VEDTEKTER
FOR
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

Endelig justerte vedtekter i henhold til
Fiskeridepartementets forslag i brev av
13.12.89 og 30.04.90, samt Fylkesmannens
brev av 13.02.1990.

ORGANISASJONSFORM OG DELTAKERE.

§1
Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift med hovedkontor i
Bergen, og består av følgende medlemskommuner:
Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund,
Øygarden, samt Hordaland Fylkeskommune.
Bedriften ledes av et havneråd (representantskap) og havnestyret.

FORMÅL.

§2
Bergen og Omland havnevesen har som formål gjennom en trinnvis utviklingsprosess å
samordne all offentlig havnevirksomhet innen samarbeidsområdet.
I tilknytning til dette skal BOH på vegne av medlemmene, ivareta alle forvaltningsmessige og
administrative oppgaver av havne- og farvannsmessig art som etter havne- og farvannsloven til
enhver tid påligger medlemskommunene, samt håndheve havnereglementets bestemmelser og
eventuelle andre sær-regler eller forskrifter innen hele havnedistriktet. BOH skal dessuten
planlegge, bygge, drive og vedlikeholde alle offentlige trafikkhavneanlegg innen BOH’s
havneområde.
Målsettingen for virksomheten er at havnen til enhver tid skal fungere som en tidsmessig og
konkurransedyktig hovedhavn for regionen og landsdelen. For å kunne sikre og opprettholde et
best mulig anløpsgrunnlag skal BOH etter forutgående godkjennelse av havnerådet og
havnestyret, kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, som finnes
hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig, både i Bergen og i de øvrige
samarbeidskommunene.

RETTIGHETER OG PLIKTER.

§3
De medlemskommuner som har overført utbyggings-, drifts- og vedlikeholds ansvar av
offentlige trafikkhavneanlegg til BOH, er også forpliktet til å overføre disposisjonsretten for
nødvendige arealer som grenser til sjø og som er regulert til havneformål til BOH.
Medlemskommuner som har regulert og ervervet sjøeiendom passende til havneformål, skal
ved skriftlig henvendelse bringe på det rene om BOH ønsker å nytte sin disposisjonsrett over
eiendommen, jfr. 1. ledd i denne paragraf. Dersom ikke bindende svar er gitt innen 6 måneder,
bortfaller denne fortrinnsretten, og vedkommende medlemskommune kan uhindret disponere
eiendommen.
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§4
BOH foretar planlegging og utbygging av havneanlegg etter havnerådets nærmere
bestemmelse, og etter forutgående godkjennelse av kommunestyret i de berørte kommuner.
Havneanlegg skal disponeres med tanke på best mulig ressursutnyttelse.

§5
Nødvendig kapital til ervervelse av arealer og utbygging av havneanlegg, tilveiebringes av
styret etter havnerådets bestemmelse. Medlemskommunene skal garantere for lån som opptas
av BOH til investeringer i havneanlegg, jfr. § 7.

§6
Ansvar for kapital- og driftsutgifter ved de offentlige havneanlegg innenfor Bergen
kommunes grenser, påhviler Bergen kommune i sin helhet. Bergen kommune blir ansvarlig for
å dekke eventuelle underskudd som oppstår ved dette, jfr. § 7.
På bakgrunn av de store investeringer som er nedlagt i Bergen sentrale havneområde, samt at
Bergen kommune fortsatt skal ha det økonomiske ansvar for alle investeringer innen Bergen
kommunes grenser, skal også Bergen kommune - etter forutgående behandling i BOH fortsatt
ha avgjørende myndighet når det gjelder større investeringsoppgaver og andre viktige
prinsipielle spørsmål innen det sjø- og landområde i Bergen kommune, som var del av Bergen
havnedistrikt pr. 1.1.1985.

§7
Garantiansvar for kapital- og driftsutgifter ved anlegg i omegnskommunene fordeles som
hovedregel med 50 % på vertskommunen, og 50 % på Bergen kommune - eller etter annen
fordelingsnøkkel som de to kommunene blir enige om.
Eierforholdet for de aktuelle anlegg skal være et sameie hvor hver av de to kommunene eier sin
ideelle andel i samsvar med den foretatte fordeling.

§8
Oppsyn og drift av hele havnedistriktet skjer i fellesskapets regi. Det forutsettes at utgiftene til
oppsyn og drift av havnedistriktet skal dekkes inn ved vanlige avgifter på trafikken, men Bergen
kommune har det økonomiske ansvar for et eventuelt underskudd.
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§9
Havneavgiftene fastsettes av havnerådet på bakgrunn av bestemmelser gitt i medhold av
havne- og farvannsloven, og andre statlige bestemmelser. Inntektene skal i prinsippet dekke
utgiftene over tid, men avgiftene må likevel ikke settes så høyt at dette ødelegger havnens
konkurranseevne.

