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Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll
Utvalg
Havnestyret

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møteddato
04.03.2019

Saksnummer
001/19

19/13186

Vedlegg:
Protokoll - Havnestyret - 26.11.2018

Tønsberg kommune

JournalpostID

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

Søknad om økonomisk støtte fra DS Kysten for 2019
Utvalg
Havnestyret

Møteddato
04.03.2019

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

Saksnummer
002/19

19/4955

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 2019. 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 økonomisk støtte fra DS Kysten for 2019
Dokumenter i saksmappen:
10.01.2019 Søknad om økonomisk støtte fra DS Kysten for 2019

Innledning – hva saken gjelder:
Havnestyret i Tønsberg mottok en søknad om økonomisk støtte for DS Kysten i et brev
datert 10.01.19. De opplyser i søknaden om midler at de har fått mange ekstraordinære
kostnader i forbindelse med resteurering og sertifisering av båten for å kunne få
klargjort den for drift.
Kommunen er positiv til søknaden om støtte.
Faktagrunnlag:
Tønsberg kommune ved Havnestyret mottok søknad om økonomisk støtte fra DS
Kysten for 2019 i et brev datert 10.01.19 signert Arve Wilhelmsen. De opplyser i
søknaden at støtten de mottok i 2018 ble anvendt til restaurering av båten. Videre at de
fleste vitale funksjoner om bord på båten er restaurert og den skal således kunne
komme i drift i nærområdet igjen. Det beskrives at man fortsatt har mange frivillige som
deltar I arbeidet med å få klargjort fartøyet.
Videre har de en klar forventning om at fartøyet skal komme i drift i 2019. Det gjenstår
en sertifisering av maskin og teknisk utstrustning samt anskaffelser av nødvendig
sikkerhetsutstyr og instrumenter. Ønsket er å sertifisere fartøyet for 99 passasjerer.
For å nå ambisjonene om å gjøre DS Kysten til et levende kysthistorisk miljø og komme
I drift I løpet av 2019 ber DS Kysten om et tilskudd for 2019 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 og 2018
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, 21. januar 2019
Geir M. Viksand
Rådmann

Jan R. Eide
Kommunaldirektør

