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Protokoll  
 
 
Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, mandag 08.03.21 kl. 10.00 – 11.00 
Møtet ble avholdt på TEAMS etter innkalling av 03.03.21 
Møtet ble utsatt til  kl. 10.25 på grunn av tekniske problem. 
 
Til stede: 
Leif Morten Slotvik, styreleder 
Arvid Sandvær, nestleder 
Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem 
Aasa Storlien, styremedlem 
Anne Risbakk, styremedlem 
Magnar Solbakk, styremedlem 
Solveig Svendsen, vara styremedlem  
 
Kitty Solheim, regnskapsfører, SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 

Eilif Trælnes, ordfører, Brønnøy kommune 
  
Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef 
 
Forfall;  
Jan A. Johnsen, styremedlem 
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Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
Innledning  
 
Orientering; spørsmål angående krav til innsyn i lydfil rettet mot Brønnøy Havn. 
Styreleder Leif Morten Slotvik ga en orientering til styret som svar på spørsmål fra enkelte 
styremedlemmer angående krav om innsyn i lydfil fra Brønnøy Havn. Styreleder Slotvik 
forklarte kompleksiteten av å skulle behandle et eventuelt innsynskrav og ga en 
protokolltilførsel.   
 
Protokolltilførsel fra styreleder Leif Morten Slotvik. 
 
«Det er ingen hemmelighet at det har vært herjet mot havnesjefen i lengre tid. Denne 
herjingen har vært intensivert og jeg ønsker å minne havnestyrets medlemmer om vårt 
arbeidsgiveransvar ovenfor Sølvi. Jeg ønsker å oppfordre dere alle til å opptre anstendig og å 
hjelpe meg holde denne herjingen utenfor havnestyret. Det har vi en plikt til. 
  
Når det gjelder begjæringen om innsyn i lydfilen fra møtet 2. desember 2019 er det ikke så 
mye jeg kan si p.t. annet enn 

1. Havna har ikke lydfilen fysisk og har aldri hatt den 
2. Lydfilen er Sølvis personlige og et avgjørende bevis tilbudt i søksmålet fra SNAS 

  
Søksmålet fra SNAS er et resultat av tidligere rådmann Thorsens offentlige herjinger mot 
havnesjefen og kan anses som en forlengelse av dette. Her må vi opptre saklig og korrekt.»  
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H.sak 7/21 
 
BRØNNØY HAVN KF – ÅRSREGNSKAP 2020 – 2. gangs behandling 
Viser til H-sak 1/21 
 
Med dette legges Brønnøy Havn KFs  Årsregnskap for 2020 frem til behandling. 
Regnskapet er gjort opp med kr. 6.830.835,- i driftsinntekter og kr 7.157.162,-  i 
driftsutgifter. 
      
Dette gir ett brutto negativt driftsresultat  326.327,- 
Resultat finanstransaksjoner / utgifter                                             363.623,- 
Motpost avskrivinger            - 868.600,- 
Netto positivt driftsresultat  -178.650,- 
Bruk av avsetninger      0,- 
Sum årets avsetninger -178.650,- 
Regnskapsmessig mindreforbruk      178.650,- 
  
 
Regnskapsmessig årsresultat er mindreforbruk kr 178.650,-.  
Mindreforbruk overføres til disposisjonsfond kr 178.650,-. 
 
Finansieringsbehov i investeringsregnskapet kr 6.156.560,-. Kr 4.063.394 blir dekket ved 
overføring fra andre, kr 101.500,- dekkes av salg driftsmidler og kr 2.004.044,- blir dekket 
ved bruk av lån, kr 15.933,- blir dekket ved overføring fra ubundne fond. Kr 28.311,- blir 
avsatt til bundne fond. 
 
Nedstengingen i Norge grunnet Coronarestriksjonene viser at Brønnøy Havn hadde alene et 
inntektstap på kansellerte cruiseanløp og hurtigruteanløp, på henholdsvis ca. kr. 500.000,- 
og ca. kr 1.600.000,-. I tillegg kommer tap på gods over sjø og salg av øvrige tjenester til skip 
som følge av redusert skipstrafikk.  
 
