denne viser de enkelte
leverandørene og hvor mye selskapene har kjøpt derfra i det året. Vi har gjennomgått
leverandørreskontroene og plukket ut seks leverandører med salg over terskelverdiene til SRH og
SRHD, fire fra SRH og to fra SRHD.

For de utvalgte anskaffelsene er følgende kontrollert:
•
•

Dokumentasjonsplikt
Anbudsinnbydelse/ kunngjøring
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•

Forklaring på hvorfor dette eventuelt ikke forelå

I forbindelse med kontrollen etterspurte vi en oversikt over aktive rammeavtaler for SRH og
SRHD. Vi har mottatt en oversikt som viser hvilke leverandører selskapene har avtaler med per
7. oktober 2020, avtalens område, avtalens varighet samt hvem som er ansvarlig for avtalen.
Oversikten viser også hvilke avtaler som er under utarbeidelse og/ eller nær ferdigstillelse. Vi får
opplyst at oversikten over avtaler er tilgjengelig for ledergruppen og at nye rammeavtaler
publiseres som nyhetssaker for ansatte på intranett. Innkjøper må ha særskilt tillatelse fra
nærmeste leder/ og eller ledergruppen, og det er derfor vurdert at det ikke er hensiktsmessig at
oversikten er tilgjengelig for alle. Ved at et mindretall har tilgang til oversikten får vi opplyst av
selskapet at det vil gi mer kontroll for bruk av rammen.

Resultatet av kontrollen som er gjennomført viste at selskapets praktisering av lovreglene for
offentlige anskaffelser i all hovedsak ble fulgt. I ett tilfelle angående kjøp av nye fartsskilt får vi
opplyst at innkjøpet er gjort i samarbeid med Sandnes Havn og at det er de som har innhentet
tilbud fra tre leverandører. I protokollen fremgår det at det er innhentet tre tilbud og begrunnelse
for valg av leverandør, men Stavangerregionen Havn er ikke nevnt og anslått verdi er lavere enn
hva Stavangerregionen Havn har kjøpt skilt for. Anskaffelsen var langt under terskelverdi som
krever utlysning i Doffin.

KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser)
Vi finner ikke Stavangerregionen Havn IKS eller Stavangerregionen Havnedrift AS innklaget til
KOFA i perioden 2010-2020 (søk pr. 25.03.2020).

Vurdering av selskapets praktisering av offentlige anskaffelser
Selskapet har utarbeidet prosedyrer for organisering av roller og den praktiske gjennomføringen
av anskaffelser. Selskapet har oversikt over aktive rammeavtaler, og oversikten er tilgjengelig for
ledergruppen som godkjenner innkjøp. Alle ansatte får representert nye rammeavtaler som
nyhetssak på intranett. Våre kontroller av gjennomførte innkjøp viser at praktisering av lovregler
om offentlige anskaffelser i all hovedsak synes tilfredsstillende.

2.5.2 OFFENTLIGHET
Revisjonskriterier
Stavangerregionen Havn IKS er omfattet av lovregler om offentlighet, jf. lovens § 2. Selskapet er
opprettet for å tjene allmennhetens behov. Det driver ikke noen form for næring, og det er eid og
kontrollert av kommunene.
Ingen av datterselskapene er omfattet av lovregler om offentlighet. Lovreglene gjelder ikke for
selskaper som hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som
private, jf. offentlighetsloven § 2.2.
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Ifølge forskrift om offentlige arkiv § 2-6 skal et offentlig organ ha en eller flere journaler for
registrering av dokument i de sakene organet oppretter. I journalen skal en registrere alle
inngående og utgående dokument som etter offentlighetsloven § 4 må regnes som saksdokument
for organet, dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.

Når det er mulighet til å gjøre unntak fra innsyn, skal det likevel vurderes å gi helt eller delvis
innsyn i saken. Innsyn bør gis dersom hensynet til offentlig innsyn er tyngre enn behovet for
unntak. Det vises til offentlighetsloven § 11. Prinsippet om meroffentlighet er også nedfelt i
kommunenes overordnede eierstrategi overfor Stavangerregionen Havn. Stavanger kommunes
overordnede eierstrategi sier blant annet at selskapenes internettsider bør etableres som sentrale
informasjonskanaler der aktuell informasjon gjøres lett tilgjengelig for eierne, kundene,
innbyggerne, media og andre interessenter. Årsrapporter/ -regnskap, sakspapirer til de styrende
organ, vedtekter, oversikt over styret/ eierorgan mv. bør legges ut på internett.

Ifølge forvaltningsloven § 13 om taushetsplikt plikter enhver som utfører tjeneste eller arbeid for
et forvaltningsorgan å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med
tjenesten eller arbeidet får vite om:
1. noens personlige forhold, eller
2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil
være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningen angår.

Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•
•

Selskapet skal legge til rette for innsyn.
Selskapet skal ha en journal som registrerer alle inngående og utgående dokumenter
som etter offentlighetsloven er å regne som saksdokument og har verdi som
dokumentasjon.

Offentlighet i Stavangerregionen Havn IKS
I selskapsavtalen til Stavangerregionen Havn IKS § 11 står det at selskapet skal følge rutiner og
saksbehandlingsregler som følger av forvaltningsloven og offentlighetsloven.
Havnedirektøren og styret tilstreber mest mulig åpenhet i saksbehandlingen. Dette er nedfelt i
retningslinjer for havnestyrearbeid, sist revidert 2016.
Vi tar her med et utdrag fra havneselskapets rutine for offentlighet.
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Tabell 8: Havneselskapets rutine for offentlighet
Havneselskapets rutine for offentlighet (utdrag)
Offentlighetsloven av 01.01.2009 gjelder for virksomheten i Stavangerregionen Havn IKS.
Lovens hovedregel medfører at alle i utgangspunktet har rett til å gjøre seg kjent med foretakets
saksdokumenter. Et dokument eller opplysninger i dokumentet kan imidlertid unntas fra
offentlighet dersom det er hensiktsmessig og finnes særskilt hjemmel for dette.
Havnedirektøren er av den oppfatning at flest mulig saker bør være offentlige og at sakene også
i praksis skal være tilgjengelige for allmennheten.
Når en havnestyresak er unntatt fra offentlighet, har havnedirektøren vurdert og kommet frem til
at det kan være til skade for Stavangerregionen Havn IKS om saksfremstillingen blir allment
tilgjengelig. Havnestyret kan imidlertid ha et annet syn på saken og kan vedta å oppheve
unntaket fra offentlighet.

På selskapets nettside, under fane dokumenter, blir gjeldende planer, styrepapirer og rapporter
med tilhørende historikk publisert. Her er dokumentene delt inn i følgende faner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrepapirer
Eiermeldinger
Strategiplan
Årsrapporter
Havneskisser
Prislister
Miljøplan
Strategisk arealplan
Fortøyningsplaner
Tiltak i sjø

Vi har kontrollert selskapets nettside per 18.09.2020. Selskapsavtalen og vedtektene finner en i
dokumentet «styrets melding til eierne 2020». Økonomiplaner er presentert i styrepapirene, mens
eiernes overordnede eierstrategier og representantskapssakene ikke er tilgjengelig på selskapets
nettside. Vi får opplyst at selskapet har vurdert at all dokumentasjon og vedtak som omhandler
virksomheten ligger i styrepapirene og at de derfor ikke har sett behov for å publisere
representantskapssakene på nettsiden. På selskapets nettside under styret og representantskap
finner en oversikt over medlemmer i styret og representantskapet. Styrepapirer finner vi under
dokumenter – styrepapirer og er tilgjengelig helt tilbake til 2014. Det er ikke skilt mellom
innkalling, saksliste og protokoll. Hvis en klikker inn på en innkalling finner en innkalling,
saksliste og protokoll fra forrige styremøte. Når det gjelder representantskapssaker er ikke disse
publisert på nettsiden.
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Stavanger Havn IKS benytter seg av Noark 5 for registrering og arkivering av
journalføringspliktige saksdokumenter. Noark 5-løsningen er levert av Documaster Arkiv fra
Documaster AS og er godkjent 10.10.16 som arkivsystem av Riksantikvaren.

Selskapet har ingen postliste tilgjengelig på sine nettsider, men praksis er at dersom noen ønsker
en postliste så blir henvendelsen sendt til arkivansvarlig i selskapet. Selskapets postliste kan
hentes ut fra arkivsystemet Documaster. Den som henvender seg vil da få tilsendt postlisten, og
kan få innsyn i saker som ikke er unntatt offentligheten. Selskapet har mål om å behandle
forespørsel om innsyn innen fem dager. Vi finner ingen informasjon på nettsiden som sier noen
om hva en skal gjøre dersom en ønsker innsyn i selskapets postliste.

Vi har etterspurt selskapets postliste for mai 2020 og gjennomgått den. Postlisten for mai
inneholdt 53 saker, hvorav 13 er ugående og 40 er inngående. Av totalt 53 saker er to saker
unntatt offentligheten. Sakene er unntatt på grunn av opplysninger om forretningshemmeligheter
og av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon. Vi finner ingen saker på postlisten for mai
som ikke er unntatt offentligheten, men som burde ha vært gradert.
Vurdering av selskapets praktisering av offentlighet
På selskapets nettsider er det i forhold til kommunenes overordnede eierstrategi mangelfull
informasjon om selskapets virksomhet og noe av informasjonen er vanskelig å finne. Måten
styresakene publiseres på nettsiden ved at innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte
ligger samlet er nokså uoversiktlig.

Selskapets elektroniske arkiv kan generere automatiske postlister. Selskapets postliste er ikke
tilgjengelig på nettsiden og det er heller ikke informasjon på nettsiden om at postlisten kan
bestilles ved behov, slik rutinen er. Det er ingen krav til at postlisten skal være synlig på
selskapets nettside men ved å opplyse om at den kan bestilles ved behov vil selskapet legge bedre
til rette for innsyn, slik selskapets rutine for offentlighet legger opp til. Kontroll av postlisten for
mai viser at selskapet er flinke til å gradere dokumenter.

Vi anbefaler selskapet å gjøre aktuell informasjon om selskapet lett tilgjengelig på hjemmesiden
slik at det legger til rette for innsyn. Videre anbefaler vi å vurdere praksis i forhold til hvordan
informasjonen tilknyttet styremøter publiseres på nettsiden slik at det blir mer oversiktlig.
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2.5.3 HAVNESELSKAPET OG ETIKK
Revisjonskriterier
Morselskapet (IKS’et) er omfattet av habilitetsreglene i IKS-loven § 15, som henviser til
kommuneloven og dernest til forvaltningsloven. Datterselskapene er omfattet av habilitetsreglene
i aksjeloven. Det vises til aksjeloven § 6-27.

Lovverk
IKS-loven § 15 Inhabilitet
•

Om inhabilitet for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer
gjelder kommuneloven § 13-3 og § 11-10 tilsvarende.

Forvaltningsloven § 6 Habilitetskrav
•

En offentlig tjenestemann er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller
til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når han selv eller nærstående er part i saken.
Likeså er han inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær
personlig tilknytning til.

Aksjeloven § 6-27 Inhabilitet
•

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har
slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses
for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme
gjelder for daglig leder.

Kommunenes prinsipper for godt eierskap
Overordnede prinsipper for eierstyring
•
•

Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.
Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer.

Det ovenstående om samfunnsansvar er tatt fra Stavanger kommune sine prinsipper, men de to
andre kommunene har lignende prinsipper.
Det ovenstående om etiske retningslinjer er tatt fra Sola kommune sine prinsipper. Det står ikke
noe om dette i de to andre kommunenes prinsipper. Men både Stavanger og Randaberg sine
eierskapsmeldinger omtaler etiske retningslinjer med bakgrunn i KS og NUES sine anbefalinger
om eierstyring og selskapsledelse.
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KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
KS anbefaler at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Ordfører
og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal
håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem. KS anbefaler også
at alle eiernes styremedlemmer registrerer seg i KS sitt styrevervregister og at selskapet
utarbeider etiske retningslinjer som jevnlig revideres. Det vises til KS sine anbefalinger nr. 15, 17
og 19.
Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•

Det skal utarbeides etiske retninger for selskapsdriften som jevnlig revideres
Styret skal etablere faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.
Ordfører og rådmann skal ikke være styremedlem i selskapet.
Eiernes styremedlemmer skal være registrert i KS sitt styrevervregister.

Etikk (nærstående forhold og habilitet) i Stavangerregionen Havn IKS
Havneselskapet har utarbeidet etiske retningslinjer for Stavangerregionen Havn IKS og dets
datterselskaper (sist av 2016).
Alle ansatte i Stavangerregionen Havn IKS og dets datterselskaper (heretter kalt selskapene) samt
medlemmer i selskapenes styrer og representantskap har ansvar for å etterleve disse etiske
retningslinjene.