§ 10
Før et anlegg settes i gang, skal både finansieringsplan og utbyggingsplan behandles av de
berørte medlemskommuner. Alle medlemskommunene har rett til å nekte bygging av et
havneanlegg innen kommunens grenser.
Ved havneutbyggingsprosjekter i de samarbeidende kommuner skal følgende saksbehandling
nyttes:
1. Forslag om utbygging behandles i BOH's styre.
2. Finansieringsplan og utbyggingsplan behandles deretter av den kommune hvor
anlegget skal plasseres, samt av Bergen kommune.
3. Forslaget behandles deretter av BOH's styre, som avgir instilling til BOH's havneråd som
fatter vedtak om utbyggingen.

HAVNERÅD.
11
Havnerådet består av 21 medlemmer med personlige varamedlemmer.
10 representanter velges av Bergen kommune, 10 fra samarbeidskommunene (1 fra hver
kommune) og 1 fra Hordaland Fylkeskommune.
Valget foretas av de nye kommunestyrene så snart som mulig etter kommunevalget, og
medlemmenes funksjonstid følger kommunevalgperioden.
Nødvendig utfyllingsvalg finner sted i valgperioden. Representantene får reise-, kost-, og
møtegodtgjørelse, og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter samme regler som i
fylkestinget.
Havnerådet velger selv sin ordfører og varaordfører for en periode på 2 år, og er
beslutningsdyktig når 2/3 av dets medlemmer, eller deres varamedlemmer, samt at ordfører
eller varaordfører er tilstede.
Når det i havnerådet behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende
kommunes rådmann møte med tale- og forslagsrett.
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Havnerådet holder møte hvert år innen utgangen av juni og desember, og ellers når det
forlanges av styret, av ordføreren, eller av et medlem av BOH. Innkallelsen skjer ved
ordføreren, eller i hans forfall ved varaordføreren med det varsel han bestemmer, ordinært 14
dager.
I innkallelsen skal angis de saker som foreligger til behandling.
Havnerådet har den myndighet som tilligger et kommunestyre etter havne- og farvannsloven,
med mindre annerledes er bestemt i vedtektene her. Havnerådet skal herunder:
1. Fatte beslutning i alle saker som styret legger frem.
2. Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmende med vedtektene, vedtatte
beslutninger og havne- og farvannslovens bestemmelser.
3. Etter innstilling av styret bevilge de nødvendige midler til havnens drift og utbygging,
fatte beslutning om opptak av lån, samt vedta BOH's budsjetter.
4. Fastsette styrets lønn, velge revisorer, og bestemme deres lønn og instruks.
5. Desidere havnevesenets regnskaper.
6. Fastsette avgiftsområde i henhold til havne- og farvannslovens § 15.
7. Fastsette havneavgifter etter havne- og farvannslovens bestemmelser.
8. Fastsette forskrifter i henhold til havne- og farvannslovens § 16.2.
9. Velge havnestyre etter forslag fra kommunestyrene.
10. Ansette administrativ leder.
Beslutningene fattes med simpelt flertall. Er stemmetallene like, utgjør ordførerens stemme
utslaget.
Dog krever beslutning om ervervelse av nye havnearealer, deltakelse i utenforstående
havneprosjekter, behandling av budsjettene eller fastsettelse av avgifter, 2/3 flertall av de
avgitte stemmer for å være gyldig. Oppnås ikke 2/3 flertall av de avgitte stemmer, må saken
opp til ny behandling i et senere møte. I slikt møte avgjøres saken med simpelt flertall.
I spørsmål som gjelder større investeringer, salg eller makeskifte av eiendommer, eller andre
viktige prinsipielle spørsmål innen Bergen tidligere havnedistrikt, ekskl. Askøy, jfr. § 6, skal slike
avgjørelser tas av Bergen formannskap eller Bergen bystyre, etter forutgående behandling i
havnerådet. Det samme gjelder i tilfelle budsjettet må gjøres opp med underskudd som
forutsettes dekket av Bergen kommune.
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HAVNESTYRE.

§ 12
Havnestyret består av 10 medlemmer med personlige varamedlemmer.
9 velges av havnerådet. Av disse velges 3 representanter etter forslag fra Bergen kommune og
3 representanter fra omlandskommunene. 3 representanter velges etter forslag fra
brukerorganisasjonene. Det 10. medlem velges blant BOH’s arbeidstakere etter regler fastsatt
av havnerådet.
Valget skjer for 4 kalenderår om gangen, og følger kommunevalgperioden. Dette gjelder også
varamedlemmene.
Havnestyret velger selv sin formann og varaformann.
For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst 5 medlemmer delta, hvorav 2 fra Bergen og
2 fra omlandskommunene. I tilfelle stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget.
Medlemmer av havnerådet kan ikke velges som medlem av havnestyret.
Når det i styret behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende
kommunes ordfører/rådmann møte med tale- og forslagsrett.

