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Innkalling 
 

 
Utvalg:  Havnestyret 
Møtedato: 06.10.2016 
Møtested: Bistroen, Bugøynes 
Møtetid: 10:00  
 
 
 
Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Fra kl 11:00 vil det bli orientering fra: 
 
Norway King Crab v/Alexander Johnsen og Svein Ruud 
Lerøy Aurora v/Odd Eilert Ingilæ og Hugo Nilsen 
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Wartiainen, Ingvild 
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Saksnummer Dato 
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HAVNEFORUM 
 
Vedlagte dokumenter: 
Havneforum 
Havneforum kostituering.docx 
Havneforum - referat fra møte 7 okt.ppt 
referat fra møte den 20.06.11.docx 
Innkalling til møte den 16.des 2010.pdf 
HAVNEFORUM  2012 - SAMARBEID KIRKENES NÆRINGSHAGE - HAVNESTYRET 
FORSLAG TIL VEDTAK.PDF 
Invitasjon til møte i havneforum 
VS: Invitasjon til møte i havneforum 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - HAVNEFORUM 2012 - 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TIL INFORMASJON 
ETABLERING AV HAVNEFORUM 
MELING OM POLITISK VEDTAK 
REFERAT FRA PLANLEGGINSMØTE VEDR KONSTITUERING AV HAVNEFORUM 
KIRKENES HAVNEFORUM - INVITASJON TIL MØTE 16. DES 2010 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Havnestyrets leder ønsker å gjenopprette havneforum. Havneforum skal bestå av 



medlemmer i Kirkenes Næringshage som representanter for de maritime næringer i Sør-
Varanger og havnestyret. Det tenkes gjennomført 4 møter pr år fordelt på 2 vinter / vår og 2 
høst. Formålet er å legge til rette for dialog. 

 

Til orientering nevnes at havneforum ble første gang opprettet i 2010, med rullering av 
medlemmer etter valget i 2012. Kommunens representanter i havneforum har vært oppnevnt 
blant havnestyremedlemmer (tre representanter), og en fra administrasjonen (havnesjef) 
oppnevnt av rådmannen. Kirkenes Næringshage har hatt 8 medlemmer i forumet. Kirkenes 
Næringshage og havnevesenet vekslet på å være sekretariat og møteleder. Det har ikke 
vært gjennomført møter siden 2012. 

 

Fordi saken er initiert av havnestyrets leder fremmes den til behandling uten nærmere 
utredning og uten forslag til vedtak. 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Ikke vurdert. 

Infrastruktur: 
Ikke vurdert. 

Barn og ungdom: 
Ikke vurdert. 

Folkehelse: 
Ikke vurdert. 

Kompetansebygging: 
Ikke vurdert. 

Økonomi: 
Ikke vurdert. 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Ikke vurdert. 



Alternative løsninger: 

Ikke vurdert. 

 
 
Forslag til innstilling: 
  Saken fremmes til behandling uten forslag til vedtak.                                                                                                                           

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Arve Tannvik. Kirkenes Næringshage  

Sendt: 04.01.2012  

Til:   Hans Hatle (hhatle@online.no)  

Kopi:  Eivind Gade-Lundlie  

Emne:  Havneforum  

________________________________________________________________  
 
 
 Hei Hans 
 
  
 
Det siste halvannet året har Eivind og jeg arrangert havneforum, der tre-fire representanter fra havnestyret 
og de ledende næringsaktørene i havna har hatt 2-3  felles møter iløpet av året. 
 
  
 
Legger ved bakgrunn og noen referater fra disse møtene. Spørsmålet er om dette er noe vi bør videreføre 
i inneværende valgperiode. 
 
  
 
Ha det godt 
 
  
 
Med vennlig hilsen / Best regards 
 
Kirkenes Næringshage  
 
Arve Tannvik 
 
Daglig leder 
 
Telefon: 789 77 940  Telefax: 789 77 949 
 
Mobil: 97 74 53 34 
 
www.knh.no 
 
  
 



 

 

Havneforum 07.10.10 

Forslag til konstituering 

 

Målsetting: 

Havneforum skal bidra til informasjon og dialog mellom politikere, næringslivsaktører og 

kommuneadministrasjonen ned sikte på å fremme havne- og næringsutvikling i havne i kommunen. 

Havneforum skal ikke være et besluttende, vedtaksfattende eller høringsgivende organ. 

Målgruppe: 

Havneforumet skal bestå av representanter fra havnestyret, havneadministrasjonen og de største 

brukerne av havna. For å få en håndterbar gruppe, bør havneforumet ikke overstige 12 medlemmer. 

Organisering: 

Havneforumet ledes av havnestyrets leder /havnesjefen og daglig leder i næringshagen. Lederskapet 

skifter hvert halvår. Lederen i havneforumet er ansvarlig for programarbeid, innkalling til møter, 

referatskriving og bevertning. Medlemmene i havneforum oppfordres til å spille inn saker. 

Økonomi: 

Havneforumet har ingen egen økonomi. De midler som går med til møtearrangering tas av 

driftsmidlene til henholdsvis havnestyret og næringshagen. Dersom det blir snakk om enkelttiltak 

som f.eks et seminar eller studietur,  må dette finne en egen finansiering.  

Diverse: 

Havneforumet skal ha 4 møter i året. 2 på høsten og 2 på våren. Møtene legges til dagtid.  Det skal 

ikke være åpne møter for pressen eller andre, men dersom det blir tatt opp taushetsbelagte saker 

må dette opplyses om før saken tas opp til drøfting. Dersom det er enighet om dette kan det sendes 

ut et referat til offentligheten etter møtet. 

Møtetid bør ikke overskride 2 timer. 

Evaluering: 

Etter et års drift tas havneforumets virksomhet opp til vurdering. Dersom det er en positiv 

tilbakemelding så videreføres dette arbeidet. Dersom det motsatte er tilfelle legges arbeidet ned. 