Tabell 9: Havneselskapets etiske retningslinjer
Havneselskapets etiske retningslinjer (innhold)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvem omfattes av retningslinjene
Overordnede retningslinjer
Lojalitet
Habilitet
Fortrolige opplysninger/informasjon
Pålitelighet i forhold til kunder og
arbeidsgiver

7. Plikt og rett til å varsle
8. Vern mot gjengjeldelser av varsling
9. Gaver og lignende
10. Oppmerksomhet i forbindelse med
representasjon
11. Reiseutgifter
12. Avstå fra kjøp av seksuelle tjeneste

Havneselskapet har også utarbeidet en etisk sjekkliste. Denne inneholder en rekke
kontrollspørsmål som kan være til hjelp dersom en er usikker på hvorvidt en kan delta på et
arrangement, godta en invitasjon eller ta imot en gave. Sjekklisten er ikke en uttømmende liste,
men kun et retningsgivende verktøy.
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Havneselskapets retningslinjer for arbeid i styret og representantskapet - habilitet
For medlemmene i representantskapet og havnestyret gjelder kommune- og forvaltningslovens
bestemmelse om habilitet. Dersom et medlem mener at hun eller han er inhabil til å delta i en sak,
skal vedkommende ta opp saken med styret før saken behandles. Vedkommende må redegjøre for
de faktiske omstendigheter og de andre medlemmene kan reise spørsmål til personen. Deretter
skal hun eller han forlate møtet før styret tar stilling til om vedkommende er å anse som inhabil.
Hvis slike omstendigheter foreligger, fatter styret beslutning om dette, og personen fratrer møtet
under behandlingen av saken.

I noen tilfeller kan det være problematisk å avgjøre om en person kan defineres som inhabil i
juridisk forstand. Styremedlemmer som er usikre på om de er å anse som inhabile, har derfor ofte
tatt kontakt med havnedirektøren på et tidlig tidspunkt slik at administrasjonen kan utrede
spørsmålet.

Vi får opplyst at ingen styremedlemmer eller daglig leder/ andre ledere i selskapet har særskilte
avtaler/ oppgaver for selskapet utover styrevervet og ansettelsesforholdet. Ordfører og rådmann/
kommunedirektør for de tre eierkommune er ikke styremedlem i selskapet.

Revisjonen har per 05.05.2020 kontrollert at alle styremedlemmene er registrert i KS sitt
styrevervregister. Kontrollen viste at to av styremedlemmene ikke var registrert. Vi får opplyst i
høringsrunden at selskapet vil starte prosessen med å få registrert alle styremedlemmene.

Vurdering
Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer med mål for etikk og verdier. De etiske
retningslinjene klargjør forventningene selskapet har til personlig atferd, og til at arbeidet utføres
på en etisk forsvarlig måte. Ordfører og rådmann/ kommunedirektør er ikke styremedlem i
selskapet. Kontroll av styrevervregisteret viser at to av styremedlemmene ikke er registrert i KS
sitt styrevervregister per oktober 2020. Vi anbefaler styret å registrere alle medlemmene i
styrevervregisteret for å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner har. Selskapets
habilitetsrutiner og etiske retningslinjer anses tilfredsstillende, men de etiske retningslinjene er
ikke revidert siden 2016. Registrering av verv og bierverv kan med fordel fremkomme av
selskapets etiske retningslinjer.
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2.5.4 HAVNESELSKAPET OG MILJØ (ARBEIDSMILJØ OG MILJØVERN)
Revisjonskriterier
Både morselskapet (IKS’et) og datterselskapet for havnedriften er omfattet av arbeidsmiljøloven
og internkontrollforskriften28. Disse lovreglene gjelder all virksomhet som sysselsetter
arbeidstakere, med enkelte unntak. De andre datterselskapene har ikke ansatte.

Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften
Arbeidsmiljøloven stiller krav om et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMSarbeid). Systemet skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Mål for
arbeidet og rutiner for avvik og tiltak er her viktige. Miljøvern (ytre miljø) skal også være med.
Det vises til arbeidsmiljøloven § 3-1 og internkontrollforskriften29 § 5. Verneombud og
arbeidsmiljøutvalg er i henhold til arbeidsmiljøloven obligatorisk for noe større virksomheter.
Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning
knyttet til bruk av verneombud. Det er krav om å opprette arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med
minst 50 arbeidstakere. Virksomhet skal tilknyttes bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i
virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i
gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Jevnlige
arbeidsmiljøkartlegginger er ett av flere virkemidler i det systematiske arbeidet med helse, miljø
og sikkerhet. Slike kartlegginger sikrer at det foreligger oppdatert kunnskap om
arbeidsmiljørelaterte forhold. Arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter i forbindelse med
varsling er hjemlet i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Ifølge § 2A-6 har virksomheter som jevnlig
sysselsetter minst fem arbeidstakere plikt til å utarbeide skriftlige rutiner for varsling. Rutinene
skal minst inneholde30:
•
•
•

Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
Fremgangsmåte for varsling,
Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

Kommunenes prinsipper for godt eierskap
Ifølge Stavanger kommunes overordnede prinsipper for eierstyring skal selskapet være bevisst
sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar omfatter også arbeidsmiljø og miljøvern. De to andre
kommunene har lignende prinsipper.
Det står ikke noe om arbeidsmiljø og miljøvern i kommunenes prinsipper for godt eierskap. Men
både Stavanger og Sola sine eierskapsmeldinger omtaler arbeidsgiverstrategi og miljøvern i sine
eierskapsmeldinger. Stavanger sin eierskapsmelding står det at kommunen forventer at
selskapene bidrar til å realisere målene i kommunens miljø- og klimapolitikk.

28

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

29

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

30

Arbeidsmiljøloven § 2A-6, 4. ledd.
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Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•

Selskapet skal ha rutiner for å avdekke avvik og iverksette tiltak.
Selskapet skal praktisere ordningen med verneombud.
Det skal utføres jevnlige arbeidsmiljøkartlegginger.
Selskapet skal ha skriftlige rutiner for varsling som tilfredsstiller lovens krav.

Arbeidsmiljø og miljøvern i Stavangerregionen Havn IKS
I konsernet var det ved utgangen av 2019 23 ansatte hvorav åtte er kvinner. Konsernet har i 2019
hatt ett totalt sykefravær på 2,3 prosent (2,1 prosent i 2018). Ifølge styrets beretning for 2019
avholder konsernet regelmessige informasjonsmøter, involverer de ansatte i selskapets
strategiarbeid og har årlige medarbeidersamtaler.

Selskapet har bedriftshelsetjeneste, Forusakutten AS. Alle ansatte får tilbud om
helseundersøkelse og ansatte kan kontakte Forusakutten for konsultasjon ved helseplager som
kan skyldes forhold i jobben eller ved akutt sykdom i arbeidstid, eventuelt med å betale et
mellomledd. Dersom ansatte har generelle spørsmål omkring helse, miljø og sikkerhet i
jobbsammenheng, har de også anledning til å søke råd hos bedriftshelsetjenesten.

Selskapets HMS-system
Som en del av arbeidet med å identifisere og eliminere risiko har selskapet rutiner for følgende i
sin HMS-håndbok:
•
•
•
•
•
•

Psykososialt arbeidsmiljø
Ergonomi
Fysisk arbeidsmiljø
Ytre miljø
Adgang og lokaler
IT og personopplysninger

Ifølge selskapets HMS-håndbok er oppfølging, kontroll og dokumentasjon en viktig del av
arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Selskapet har verneombud og det gjennomføres jevnlig
vernerunde hvor verneombud og leders representant sammen kartlegger eventuelle mangler ved
det fysiske arbeidsmiljøet og de mellommenneskelige forholdene i virksomheten. I befaringen
inngår en samtale med den enkelte medarbeider. Selskapet har en mal for vernerunden. Ifølge
håndboken skal det føres eget referat etter at runden er foretatt og feil og mangler skal registreres
og følges opp. I tillegg har ledelsen en årlig gjennomgang av HMS-systemet. HMS er tema på
ledermøter og det avholdes to møter i året hvor ledere med personalansvar, tillitsvalgte og
verneombud er til stede. Selskapet har et HMS-årshjul som viser når alle oppgavene skal
gjennomføres.

Side 48 av 59

Stavangerregionen Havn IKS - Stavanger, Sola og Randaberg kommuner

Rutiner for varsling
Punkt 7 og 8 i selskapets etikkreglement omhandler varsling. Rutinene oppfordrer til å varsle om
kritikkverdige forhold. Ansatte som observerer forhold som kan medføre fare for brukernes
sikkerhet har et særskilt ansvar. Selskapet har også rutiner for varsling i forbedringssystemet.
Ifølge rutinene skal varsling skje til virksomhetens øverste leder, nærmeste overordnede,
tillitsvalgt eller verneombud. Disse personene skal til enhver tid være oppdatert på interne rutiner
angående varsling. Fortrinnsvis skal kritikkverdige forhold varsles i selskapets
forbedringssystem. Selskapet bruker samme avviks- og forbedringsprosess for helse, sikkerhet,
arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet. Selskapet har utarbeidet et skjema som skal benyttes til å
melde fra om avvik.
Havneselskapets medarbeiderundersøkelse
I 2019 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse med bistand fra Compendia, tilsvarende
tidligere år slik at resultatene er sammenlignbare. Medarbeiderundersøkelsen31 gjennomføres
annet hvert år. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen er presentert for styret og for alle ansatte,
og det er laget en plan for videre oppfølging.
Figur 5 viser resultatet av medarbeiderundersøkelsen de tre siste årene. Skalaen går fra 1-5 hvor 5
er best.
Figur 5 Selskapets medarbeidertilfredshet 2015-2017-2019
Havneselskapets medarbeidertilfredshet 2015-2017-2019 (konsernet)32
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Medarbeiderundersøkelsen omfatter 16 temaer (fordelt på 75 spørsmål): Jobbkrav, Rolleforventninger, Kontroll i
arbeidet – utfordringer, Forutsigbarhet i arbeidet, Opplevelse av mestring, Sosialt samspill – støtte fra leder,
kollegaer, Ledelse – involvering, samhandling, rettferdighet, Organisasjonsklima, Arbeidets viktighet, Engasjement
og tilhørighet, Er jobben meningsfull, Samarbeid – lagånd, Kommunikasjon – åpent og ærlig - på tvers,
Lojalitetsnivå i Stavanger havn, Informasjon – kommunikasjon, Toppledelsen (opptatt av de ansatte – lett å
kommunisere med – støttende – handler ansvarlig)
32

Stavangerregionen Havn IKS og Stavangerregionen Havnedrift AS. De andre selskapene har ikke ansatte.
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Havneselskapet anser medarbeidertilfredshet som det ultimate spørsmålet.
Medarbeidertilfredsheten viser en flat utvikling i hele perioden. Omregnet 0-100 tilsvarer 67,6 i
2019 en score på 3,4 av 5. Svarprosenten var på 90 % (18 av 20 medarbeidere).

Selskapets miljøvern (ytre miljø)
Egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø, men selskapet gjør likevel tiltak for å
redusere eget miljøtrykk33. Havnedrift innebærer en del støy fra laste- og lossevirksomhet. Videre
er det utslipp av gasser fra skipenes maskineri når disse produserer nødvendig strøm under
kaiopphold.

Miljøplan
I henhold til gjeldende strategiplan skal selskapet arbeide for en grønn profil gjennom å ha
miljøet i fokus internt og eksternt, i bygg og på kai, ha grønne havnetjenester til internasjonal
standard og være miljøbevisste ved innkjøp og investeringer. Gjennom miljøplan 2020-2023 vil
selskapet øke bevisstheten om hvordan havnerelatert virksomhet påvirker miljøet, og gjennom
tiltakene i planen bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Miljøplanen er basert på de av FNs
bærekraftsmål som er mest nærliggende for drift og utvikling av havn. For hvert av
bærekraftsmålene er det formulert en hovedmålsetning for selskapet. Hvert bærekraftsmål har
tilhørende tiltak og indikatorer for måloppnåelse.

Vurdering
Selskapets system og rutiner vedrørende arbeidsmiljø og miljøvern synes å dekke de krav som
stilles i lovreglene. Ordningen med verneombud praktiseres, og selskapet har
bedriftshelsetjeneste med årlig tilbud om helsekontroll til alle ansatte. Selskapet har avvikssystem
for HMS området som følges nøye opp og skriftlige rutiner for varsling som tilfredsstiller lovens
krav. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse annet hvert år hvor medarbeiderne de siste tre
gangene har avgitt en god score angående medarbeidertilfredshet.

2.6 SELSKAPETS OPPFØLGING AV EIERNES EIERSTRATEGIER
Kommunenes overordnede eierstrategier (prinsipper for godt eierskap) skal følges av
kommunene da de er vedtatt av kommunestyrene. Det forventes også at selskapet følger
prinsippene. Prinsippene synes likevel ikke å være direkte bindende for selskapet ettersom de ikke
er vedtatt av representantskapet. Prinsippene er imidlertid allmenngyldige. Kommunenes
prinsipper er ellers i stor grad samsvarende og det er ikke motstrid mellom dem.

33

Kilde: Styrets beretning 2019.
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Revisjonskriterier
Det er per i dag ikke utarbeidet felles selskapsspesifikk eierstrategi for Stavangerregionen Havn
IKS. Aktuelle prinsipper i Stavanger kommunes eierstrategi er stort sett omfattet av andre
problemstillinger i selskapskontrollen, men vi gjengir dem her:
•

Prinsipp 2: Stavanger kommune skal angi klare og langsiktige mål for selskapene. Styret
er ansvarlig for å realisere målene.
Prinsipp 5: Det skal være åpenhet knyttet til Stavanger kommunes eierskap og til
selskapenes virksomhet basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legges til rette for
intern dialog foran møter i representantskap, bedriftsforsamlinger mv.
Prinsipp 6: Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.
Prinsipp 7: Styret skal på et uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med hensyn til service,
kontroll, strategi og ressurssituasjon.
Prinsipp 8: Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og
mangfold ut ifra selskapets egenart.
Prinsipp 9. Godtgjøringen til styret skal framstå som rimelig med henblikk på ansvar,
kompetanse, arbeidsbyrde og virksomhetens kompleksitet. Lønnsnivået for ledere skal
være konkurransedyktig, men ikke nødvendigvis ledende innenfor sektoren.
Prinsipp 10. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige
systemer for risikostyring i forhold til virksomhetens karakter.

