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Tønsberg kommune

Innkalling
for
Havnestyret

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

08.05.2017
Formannskapssalen
18:30

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 33348155 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Gruppemøter avholdes tirsdag 2. mai kl. 16.30.
Ev. uttalelser fra Ungdomsrådet sendes på e-post til medlemmene i UOO.
Vedtak i Eldrerådet og RMF legges i partienes hyller i 1. etg.
I utvalgsmøtet orienterer rådmannen om saker under arbeid og oppfølging av saker.

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

003/17
004/17

Godkjenning av møteprotokoll
Søknad om økonomisk støtte DS Kysten 1

Petter Berg
ordfører

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Grete Vallumrød, telefon: 33 34 81 55
Fellestjenester

Godkjenning av møteprotokoll
Utvalg
Havnestyret
Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møteddato
08.05.2017

Saksnummer
003/17

17/27984

Tønsberg kommune

JournalpostID

17/23351

Saksbehandler:
Jan Ronald Eide, telefon: 33 34 80 70
Rådmannen

Søknad om økonomisk støtte DS Kysten 1
Utvalg
Havnestyret

Møteddato
08.05.2017

Saksnummer
004/17

Rådmannens innstilling
DS Kysten AS ytes en økonomisk støtte på kr 300.000,-. Beløpet dekkes over havnekassen.

Sammendrag:
DS kysten 1 er under restaurering. Restaurering av originalt maskinrom har hatt fokus i 2016.
Det planlegges dokking og sertifisering før sommeren. Arbeidet med båten er i god utvikling og
det er mange frivillige som deltar i arbeidet. Ambisjonen er å gjøre DS Kysten til et levende og
driftsklart kysthistorisk miljø. DS Kysten AS håper på seilinger i 2017.
Innledning – hva saken gjelder:
DS Kysten AS har over en årrekke restaurert skipet DS Kysten 1. Det er stor aktivitet på skipet
med frivillige som gjør dugnads arbeid. Det er en målsetting at Kysten 1 skal kunne seile igjen,
og skipet skal dokkes for vedlikehold og sertifiseres.
Dette arbeidet medfører en del ekstra kostnader og det søkes derfor om en økonomisk støtte
på kr 300.000,- for året 2017. Havnekassen har i de senere år støttet DS Kysten AS med kr
200.000,- de siste år, men på grunn av de ovennevnte ekstrakostnader søkes det om 300.000,for 2017.
Faktagrunnlag:
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Alternative løsninger:
Havnsekassen støtter DS Kysten AS med kr 200.000,-, beløpet dekkes over havnekassen.
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling
Saken avsluttes i havnestyret

Tønsberg,31.03.2017

Geir Viksand
rådmann
Jan Eide
Kommunaldirektør