 

 



Havneforum 

7. Oktober 2010 



Havneforum 
• Deltakere: 

– Arve Tannvik 
– Ulf Olsen 
– Arve Henriksen 
– Randi Worum Mathisen 
– Harald Steinmo 
– Jørn Pedersen/ Kjell Beddari 
– Leif Astor Bakken 
– Helene Erlandsen 
– Trond Dalberg 
– Eivind Gade-Lundlie 

 
 



Havneforum - konstituering 
• Forslag til ”konstitueringdokument” fra KNH ble 

støtte av alle deltakerne 
• Forventninger om hva forumet skal være: 

– Felles møtearena for utveksling av synspunkter og 
ideer om havneutvikling og forvaltning mellom aktører 
i havna og beslutningstakere. 

– Avklare / drøfte saker som havnestyret kan sette på 
dagsorden.  

– Kirkenes Næringshage vil kunne fremme 
høringsuttaleser i saker som angår sine medlemmer. 

– Ikke beslutningsforum 
– Minst 4 møter pr år 
 

 



Havneforum - saker 

• Endring av vedtekter for 
brukerrepresentanter i havnestyret: 
– LAB presenterte de nye vedtektene, og 

fortalte om utfordringene ved behandling av 
saker som er unntatt offentlighet av 
forretningsmessige grunner. 

– Forumets medlemmer er tilfreds med 
endringen i vedtektene, og mener det ikke vil 
være fare ved at brukerrepresentantene kan 
være ugilde i saker. (Taushetsplikten gjelder) 



Havneforum – saker forts 
• Utviklingstrekk i havna:  

– EGL presenterte statistikk 2003 – 2010. 
– RWM og AHS bekrefter denne utviklingen. 
– Noe diskusjon hva som kan gjøres for å endre 

trenden. 
– Strukturendringer i russiske fiskerier. 
– Sjøtransport utkonkurreres av hjul og bane. 
– Ulike konkurransevilkår regionalt, da regelverk og 

kontroll praktiseres ulikt 
– Lunken interesse for felles markedsføringstiltak i 

Russland 



Havneforum – saker forts 

• Forslag på saker til behandling: 
– Felles markedsføring / informasjonsutveksling 

for aktørene i KKN? 
– Taubåt beredskap i KKN? 

 
• Neste møte foreslås 10 – 15 des. 



 

         u.off 

 

Referat fra møte i havneforum den 20. juni 2011 kl. 1200 

Tilstede: 

Leif Astor Bakken, Eivind Gade Lundlie, Helene Erlandsen, Inge Sætrevik, Kåre Tannvik, Arve 

Henriksen, Frode Stålsett, Jan Tore Jørgensen, Ulf Olsen, Randi Worum Mathisen og Arve Tannvik. 

 

1. Må slakteriplanene til Kirkenes Charr AS skrinlegges på grunn av laksefjord-statusen? 

v/ styreleder Frode Stålsett 

 

Kirkenes Charr AS produserer Norges beste oppdrettsfisk. Produksjonen er effektiv og skjer 

meget miljøvennlig. Selskapet har alle sertifiseringer som skal til for å selge røye både på det 

vestlige og russiske markedet. Selskapet selger alt de produserer til en god pris. 

Røyeoppdrett er underlagt landbruksdep. Myndighetene stimulerer til økt satsing på 

røyeproduksjon.  

Bedriften har ikke funnet noen god løsning på slakteridelen. De har slaktet i Bugøynes, men 
dette ble for tungvint og dyrt. Har en avtale med Villa om å slakte på Jakobsnes. Men med et 
slaktevolum på drøyt 1 tonn i uka, må de naturlig nok innrette seg helt etter Villa sine 
produksjonsplaner med en produksjon på 80 tonn om dagen. 

Kirkenes Charr har derfor søkt om å bygge eget slakteri i Ropelv. Dette ble ikke godkjent pga 

av laksefjord-status. Får imidlertid slippe ut samme mengde prosessert vann gjennom Villa 

som de ville ha sluppet ut gjennom eget slakteri. Har gått flere runder med departement og 

mattilsyn uten å vinne fram. 

Bedriften er utsatt for en helt urimelig behandling av myndighetene, men saken virker 

fastlåst. Bedriften legger nå nye strategier og ønsker ingen fokus fra eksterne på 

slakterisaken på den videre behandling. 

 

2. Bør Kirkenes satse sterkere på cruisetrafikk 

v/ utvikler Kåre Tannvik 

 

Radius Kirkenes AS arbeider med å få til et ekspedisjonscruise med utgangspunkt/snuhavn i 

Kirkenes. Ruta er tenkt lagt til ulike øyer i Russland og Franz Josefs land som alle innholder 

polarhistoriske godbiter. 

 



Det er her snakk om små cruisebåter, noe som er håndterbart for Kirkenes. Det holder med 

10 cruiseanløp i året, og disse vil legge igjen betydelige beløp i Kirkenes. Det er stor interesse 

worldwide for polarcruise, utfordringa kan være å få tillatelse til å gå i land på de mest 

attraktive destinasjonene. 

 

Men i og med at Kirkenes har store kunnskaper/nettverk med håndtering av russiske 

byråkrater, har vi kanskje et fortrinn i å klare å sy sammen attraktive turer. Kanskje prisen er 

at skipene må legge inn et anløp i Murmansk. 

 

Et lite firma som Radius Kirkenes har ikke økonomiske muskler til å utvikle et slikt konsept. I 

og med at det er en rekke bedrifter, havnevesenet, losvesenet o.l som vil kunne dra til dels 

store veksler på cruiseanløp bør det off. være tungt inne i den videre utvikling av prosjektet. 

Med off. deltakelse er det også lettere å komme med i Interreg-finansieringa. 