•

•
•
•
•

•

Sola kommunes eierstrategi:
•

Prinsipp 6: Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer.

Vurdering av selskapets oppfølging av eiernes overordnede eierstrategier
Revisjonen har inntrykk av at selskapet følger opp eiernes overordnede eierstrategier på en god
måte. Kravene i eiernes eierstrategier er stort sett omfattet av andre problemstillinger i
selskapskontrollen. Dette er da omtalt andre steder i denne rapporten.

2.7 EIERNES OPPFØLGING AV SELSKAPET
Eieroppfølgingen ses opp mot lovregler, føringer fra kommunene og KS sine anbefalinger.
Styrevalgsprosessen omtales i neste kapittel (kapittel 2.8).
Dette kapitlet fokuserer på følgende problemstilling:
•

Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?
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Revisjonskriterier
Lovverk
Representantskapet er selskapets øverste organ. Her utøver eierne den øverste myndighet i
selskapet. Representantskapet består av faste valgte medlemmer, jf. IKS-loven § 6.

Ifølge IKS-loven § 7 utøver deltakerne sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.
Representantskaper er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett
og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i
representantskapet. Det samme fremkommer av selskapsavtalen. Representantskapet vedtar også
rammer for selskapets låneopptak innenfor selskapsavtalens høyeste ramme for selskapets
samlede låneopptak.

Kommunenes prinsipper for godt eierskap
Ifølge Stavanger kommunes overordnede prinsipper for eierstyring skal kommunen fremme sine
interesser overfor kommunale selskap gjennom eierorganene. De to andre kommunene har
tilsvarende prinsipper.
KS anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
Ifølge KS anbefaling nummer 4 bør det utarbeides en felles eierskapsmelding hvis kommunen er
medeier i flere selskaper sammen med andre kommuner. En slik eierskapsmelding vil sikre felles
føringer fra eierne der det er mulig.34

For å underbygge selskapsavtalen og regulere styringen kan det være hensiktsmessig å utarbeide
andre styringsdokumenter, jfr. KS anbefaling nummer 5.35 Disse er ikke lovfestet, men er ment å
sikre bevisst eierstyring og å tilstrebe åpenhet og gjennomsiktighet i kommunal
tjenesteproduksjon når den er organisert i selskaper.
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres uformelle eiermøter for å bidra til god eierstyring og
kommunikasjon med selskapet, jfr. anbefaling nummer 6. Et eiermøte er et møte mellom
representanter fra kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. Et eiermøte er ikke
lovregulert og er bare en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak. Eiermøtene er
uforpliktende for eierne og for selskapet. I tillegg bør det ikke legges føringer eller «gis signaler»
i eiermøtene som kan anses å gripe inn i styrets myndighetsområde.
KS anbefaling nummer 7 om eierorganets sammensetning og funksjon anbefaler som hovedregel
at kommunestyret oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet

34

Vi antar heller at det vil være mest praktisk med en felles eierstrategi for et enkeltselskap.

35

Vi ser for oss at dette kan være eierstrategi for viktige enkeltselskaper (selskapsspesifikke eierstrategier).
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til selskapene (her representantskapet). Eierstyring skal utøves innenfor rammen av
kommunestyrets vedtak.

Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•

Eierne skal utøve sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.
Kommunestyret skal oppnevne sentrale folkevalgte som selskapets
eierrepresentanter i representantskapet.
Eierne bør utarbeide en felles eierstrategi for selskapet.
Det kan avholdes uformelle eiermøter mellom representanter fra kommunen som
eier, styret og daglig leder for selskapet.

Eiernes oppfølging av Stavangerregionen Havn IKS
Felles eierstrategi for selskapet
Eierne har ikke utarbeidet en felles eierstrategi for Stavangerregionen Havn. Det foreligger
eiernes overordnede eierstrategier som fremkommer av deres eierskapsmeldinger. Eiere har
gjennom selskapsavtalen vedtatt hovedformålet for selskapet:38
«Selskapets formål er å sikre regionen en konkurransedyktig og miljøvennlig infrastruktur for
sjøtransport samt å ivareta de oppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og
farvannsloven.»
Vi får opplyst av selskapet at en samlet felles eierstrategi overfor selskapet er viktig og at det har
vært tema i flere år, men foreløpig er det ikke utarbeidet ett eget dokument om samlet eierstrategi
overfor Stavangerregionen Havn IKS.
I saksframlegg i Stavanger kommunestyre om Nye Stavanger kommune – oppdatering av
styringsdokumenter for interkommunale selskap anbefaler kommunedirektøren at det utarbeides
en eierstrategi overfor Stavangerregionen Havn IKS i 2020.

Uformelle eiermøter
Det gjennomføres normalt eiermøter 1-2 ganger per år. Her gir havnedirektør og styreleder en
orientering om driften og vesentlige saker. Leder av representantskapet deltar også. Selskapet har
arbeidet med mange større og komplekse saker de siste årene, dette har medført at det har vært
egne uformelle eiermøter de siste årene.

38

Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS § 3.
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Vurderinger
Revisjonen har inntrykk av at eieroppfølgingen av Stavangerregionen Havn fungerer bra.
Eierstyringen skjer gjennom selskapets eierorgan som er representantskapet. Representantskapet
har behandlet ordinære lovmessige saker i perioden 2017-2020. Det foreligger skriftlige regler for
eierstyringen i eiernes eierskapsmeldinger og i selskapsavtalen.
Representantskapet består av ordfører, tre kommunestyremedlemmer og en politiker som ikke har
politiske verv i kommunen. KS anbefaler at sentrale folkevalgte oppnevnes som selskapets
eierrepresentanter.

Det er ikke utarbeidet et eget dokument om samlet eierstrategi overfor Stavangerregionen Havn.
Eierkommunene har overordnede eierstrategier som fremkommer av deres eierskapsmeldinger.
Disse gjelder både eierne og selskapet. De er ikke direkte bindende for selskapet ettersom de ikke
er vedtatt i representantskapet. Eierne vil kunne ha noe ulike meninger om eierstrategien for
selskapet. En samlet eierstrategi vil kunne sammenfatte alle vesentlige føringer fra eierne. En
eierstrategi er særlig hensiktsmessig når selskapet har flere eiere for på den måten å gi selskapet
føringer fra eierne. Selskapet opplyser også at en felles eierstrategi overfor selskapet er viktig. I
styreevalueringen for 2019 fikk spørsmålet om eiernes oppfølging av eierstrategien lavest
gjennomsnittsscore (score 3,9). Vi vil anbefale eierne å utarbeide en felles eierstrategi for
Stavangerregionen Havn IKS.

Det gjennomføres uformelle eiermøter en til to ganger i året og ved behov. Uformelle eiermøter
representerer både fordeler og ulemper. På den ene side er det ønskelig at eierne, både på politisk
og administrativt nivå, er godt informert om de viktigste strategiske problemstillingene i et
vesentlig selskap hvor kommuner har eierinteresser. På den annen side er det en viss fare for
undergraving av representantskapets stilling dersom det på møtene fra eiernes side gis uttrykk for
styrende synspunkter

2.8 EIERNES VALG AV STYRE I SELSKAPET
Styrevalgsprosessen ses opp mot lovregler, føringer fra kommunene og KS sine anbefalinger.
Dette kapitlet fokuserer på følgende problemstilling:
Hvordan er eiernes styrevalgsprosess lagt opp?
Revisjonskriterier
Lovregler
IKS-loven § 10 sier følgende om styret og styrets sammensetning:
•
•
•

Styremedlemmene velges av representantskapet.
Representantskapet velger styrets leder og nestleder med mindre det er fastsatt i
selskapsavtalen at valget foretas av styret selv.
Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.
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•

Styremedlemmene velges for to år med mindre annet er avtalt. Valgperioden kan ikke
settes lengre enn til fire år.

Det samme fremgår av selskapsavtalen. Det er i selskapsavtalen bestemt at representantskapet
velger styrets leder og nestleder.

Kommunenes prinsipper for godt eierskap
Ifølge Stavanger kommunes prinsipp for eierstyring nummer 8 skal styresammensetningen være
kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Det samme står i
Randaberg kommune sine prinsipper. I Sola kommune sine prinsipper står det ikke noe om
styresammensetningen. Men både Stavanger og Randaberg sine eierskapsmeldinger omtaler dette
med bakgrunn i KS og NUES sine anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse.

KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
KS anbefaling nummer 9 og 10 sier følgende om styrevalgsprosessen:
•
•
•
•

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte
selskaps virksomhet.
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av
valgkomité.
Det anbefales at valgkomiteen har en dialog med styret før forslag fremmes, og at
valgkomiteen begrunner sine forslag.
Det bør utarbeides retningslinjer som regulerer valgkomiteens arbeid.

Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styret til et kommunalt eid selskap. Dette skyldes kravet til
generell habilitet for styremedlemmene.

Basert på gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•

Daglig leder eller representantskapsmedlem skal ikke være medlem av styret.39
Eierne bør sørge for at styresammensetningen er kjennetegnet av kompetanse,
kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart.
Det bør vedtektsfestes40 bruk av valgkomité ved valg av styremedlemmer.
Det bør utarbeides retningslinjer som regulerer valgkomiteens arbeid.

39

Dette er et lovkrav for interkommunale selskaper, men kravet vil også være rimelig fore aksjeselskaper.

40

Vedtektsfestet gjelder her selskapsavtalen for morselskapet (IKS’et).
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Eiernes styrevalg
Vi har konsentrert oss om den siste styrevalgsprosessen (styret til morselskapet/konsernstyret for
perioden 2020-2023).

Representantskapets valg av styre (perioden 2020-2023)
Representantskapet vedtok i møte 04.09.2019 sak 15/19 at sittende resentantskap skulle
oppnevnes som valgkomité for å foreslå kandidater til opprettelse av nytt styre for perioden 20202024. Styrets egenevaluering for sittende styre ble her gjort tilgjengelig for valgkomitéen via
styreportalen. I Samme sak ble det vedtatt at representantskapet anbefalte eierkommunene å
nominere minst to kandidater per styreplass, likt fordelt på kvinner og menn. Brev om denne
styrevalgsprosessen ble sendt til eierkommunene på vegne av representantskapets leder
11.09.2019.
Eierkommunene sine respektive kommunestyrer har fattet vedtak med forslag til kandidater.
Tidligere leder og nestleder for representantskapet har gjennomført intervjuer med kandidatene
for å kartlegge kompetanse, erfaring og egenskaper. Havnedirektøren deltok i intervjuene som
sekretær. Ifølge valgkomiteens innstilling er det jobbet med å foreslå et helhetlig styre hvor
kandidatene utfyller hverandre med ulik kompetanse og erfaring. Alder, kjønn og kontinuitet er
også hensyntatt. Valgkomiteen holdt møte 17. mars 2020 hvor de la frem forslag til nytt styre.
Valgkomiteens innstilling var enstemmig.
I representantskapsmøte 13.05.2020, sak. 8/20 ble valg av medlemmer til styret – i samsvar med
valgkomiteens innstilling- vedtatt. Nytt styre består av syv medlemmer med personlig
varamedlem, som representerer deltakerne som følger:
•

Stavanger kommune

4

•

Sola kommune

2

•

Randaberg kommune

1

Daglig leder eller representantskapets medlemmer er ikke medlemmer av styret.
Vurdering
Representantskapet vedtok i møte 04.09.2019 at sittende representantskap skulle oppnevnes som
valgkomité for nytt styre. Bruk av valgkomité er ikke nedfelt i selskapsavtalen og det er ikke
formalisert retningslinjer som regulerer arbeidet. I valgkomiteens innstilling fremgår det at
kompetanse, erfaring og mangfold har vært viktig i styrevalgprosessen. Det fremgår ikke av
innstillingen at habilitet har vært et tema. Daglig leder eller representantskapets medlemmer er
ikke medlemmer av styret. I henhold til KS anbefalinger om eierstyring bør eierne formalisere
retningslinjer for valgkomiteen. I innstillingen fra valgkomiteen i forbindelse med styrevalg bør
vurderinger av generell habilitet inkluderes.
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3 VEDLEGG
Dokumentliste
Aktuelle lovregler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) av 21. juni 2019 (i kraft 01.01.2020)
Prop. 86 L (2018-2019) Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
NOU 2018: 4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov
Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) av 17. april 2009 (opphevet)
Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 29. januar 1999
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997
Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli 1998
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) av 17. juni 2016 (i kraft 01.01.2017)
Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 12. august 2016 (i kraft 01.01.2017)
Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) av 12. august 2016 (i kraft
01.01.2017)
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006
Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) av 17. oktober 2008
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
av 6. desember 1996

Eierstrategi/eierstyring og selskapsledelse
•
•
•
•
•
•

KS: Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, versjon 2015
Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, versjon 2019
NIBR (2015): Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap
Kommuneforlaget (2011): Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi av Vibeke Resch-Knudsen
Kommuneforlaget (2012): Styring av kommunalt eide selskaper av Vibeke Resch-Knudsen
NUES: Eierstyring og selskapsledelse (norsk anbefaling), versjon 2018

