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HØRING - REVIDERT LOV OM HAVNER OG FARVANN

Det vises til departementets høringsbrev.

Mandal bystyre behandlet saken 29.03.2007, med slikt vedtak:

1. Mandal bystyre vil sterkt beklage at departementet har forelagt saken for svært få
havnekommuner til uttalelse.

2. Mandal bystyre går inn for at kravet til egen havnekasse tas ut av loven. Et slikt
særegent krav til økonomiforvaltningen bryter med all annen virksomhet kommunene
organiserer og driver. Kravet til egen kasse er heller ikke nødvendig for å sikre
nødvendig statlig styring. På alle andre områder ivaretar staten et slikt behov gjennom
generell lovgivning. Bystyret er således uenig i forslagets §§ 7-4 og 7-5.

Gjennom de senere årene er nesten alle krav til spesielle organiseringsmåter i
kommunesektoren tatt ut av lovverket, og kommunesektoren har blitt pålagt ansvaret
for selv å organisere og forvalte sin virksomhet. Dette er best i tråd med kravene til
politisk styring og kommunalt selvstyre.

Det er ikke noe særegent argument for å opprettholde egen havnekasse at en del av
virksomheten og anleggene er finansiert med avgifter på bruken. Slik
brukerfinansiering er kommunene vel kjent med fra for eksempel vann- og
avløpssektoren, uten at det der har vært behov for egen kasse.

3. Anlegg og tiltak som ikke er finansiert av avgiftsinntekter fra havnevirksomheten,
som f.  eks. småbåthavner,  må i alle tilfeller ikke ansees å tilhøre havnekapitalen, slik
at kommunene kan disponere disse anleggene og inntektene  fritt,  selv om
havnevesenet har stått for det praktiske arbeidet.
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Vedtaket ble gjort med 24 mot 11 stemmer.

ed vennlig hilsen

Tore Gullichsen
Spesialrådgiver
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