 

Kåre tok i samme slengen opp små tiltak som vil bedre opplevelsene for turistene under sitt 

Kirkenesbesøk. Her kan det være snakk om små tiltak som strøing av bussholdeplassen på 

kaia vinterstid, holde utsiktspunktet på Prestefjellet ryddet og eller bedre sikten inn mot 

kapellet i Boris Gleb ved å fjerne noen trær og utvide busstoppen. 

  

 

3. Ny ISPS-ordning på kommunale kaier – og behov for ny allmennkai i Kirkenes. 

v/havnesjef Eivind Gade Lundlie 

 

ISPS-ordninga kom etter 11. september 2001 og skal sikre kaiområder mot terror for 

passasjerer og gods. Dette innebar at store deler av havneområdet ble gjerdet inn og at dette 

satte store begrensninger på ferdselen i havna. 

 

Eivind orienterte om at hurtigruta er unntatt fra ISPS-ordningen. I praksis er det mest 

godsbåtene til Ulf og Randi, samt båtene til Sydvarangerkaia som er rammet av denne 

ordninga. 

 

Havnevesenet har derfor laget nye sikkerhetsplaner som gir en større fleksibilitet enn det 

som har vært tidligere. Det er laget nye kartskisser og det er brukt bortimot kr. 500.000,- 

kroner for å tilpasse nye gjerder til de nye retningslinjene. 

 

Nå går gjerdene nesten ved kaikanten og den nye adgangskontrollen blir ikke like omfattende 

som tidligere. Det skal også la seg gjøre å håndtere to skip som ligger ved kai samtidig, der et 

er rammet av ISPS-ordninga og det andre ikke.  

 

Eivind orienterte også om at en ser på behovet for en ny kai i Kirkenes. Det ser ut til at det er 

en flytekai som er mest hensiktsmessig og at den muligens bør ligge i området mellom 

hurtigrutekaia og dypvannskaia. 

 

 

 



De som i dag har mest behov for ei ny allmennkai er Svenner, Kraft Johansen og losvesenet 

sin to båter. Det er mulig at også en dykkerbåt vil ha behov for en slik kai. Kåre nevnte at 

Radius har planer om krabbeopplegg med utgangspunkt i hurtigrutekaia og derfor også kan 

ha behov for ei slik kai. 

 

Arve H sier at det er mye kompetanse på flytekaier blant næringslivet i Kirkenes og at det kan 

være lurt å stikke hodene sammen i den videre planleggingen. Han sa i samme slengen at en 

på ny bør se på behovet for en bussrute fra hurtigrutekaia og inn i mot sentrum. 

 

 

4. Omstilling i de havnerelaterte bedriftene pga nedgang i tråleraktiviteten 

v/daglig leder Arve Henriksen 

 

Arve H sier at 2007 var det siste gode året med hensyn til håndtering av den russiske 

trålerflåten i Kirkenes. Han anslår en reduksjon på dagens tråleraktivitet på om lag 65% i 

forhold til 2007. 

 

Årsaken til nedgangen er sammensatt. I tillegg til den globale finanskrisa har også 

skattelettelser i Russland kombinert med nye tollbestemmelser gjort at en større andel av 

trålerflåten ikke lenger bruker Kirkenes som hjemmehavn. Dessuten er de russiske trålerne 

blitt større og oppholder seg lenger ute Barentshavet på hver tur. 

 

Mye investeringer er gjort tidligere i havna den gang tråleraktiviteten var stor, og spørsmålet 

er hvordan en skal omstille virksomhetene til den nye tida for også å betjene tidligere 

investeringer. 

 

Henriksen har omstrukturert selskapene, de har flyttet bedriftene under samme tak og de 

har flere bein å stå på da både gruvedrift og offshore er nye forretningsområder. På den 

sjørettede sida er krabbebåtene blitt stadig viktigere. Selskapet er også inn i sail-by 

operasjoner som finner sted utenfor Vardø. 

 

Arve H sier også at globaliseringa har gjort sitt inntok i næringa. Dette i tillegg til et større 

kapitalbehov har gjort at selskapet i lengre tid har vært på utkikk etter en samarbeidspartner 

som også har internasjonale perspektiver. Det kan nå synes som om de nå har funnet en 

gjennom Wilhelmsen-rederiet. Dette innebærer bl.a. at selskapet skal engasjere seg i å bygge 

opp avdelinger både i Hammerfest og Murmansk ut fra samme mønster en har i Kirkenes. 

 

Arve berømmer et stadig bedre samarbeid med havnevesenet og nevnte særskilt fjerning av 

trålere. Men han savner en tettere dialog med ledende politikere. Tilslutt sa han at en viktig 

oppgave for Kirkenes er å få tilgang til store bakarealer gjerne på 25000 mål. 

 

 

 

 

 



Diverse 

 

Randi sier at pila peker oppover for Kirkenesterminalen etter noen litt magre år. Også hun 

savner i perioder lettere tilgang på kraner og annen infrastruktur. Verken hun eller Arve tror 

på en ny tråler-bonanza i Kirkenes. 

 

Mens en før anslo at den russiske trålerflåten brutto kunne legge igjen 1 milliard kr. i året, er 

anslaget for siste år om lag 250 -300 millioner kroner. Eivind sa at selv om det er en nedgang i 

trålerbesøket er det ikke blitt mindre utfordrende å finne kai-plass til alle anløpene. Dette 

skyldes i hovedsak at trålerne kunne ligge utenpå hverandre, noe som er vanskelig med en 

mer differensiert flåte. 

 

Det ble også opplyst at det nå er kommet på plass gode økonomiske ordninger for anløp for 

tankbåter, men ikke for bulkbåter. Dette skulle næringa se nærmere på. 

 

Tilslutt ble det diskutert behov for utviklingsressurser i havna.  Alle var enig i at det ligger 

store inntektspotensialer i havna, men disse må utvikles. En savner planprosesser for 

havneutvikling. Leif Astor var ikke fremmed for å arbeide for å få en prosjektfinansiert  

utviklingsstilling  som skulle jobbe med de muligheter en ser i dag. Hvor denne stillingen 

skulle ligge sa han ikke, men han var ikke fremmed for å legge en slik stilling til 

næringshagen. 