Stavangeregionen Havn IKS (konsernet)41
•
•
•
•
•
•
•
•
•

41

Nettsider til Stavangerregionen Havn IKS (stavanger.havn.no)
Havnens intranett (vår tilgang gjennom Compendia)
Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS (gjeldende fra 01.01.2010)
Selskapsavtale for Stavangerregionen Havn IKS (gjeldende fra 01.01.2020)
Skatteposisjon for Stavangerregionen Havn IKS (notat 02.04.2020 utarbeidet av advokat Helge
Skogseth Berg, partner i Lynx Advokatfirma, Oslo)
Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS 2018-2020 (25.10.2017)
Strategisk arealplan for Stavangerregionen Havn IKS 2018-2020 (delplan)
Miljøplan 2020-2023
Miljøplan 2016-2017

Dokumentene gjelder primært for konsernet som helhet (morselskap og datterselskaper).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikasjonsstrategi 2020-2023
Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030
Styret melding til eierne 2020
Årsrapporter til Stavangerregionen Havn IKS 2015-2019 (IKS og konsernet)
Budsjett og Økonomiplan Stavangerregionen Havn IKS og konsern
Retningslinjer for arbeid i styret og representantskapet – Herunder styring av datterselskaper
(02.05.2016)42
Styreinstruks for styret i Stavangerregionen Havn IKS
Styreinstruks for Stavangerregionen Havnedrift AS
Styret i Stavangerregionen IKS - Styrets møteplan og årshjul 2020
Stavangerregionen Havn IKS - Styrets egenevaluering (styresak 33/19 fra 04.09.2019)
Stavangerregionen Havnedrift AS - Styrets egenevaluering 2018 (styresak 04/19 fra 04.03.2019)
Styreansvarsforsikring 2019 (Willis Towers Watson)
Protokoller fra styremøter i Stavangerregionen Havn IKS 2016-2020 (pr. dato)
Etiske retningslinjer for Stavangerregionen Havn IKS og dets datterselskaper
Etisk sjekkliste
Stavangerregionen Havnedrift AS - Memo Interne transaksjoner (13.03.2018)
Administrasjonsavtale - Stavangerregionen Havn konsern
Interne konsernavtaler (fire avtaler)
Rutiner og prosedyrer for økonomistyring (selskapets økonomirutiner)
Rutiner og prosedyrer for oppfølging av andre selskaper i konsernet
Rutiner og prosedyrer for risikovurderinger ved oppkjøp av selskaper
Rutiner og prosedyrer for innkjøp (offentlige anskaffelser)
Stikkprøver offentlige anskaffelser (leverandører 2019)
Rutiner og prosedyrer for offentlighet
Selskapets siste medarbeiderundersøkelse (2019)
Selskapets personalhåndbok
Selskapets HMS-håndbok
Selskapets kvalitetssystem ISO43
Sammenligninger andre havner (nøkkeltall 2018)
Høringsuttalelse til NOU 2018: 4 Sjøveien videre (brev av 06.06.2018 fra Stavangerregionen Havn
IKS til Samferdselsdepartementet)

Eierkommunene
•
•
•
•
•
•
•

Stavanger kommune sine nettsider om eierskap
Sola kommune sine nettsider om eierskap
Randaberg kommune sine nettsider om eierskap
Stavanger kommunes eierskapsmelding (2013)
Sola kommunes eierskapsmelding (2014)
Randaberg kommunes eierskapsmelding (2008)
Protokoller fra representantskapet i Stavangerregionen Havn IKS 2016-2020 (pr. dato)

42

Det er her bl.a. informasjon om representantskapets rolle, styreinstrukser, instruks for havnedirektør (daglig leder),
gjennomføring av styremøter, etiske retningslinjer, samt retningslinjer for habilitet og offentlighet.
43

Dette gjelder ISO 9001:2015 for kvalitetsstyring og ISO 14001:2015 for HMS.

Side 58 av 59

Stavangerregionen Havn IKS - Stavanger, Sola og Randaberg kommuner

•
•

Særlige bystyre/kommunestyresaker om SRH de siste årene
Høring til ny havne- og farvannslov (formannskapet sak 92/18 fra 07.06.2018)

Andre kilder
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettsider til Regjeringen.no
Nettsider til Kystverket
Nettsider til KS Bedrift (herunder Norske Havner)
Ny havne- og farvannslov vedtatt (Kystverket 05.06.2019)
KS Bedrift: Regulering av havnekapital (Vista Analyse 29.10.2015)
KS Bedrift: Organisering av norske havner (Vibeke Resch-Knudsen 04-04.2013)
Rogaland Revisjon IKS: Selskapskontroll av Stavangerregionen Havn IKS (november 2010)
Brønnøysundregistrene (foretaksregisteret)
Proff.no (opplysninger om selskaper)

Intervjuer
Oppstartsmøte 15.10.2019 med havneselskapet: havnedirektør og styreleder (konsernet/morselskapet),
daglig leder i havnedriften og økonomisjef i havnedriften (eg. økonomisjef hele konsernet)
Avklaringer og eventuelle møter med vår kontaktperson for selskapskontrollen
Vår kontaktperson for selskapskontrollen har vært økonomisjef i havnedriften (eg. økonomisjef hele
konsernet)
Spørring representantskapet i Stavangerregionen Havn IKS 2016-2020 (spørreskjema)
Spørring styret i Stavangerregionen Havn IKS 2016-2020 (spørreskjema)
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SAK NR.:
23/21
MØTEDATO: 21.04.21
Til styret for SRH IKS
Arkiv:

2021/3

Saksbeh.:
DM
Innstill. dato: 14.04.2021
Forskrifter ifm. ny havne- og farvannslov for Stavangerregionen Havn IKS
Saken behandles i følgende utvalg:

Sak nr.: Møtedato:

Voteringsresultat:

Styret for SRH IKS
Styret for SRH IKS

62/20
23/21

Orientering- og vedtakssak

07.12.2020
21.04.2021

Forslag til vedtak
1. «Styret godkjenner forskriften om bruk av kommunes sjøområde i Stavanger, Sola og
Randaberg kommuner, Rogaland, slik den er foreslått utformet.»
2. «Styret godkjenner forskriften om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunes
sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, Rogaland, slik den er foreslått
utformet.»

Bakgrunn
Styret godkjente i sak 62/20 at fremlagte høringsbrev med tilhørende utkast til forskrifter ble sendt ut
på høring til berørte virksomheter og organisasjoner for uttalelse, jf. forvaltningsloven § 37 for
følgende forskrifter:
1.

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner,
Rogaland.

2.

Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde i Stavanger, Sola
og Randaberg kommuner, Rogaland.

3.

Forskrift om saksbehandlingsgebyr i kommunens sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg
kommuner, Rogaland.

Forskriftene har nå vært på høring hos berørte organisasjoner, virksomheter, myndigheter m.v.

Saken
1.1 Forskrift om bruk av kommunenes sjøområde
SRH sendte i desember 2020 forslag om Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Stavanger,
Sola og Randaberg kommuner på høring. Høringsbrev følger saken som bilag 1.
Resultat av høring av Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg
kommuner, presenteres herved i saken.
Bakgrunnen for forslaget om ny forskrift er at den nye havne- og farvannsloven trådte i kraft fra den
1. januar 2020. Med den ble det foretatt en rekke endringer og omstruktureringer i forhold til tidligere
lov, og tilhørende forskrifter som nødvendiggjorde en ny forskrift. I tillegg har det vært en
kommunesammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner som medførte behov for
visse endringer i ny forskrift i forhold til det som står i gjeldende forskrift.
Høringsfristen gikk ut medio mars, og det er kommet inn seks høringssvar fra følgende:







Kystverket. (Vedr. statlig forskrift om fartsgrenser)
Kystverket. (Høringssvar forslag til ny kommunal forskrift)
Cappelen Holding AS
Norges luftsportforbund
Statsforvalteren i Rogaland
Stavanger Dykkerklubb m.fl.

Høringssvarene ligger på SRH sin hjemmeside: Høring - Ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde i
Stavanger, Sola og Randaberg kommuner - Stavangerregionen Havn IKS (stavangerhavn.no)

På bakgrunn av høringssvarene har SRH valgt å endre noe av ordlyden i forskriften ift. forslaget til
forskrift som ble sendt ut på høring.
2

Den oppdaterte forskriften er vedlagt saken som bilag 2 og viser endringene.
Oppsummering høringssvar:
I det følgende foretas en kort oppsummering av de enkelte høringssvar. Der SRH anser det
nødvendig vil det gis en tilbakemelding på de forhold som er tatt opp i høringssvarene under punkt
1.2 nedenfor.
Høringsnotat fra Kystverket av 9. mars 2021:
Kystverket har knyttet bemerkninger til enkeltbestemmelser i forskriften som Stavangerregionen
Havn IKS ikke finner grunn til å gjengi nærmere.
På bakgrunn av kommentarer knyttet til regulering av snøtømming og straff, er ordlyden i forskriften
endret ihht. disse punktene.
Kystverket bemerker at Stavangerregionen Havn IKS ikke har myndighet til å fastsette et system
hvor det skal gis tillatelser til dykking og landing av luftfartøy. Det må i stedet fastsettes at det kan gis
dispensasjon fra de konkrete reglene som er gitt vedr. dykking og luftfartøy.
Høringsnotat fra Cappelen Holding AS:
Cappelen gir uttrykk for at det er behov for å kunne lande med sjøfly på andre steder i kommunens
sjøområde enn det tillatte området. Det vises til at sjøflyvere er avhengig av rolig farvann og at det er
uheldig å måtte taxe lengre enn nødvendig.
Høringsnotat fra Norges luftsportforbund:
NLF anmoder om at reguleringen av luftfartøy fjernes fra forskriften slik at det ikke foreligger
reguleringer på hvor luftfartøy kan lande og starte i kommunens sjøområde.
Det vises til at det er både forsvarlig å ønskelig at sjøfly kan lande der flyveren finner det
hensiktsmessig på grunnlag av de praktiske og faktiske forhold.
Høringsnotat fra Statsforvalteren i Rogaland:
Statsforvalteren mener det er positivt at snøtømming reguleres som en del av forskriften, og viser til
at dersom snøen kan være forurenset så kreves det tillatelse til dumping av Statsforvalteren ihht.
forurensningsloven. De ber om at forskriftens ordlyd endres ihht. dette.
Høringsnotat fra Stavanger Dykkerklubb m.fl.:
Stavanger Dykkerklubb m.fl har vist til at foreslått regulering gir forbud mot dykking (uten tillatelse) i
flere områder der det er populært og velegnet å dykke. Det bes om at forskriften endres slik at disse
områdene ikke omfattes av området hvor det kreves dispensasjon for å dykke.
1.2 SRHs vurdering etter høring:
Bestemmelse om dispensasjon:
SRH har merket seg Kystverkets oppfatning om at systemet som er skissert med å gi tillatelser til
dykking og landing av luftfartøy ikke er i tråd med hva loven gir kommunen myndighet til. Forskriften
er derfor omgjort slik at det i stedet for fastsettes at SRH kan gi dispensasjon fra reglene om forbud
mot dykking og landing og avgang med luftfartøy.
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Regulering av adgang til å lande med og starte med luftfartøy:
Stavangerregionen Havn IKS har notert seg de to høringssvarene som gjelder regulering av luftfartøy
i kommunens sjøområde, og deres ønske om at dette ikke skal reguleres. Det er også avholdt et
møte med Luftsportforbundet for en nærmere gjennomgang av regulering av sjøfly.
På bakgrunn av innspill om at det kan være nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker å foreta landing
av luftfartøy etter kort tids avveining/vurdering, og at det i slike tilfeller ikke vil være tid til å innhente
dispensasjon fra et forbud, ser Stavangerregionen Havn IKS det som mer hensiktsmessig å endre
forskriften slik at det reguleres hvilke områder i sjøområdet der det er uegnet for luftfartøy å ferdes,
enn å sette opp et generelt forbud. Dette gjøres med sikte på at luftfartssikkerheten for sjøfly
ivaretas.
Miljøhensyn ivaretas samtidig ved at sjøfly ikke kan lande og starte i områder som er regulert som
verneområde.
Det inntas i forskriften at SRH om mulig skal få melding i forkant om landing/start med sjøfly, og
uansett skal få beskjed i ettertid dersom dette ikke lot seg gjøre. Videre kan det søkes om
dispensasjon dersom det er ønskelig å lande i områdene der det er forbudt for landing og start med
sjøfly. Dette slik at man har oversikt over aktiviteten med sjøfly i sjøområdet
Bakgrunnen for at det er ønskelig med en viss regulering av luftfartøy i kommunens sjøområde er av
hensynet til sikker ferdsel.
Videre er det behov for å ha krav om melding ved landing og start med sjøfly fordi SRH tilrettelegger
for - og har oversikt over annen aktivitet i kommunens sjøområde, herunder seilaktivitet/seilaser for
barn og unge, og har av den grunn et ønske om å ha oversikt over og koordinere aktivitet i
sjøområdet når det er aktuelt med landing/avgang med luftfartøy.
Regulering av dykking i kommunens sjøområde:
SRH har notert seg dykkerklubbenes høringssvar og endrer forskriften slik at de omtalte områdene
det er ønskelig å dykke i uten å få dispensasjon vil unntas fra de områdene der det kreves
dispensasjon for å dykke.
Det informeres for øvrig om at det er anledning til å søke om dispensasjon for en lengre periode for
områder det er forbud mot dykking i, eksempelvis ett år om gangen. Det kan i slike tilfeller bli stilt
krav om at dykkeraktivitet må meldes i forkant eller at det gis statistikk i etterkant på antall dykk osv.
Snøtømming i kommunens sjøområde:
På bakgrunn av høringssvar fra Statsforvalteren der det opplyses om at Statsforvalteren må gi
tillatelse til dumping av mulig forurenset snø, samt ny vurdering av om en slik bestemmelse er i tråd
med formålet om å sikre trygg ferdsel, har SRH valgt å ta vekk bestemmelsen om snøtømming fra
forskriften. Hensynet til miljø ivaretas av at Statsforvalteren må vurdere snøtømmingen og det har
ikke vært et problem i praksis at snøtømming skaper fare for ferdsel i kommunens sjøområde.
Regulering av snøtømming i kommunens sjøområde anses dermed ikke nødvendig.
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2.1 Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy:
SRH sendte den 15. desember 2020 på høring forslag om Forskrift om regulering av ferdsel med
fritidsfartøy i kommunens sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, Rogaland. Utsendt
høringsbrev sendt 15.12.20 følger saken som bilag 3.
Bakgrunnen for forslaget om ny forskrift er at den nye havne- og farvannsloven trådte i kraft fra den
1. januar 2020. Med den ble det foretatt en rekke endringer og omstruktureringer i forhold til tidligere
lov, og tilhørende forskrifter som nødvendiggjorde en ny forskrift. I tillegg har det vært en
kommunesammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner som medførte behov for
visse endringer i ny forskrift i forhold til det som står i gjeldende forskrift.
Høringsfristen gikk ut medio mars, og det er kommet inn 47 høringssvar, hvorav 40 av disse er fra
privatpersoner. Svarene fra privatpersoner gjelder syn på regulering av vannscooterbruk, og er
tilnærmet identiske. Navn på privatpersoner listes ikke opp i oversikten over høringssvar. Det er
mottatt høringssvar fra følgende:









Kystverket. (Vedr. statlig forskrift om fartsgrenser)
Kystverket. (Høringssvar forslag til ny kommunal forskrift)
Ryfylke friluftsråd
Sola kommune
Statsforvalteren i Rogaland
Faglig råd for småbåtforeninger i Stavanger kommune
Vannscooterforbundet
Ca. 40 privatpersoner

Høringssvar ligger på SRH sin hjemmeside: Høring - ny regulering av ferdsel med fritidsfartøy Stavangerregionen Havn IKS (stavangerhavn.no)

På bakgrunn av høringssvarene har SRH valgt å endre noe av ordlyden i forskriften ift. forslaget til
forskrift som ble sendt ut på høring. Den oppdaterte forskriften er vedlagt saken som bilag 4.
Oppsummering høringssvar:
I det følgende foretas en kort oppsummering av de enkelte høringssvar. Der SRH anser det
nødvendig, vil det gis en tilbakemelding på de forhold som er tatt opp i høringssvarene under punkt
2.2 nedenfor.
Høringsnotat fra Kystverket av 12. mars 2021:
SRH ba Kystverket om å fastsette statlig fartsforskrift for næringsfartøy i kommunens sjøområde og
for fritidsfartøy i hoved- og biled med like fartsgrenser som er foreslått fastsatt i forskriften om
regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde.
Kystverket vurderer det som hensiktsmessig å fastsette en fartsforskrift etter havne- og
farvannsloven § 7 slik Stavangerregionen Havn IKS har bedt om.
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Høringsnotat fra Kystverket av 9. mars 2021:
Kystverket har knyttet bemerkninger til enkeltbestemmelser i forskriften som SRH ikke finner grunn til
å gjengi nærmere.
På bakgrunn av kommentar knyttet til straff så er ordlyden i forskriftens § 9 endret.
Videre har Kystverket uttrykt bekymring for at forskriftens § 7, der vannscooter er gitt forbud mot
sport/lek i forbudsområde, samt kun gitt anledning til transportferdsel ut til hoved/biled, vil medføre at
en kan få en konsentrasjon av vannscootere og næringsfartøy i samme farledsareal. Deres
oppfatning er at vannscootere kan være til hinder for næringstrafikken som går i de statlige ledene,
og for sikkerheten til førerne av vannscooterne.
Kystverket mener videre at dersom forslaget om nasjonal fartsgrense som
Samferdselsdepartementet har foreslått innføres, så vil forslaget til § 7 være unødvendig og
uhensiktsmessig.
Det gis også uttrykk for at dersom det ikke innføres nasjonal fartsgrense så bør kommunen i stedet
vurdere egne regler for vannscootere i kommunens sjøområde. Det stilles spørsmål til om § 7 er godt
nok utredet.
Høringsnotat fra Ryfylke Friluftsråd:
Ryfylke Friluftsråd har knyttet bemerkninger til enkeltbestemmelser i forskriften som SRH ikke finner
grunn til å gjengi nærmere.
Det vises til at det er foreslått 8 knop i fartsbegrensning i visse områder, det stilles spørsmål til om
det er nødvendig med en annen fartsregulering for visse områder i stedet for at det er samme
fartsbegrensning (5 knop) over alt.
Ryfylke Friluftsråd gir uttrykk for at forskriften i større grad bør henvise til gjeldende forskrifter der det
i forskriften vises til tidsbegrensning i § 5, og forbudssoner i § 6.
Videre etterlyses klarere informasjon hva gjelder regelverket for bruk av vannscootere, at det er et
større fokus på støy som forurensningskilde og på at vernede områder og friluftsområder beskyttes ift
bruk av vannscooter.
Høringsnotat fra Sola kommune:
Utvalg for plan og miljø i Sola kommune støtter forslaget til forskrift, men ønsker at regelverket for
fritidsfartøy og vannscootere skal behandles likt.
Høringssvaret forstås slik at Sola kommune ikke ønsker en særskilt regulering for vannscootere.
Høringsnotat fra Statsforvalteren i Rogaland:
Statsforvalteren i Rogaland ønsker at hensynet til naturinteresser tas inn under formålsparagrafen.
Videre at benevnelsen for vernet natur endres til naturvernområde, samt at det henvises til
karttjenester som gi oversikt over naturvernområder i forskriften. I tillegg er det ønskelig at viktige
fritidsområder skal inngå i forbudssonene for bruk av vannscooter.
Høringsnotat fra Faglig råd for småbåtforeninger i Stavanger kommune:
Faglig råd påpeker at det oppleves utfordrende at det er høyere fart på fritidsbåter generelt enn det
som er tillatt og at sanksjonerende myndighet (dvs. politiet) ikke er synlig nok.
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Det vises også til at lydforurensning (støynivå) fra vannscootere er problematisk og det oppfordres til
at man skal vurdere særskilte fartsbegrensninger for vannscootere nær etablerte fritidshavner og
natur/landskapsområder.
Høringsnotat fra Vannscooterforbundet:
Vannscooterforbundet er sterkt uenige i at bruk av vannscooter skal reguleres i forskriften, og anser
dette som brudd på norsk lov og internasjonale forpliktelser. Videre at de ikke kan se hvordan
bestemmelsen skal håndheves i praksis. I tillegg gis det uttrykk for et ønske om at det i større grad
gis ut informasjon om gjeldende regelverk som gjelder alle typer fartøy.
Høringsnotat fra privatpersoner angående vannscooter:
40 privatpersoner har sendt inn høringssvar, der samtlige er av den oppfatning at det ikke skal gis
egen regulering for bruk av vannscooter, men at denne type fartøy skal behandles likt som andre
fritidsfartøy.
2.2 SRHs vurdering etter høring:
Regulering av bruk av vannscooter
Sola kommune har ikke ønsket en egen regulering for vannscootere. Dette tas til etterretning, slik at
forskriften endres ved at § 7 ikke gjelder for Sola kommunes sjøområde.
SRH er av den oppfatning at det ble foretatt en grundig utredning av behovet for regelverk knyttet til
bruk av vannscooter i forbindelse med innføringen av gjeldende forskrift, Forskrift 15. desember 2015
nr. 1924 om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy
kommuner, Rogaland. I ettertid har det ikke kommet vesentlig kritikk av regelverket, og ved
forespørsel til politiet er det ikke gitt uttrykk for at nåværende regelverk har skapt problemer når det
gjelder hindring av næringsfartøy eller bekymring knyttet til sikkerheten til førerne av vannscootere.
I forbindelse med høringen av ny forskrift er det likevel gitt tilbakemelding om at gjeldende og
foreslått regulering av vannscooterbruk fremstår som streng. Stavangerregionen Havn IKS har som
følge av dette valgt å åpne for at vannscooterbrukerne kan ferdes i kommunenes sjøområder, da
under forutsetning av at dette skjer aktsomt og hensynsfullt.
Forslaget om at sport/lek er forbudt i Stavanger og Randaberg kommuners sjøområder fastholdes.
SRH mener at sport/lek med vannscooter i nærhet til land kan skape uønskede situasjoner, og det er
da av sikkerhetsmessige årsaker nødvendig å regulere vannscooterbruken. I nærheten av land,
ferdes ofte ubeskyttede sjøbrukere, dette kan være seg badende, barn/ungdom som driver med
opplæring i båt og padlere. Stavanger og Randaberg kommuners sjøområder ligger i de fleste tilfeller
i nærheten av land.
Videre kan det i nærheten av land være vanskelig å ha god oversikt over aktiviteten som foregår på
sjøen samtidig som sport/lek utøves, som igjen kan føre til farlige situasjoner. I tillegg kan sport/lek
med vannscooter føre til støy som er av sjenanse for de som bor – eller har hytte i nærheten, samt
de som benytter nærliggende områder til rekreasjon. Videre er det behov for å ta hensyn til dyrelivet.
SRH mener således at den foreslåtte reguleringen står i et rimelig forhold til de byrdene
vannscooterbrukerne påføres.
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Ved foreslåtte forskrift kan vannscooterbrukerne fortsatt ferdes i kommunenes sjøområder, men
sport/lek tillates ikke i Stavanger og Randaberg kommune sine sjøområder.
Når en prioriterer de ulike brukergruppers utnyttelse og bruk av farvannet veier det tyngre at området
i nærheten av land skal hensynta; sikkerhet, rekreasjon og dyreliv i forhold til at sport/lek med
vannscooter i disse sjøområdene skal tillates.
Når det gjelder bruk av vannscooter i verne- og friluftsområder, som Ryfylke friluftsråd og
Statsforvalteren i Rogaland ønsker et forbud mot, samt at det ved regulering av vannscooterbruk tas
hensyn til støyproblematikk, vises det til at det gjennom forskriften er regulert at vannscootere skal
opptre aktsomt, og at sport/lek er forbudt (ikke i Sola kommunes sjøområder). Havnens oppfatning er
at dette i realiteten innebærer en svært begrenset vannscooterbruk i vernede områder og
friluftsområder, og at regelen om aktsom ferdsel skal medføre liten støyproblematikk. Gjeldende
forskrift har tilsvarende likt regelverk for bruk og det er ikke blitt gitt tilbakemelding om problematisk
vannscooterbruk.
Vannscooterforbundet har anført at forskriften ved regulering av vannscooterbruk bryter med
Grunnloven, norsk lov for øvrig og andre internasjonale forpliktelser. SRH er ikke enig i dette, og
viser til at kommunen er gitt hjemmel til å regulere vannscooterbruk gjennom Havne- og
farvannsloven § 8. Det er også foretatt en saklig vurdering av reguleringens nødvendighet og
forholdsmessighet.
SRH er til enhver tid interessert i å få tilbakemeldinger på regelverket og om det er nødvendig med
forbedringer. Det bes derfor om at det gis tilbakemelding dersom det skulle vise seg at regelverket i
praksis er utilstrekkelig.
SRH tar også til etterretning at regelverket er vanskelig å finne frem til og har til hensikt å forenkle
tilgangen på egen nettside, kommunens nettside og andre relevante digitale plattformer.
Fartsbegrensning 8 knop i visse områder:
I de områder det i forskriften er foreslått en fartsbegrensning på 8 knop, i stedet for 5 knop, så er
dette av hensyn til at det kan kreves fart opp til 8 knop for å ha styringsfart på fartøyet.
Fartsbegrensningen fastholdes derfor av nødvendighet.
Videre er fartsreguleringen foreslått for å harmonere regelverket for fritidsfartøy og nyttefartøy i et
område der det er mye trafikk/trafikktetthet. For øvrig gjelder Forskrift om fartsbegrensning i sjø, elv
og innsjø som i § 2 gir regel om at farten skal avpasses til forholdene.
Henvisning til gjeldende forskrifter
SRH finner det av administrative årsaker ikke hensiktsmessig å henvise til andre gjeldende forskrifter
i forskriften. Dette vil innebære at man til enhver tid må holde seg oppdatert på aktuelle forskrifter og
evt. endre forskriften når andre forskrifter endres. Det legges heller opp til at aktuell informasjon
fremgår av nettsiden til kommunene, SRHs nettside og andre aktuelle digitale plattformer som vil
være enklere å holde oppdatert.
Lite synlig politi:
SRH har merket seg Faglig råd for småbåtforeninger i Stavanger kommunes synspunkt om at høy
hastighet blant fritidsbåter er utfordrende og at sanksjonerende myndighet er lite synlig. Imidlertid er
dette noe som må adresseres Politiet som utøvende sanksjonerende myndighet, og er ikke noe
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Stavangerregionen Havn IKS kan regulere gjennom forskriften utover å fastsette gjeldende
fartsregler.