§ 13
Styret har den myndighet som tilligger et havnestyre etter havne- og farvannsloven, med
mindre annerledes er bestemt i vedtektene her.
Styret ansetter og avskjediger bedriftens funksjonærer og øvrige ansatte med unntak av
administrativ leder, fastsetter deres lønn og utferdiger instrukser. Dog skal styret kunne
bestemme at det skal være et nært samarbeid med Personal- og Administrasjonsavdelingen i
Bergen kommune om lønns- og personalspørsmål etter de retningslinjer som er vedtatt av
Bergen kommune.
Styret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at BOH til enhver tid skal kunne gi
brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter, at havnens ressurser
utnyttes på den best mulige måte, samt at havnen til enhver tid er mest mulig
konkurransedyktig.
Styret utøver for øvrig alle de funksjoner som havne- og farvannsloven til enhver tid
fastsetter.
Styret skal sørge for at det i god tid forelegges for havnerådet forslag til bevilgning til ervervelse
av havnearealer, utbygginger mv. Driftsåret følger kalenderåret. Styret skal innen utgangen av
juni forelegge for havnerådet årsberetning og revidert regnskap for siste driftsår, samt innen
utgangen av september forelegge for havnerådet budsjettforslag for kommende driftsår.
Styrets medlemmer deltar i havnerådets forhandlinger uten stemmerett.
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VEDTEKTSENDRINGER.

§ 14
Vedtak om endring av disse vedtekter må, etter at saken har vært forelagt styret og havnerådet,
også godkjennes av medlemskommunene, dersom endringen medfører forandring i
organisasjonsformål, adgangen til uttreden eller oppløsning, deltakernes representasjon og
stemmerett i selskapets organer eller vesentlige forandringer i deltakernes rettigheter og
forpliktelser overfor BOH eller andre.
Vedtak om andre endringer enn slik som nevnt i første ledd, kan gjøres av havnerådet med
minst 2/3 flertall etter at saken har vært forelagt deltakerkommunene minst 3 måneder før det
Havnerådsmøte der saken skal behandles. Vedtak om endringer i vedtektene, må for å bli
gyldige, godkjennes av det forvaltningsorgan som etter kommuneloven skal godkjenne
opprettelsen av interkommunalt samarbeid.
De endrede vedtekter trer i kraft, og de tidligere oppheves, fra den dag godkjennelse meddeles.

OPPLØSNING.

§ 15
Forslag om oppløsning av BOH, må etter behandling i styret, vedtas av havnerådet med minst
2/3 flertall. Dersom ikke samtlige kommuner er representert i havnerådet i dette møtet, skal
saken behandles på nytt i et senere møte. Dette kan da med 2/3 flertall beslutte å oppløse
havnesamarbeidet selv om ikke alle kommuner er representert. Vedtaket må godkjennes av
kommunestyrene i 2/3 av de respektive medlemskommuner, og av det forvaltningsorgan som
etter kommuneloven skal godkjenne opprettelsen av interkommunalt samarbeid.
Ved oppløsning får hver kommune tilbake disposisjonsretten til de anlegg og installasjoner som
er beliggende i egen kommune. Dersom eiendomsretten til slike anlegg og installasjoner
er delt mellom flere kommuner, jfr. § 7,2. ledd, skal den kommune hvori anlegget befinner
seg, ha rett til å overta hele anlegget mot full økonomisk kompensasjon til den eller de
kommuner som er medeiere i sameiet.
Eventuell tvist om fordeling av formue og/eller garantier, avgjøres ved voldgift, jfr. § 16.
Uavhengig av den i 1. og 2. ledd vedtatte oppløsningsprosedyre, gis det forvaltningsorgan
som etter kommuneloven skal godkjenne opprettelsen av interkommunalt samarbeid - etter
søknad fra vedkommende kommune(r) rett til å fastsette at en eller flere kommuner skal kunne
trekke seg fra samarbeidet.
Vedkommende forvaltningsorgan fastsetter da de nærmere regler for oppløsningen/
uttredelsen.
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VOLDGIFT.

§ 16
Oppstår det tvist mellom kommunene angående disse vedtekter, eller praktiseringen av dem,
eller i forbindelse med eventuell oppløsning eller salg, avgjøres tvisten med endelig virkning
av en voldgiftsrett på 3 medlemmer i medhold av reglene i tvistemålsloven av 1915, kap. 32.
Retten bør bestå av personer bosatt utenfor de deltakende kommuner, og oppnevnes av
Lagmannen i Gulating lagmannsrett. Rettens formann skal være embedsdommer, og av de to
øvrige bør en være økonomisk kyndig og en havneteknisk kyndig.
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