 

 

Arve Tannvik 

Ref. 

 

Vedlegg: Kåre Tannviks cruiserapport 

Eivind sender ut sine ISPS-kart ut direkte 



                                      SØR-VARANGER KOMMUNE         
            HAVNEVESENET

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: www.svk.no
9900 KIRKENES Sentralbord

78 97 74 00
4930.13.83281 postmottak@svk.no

Adresseliste

Vår ref.: 
Arkivkode: K1-027
Saksnr.: 07/743/10

Deres ref.: Dato:
01.12.2010

Saksbehandler:
Eivind Gade-Lundlie

Direkte innvalgsnr.: 
Tlf.: 78 97 74 43        Faks: 78 97 75 89

Epostadresse:
postmottak@svk.no

KIRKENES HAVNEFORUM - INVITASJON TIL MØTE 16. DES 2010

Sør-Varanger kommune og Kirkenes Næringshage innkaller herved til møte i 
Havneforum. Møtet finner sted i næringshagens møtelokaler på torsdag den 16. 
desember kl. 1300 – 1500.

Havneforumet skal bidra til informasjon og dialog mellom politikere, næringsaktører 
og kommuneadministrasjon.

Saksliste:
Sak 09/10: Kirkenes havnevesen – presentasjon av organisasjon, ressurser og 

driftssituasjonen
v / Eivind Gade-Lundlie

Sak10/10: Kirkenes havn ( i vid forstand) – er den næringsvennlig ? Til diskusjon.
Hvilke rolle har ulike aktører?
Bør tiltak vurderes? 
v / Arve Tannvik

Sak 11/10: Utvikling av Slambanken – muligheter og utfordringer
v / Trond Dalberg

Sak 12/10: Felles markedsføring – til diskusjon
innleder Leif Astor Bakken 

Etter møtet inviteres deltakerne på juletallerken.

Dersom noen må melde forfall ville det være fint om undertegnede fikk beskjed om 
dette på telefon 78 97 74 43 evt mail egl@svk.no.

Vel møtt!

Eivind Gade Lundlie Arve Tannvik
Kirkenes Havnevesen Kirkenes Næringshage AS
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Dato:  22.03.2012 

Arkivkode:  K2-P00, K1- Arkivsaksnr.:  12/221 

Saksordfører: 
 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Havnestyret 26.04.2012 006/12 

 

 

 
  

HAVNEFORUM  2012 - SAMARBEID KIRKENES NÆRINGSHAGE - 
HAVNESTYRET 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

04.01.2012 
 

I Kirkenes 
Næringshage 

HAVNEFORUM 2012 - SPM TIL 
HAVNESTYRETS LEDER 

10.04.2012 I Kirkenes 
Næringshage 

INVITASJON TIL MØTE I HAVNEFORUM 
18.04.2012 

10.04.2012 N Hans Hatle INVITASJON TIL MØTE I HAVNEFORUM - 
OVERSENDELSE TIL HAVNESTYRETS 
LEDER  

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
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Faktiske opplysninger: 
Kirkenes Næringshage tok i 2010 initiativ til opprettelse av Havneforum. Målsetting med 
forumet var bedre dialog / kommunikasjon mellom brukere og forvaltere av havna. 
 
Kirkenes havnestyre vedtok i sak 003/10: 
 
Vedtak: 
Følgende medlemmer fra havnestyret er valgt som medlemmer i havneforumet: 
Leif Astor Bakken, Helene Erlandsen og Inge Sætrevik.  
Havnesjef Eivind Gade-Lundlie er utpekt som rådmannens representant.  
 
Havneforum har siden opprettelsen hatt ca 4 møter i året.  
 
På grunn av fjorårets kommunevalg med oppnevnelse av nye representanter og endringer i 
sammensetningen av havnestyret, er det naturlig at havnestyret oppnevner nye 
representanter til havneforum. 
 
Kommuneplanens hovedmål: 

Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 

og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 

attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 
 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
Ikke vurdert. 
 
Infrastruktur: 
 
Ikke vurdert. 
 
Barn og ungdom: 
 
Ikke vurdert. 
 
Kompetansebygging: 
 
Ikke vurdert. 
 
Økonomi: 
 
Ikke vurdert. 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
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Ikke vurdert. 
 
 
 
 
Alternative løsninger: 
Saken fremmes uten forslag til innstilling. 
 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
 
 
26.04.2012  Havnestyret 
 
BEHANDLING: 
 
Orientering ved saksordfører Vegar Olsen og havnesjef Eivind Gade-Lundlie. 
 
Forslag til vedtak fra Sigbjørn Kurthi (SP): 
 
Følgende møter i Havneforum møter 2012 samarbeid Kirkenes Næringshage – havnestyret. 
 
Leder: Hans Hatle 
Nestleder: Ann Kathrin Endresen 
Medlem havnestyret: Vegar Olsen 
 
Øvrige medlemmer av havnestyret kan møte etter invitasjon.  
 
 
Votering: 
Forslaget fra Sigbjørn Kurthi ble enstemmig vedtatt. 
 
 
HAVN-006/12 VEDTAK: 
 
Følgende møter i Havneforum møter 2012 samarbeid Kirkenes Næringshage – havnestyret. 
 
Leder: Hans Hatle 
Nestleder: Ann Kathrin Endresen 
Medlem havnestyret: Vegar Olsen 
 
Øvrige medlemmer av havnestyret kan møte etter invitasjon.  
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Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

  





  
 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Arve Tannvik. Kirkenes Næringshage  

Sendt: 10.04.2012  

Til:   Arve Henriksen (arve@henriksen-shipping.no);Harald Steinmo;Jan Tore Jørgensen 

(j-t-j@online.no);Knut Landro (knut.landro@coastcenterbase.no);Randi;TKN - Trond 
Dahlberg;tm@villaorganic.com;Ulf Olsen (ulf.olsen@norlines.org)  

Kopi:  Eivind Gade-Lundlie  

Emne:  Invitasjon til møte i havneforum  

________________________________________________________________  
 
 
  
Hei og vel overstått! 
 