3.1 Forskrift om saksbehandlingsgebyr:
SRH sendte ut forskrift om saksbehandlingsgebyr på høring til eierkommunene Sola, Randaberg og
Stavanger kommuner. Administrasjonen i Stavanger kommune svarte på høringsnotatet og SRH har
en pågående dialog med administrasjonen i Stavanger kommune rundt formelle avklaringer før forslag
til saksbehandlingsforskrift fremlegges de respektive kommunestyrer.

Havnedirektørens vurdering:
I forbindelse med høring av forskriftene mottok SRH totalt 13 høringssvar fra berørte virksomheter og
organisasjoner, samt 40 tilnærmet likelydende høringssvar fra privatpersoner. Alle høringssvar er
gjennomgått og forskriftene er justert der SRH har funnet det nødvendig på bakgrunn av
høringsinnspillene. Havnedirektøren anbefaler at styret godkjenner de fremlagte forskriftene.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik

Dag Matre

Havnedirektør

Maritim sjef
Saksbehandler

Vedlegg:
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:
Bilag 4:

Høringsbrev, forskrift om bruk av kommunenes sjøområde, av 15.12.20.
Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg
kommuner, Rogaland.
Høringsbrev, forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy, av 15.12.20
Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde Stavanger,
Sola og Randaberg kommuner, Rogaland.
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Vedlegg sak 23 - bilag 1

Høringsinstanser

Deres ref./Your ref.:
N/A

Vår ref./Our ref.:
Dag Matre (2020/229)

Dato/Date:
Stavanger, 15. des. 2020

HØRING AV NY FORSKRIFT OM BRUK AV KOMMUNENS SJØOMRÅDE I STAVANGER, SOLA
OG RANDABERG KOMMUNER.

1 Innledning
I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde i
Stavanger, Sola og Randaberg kommuner ut på høring. Etter høringsperioden vil forslaget og
innkomne høringsinnspill bli behandlet av Havnestyret.

2 Bakgrunn
Den 1. januar 2020 trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, og med den ble det foretatt en
rekke endringer og omstruktureringer i forhold til tidligere lov, og tilhørende forskrifter. Lovens § 9 gir
kommunene myndighet til å regulere bruk av kommunens sjøområde, men i forhold til tidligere så har
ikke kommunene lenger adgang til å gi ordensregler for havn og kaianlegg (lokale ordensforskrifter).
Videre har det vært en kommunesammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner, og
dette nødvendiggjør visse endringer i ny forskrift i forhold til det som står i gjeldende forskrift.
I henhold til forskrift om overgangsregler og om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov
16.april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 5, oppheves eksisterende: Forskrift om bruk av og orden
i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-12-15-1924

Dette innebærer at forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg
og Rennesøy kommuner oppheves 1. januar 2021.

3 Ny forskrift om bruk av kommunenes sjøområde i Stavanger, Sola og
Randaberg kommuner.
Stavangerregionen Havn IKS har utarbeidet et forslag til ny forskrift. Havne- og farvannsloven § 9
angir uttømmende hva det kan gis forskrift om etter bestemmelsen.
Forslaget til ny forskrift er så langt det har latt seg gjøre, en videreføring av dagens forskrift.
Diverse formelle forhold må naturlig nok endres, og gjennomgås ikke i høringsbrevet.
3.1

Forslag til innhold i ny forskrift og hva som videreføres fra eksisterende forskrift

Nedenfor redegjøres det for Stavangerregionen Havns forslag til innhold i ny forskrift samt hva som
videreføres fra eksisterende forskrift:

•

Bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy ved anløp til og avgang
fra havn.

Stavangerregionen Havn IKS kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.
Så langt det har latt seg gjøre, er dette en videreførelse av bestemmelser fra dagens forskrift. Det
kan ikke lenger gis pålegg om fortøyning eller oppankring, eller pålegg om forflytning.

•

Snøtømming i sjø

Det er forbudt å tømme snø i Stavanger, Sola og Randaberg kommuners sjøområder uten tillatelse
fra Stavangerregionen Havn IKS.
I gjeldende forskrift er ikke snøtømming i kommunens sjøområde regulert. Av hensyn til miljøet
foreslå imidlertid at en slik bestemmelse fastsettes.

•

Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Stavangerregionen Havn IKS:
a)

Innenfor området kommunens sjøområde i Risavika en rett linje i vest trukket
mellom koordinatene:
N 58° 55,676′ E 005° 34,261′ – N 58° 55,870′ E 005° 34,472′.
(Avgrensning mellom farledsareal 2020 og kommunens sjøområde)

b)

Innenfor området kommunens sjøområde i Stavanger en rett linje i vest trukket mellom
koordinatene: N 58° 59,201′ E 005° 42,287′ – N 58° 59,445′ E 005° 42,806′.
og rett linje i øst mellom koordinatene:
N 58° 58,423′ E 005° 45,035′ – N 58° 59,145′ E 005° 44,508′.
(Avgrensning mellom farledsareal 2020 og kommunens sjøområde)

c)

Offentlige dypvannskaier i Mekjarvik, kailinje O01N og O02N.

d)

Fergekaiene i Mekjarvik, Hanasand og Mortavika

Stavangerregionen Havn IKS kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid
trekke gitt tillatelse tilbake.
Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I
slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til Stavangerregionen Havn IKS om dykkingen.
Så langt det har latt seg gjøre, er dette en videreførelse av bestemmelser fra dagens forskrift.

•

Luftfartøy

I kommunens sjøområde kan luftfartøyer bare lande og starte i
a)

Sjøflyhavnen i Hafrsfjord:
En radius av 1000 m rundt punktet: N 058° 54’22,95’’ E 005° 38’01,28’’

Ellers kreves tillatelse fra Stavangerregionen Havn IKS i hvert enkelt tilfelle.

Følgende utgår i ny forskrift under luftfartøyer:

a)

Pinå:
Området avgrenset av rette linjer trukket mellom de geografiske posisjonene:
N 58° 58,9′ E 5° 46,6′ N 58° 58,7′ E 5° 45,2′
N 58° 58,7′ E 5° 46,6′ N 58° 58,9′ E 5° 45,2′

b)

Gannsfjorden:
Området avgrenset av rette linjer trukket mellom de geografiske posisjonene:
N 58° 56,2′ E 5° 45,6′ N 58° 56,2′ E 5° 46,5′
N 58° 55,6′ E 5° 45,2′ N 58° 55,6′ E 5° 45,8′

Områdene under punkt a og b ligger innenfor farledsareal hoved- og biled som Stavangerregionen
Havn IKS ikke har myndighet til å regulere bruken for, jf. Havne og farvannsloven § 9 jf. § 3 litra f.

3.2 Hva utgår fra gjeldende forskrift
I det følgende vil det gjøres rede for hva som utgår fra gjeldende forskrift:

•

Regulering av bruk av fritidsfartøy

Det gis ikke hjemmel i ny Havne og farvannslov for å regulere bruken av fritidsfartøy i ny forskrift om
bruk av kommunens sjøområde. Regulering av ferdsel med fritidsfartøy skal skje i en egen ny
forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy.

•

Diverse ordensregler:

De bestemmelser som gjelder ordensregler kan ikke videreføres i ny forskrift. Disse bestemmelsene
med tillegg av nye ordensregler vil inntas i Stavangerregionen Havn sin prisliste og vilkår, som
sendes ut til brukere av Stavangerregionen Havn.

4 Høringsfrist 15.03.2021
Det foreslås at forskriften trer i kraft 1. mai 2021.

Merknader og kommentarer til forskriften sendes skriftlig til Stavangerregionen Havn IKS på e-post til
post@stavanger.havn.no, eller pr. post til Strandkaien 46, 4005 Stavanger.

Høringsdokumentene vil også være tilgjengelige på våre nettsider: www.stavangerhavn.no.

Høringsfristen settes til 15. mars 2021.

Utkast til forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Stavanger, Sola
og Randaberg kommuner, Rogaland
Forskrift fastsatt av Stavangerregionen Havn IKS med delegasjonshjemmel i selskapsavtalen § 1,
samt i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 9, jf. § 4.

§1

Formål

Forskriften gir regler om bruk av kommunens sjøområde. Dette er for å ivareta hensynet til effektiv og
sikker havnevirksomhet, trygg ferdsel og forsvarlig og miljøvennlig bruk- og forvaltning av farvannet.
De ulike interesser i farvannet, herunder friluftsinteresser og næringsinteresser, skal ivaretas.

§2

Virkeområde

Forskriften gjelder kommunens sjøområde for Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, jf. havneog farvannsloven § 3 første ledd bokstav f.

§3

Bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy ved anløp til og avgang
fra havn

Stavangerregionen Havn IKS kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette
er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.
§4

Snøtømming i sjø

Det er forbudt å tømme snø i Stavanger, Sola og Randaberg kommuners sjøområder uten tillatelse
fra Stavangerregionen Havn IKS.

§5

Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Stavangerregionen Havn IKS:

a)

Innenfor området kommunens sjøområde i Risavika en rett linje i vest trukket
mellom koordinatene:
N 58° 55,676′ E 005° 34,261′ – N 58° 55,870′ E 005° 34,472′.
(Avgrensning mellom farledsareal 2020 og kommunens sjøområde)

b)

Innenfor området kommunens sjøområde en rett linje i vest trukket mellom koordinatene:
N 58° 59,201′ E 005° 42,287′ – N 58° 59,445′ E 005° 42,806′.
og rett linje i øst mellom koordinatene:
N 58° 58,423′ E 005° 45,035′ – N 58° 59,145′ E 005° 44,508′.
(Avgrensning mellom farledsareal 2020 og kommunens sjøområde)

c)

Offentlige dypvannskaier i Mekjarvik, kailinje O01N og O02N.

d)

Fergekaiene i Mekjarvik, Hanasand og Mortavika

Stavangerregionen Havn IKS kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid
trekke gitt tillatelse tilbake.
Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I
slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til Stavangerregionen Havn IKS om dykkingen.

§6

Luftfartøy

I Stavangerregionen Havns IKS sjøområde kan luftfartøyer bare lande og starte i

a)

Sjøflyhavnen i Hafrsfjord:
En radius av 1000 m rundt punktet: N 058° 54’22,95’’ E 005° 38’01,28’’

Ellers kreves tillatelse fra Stavangerregionen Havn IKS i hvert enkelt tilfelle.

§7

Dispensasjon i særlige tilfeller

Stavangerregionen Havn IKS kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra § 4, § 5 og § 6.
Avgjørelser om dispensasjon er et enkeltvedtak, og kan påklages til Kystverket, jf. havne- og
farvannslov § 4 andre ledd.

§8

Reaksjonsmidler og straff

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med
overtredelsesgebyr etter lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 51, for så vidt overtredelsen
ikke rammes av strengere straffebestemmelse, jf. § 50.

§9

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2021.
1. januar 2021 oppheves forskrift 15. desember 2015 nr. 1924 om bruk av og orden i havner og
farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland.

Høringsinstanser av ny forskrift om bruk av kommunens sjøområder i
Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, Rogaland. (Ordensforskriften)
Kystverket - post@kystverket.no
VTS Kvitsøy vts.kvitsoy@kystverket.no
Fylkesmannen i Rogaland - fmropost@fylkesmannen.no
Stavanger kommune - postmottak@stavanger.kommune.no
Sola kommune - epost@sola.kommune.no
Randaberg kommune - post@randaberg.kommune.no
Sør-Vest politidistrikt - post.sor-vest@politiet.no
Sør-Vest politidistrikt - kjetil.sandvik@politiet.no
Norled post@norled.no
Rødne Fjord Cruise mail@rodne.no
Rogaland brann og redning IKS - postmottak@rogbr.no
Hovedredningssentralen i Sør-Norge - post@jrcc-stavanger.no
Norges Vannscooterforbund - forbundet@vannscooternorge.no
Vannscooter Norge - post@vannscooternorge.no
Forum for Natur og Friluftsliv, FNF Rogaland - Rogaland@FNF-nett.no
Redningsselskapet, Region Vest - ey@rs.no
Norges Dykkerforbund- dykking@nif.idrett.no
Stavanger Rederiforening- stavanger@maritimt-forum.no
Norges Luftsportforbund- post@nlf.no
Avinor- birgit.ulveseth.spanne@avinor.no
Sandnes Havn - post@sandneshavn.no
Helgøy Skyssbåt – post@heloy.no

Høring skal publiseres følgende steder:
•
•
•
•
•
•

Hjemmeside til Stavangerregion havn IKS
Solabladet
Stavanger Aftenblad
Rogalands avis
Bygdebladet
Øyposten

Best regards,
Dag Matre
maritim sjef / Manager Maritime Department
Stavangerregionen Havn
(+47) 932 23 132
dag@stavanger.havn.no
Sentralbord (+47) 51 50 12 00
Strandkaien 46, 4005 Stavanger
stavanger.havn.no

Vedlegg sak 23 – bilag 2

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Stavanger, Sola og
Randaberg kommuner, Rogaland
Forskrift fastsatt den 21.april 2021 av Stavangerregionen Havn IKS med delegasjonshjemmel i
selskapsavtalen § 1, samt i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 9, jf. § 4, jf. § 51.
§1

Formål
Forskriften gir regler om bruk av kommunens sjøområde. Dette er for å ivareta hensynet til
sikker ferdsel i kommunens sjøområde.

§2

Virkeområde
Forskriften gjelder kommunens sjøområde for Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, jf.
havne- og farvannsloven § 3 første ledd bokstav f.