Regnskapet viser en reduksjon i driftsinntekter  på kr. 1.911.665,- ihht opprinnelig budsjett 
og økning på kr. 1.520.535,- ihht revidert budsjett. Økning i forhold til revidert budsjett 
skyldes enighet ved årsskifte om oppgjør for skade påført havneanlegg på 1,3 mill., ga økning 
i posten andre inntekter/ prosjektinntekter, og overføring av statlige Covid 19 midler på kr. 
320.000,- (jmf PS 122/20 Budsjettregulering investering), ga økning i posten tilskudd fra egen 
kommune. Uten denne ekstra inntekten ville den totale inntektsreduksjonen vært på kr. kr. 
3.532.059,-. 
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De største endringene i postene på inntekts og utgiftssiden skyldes hovedsakelig 
konsekvenser av  Covid-19 pandemi. 
 
Prosjekter som er registrert gjennom investeringsregnskapet er renovering havneterminal, 
Gårdsøya, renovering kai Midthavna, nytt havnebygg Midthavna og videre arbeid med 
søknad tømmerkai. Prosjektene er gjennomført innen budsjettrammene. 
 
I H-sak 01/12 – «Brønnøy Havn KF - Årsregnskap 2011» står følgende kommentar: 
 «Ved avleggelse av fjorårets Årsregnskap, så ble det påpekt følgende: 
“I 2004 vedtok Brønnøy kommune fiskerihavneutbygging bestående av opparbeidelse av areale, bygging av kai, 
fiskemottak, fryseri og liggekai/flytebryggeanlegg for fiskere.  Brønnøy Havn hadde en sentral rolle i samtlige 
delprosjekt i fiskerihavneutbyggingen.  Brønnøy Havn påtok seg rollen som byggherre, og prosjektleder-
/ansvarlig for arealopparbeidelsen, bygging av kai, flytebryggeanlegget og fryseriet.  Arealopparbeidelsen, 
kaien, og flytebryggeanlegget ble finansiert av  Brønnøy Havn med tilskudd fra Kystverket.   Fryseriet ble bygget 
og forskutterte av Brønnøy Havn KF.  Utfra prosjektregnskap ble det fakturert Brønnøy kommune kr. 730.000,- 
for ferdigstillelse av fryseriet med inntektsføring i 2009.  
Brønnøy kommune føler behov for en nærmere vurdering av kommunestyrevedtaket før de betaler fakturaen på 
kr. 730.000,-.  Kommunerevisjon anbefaler derfor at dette ikke  inntektsføres i 2009 og inntektene må derfor 
reduseres med kr. 730.000,-  i regnskapet for 2009 og eventuelt inntektsføres i 2010.   Etter anbefaling fra 
Kommunerevisjon legges derfor  Årsregnskap m/ beretning for 2009 frem til ny behandling.” 
 
”Brønnøy Havn KF bygde fryseriet for Brønnøy kommune, som “i sin tur” skulle la dette inngå som et 
tingsinnskudd i Brønnøy Fiskemottak AS.  Brønnøy kommune har fortsatt ikke betalt faktura fra Brønnøy Havn 
KF for de  utgifter  som bygging av fryseriet medførte. I 2008/09 meldte Brønnøy kommune at de ønsket å 
overta en eiendom med betongkai i Toftsundet, tilhørende Brønnøy Havn KF, for å la denne inngå som et 
tingsinnskudd i Norsk Havbrukssenter AS.   Dette var Brønnøy Havn KF positiv til, forutsatt at Brønnøy 
kommune løste inn eiendommen, som havneforetaket  verdisatte til kr. 1.500.000,-.   Ved utarbeidelse  av 
Brønnøy Havn KFs  Årsregnskap 2009 kom det frem at Brønnøy kommune hadde avhendet nevnte  kaieiendom 
i Toftsundet,  tilhørende Brønnøy Havn KF.  Både denne og fryseriet ble fakturert Brønnøy kommune, uten at 
oppgjør har funnet sted.   I 2008/09 inndro også Brønnøy kommune store havnearealer på Gårdsøya og 
Hansholmen, tilhørende Brønnøy Havn KF.   Disse arealene/ havneeiendommene er ikke verdisatt.  Men også 
her forutsatte Havnestyret at Brønnøy kommune løste inn eiendommene ved en økonomisk kompensasjon, 
uten at så er skjedd.  Samlet sett er dette en betydelig  “tapping”  av havnekassens midler/ eiendeler som 
består av kontanter, driftstilbehør og eiendommer med arealer og bygninger.  Dette utgjør den samlede 
havnekapitalen og er basis i havneforetakets økonomi og svekker Brønnøy Havn KFs evne til å løse 
havneoppgaver for havnebrukerne i fremtiden, dersom det ikke foretas oppgjør ved tilbakeføring av verdier 
tilsvarende de som er ført ut av havneforetaket. ” 