  
 
Det inviteres til nytt møte i havneforum på onsdag den 18. april kl. 1200.  Møtet blir i næringshagens 
møterom. Det har kommet nye politikere i havnestyret, så dette kan bli spennende.   
 
  
 
Agendaen blir som følger: 
 
  
 
1.       Gjennomgang av Havneforumets statutter samt erfaringer og behov for fortsatt drift 
 
v/ Arve Tannvik, Kirkenes Næringshage AS 
 
  
 
2.       Havneavgiftsreglementet, utarbeidelse og konsekvenser 
 
v/ Eivind Gade Lundlie, Sør-Varanger Havnevesen 
 
v/ Randi Worum Mathisen, Kirkenesterminalen AS 
 
  
 
3.       Hva skjer på Jamal 
 
v/ Trond Dahlberg, Tschudi Kirkenes AS 
 
  
 
4.       Kan seismikkskyting i det sør-østlige Barentshav gi økt aktivitet i Kirkenes Havn? 
 
Rundbordsdiskusjon 
 
  
 
5.       Kirkenes havn/Kirkenes Næringshage med i nord-norsk cruise-forum 



 
v/ Eivind Gade Lundlie og Arve Tannvik 
 
  
 
6.       Eventuelt 
 
  
 
NB! Ber om at de som kan delta på møtet melder fra om dette, slik at vi ikke avholder noe møte dersom 
oppslutninga blir laber.  
 
  
 
  
 
  
 
Med vennlig hilsen / Best regards 
 
Kirkenes Næringshage  
 
Arve Tannvik 
 
Daglig leder 
 
Telefon: 789 77 940  Telefax: 789 77 949 
 
Mobil: 97 74 53 34 
 
www.knh.no 
 
  
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Eivind Gade-Lundlie  

Sendt: 10.04.2012  

Til:   Hans Hatle  

Kopi:    

Emne:  VS: Invitasjon til møte i havneforum  

________________________________________________________________  
 
 
 Hei, 
 
  
 
Kirkenes Næringshage er utålmodige med å få havneforum i gang igjen. Bakgrunnen for havneforum er 
initiativ fra  
 
Kirkenes Næringshage i 2010. Målsetting med forumet var bedre dialog / kommunikasjon mellom brukere 
og forvaltere av havna. 
 
  
 
Kirkenes havnestyre vedtok i sak 003/10: 
 
  
 
Vedtak: 
 
Følgende medlemmer fra havnestyret er valgt som medlemmer i havneforumet: 
 
Leif Astor Bakken, Helene Erlandsen og Inge Sætrevik.  
 
Havnesjef Eivind Gade-Lundlie er utpekt som rådmannens representant.  
 
  
 
Havneforum har siden opprettelsen hatt ca 4 møter i året.  
 
  
 
Hvis havneforum skal videreføres må det oppnevnes nye representanter fra havnestyret. Dette fremmer 
havneadministrasjonen sak på til neste møte.  
 
  
 
Nå er det ønske om slikt møte allerede i april, dvs før neste havnestyremøte ( se nedenfor). Hva mener 
du? Kan du evt midlertidig oppnevne havnestyrerepr. til dette møtet?  
 
  
 
Av hensyn til innkalling håper jeg på rask tilbakemelding. 
 
  
 
  



 
Med vennlig hilsen 
 
Kirkenes havnevesen 
 
  
 
Eivind Gade-Lundlie 
 
Havnesjef 
 
78 97 74 43 - 45 25 42 46 
 
  
 
Kirkenes Havn 
 
Porten til Barentshavet 
 
Veien til den Nordlige Sjørute 
 
Havne logo midi 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Fra: Arve Tannvik. Kirkenes Næringshage [mailto:Arve.Tannvik@knh.no]  
Sendt: 10. april 2012 11:45 
Til: Arve Henriksen (arve@henriksen-shipping.no); Harald Steinmo; Jan Tore Jørgensen (j-t-j@online.no); 
Knut Landro (knut.landro@coastcenterbase.no); Randi; TKN - Trond Dahlberg; tm@villaorganic.com; Ulf 
Olsen (ulf.olsen@norlines.org) 
Kopi: Eivind Gade-Lundlie 
Emne: Invitasjon til møte i havneforum 
 
  
 
  
 
Hei og vel overstått! 
 
  
 
Det inviteres til nytt møte i havneforum på onsdag den 18. april kl. 1200.  Møtet blir i næringshagens 
møterom. Det har kommet nye politikere i havnestyret, så dette kan bli spennende.   
 
  
 
Agendaen blir som følger: 
 



  
 
1.       Gjennomgang av Havneforumets statutter samt erfaringer og behov for fortsatt drift 
 
v/ Arve Tannvik, Kirkenes Næringshage AS 
 
  
 
2.       Havneavgiftsreglementet, utarbeidelse og konsekvenser 
 
v/ Eivind Gade Lundlie, Sør-Varanger Havnevesen 
 
v/ Randi Worum Mathisen, Kirkenesterminalen AS 
 
  
 
3.       Hva skjer på Jamal 
 
v/ Trond Dahlberg, Tschudi Kirkenes AS 
 
  
 
4.       Kan seismikkskyting i det sør-østlige Barentshav gi økt aktivitet i Kirkenes Havn? 
 
Rundbordsdiskusjon 
 
  
 
5.       Kirkenes havn/Kirkenes Næringshage med i nord-norsk cruise-forum 
 
v/ Eivind Gade Lundlie og Arve Tannvik 
 
  
 
6.       Eventuelt 
 
  
 
NB! Ber om at de som kan delta på møtet melder fra om dette, slik at vi ikke avholder noe møte dersom 
oppslutninga blir laber.  
 