§3

Bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy ved anløp til og
avgang fra havn
Stavangerregionen Havn IKS kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse
dersom dette er nødvendig av hensyn til sikker ferdsel.

§4

Dykking
Dykking i følgende områder er ikke tillatt:
a)

Innenfor området kommunens sjøområde i Risavika en rett linje i vest trukket
mellom koordinatene:
N 58° 55,676′ E 005° 34,261′ – N 58° 55,835′ E 005° 34,942′
(Avgrensning mellom farledsareal 2020 og kommunens sjøområde)

b)

Innenfor området kommunens sjøområde i Stavanger en rett linje i vest trukket
mellom koordinatene:
N 58° 59,201′ E 005° 42,287′ – N 58° 59,445′ E 005° 42,806′
og linjer i øst mellom koordinatene:
N 58° 58,420′ E 005° 44,955′ – N 58° 58,722′ E 005° 44,106′ - N 58° 58,928′ E 005°
43,880′

c)

Offentlige dypvannskaier i Mekjarvik, kailinje O01N og O02N.

d)

Fergekaiene i Mekjarvik, Hanasand og Mortavika

Stavangerregionen Havn IKS kan gi dispensasjon fra forbudet, jf. § 6.
Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til dispensasjon er gitt, kan likevel
gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til Stavangerregionen Havn
IKS om dykkingen.
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§5

Luftfartøy
Det er ikke tillatt å lande og starte med luftfartøy i følgende områder:
a)
1.
2.

Stavanger: i havnebassenget avgrenset innenfor en linje trukket mellom
posisjonene i vest
N: 58° 59.437′ Ø: 5° 42.023′ (Tastarevet)
N: 58° 59.474′ Ø: 5° 42.680′ (Ulsneset)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene i øst

3.
4.

N: 58° 58.430′ Ø: 5° 45.056′ (Strømsteinen)
N: 58° 58.559′ Ø: 5° 45.021′ (Grasholmflaket)

b)
1.
2.
3.

Byøyene: innenfor en linje trukket mellom posisjonene
N: 58° 58.559′ Ø: 5° 45.021′ (Grasholmflaket)
N: 58° 59.095′ Ø: 5° 45.544′ (Steinsøyskjeret)
N: 58° 59.130′ Ø: 5° 46.226′ (Kuppholmen)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene

4.
5.

N: 58° 59.531′ Ø: 5° 46.196′ (Roaldsøy, øst)
N: 58° 59.706′ Ø: 5° 46.820′ (Vassøy, vest)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene

6.
7.

N: 59° 00.392′ Ø: 5° 46.998′ (Davidsholmen)
N: 59° 00.321′ Ø: 5° 47.349′ (Vassøytåna)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene

8.
9.

N: 59° 00.705′ Ø: 5° 45.207′ (Lundssandneset)
N: 59° 00.595′ Ø: 5° 45.773′ (Oterudneset)

c)
1.
2.

Risavika: i havnebassenget avgrenset innenfor en linje trukket mellom
posisjonene
N: 58° 55.717′ Ø: 5° 34.227′ (Laksholmbåen)
N: 58° 55.884′ Ø: 5° 34.513′ (Tananger lykt)

d)
1.
2.

Hafrsfjord – øst for linjen trukket mellom posisjonene
N: 58° 55.527′ Ø: 5° 40.485′ (Selsneset)
N: 58° 56.056′ Ø: 5° 39.154′

Farledsareal hoved- og biled er unntatt.
Det skal gis melding til Stavangerregionen Havn IKS i forkant av landing - og start av
luftfartøy.
Melding om utført landing og start med luftfartøy skal også gis Stavangerregionen Havn IKS
så snart som mulig i ettertid dersom det på tidspunktet for landing - og start av luftfartøy, på
grunn av særlige forhold, ikke var tid til å gi melding i forkant.
Stavangerregionen Havn IKS kan gi dispensasjon fra forbudet, jf. § 6.
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§6

Dispensasjon
Stavangerregionen Havn IKS kan gi dispensasjon fra § 4 og § 5.
Avgjørelser om innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon er enkeltvedtak, og kan
påklages. Klager på slike enkeltvedtak skal avgjøres endelig av Kystverket, jf. havne- og
farvannsloven § 4 andre ledd.

§7

Reaksjonsmidler og straff
Ved overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, kan det
ilegges overtredelsesgebyr etter lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 50, for så
vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse, jf. § 51.
Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelsene
som nevnt i første ledd på en slik måte at det inntrer eller oppstår fare for betydelig
skade på liv eller helse, miljø eller materielle verdier.
Grov uaktsom overtredelse av andre ledd straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

§8

Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juni 2021.

Ref D29809 / 16555
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Høringsinstanser

Deres ref./Your ref.:
N/A

Vår ref./Our ref.:
Dag Matre (2020/228)

Dato/Date:
Stavanger, 15. des. 2020

HØRING AV NY FORSKRIFT OM REGULERING AV FERDSEL MED FRITIDSFARTØY I
KOMMUNENS SJØOMRÅDE I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG KOMMUNER.

1

Innledning

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om regulering av ferdsel med
fritidsfartøy i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner ut på høring. Etter høringsperioden vil
forslaget og innkomne høringsinnspill bli behandlet av Havnestyret.

2

Bakgrunn

Den 1. januar 2020 trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, og med den ble det foretatt en
rekke endringer og omstruktureringer i forhold til tidligere lov, og tilhørende forskrifter.
Lovens § 8 gir kommunene myndighet til å regulere ferdsel med fritidsfartøy, men i forhold til tidligere
har ikke kommunene lenger adgang til å regulere fartsbegrensninger for nyttefartøy i kommunens
sjøområde.

Videre har det vært en kommunesammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner, og
dette nødvendiggjør visse endringer i ny forskrift i forhold til det som står i gjeldende forskrift.

I henhold til forskrift om overgangsregler og om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov
16.april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 4, oppheves eksisterende: Forskrift om fartsbegrensning
i sjøen, sjøkart nr. 14 og 16 og havnekart 455, Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner,
Rogaland:
https://lovdata.no/pro/#document/LF/forskrift/2019-02-19-206
Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 14 og 16 og havnekart 455, Stavanger, Sola,
Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland. Oppheves samtidig ved ny forskrift om regulering av
ferdsel med fritidsfartøy i Sola, Randaberg og Stavanger kommuner ved ikrafttredelsesdato.

3

Ny forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Stavanger, Sola og
Randaberg kommuner

Stavangerregionen Havn IKS har utarbeidet et forslag til ny forskrift. Havne- og farvannsloven § 8 er
hjemmelen for kommunens adgang til å regulere ferdselen for fritidsfartøy, og det står i
bestemmelsen at kommunen kan sette andre fartsgrenser for fritidsfartøy enn de som er satt etter § 7
(regulering av ferdsel i farvann).
I tillegg til fartsregulering for fritidsfartøy har Stavangerregionen Havn IKS adgang til å regulere andre
forhold som gjelder ferdsel i forskriften, eksempelvis:
-

Bruk av vannscooter
Forbudssoner
Tidsbegrensinger

Forslaget til ny forskrift er så langt det har latt seg gjøre, en videreføring av dagens forskrift når det
gjelder fartsregulering, men med flere endringer knyttet til annen regulering av ferdsel for fritidsfartøy.
Diverse formelle forhold må naturlig nok endres, og gjennomgås ikke i høringsbrevet.

3.1

Forslag til innhold i ny forskrift og hva som videreføres fra eksisterende forskrift

Nedenfor redegjøres det for Stavangerregionen Havns forslag til innhold i ny forskrift samt hva som
videreføres fra eksisterende forskrift:

•

Formål, virkeområde og definisjoner

Det er foreslått at formål, virkeområde og definisjoner tilføyes i ny forskrift.
Forskriften gjelder i kommunens sjøområde, og vil ikke gjelde i hoved- og bileden. For en oversikt
over hva som er kommunens sjøområde, vises det til:

Kystinfo.no. Velg deretter:
-

Temalag
Farled og merker
Gjeldende farledsareal
Alternativt gjeldende hoved- og biled

•

Fartsbegrensning for fritidsfartøy.

Fartsbegrensning i kommunens sjøområde
8 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:

a)
Stavanger: i havnebassenget avgrenset innenfor en linje trukket mellom posisjonene i vest
1.
N: 58° 59.437′ Ø: 5° 42.023′ (Tastarevet)
2.
N: 58° 59.474′ Ø: 5° 42.680′ (Ulsneset)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene i øst
3.
4.

N: 58° 58.430′ Ø: 5° 45.056′ (Strømsteinen)
N: 58° 58.559′ Ø: 5° 45.021′ (Grasholmflaket)

b)
Byøyene: innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.
N: 58° 58.559′ Ø: 5° 45.021′ (Grasholmflaket)
2.
N: 58° 59.095′ Ø: 5° 45.544′ (Steinsøyskjeret)
3.
N: 58° 59.130′ Ø: 5° 46.226′ (Kuppholmen)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene
4.
N: 58° 59.531′ Ø: 5° 46.196′ (Roaldsøy, øst)
5.
N: 58° 59.706′ Ø: 5° 46.820′ (Vassøy, vest)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene
6.
N: 59° 00.392′ Ø: 5° 46.998′ (Davidsholmen)
7.
N: 59° 00.321′ Ø: 5° 47.349′ (Vassøytåna)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene
8.
9.

N: 59° 00.705′ Ø: 5° 45.207′ (Lundssandneset)
N: 59° 00.595′ Ø: 5° 45.773′ (Oterudneset)

c)
1.
2.

Risavika: i havnebassenget avgrenset innenfor en linje trukket mellom posisjonene
N: 58° 55.717′ Ø: 5° 34.227′ (Laksholmbåen)
N: 58° 55.884′ Ø: 5° 34.513′ (Tananger lykt)

Farledsareal hoved- og biled er unntatt.

Det er foreslått at områder hvor lokale fartsbegrensninger er regulert i gjeldende forskrift videreføres.
Eksisterende fartsskilt skilt, må endres ved at hovedskiltet får et underskilt med «kun fritidsfartøy».
I forbindelse med sammenslåingen av kommunene Stavanger, Finnøy og Rennesøy ble kommunens
sjøområde vesentlig utvidet. Det er ikke foreslått innført lokale fartsbegrensninger for kommunens
sjøområder i tidligere Finnøy kommune.

Bakgrunnen for dette er følgende:
Det foreligger allerede regulering av fartsbegrensning for de områder der det ikke finnes lokale
fartsforskrifter. Dersom det ikke innføres lokale fartsbegrensninger for ovennevnte områder, vil
fartsreguleringen for disse områdene følge av reglene i Forskrift om fartsbegrensninger i sjø
(aktsomhetsregel samt regel om maks 5 knop innenfor 50 meter fra steder hvor det foregår bading).
Videre er ny nasjonal forskrift om fartsgrenser til sjøs under utarbeidelse og vil sannsynligvis få
ikrafttredelse i løpet av 2021. I forslaget til denne forskriften anbefales det at det innføres en generell
fartsgrense for fritidsfartøy, og at denne settes til 5 knop 100 meter fra land. Etter at ny forskrift om
fartsbegrensninger til sjøs er innført, vil denne forskriften regulere fartsbegrensninger for
sjøområdene til tidligere Finnøy kommune.

•

Tidsbegrensning

Det er forbudt for fritidsfartøy å ferdes i de tidspunkt/datoer der det er gitt tidsbegrensninger ihht.
enhver tid gjeldende forskrifter.
Det er foreslått inntatt en regel om at det ikke kan ferdes med fritidsfartøy i de tidspunkt/datoer der
det er fastsatt tidsbegrensninger i andre forskrifter. Dette gjelder eksempelvis i fredede/vernede
naturområder (hekkeplasser osv.).

•

Forbudssoner

Det er forbudt for fritidsfartøy å ferdes i natur/landskapsområder som er vernet eller fredet ihht.
enhver tid gjeldende forskrifter.
Det er foreslått inntatt en regel om at det ikke kan ferdes med fritidsfartøy i områder der det er
fastsatt ferdselsforbud i andre forskrifter.

•

Bruk av vannscootere

a) Aktsom ferdsel
For å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv
reguleres bruk av vannscooter eller lignende motordrevne fartøy som følger:
Fører plikter å opptre aktsomt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller skade på natur
og miljø.
Det er forbudt med sport/lek i forbudsområde.

b) Forbudsområde
Det er ikke tillatt å ferdes med vannscooter og lignende motordrevet fartøy i et område fra land og ut
til farledsareal hoved- og biled, med unntak av transportferdsel.
Transportferdsel skal skje på følgende vilkår:
1.

det skal velges den mest sikre, effektive og ellers hensiktsmessige rute ut ifra
forholdene ut til farledsareal hoved- og biled.

2.

det skal ferdes aktsomt og hensynsfullt.

Det er foreslått at regelen om bruk av vannscooter i all hovedsak videreføres slik den er i gjeldende
forskrift.

3.2

Hva utgår fra gjeldende forskrift

Det tas ikke en nærmere gjennomgang av nødvendige endringer i formelle forhold, gjennomgangen
gjelder i all hovedsak det innholdsmessige.
I det følgende vil det gjøres rede for hva som utgår fra gjeldende forskrift:

•

Unntaksbestemmelse

Unntaksbestemmelsen for fartøy som opptrer i samfunnsøyemed (forsvaret, politiets,
ambulansefartøy med flere) utgår da dette er nyttefartøy. Ny forskrift vil kun gjelde for fritidsfartøy, og
unntak for nyttefartøy er da overflødig.

