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Tønsberg kommune

Innkalling
for
Havnestyret

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

16.04.2018
Formannskapssalen, rådhuset
13:30

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 33348155 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Gruppemøter avholdes mandag 9. april 2018 kl. 18.30.
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

005/18
006/18

Godkjenning av møteprotokoll
Søknad om økonomisk støtte fra DS Kysten for 2018

Petter Berg
ordfører

Tønsberg kommune

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

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

Møteddato
16.04.2018

Saksnummer
005/18

18/23377

Vedlegg:
Protokoll - Havnestyret - 05.03.2018

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Kari-Anne Okkenhaug, telefon: 33 34 85 14
Rådmannens stab

Søknad om økonomisk støtte fra DS Kysten for 2018
Utvalg
Havnestyret

Møteddato
16.04.2018

Rådmannens innstilling
DS Kysten AS innvilges en økonomisk støtte på kr. 300 000,Beløpet dekkes over havnekassen.

Saksnummer
006/18

18/17547

Sammendrag:
DS Kysten er under restaurering og har vært det i en årrekke. De har mottatt økonomisk støtte
fra havnekassen gjennom flere år til dette arbeidet. DS Kysten AS har søkt om ytterligere
økonomisk støtte for 2018. Deres mål for når arbeidet skal være sluttført er justert, etter at en
rekke uforutsette mangler har dukket opp og skapt forsinkelser i forhold til tidligere planer og
målsetninger. Man tar sikte på å få båten sertifisert og seilingsklar i løpet av 2019, den vil da bli
et viktig bidrag til et levende kysthistorisk miljø i Tønsberg.

Vedlegg:
Søknad om støtte til DS Kysten prosjektet 2018.pdf
Dokumenter i saksmappen:
07.03.2018 VS: Søknad om tilskudd til DS Kysten AS

Innledning – hva saken gjelder:
Havnestyret i Tønsberg mottok en søknad om økonomisk støtte for DS Kysten i et brev
datert 02.03.18. De opplyser i søknaden om midler at de ikke vil få klargjort båten for
drift i 2018 da det gjenstår betydelig arbeid før den er klar.
Kommunen er positive til søknaden om støtte.
Faktagrunnlag:
Tønsberg kommune ved Havnestyret mottok søknad om økonomisk støtte fra DS
Kysten for 2018 i et brev datert 02.03.18 signert styreleder Arve Wilhelmsen. De
opplyser i søknaden at støtten de mottok i 2017 ble anvendt til restaurering av båten.
De fleste vitale funksjoner om bord på båten er restaurert og den skal således kunne
komme i drift i nærområdet igjen. Det beskrives videre om en rekke overraskelser i form
av uforutsette mangler som har krevet ekstrainnsats og som har vært med på å forsinke
arbeidet i foregående år.
Dugnadsarbeidet er i følge styreleder i god utvikling og man har mange frivillige som
deltar i arbeidet. Ambisjonene om å gjøre DS Kysten til et levende kysthistorisk miljø
består, men man har justert tidspunkt for å få båten sertifisert og seilingsklar fra 2017 til
2019.
For å nå dette målet ber DS Kysten om et tilskudd for 2018 på kroner 300 000,Rettslig grunnlag:
Havne- og farvannsloven §48 første ledd sier at havnekapitalen kan ikke nyttes til andre
formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og
utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av
loven her og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder.
Av årsresultatet kan det foretas avsetning til fremtidig utviklingstiltak og investeringer i
havnevirksomhet.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Havnekassen har gjennom flere år helt tilbake til 2010 gitt støtte til DS Kysten AS.
Beløpet har variert, de første årene var det på kr. 200 000,- mens det for 2017 var på kr.

300 000,- Støtten har vært gitt til restaurering og istandsetting av båten som ikke har
vært eller er i drift.
Da båten ikke er i drift vil den ikke kunne utføre noen tilsynsoppgaver og et tilskudd vil
derfor være i strid med Havne- og farvannsloven §48. Dersom tilskuddet øremerkes til
istandsetting av skipet, slik at det i fremtiden vil kunne benyttes til tilsynsoppgaver, kan
et slikt tilskudd etter administrasjonens vurdering forsvares.
Det er videre administrasjonens oppfatning at det er riktig å gi DS Kysten AS videre
støtte slik at det arbeidet som er igangsatt kan fullføres, både i forhold til de økonomiske
innvesteringene man allerede har foretatt, det frivillige arbeidet som har vært nedlagt
samt betydningen for å kunne være et bidrag til å skape et levende kysthistorisk miljø i
Tønsberg.

Alternative løsninger:
Havnestyret innvilger støtte til DS Kysten 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:
DS Kysten innvilges en økonomisk støtte til istandsetting av båten på kr. 300 000,-.
Pengene øremerkes til istandsetting slik at båten i fremtiden kan benyttes til
tilsynsoppgaver.
Videre behandling:
Saken avsluttes i Havnestyret.

Tønsberg, 07.03.18

Geir M. Viksand
Rådmann
Jan R. Eide
Kommunaldirektør