  
 
  
 
  
 
Med vennlig hilsen / Best regards 
 
Kirkenes Næringshage  
 
Arve Tannvik 
 
Daglig leder 
 
Telefon: 789 77 940  Telefax: 789 77 949 



 
Mobil: 97 74 53 34 
 
www.knh.no 
 
  
 



                                           SØR-VARANGER KOMMUNE 
              

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: E post: 
9900 KIRKENES 78 99 91 00  4930.13.83281 post@kirkenes-havn.no 

 

 

Til saksbehandler for oppfølging 
 
 

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 12/221/5 

Deres ref.: Dato: 
07.05.2012 

Saksbehandler: 
Evy Thorsen 

Telefonnr.:  
78 97 74 44 

Epostadresse saksbehandler: 
postmottak@sor-varanger.kommune.no 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HAVNEFORUM 2012 -  
SAMARBEID KIRKENES NÆRINGSHAGE - HAVNESTYRE 

 
 
Det er fattet følgende vedtak i havnestyre 26.04.12 under sak 006/12: 
 
 
VEDTAK: 
 
Følgende møter i Havneforum møter 2012 samarbeid Kirkenes Næringshage – havnestyret. 
 
Leder: Hans Hatle 
Nestleder: Ann Kathrin Endresen 
Medlem havnestyret: Vegar Olsen 
 
Øvrige medlemmer av havnestyret kan møte etter invitasjon.  
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

 
 

Evy Thorsen 
førstesekretær 

 
 

 
 
 

 



                                           SØR-VARANGER KOMMUNE 
              

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: E post: 
9900 KIRKENES 78 99 91 00  4930.13.83281 post@kirkenes-havn.no 

 

 

Kirkenes Næringshage 
Postboks 159 
 
9915 KIRKENES 

 

Arve Tannvik 
 

     

 

 
Vår ref.:  
Saksnr.: 12/221/6 

Deres ref.: Dato: 
09.05.2012 

Saksbehandler: 
Eivind Gade-Lundlie 

Telefonnr.:  
 78 97 74 43 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - TIL INFORMASJON 
 
Det er fattet følgende vedtak i havnestyre 26.04.12 under sak 006/12: 
 
 
VEDTAK: 
 
Følgende møter i Havneforum møter 2012 samarbeid Kirkenes Næringshage – havnestyret. 
 
Leder: Hans Hatle 
Nestleder: Ann Kathrin Endresen 
Medlem havnestyret: Vegar Olsen 
 
Øvrige medlemmer av havnestyret kan møte etter invitasjon.  
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Eivind Gade-Lundlie 
havnesjef 
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                          SØR-VARANGER KOMMUNE         
Boks 406, 9915 Kirkenes 

Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 

E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 

www.svk.no   

 

 
 

SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Eivind Gade-Lundlie 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  23.02.2010 

Arkivkode:  K1-027 Arkivsaksnr.:  07/743 

Saksordfører: 
 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Havnestyret 04.03.2010 003/10 

 

 
  

 ETABLERING AV HAVNEFORUM 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
Dokumenter i saken:  
 
Kort sammendrag: 
  
 
Faktiske opplysninger: 
Kirkenes Næringshage har i møte 13. januar 2010 uttrykt ønske om bedre dialog / 
kommunikasjon mellom brukere og forvaltere av havna. Kirkenes Næringshage foreslår at 
dette kan gjøres ved å gjenopprette havneforum. 
 
Kirkenes havnestyre behandlet etablering av havneforum som drøftingssak i møte 11. 
februar 2010. Administrasjonen fikk i oppdrag å lage sak til behandling i havnestyret. 
  
Rådmannen mener etablering av havneforum kan bidra til nærmere dialog om drift og 
utvikling av havneaktiviteter. Av hensyn til gjensidig utbytte av felles møteplass er det viktig  
at det settes noen rammer forumet.  
 
Mulig målsetting: 
Etablere møtested hvor utviklingsoppgaver og driftsmessige utfordringer i Kirkenes havn kan  
diskuteres med relevante aktører og samarbeidspartnere.  
 
Mulige deltakere:  
Brukere og forvaltere av havna, inkl deltakere fra Kirkenes havnestyre. De 2 – 3 største 
aktører i havna bør delta. 
 
Møtehyppighet: 2 – 3 ganger pr år. 
 
Sekretariat: Kirkenes havnevesen.  

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/


 
Møtested: Etter nærmere avtale 
 
Saken fremmes uten forslag til innstilling. 
 
Kommuneplanens hovedmål: 

Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 

og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 

attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 
 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
Ikke vurdert. 
 
Infrastruktur: 
 
Ikke vurdert. 
 
Barn og ungdom: 
 
Ikke vurdert. 
 
Kompetansebygging: 
 
Ikke vurdert. 
 
Økonomi: 
 
Ikke vurdert. 
 
Alternative løsninger: 
 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
 
 
04.03.2010  Havnestyret 
 
BEHANDLING: 
 
Det var enighet om at det skal etableres et havneforum. 
 
Forslag fra Leif Astor Bakken (AP): 
Havnestyrets leder fremmer forslag på 3 medlemmer i forumet fra Havnestyret. Akseptfrist er 
1 uke. Rådmannen oppfordres til å oppnevne 1 person fra administrasjonen. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



 
05.03.10 ble det sendt en e-post til havnestyrets medlemmer hvor følgende medlemmer ble 
foreslått: Leif-Astor Bakken, Helene Erlandsen og Inge Sætrevik. Svarfrist:12.03.10.  
 
Innen fristen er det ikke kommet inn andre forslag. Forslaget fra leder er dermed vedtatt. 
 
Rådmannen har utpekt havnesjef Eivind Gade-Lundlie som hennes representant i forumet. 
 