4

Høringsfrist 15.03.21

Det foreslås at forskriften trer i kraft 1. mai 2021.
Merknader og kommentarer til forskriften sendes skriftlig til Stavangerregionen Havn IKS på e-post til
post@stavanger.havn.no, eller pr. post til Strandkaien 46, 4005 Stavanger.

Høringsdokumentene vil også være tilgjengelige på våre nettsider: www.stavangerhavn.no.

Høringsfristen settes til 15. mars 2021.

Utkast til forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens
sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, Rogaland.
Forskrift fastsatt av Stavangerregionen Havn IKS med delegasjonshjemmel i selskapsavtalen § 1,
samt i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 8, jf. § 4.

§1

Formål

Forskriften gir regler om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunenes sjøområder. Dette er
for å ivareta hensynet til trygg ferdsel og forsvarlig og miljøvennlig bruk- og forvaltning av farvannet.
De ulike interesser i farvannet, herunder friluftsinteresser og næringsinteresser, skal ivaretas.

§2

Virkeområde

Forskriften gjelder kommunens sjøområde for Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, jf. havneog farvannsloven § 3 første ledd bokstav f.

§3

Definisjoner

a) Fritidsfartøy: fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i
næringsvirksomhet.
b) Kommunens sjøområde: området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og
bygningsloven med unntak av hovedled og biled.
c) Hoved- og biled: de farledene som anses som de viktigste farledene hvor trafikken er størst, og
som er fastsatt i forskrift om farleder.
d) Vannscooter: En farkost med skroglengde mindre enn 4 meter, utstyrt med innenbords motor
som driver et vannjetaggregat som hoved fremkomstmiddel, og som er konstruert for å bli
betjent av en eller flere personer som sitter, står eller kneler på, fremfor i, skroget.
e) Lignende motordrevne fartøy: Vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller
liknende (gjelder ikke saktegående undervannsscootere med elektromotor).

f) Land: Fastlandet, samt øyer, holmer og skjær som er synlige over overflaten.
g) Sport/lek: bruk med varierende fart, akselerasjon og retning.

§4

Fartsbegrensning

Fartsbegrensning i kommunens sjøområde. 8 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
a)
1.
2.

Stavanger: i havnebassenget avgrenset innenfor en linje trukket mellom posisjonene i vest
N: 58° 59.437′ Ø: 5° 42.023′ (Tastarevet)
N: 58° 59.474′ Ø: 5° 42.680′ (Ulsneset)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene i øst

3.
4.

N: 58° 58.430′ Ø: 5° 45.056′ (Strømsteinen)
N: 58° 58.559′ Ø: 5° 45.021′ (Grasholmflaket)

b)
1.
2.
3.

Byøyene: innenfor en linje trukket mellom posisjonene
N: 58° 58.559′ Ø: 5° 45.021′ (Grasholmflaket)
N: 58° 59.095′ Ø: 5° 45.544′ (Steinsøyskjeret)
N: 58° 59.130′ Ø: 5° 46.226′ (Kuppholmen)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene

4.
5.

N: 58° 59.531′ Ø: 5° 46.196′ (Roaldsøy, øst)
N: 58° 59.706′ Ø: 5° 46.820′ (Vassøy, vest)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene

6.
7.

N: 59° 00.392′ Ø: 5° 46.998′ (Davidsholmen)
N: 59° 00.321′ Ø: 5° 47.349′ (Vassøytåna)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene

8.
9.

N: 59° 00.705′ Ø: 5° 45.207′ (Lundssandneset)
N: 59° 00.595′ Ø: 5° 45.773′ (Oterudneset)

c)
1.
2.

Risavika: i havnebassenget avgrenset innenfor en linje trukket mellom posisjonene
N: 58° 55.717′ Ø: 5° 34.227′ (Laksholmbåen)
N: 58° 55.884′ Ø: 5° 34.513′ (Tananger lykt)

Farledsareal hoved- og biled er unntatt.

§ 5 Tidsbegrensning
Det er forbudt for fritidsfartøy å ferdes i de tidspunkt/datoer der det er gitt tidsbegrensninger ihht.
enhver tid gjeldende forskrifter.

§ 6 Forbudssoner
Det er forbudt for fritidsfartøy å ferdes i natur/landskapsområder som er vernet eller fredet ihht.
enhver tid gjeldende forskrifter.

§ 7 Bruk av vannscootere
a) Aktsom ferdsel
For å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv
reguleres bruk av vannscooter eller lignende motordrevne fartøy som følger:
Fører plikter å opptre aktsomt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller skade på natur
og miljø.
Det er forbudt med sport/lek i forbudsområde.

b) Forbudsområde
Det er ikke tillatt å ferdes med vannscooter og lignende motordrevet fartøy i et område fra land og ut
til farledsareal hoved- og biled, med unntak av transportferdsel.

Transportferdsel skal skje på følgende vilkår:

1.

det skal velges den mest sikre, effektive og ellers hensiktsmessige rute ut ifra
forholdene ut til farledsareal hoved- og biled.

2.

det skal ferdes aktsomt og hensynsfullt.

§8

Dispensasjon

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter
begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at
det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder
badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.
Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Avgjørelser om innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon er enkeltvedtak, og kan
påklages. Klager på slike enkeltvedtak skal avgjøres endelig av Kystverket, jf. havne- og
farvannsloven § 4 andre ledd.

§9

Reaksjonsmidler og straff

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med
overtredelsesgebyr etter lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 51, for så vidt overtredelsen
ikke rammes av strengere straffebestemmelse, jf. § 50.

§ 10

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2021.
Fra samme tidspunkt oppheves Forskrift 19. februar 2019 nr. 206 om fartsbegrensning i sjøen,
sjøkart nr. 14 og 16 og havnekart 455, Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner,
Rogaland.

Høringsinstanser av ny forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i
kommunens sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner (Fartsforskriften)
Kystverket - post@kystverket.no
VTS Kvitsøy vts.kvitsoy@kystverket.no
Fylkesmannen i Rogaland - fmropost@fylkesmannen.no
Stavanger kommune - postmottak@stavanger.kommune.no
Sola kommune - epost@sola.kommune.no
Randaberg kommune - post@randaberg.kommune.no
Sør-Vest politidistrikt - post.sor-vest@politiet.no
Sør-Vest politidistrikt - kjetil.sandvik@politiet.no
Rogaland brann og redning IKS - postmottak@rogbr.no
Hovedredningssentralen i Sør-Norge - post@jrcc-stavanger.no
Norges Vannscooterforbund - forbundet@vannscooternorge.no
Vannscooter Norge - post@vannscooternorge.no
Forum for Natur og Friluftsliv, FNF Rogaland - Rogaland@FNF-nett.no
Redningsselskapet, Region Vest - ey@rs.no
Stavanger Rederiforening- stavanger@maritimt-forum.no
Sandnes Havn - post@sandneshavn.no
Fjord Events - post@fjordevents.no
Kongelig Norsk Båtforbund - post@knbf.no
Norled post@norled.no
Rødne Fjord Cruise mail@rodne.no
Helgøy Skyssbåt – post@helgoy.no
Norges Padleforbund – post@padleforbundet.no
Norges seilforbund – aase@seiling.no
Høring skal publiseres følgende steder:
•
•
•
•
•
•

Hjemmeside til Stavangerregion havn IKS
Solabladet
Stavanger Aftenblad
Rogalands avis
Bygdebladet
Øyposten

Best regards,
Dag Matre
maritim sjef / Manager Maritime Department
Stavangerregionen Havn
(+47) 932 23 132
dag@stavanger.havn.no
Sentralbord (+47) 51 50 12 00
Strandkaien 46, 4005 Stavanger
stavanger.havn.no

Vedlegg sak 23 – bilag 4

Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens
sjøområde i Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, Rogaland.
Forskrift fastsatt den 21. april 2021 av Stavangerregionen Havn IKS med delegasjonshjemmel i
selskapsavtalen § 1, samt i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 8, jf. § 4, jf. § 51.
§1

Formål
Forskriften gir regler om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunenes sjøområder.
Dette er for å ivareta hensynet til sikker ferdsel og forsvarlig og miljøvennlig bruk- og
forvaltning av farvannet. De ulike interesser i farvannet, herunder friluftsinteresser og
næringsinteresser, skal ivaretas.

§2

Virkeområde
Forskriften gjelder kommunens sjøområde for Stavanger, Sola og Randaberg kommuner, jf.
havne- og farvannsloven § 3 første ledd bokstav f.

§3

Definisjoner
a) Fritidsfartøy: fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i
næringsvirksomhet.
b) Kommunens sjøområde: området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og
bygningsloven med unntak av hovedled og biled.
c) Hoved- og biled: de farledene som anses som de viktigste farledene hvor trafikken er
størst, og som er fastsatt i forskrift om farleder.
d) Vannscooter: En farkost med skroglengde mindre enn 4 meter, utstyrt med innenbords
motor som driver et vannjetaggregat som hoved fremkomstmiddel, og som er konstruert
for å bli betjent av en eller flere personer som sitter, står eller kneler på, fremfor i,
skroget.
e) Lignende motordrevne fartøy: Vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller
liknende (gjelder ikke saktegående undervannsscootere med elektromotor).
f) Land: Fastlandet, samt øyer, holmer og skjær som er synlige over overflaten.
g) Verneområde: verneområde i sjø fastsatt ihht. enhver tid gjeldende forskrifter med
hjemmel i Naturmangfoldsloven § 34.
h) Forbudssone: verneområder der det er gitt forbud for ferdsel ihht. enhver tid gjeldende
forskrifter.
i) Sport/lek: bruk med varierende fart, akselerasjon og retning.
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§4

Fartsbegrensning
Fartsbegrensning i kommunens sjøområde:
8 knop er høyeste tillatte hastighet i følgende farvann:
a)
Stavanger: i havnebassenget avgrenset innenfor en linje trukket mellom posisjonene
i vest
1.
N: 58° 59.437′ Ø: 5° 42.023′ (Tastarevet)
2.
N: 58° 59.474′ Ø: 5° 42.680′ (Ulsneset)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene i øst
3.
4.

N: 58° 58.430′ Ø: 5° 45.056′ (Strømsteinen)
N: 58° 58.559′ Ø: 5° 45.021′ (Grasholmflaket)

b)
Byøyene: innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.
N: 58° 58.559′ Ø: 5° 45.021′ (Grasholmflaket)
2.
N: 58° 59.095′ Ø: 5° 45.544′ (Steinsøyskjeret)
3.
N: 58° 59.130′ Ø: 5° 46.226′ (Kuppholmen)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene
4.
N: 58° 59.531′ Ø: 5° 46.196′ (Roaldsøy, øst)
5.
N: 58° 59.706′ Ø: 5° 46.820′ (Vassøy, vest)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene
6.
N: 59° 00.392′ Ø: 5° 46.998′ (Davidsholmen)
7.
N: 59° 00.321′ Ø: 5° 47.349′ (Vassøytåna)
og innenfor en linje trukket mellom posisjonene
8.
9.

N: 59° 00.705′ Ø: 5° 45.207′ (Lundssandneset)
N: 59° 00.595′ Ø: 5° 45.773′ (Oterudneset)

c)
1.
2.

Risavika: i havnebassenget avgrenset innenfor en linje trukket mellom posisjonene
N: 58° 55.717′ Ø: 5° 34.227′ (Laksholmbåen)
N: 58° 55.884′ Ø: 5° 34.513′ (Tananger lykt)

Farledsareal hoved- og biled er unntatt.
§5

Tidsbegrensning
Det er forbudt for fritidsfartøy og vannscooter å ferdes i de tidspunkt/datoer der det er gitt
tidsbegrensninger ihht. enhver tid gjeldende forskrifter.

§6

Forbudssoner
Det er forbudt for fritidsfartøy og vannscooter å ferdes i verneområder ihht. enhver tid
gjeldende forskrifter.
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§7

Bruk av vannscootere
For å ivareta hensynet til sikker ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller
friluftsliv reguleres bruk av vannscooter eller lignende motordrevne fartøy som følger:
Fører plikter å opptre aktsomt og hensynsfullt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige
situasjoner eller skade på natur og miljø.
Det er ikke tillatt med sport/lek i Stavanger og Randaberg kommuners sjøområde. Sola
kommunes sjøområde er unntatt forbudet.

§8

Dispensasjon
Stavangerregionen Havn IKS kan gi dispensasjon fra § 4 og § 5.
Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i
særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte
oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer,
farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.
Avgjørelser om innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon er enkeltvedtak, og kan
påklages. Klager på slike enkeltvedtak skal avgjøres endelig av Kystverket, jf. havne- og
farvannsloven § 4 andre ledd.

§9

Reaksjonsmidler og straff
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med
overtredelsesgebyr etter lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 50, for så vidt
overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse, jf. § 51.
Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i forskriften.
Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser.
Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelsene
som nevnt i første ledd på en slik måte at det inntrer eller oppstår fare for betydelig
skade på liv eller helse, miljø eller materielle verdier.
Grov uaktsom overtredelse av andre ledd straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

§ 10

Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1.juni 2021.
Fra samme tidspunkt oppheves Forskrift 19. februar 2019 nr. 206 om fartsbegrensning i
sjøen, sjøkart nr. 14 og 16 og havnekart 455, Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy
kommuner, Rogaland.
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