 
Disse forhold er fortsatt ikke brakt i orden, og administrasjonen finner det derfor nødvendig 
å påpeke overnevnte sitat fra Havnestyrets avleggelse av Årsregnskap fra 2011. 
 
 
Havneforetakets  regnskap har i 2020  vært ivaretatt av SpareBank 1 Regnskapshuset avd. 
Brønnøysund.  Årsrapport legges frem med årsregnskapet og årsberetning. Det fremlagte 
”Årsrapport 2020 for Brønnøy Havn KF”  oversendes kommunerevisjon etter behandling i 
Havnestyret.  Dette som grunnlag for utarbeidelse av Revisjonsberetning. 
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Styret tilrås å gjøre følgende vedtak: 
 
1.   Styret i Brønnøy Havn KF godkjenner det fremlagte Årsregnskap 2020 for Brønnøy Havn    
       KF. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.   

Regnskapsmessig årsresultat i driftsregnskapet er mindreforbruk på kr 178.650,-. 
       Mindreforbruk overføres til disposisjonsfond kr 178.650,-. 

 
Finansieringsbehov i investeringsregnskapet kr 6.156.560,-. Kr 4.063.394 blir dekket ved               
overføring fra andre, kr 101.500,- dekkes av salg driftsmidler og kr 2.004.044,- blir dekket 
ved bruk av lån, kr 15.933,- blir dekket ved overføring fra ubundne fond og kr 28.311,- 
blir avsatt til bundne fond. 
 

2. Innstilling fra havnestyret;  
Brønnøy kommunestyre godkjenner det avlagte Årsregnskap 2020 for Brønnøy Havn KF.  

 
 
 
Nytt forslag til innstilling fra Leif Morten Slotvik; 
 
Styret tilrås å gjøre følgende vedtak: 
 
1.   Styret i Brønnøy Havn KF godkjenner det fremlagte Årsregnskap 2020 for Brønnøy Havn    
       KF. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.   

Regnskapsmessig årsresultat i driftsregnskapet er mindreforbruk på kr 178.650,-. 
       Mindreforbruk overføres til disposisjonsfond kr 178.650,-. 

 
Finansieringsbehov i investeringsregnskapet kr 6.156.560,-. Kr 4.063.394 blir dekket ved               
overføring fra andre, kr 101.500,- dekkes av salg driftsmidler og kr 2.004.044,- blir dekket 
ved bruk av lån, kr 15.933,- blir dekket ved overføring fra ubundne fond og kr 28.311,- 
blir avsatt til bundne fond. 

 
2. Innen 31.12.21 må utestående i H-sak 01/12 mellom Brønnøy Havn KF og Brønnøy 

kommune være avklart.  
 
3. Innstilling fra havnestyret;  

Brønnøy kommunestyre godkjenner det avlagte Årsregnskap 2020 for Brønnøy Havn KF.  
 
Vedtak: enstemmig vedtatt.  
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Møtet avsluttet kl. 10.55 
 
 
 
Leif Morten Slotvik                    Solveig Svendsen           Aasa Storlien                                                
  
  
Arvid Sandvær                      Odd-Hermann Kristiansen  Magnar Solbakk 
 
 
 
Anne Risbakk 
 
 
 
 
 
Sølvi Helen Kristoffersen   
Havnesjef/ referent 