 
 
HAVN-003/10 VEDTAK: 
 
Følgende medlemmer fra havnestyret er valgt som medlemmer i havneforumet: 
Leif Astor Bakken, Helene Erlandsen og Inge Sætrevik.  
Havnesjef Eivind Gade-Lundlie er utpekt som rådmannens representant.  
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

  



                                           SØR-VARANGER KOMMUNE 
              

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: E post: 
9900 KIRKENES 78 99 91 00  4930.13.83281 post@kirkenes-havn.no 

 

 

Eivind Gade-Lundlie 
Boks 406 
 
9915 KIRKENES 
 

 

 
Vår ref.:  
Arkivnr.: 07/743 
Saksnr.: 07/743/7 

Deres ref.: Dato: 
06.04.2010 

Saksbehandler: 
Evy Thorsen 

Direkte innvalgsnr.:  
Tlf.: 78 97 74 44        Faks: 78 97 75 89 

Epostadresse saksbehandler: 
postmottak@sor-varanger.kommune.no 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK  

 
Det er fattet følgende vedtak i havnestyret den 04.03.10 : 
 
 
HAVN-003/10 VEDTAK: 
 
Følgende medlemmer fra havnestyret er valgt som medlemmer i havneforumet: 
Leif Astor Bakken, Helene Erlandsen og Inge Sætrevik.  
Havnesjef Eivind Gade-Lundlie er utpekt som rådmannens representant.  
 
I 
 
 
 
 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 

 
 

Evy Thorsen 
førstesekretær 

 
 

 
 
 



                                           SØR-VARANGER KOMMUNE 
              

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: E post: 
9900 KIRKENES 78 99 91 00  4930.13.83281 post@kirkenes-havn.no 

 

 

Eivind Gade-Lundlie 
Boks 406 
 
9915 KIRKENES 
 

 

 
Vår ref.:  
Arkivnr.: 07/743 
Saksnr.: 07/743/7 

Deres ref.: Dato: 
06.04.2010 

Saksbehandler: 
Evy Thorsen 

Direkte innvalgsnr.:  
Tlf.: 78 97 74 44        Faks: 78 97 75 89 

Epostadresse saksbehandler: 
postmottak@sor-varanger.kommune.no 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK  

 
Det er fattet følgende vedtak i havnestyret den 04.03.10 : 
 
 
HAVN-003/10 VEDTAK: 
 
Følgende medlemmer fra havnestyret er valgt som medlemmer i havneforumet: 
Leif Astor Bakken, Helene Erlandsen og Inge Sætrevik.  
Havnesjef Eivind Gade-Lundlie er utpekt som rådmannens representant.  
 
I 
 
 
 
 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 

 
 

Evy Thorsen 
førstesekretær 

 
 

 
 
 

 



                SØR-VARANGER KOMMUNE     
HAVNEVESENET 

 

 
 
 

 
 

 

 
Vår ref.:  
ArkivsakID: K1-027 
Saksnr.: 07/743/9 

Dato: 
04.06.2010  
 

 

Saksbehandler: 
Eivind Gade-Lundlie 

Direkte innvalgsnr.:  
Tlf.: 78 97 74 43      Fax: 78 97 75 89 

Epostadresse saksbehandler: 
eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no 

 

 

NOTAT:  
REFERAT FRA PLANLEGGINSMØTE VEDR KONSTITUERING AV HAVNEFORUM 
 
 
 
MØTE:   Planlegging av oppstart av ”Havneforum”. 
TIDSPUNKT:  4. juni 2010, kl 08.30 – 10.15 
DELTAKERE:  Arve Tannvik og Eivind Gade-Lundlie 
STED:   Kirkenes Næringshage 
 
 
Bakgrunn: 
Kirkenes Næringshage (KNH) har i møte 13. januar 2010 uttrykt ønske om bedre dialog / 
kommunikasjon mellom brukere og forvaltere av havna.  
 
Kirkenes havnestyre behandlet etablering av havneforum som drøftingssak i møte 11. 
februar 2010 og vedtok etablering av slik forum i havnestyresak 003 / 10.  
 
Mandat: 
Havneforum skal bidra til å informasjon og dialog mellom politikere,  
næringslivsaktører og kommuneadministrasjonen med sikte på å fremme havne- og 
næringsutvikling i havna i kommunen.  Havneforum skal ikke være et besluttende eller  
vedtaksfattende organ. 
 
Målsetting: 
Havneforum skal bidra til: 

- Kontakt og informasjonsflyt mellom aktører i havna. 
Aktørene skal bidra med relevante foredrag / tema 
 
Medlemmer i forumet: 
Kirkenes Næringshage oppnevner følgende faste medlemmer: 

- Kirkenes Næringshage, ved Arve Tannvik 
- Nor Lines Kirkenes AS, ved Ulf Olsen 
- Kirkenes Terminalen AS, ved Randi Worum Mathisen 
- Henriksens Shipping Service ved Arve Henriksen 
- Unex ved Jan Tore Jørgensen 
- Kimek ved Harald Steinmo 
- Sydvaranger AS ved Trond Dalberg 
- Kirkenes Base ved Knut Berg 



 
Kirkenes Havnestyre har oppnevnt følgende medlemmer: 

- Leif Astor Bakken 
- Helene Erlandsen 
- Inge Sætrvik 

 
Kommuneadministrasjonen har oppnevnt: 

- Kirkenes Havnevesen ved Eivind Gade-Lundlie 
 
Administrasjon av havneforum: 
Styringsgruppe bestående av daglig leder KNH og havnesjef koordinerer og setter saksliste 
for møtene.  
 
Sekretariatsfunksjonen rulleres. Kirkenes Næringshage er ansvarlig for 
sekretariatsfunksjonen første år. Sekretær skal innkalle, lede møtene og skriver referat. 
 
Møteplan: 
Det foreslås 3 møter pr år. 
 
Tidspunkt for første møte: 
KNH foreslår at første møte gjennomføres 17. juni 2010 kl 12.00 – 13.30 
Kirkenes havnevesen fremlegger dette for havnestyret, og kaller inn til første møte. 
 
 
 
 
Eivind Gade-Lundlie 
havnesjef 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                      SØR-VARANGER KOMMUNE          
             HAVNEVESENET 

 

Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: www.svk.no  
9900 KIRKENES Sentralbord 

78 97 74 00 
 4930.13.83281 postmottak@svk.no  

 

 

Adresseliste 
 

 
Vår ref.:  
Arkivkode: K1-027 
Saksnr.: 07/743/10 

Deres ref.: 
 

Dato: 
01.12.2010 

Saksbehandler: 
Eivind Gade-Lundlie 

Direkte innvalgsnr.:  
Tlf.: 78 97 74 43        Faks: 78 97 75 89 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

KIRKENES HAVNEFORUM - INVITASJON TIL MØTE 16. DES 2010 
 

Sør-Varanger kommune og Kirkenes Næringshage innkaller herved til møte i 
Havneforum. Møtet finner sted i næringshagens møtelokaler på torsdag den 16. 
desember kl. 1300 – 1500.  
 
Havneforumet skal bidra til informasjon og dialog mellom politikere, næringsaktører 
og kommuneadministrasjon. 
 

Saksliste: 
Sak 09/10: Kirkenes havnevesen – presentasjon av organisasjon, ressurser og 

driftssituasjonen 
  v / Eivind Gade-Lundlie 
 
Sak10/10: Kirkenes havn ( i vid forstand) – er den næringsvennlig ? Til diskusjon. 

Hvilke rolle har ulike aktører? 
Bør tiltak vurderes?  

  v / Arve Tannvik 
   
Sak 11/10: Utvikling av Slambanken – muligheter og utfordringer 
  v / Trond Dalberg 
 
Sak 12/10: Felles markedsføring – til diskusjon 
  innleder Leif Astor Bakken  

 
Etter møtet inviteres deltakerne på juletallerken. 
 
Dersom noen må melde forfall ville det være fint om undertegnede fikk beskjed om 
dette på telefon 78 97 74 43 evt mail egl@svk.no. 
 
 
Vel møtt! 
 
 
Eivind Gade Lundlie      Arve Tannvik 

Kirkenes Havnevesen     Kirkenes Næringshage AS 
 

 
 
 

 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
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	Følgende møter i Havneforum møter 2012 samarbeid Kirkenes Næringshage – havnestyret.
	Leder: Hans Hatle
	Nestleder: Ann Kathrin Endresen
	Medlem havnestyret: Vegar Olsen
	Øvrige medlemmer av havnestyret kan møte etter invitasjon.
	Votering:
	Forslaget fra Sigbjørn Kurthi ble enstemmig vedtatt.
	HAVN-006/12 VEDTAK:
	Følgende møter i Havneforum møter 2012 samarbeid Kirkenes Næringshage – havnestyret.
	Leder: Hans Hatle
	Nestleder: Ann Kathrin Endresen
	Medlem havnestyret: Vegar Olsen
	Øvrige medlemmer av havnestyret kan møte etter invitasjon.
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	0011 Vedlegg -  Invitasjon til møte i havneforum
	0012 Vedlegg - MELDING OM POLITISK VEDTAK - HAVNEFORUM 2012 - 
	VEDTAK:
	Følgende møter i Havneforum møter 2012 samarbeid Kirkenes Næringshage – havnestyret.
	Leder: Hans Hatle
	Nestleder: Ann Kathrin Endresen
	Medlem havnestyret: Vegar Olsen
	Øvrige medlemmer av havnestyret kan møte etter invitasjon.
	Med vennlig hilsen

	0013 Vedlegg - MELDING OM POLITISK VEDTAK - TIL INFORMASJON
	VEDTAK:
	Følgende møter i Havneforum møter 2012 samarbeid Kirkenes Næringshage – havnestyret.
	Leder: Hans Hatle
	Nestleder: Ann Kathrin Endresen
	Medlem havnestyret: Vegar Olsen
	Øvrige medlemmer av havnestyret kan møte etter invitasjon.
	Med vennlig hilsen

	0014 Vedlegg - ETABLERING AV HAVNEFORUM
	SAKSFRAMLEGG
	Sak til politisk behandling
	ETABLERING AV HAVNEFORUM
	Vedlagte dokumenter:
	Dokumenter i saken:
	Kort sammendrag:
	Faktiske opplysninger:
	Møtehyppighet: 2 – 3 ganger pr år.
	Saken fremmes uten forslag til innstilling.
	Kommuneplanens hovedmål:
	Næringsutvikling:
	Ikke vurdert.
	Infrastruktur:
	Ikke vurdert.
	Barn og ungdom:
	Ikke vurdert.
	Kompetansebygging:
	Ikke vurdert.
	Økonomi:
	Ikke vurdert.
	Alternative løsninger:
	Forslag til innstilling:
	Bente Larssen
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	Med vennlig hilsen
	Med vennlig hilsen

	0016 Vedlegg - REFERAT FRA PLANLEGGINSMØTE VEDR KONSTITUERING AV HAVNEFORUM
	REFERAT FRA PLANLEGGINSMØTE VEDR KONSTITUERING AV HAVNEFORUM
	MØTE:   Planlegging av oppstart av ”Havneforum”.
	TIDSPUNKT:  4. juni 2010, kl 08.30 – 10.15
	DELTAKERE:  Arve Tannvik og Eivind Gade-Lundlie
	STED:   Kirkenes Næringshage
	Bakgrunn:
	Tidspunkt for første møte:
	KNH foreslår at første møte gjennomføres 17. juni 2010 kl 12.00 – 13.30
	Kirkenes havnevesen fremlegger dette for havnestyret, og kaller inn til første møte.
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