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Økonomirapport havn Januar 2019

Sammendrag av saken:
Økonomirapport for havn januar 2019 legges herved frem for Havnestyret. Se vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen
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Møtedato
26.02.2019

Havn
jan.19
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet

Regnskap

208 000
0
208 000
138 160
-991 263
-645 103

Årsbudsjett

2 973 578
0
2 973 578
2 472 926
-5 446 504
0

Årsprognose

Prognose avvik

3 347 612
0
3 347 612
2 529 887
-5 877 499
0

-374 034
0
-374 034
-56 961
430 995
0

Totalt:
Økonomirapport pr. Januar viser at man stort sett er i tråd med budsjett.
Brutto lønn:
Ligger over satt budsjett da avdelingsleder nå fordeler sin lønn over de 4 ansvarsområdene til havn.
For budsjett 2019 var lønn til avdelingsleder budsjettert på kommunale bryggeplasser.
Refusjoner:
Det er et lavt sykefravær i avdelingen og det ventes pr. nå ingen refusjoner.
Netto lønn:
Det vises til kommentarer over.
Andre utgifter:
Høye strømpriser medfører noe overforbruk. Fakturer kunder for strøm pr.kvartal.
Andre inntekter:
Inntekter i perioden er i hovedsak leieinntekter.
Tiltak for å dekke avvik:
Avvik lønn vil følge året.
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Kommunale bryggeplasser
jan.19
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet

Regnskap

95 211
0
95 211
124 554
-22 825
196 940

Årsbudsjett

1 078 236
0
1 078 236
1 597 500
-3 140 000
-464 264

Årsprognose

650 858
0
650 858
1 647 012
-2 953 073
-655 203

Prognose avvik

427 378
0
427 378
-49 512
-186 927
190 939

Totalt:
Økonomirapport for Januar viser at man ligger over budsjett, mye av dette kan relateres til
omposteringer av lønn.
Brutto lønn:
I budsjett for 2019 var avdelingsleder lønnet 100% av kommunale bryggeplasser. Reelt blir
avdelingsleder lønnet 20% fra kommunale bryggeplasser.
Refusjoner:
Det har ikke vært sykefravær i avdelingen hittil i år og det forventes ikke refusjoner.
Netto lønn:
Viser til kommentarer over.
Andre utgifter:
Utgifter knyttet til husleie og strøm. Strøm for vintersesong blir fakturert kunde i Mars/April
Andre inntekter:
Inntekter er periodisert, Kommunale bryggeplasser blir fakturert Mars. Vinterplasser i Desember.
Tiltak for å dekke avvik:
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Godkjenningen av havnesårbarhetsvurderingen og vedtak om avvikling av
havnesikringområdet for Halden kommune

Sammendrag av saken:

Godkjenningen av havnesårbarhetsvurderingen og vedtak om avvikling av
havnesikringområdet for Halden kommune
I Halden kommunes havneområde er det 5 havneanlegg med ISPS godkjenning. Disse fem
havneanleggene er; Mølen havneanlegg, Norske Skog Saugbrugs, Østfoldkorn, Bakke utskipningshavn
og Nexans Norway havneterminal.
Hvert enkelt havneanlegg har godkjente Sårbarhetsvurdering/PFSA og Sikringsplaner/PFSP. Alle ISPSgodkjente havneanlegg er omfattet av EU-forordning (EF) nr.725/2004, ISPS-koden, EU-direktivet og
norsk regelverk.
Det er krav om en samlet sårbarhetsvurdering for disse 5 havneanleggene, en PSA for Halden
kommunes havneområde (Port Security Assessment) og en PSO (Port Security officer). PSO for Halden
kommunes havneområde er avdelingsleder ved Halden havn. PSA revideres av Kystverket Sørøst.
Formålet med sårbarhetsvurderingen er å identifisere trussel, verdier og sårbarhet, samt å finne mulige
tiltak for å forbedre sikring og robusthet av Haldens havneområde mot sikringsrelaterte hendelser.
Det norske regelverket for havnesikring bygger på internasjonalt regelverk fra EU og EU har nå åpnet
opp for en forenkling av regelverket rundt PSA. ISPS godkjente havneanlegg som ikke har direkte
interaksjon i form av felles last og felles eiendomsgrenser osv., kan vurderes som enkeltstående
havneanlegg. Derved konkluderer Kystverket at sårbarhetsvurderingen og sikringsplaner for de enkelte
havneanleggene er dekkende for å ivareta regelverket i henhold til ISPS koden. Det konkluderes med at
Halden havn/Halden kommune, med de nevnte fem havneanleggene, sammen, ikke er havn etter
direktivets forstand- samt forskrift om sikring av havner §2 og det er ikke behov for en PSA.
I forbindelse med en fornying av PSA for Halden kommunes havneområde, utført i samarbeid med
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Level 2 Consulting AS, som utarbeider planer for Halden havn, legges derfor de nye føringene til grunn.
Vedtak som er fattet av Kystverket
1.
Sårbarhetsvurderingen for Halden kommunes havneområde, utarbeidet av Level 2 Consulting AS, datert
25.10.2018, godkjennes.
2.
Konklusjonen i sårbarhetsvurderingen for Halden Havn, medfører at havnesikringsområdet for Halden
Havn i forhold til EU-direktiv 2005/65 og Forskrift om sikring av havner For-2013-05-29-539, avvikles.
Avdelingsleder ved Halden havn vil ikke lenger ha PSO-rollen for Halden kommunes havneområde, kun
PFSO (Port Facility Security Officer) for Mølen havneanlegg. Det er ikke lenger behov for fornying av PSA
for Halden kommunes havneområde.
Vi er fortsatt øverste havnemyndighet i Halden kommunes havneområde.

Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen
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Utleie av Mølen Jernbaneterminal

Sammendrag av saken:

Halden havn har inngått fireårig leieavtale med Nortømmer AS på Mølen Jernbaneterminal.
Nortømmer skal leie et sammenhengende areal på 8 000 kvm. Leiesummen er 520 000 kr pr år.
Leietakeren kan for kortere perioder leie opptil 7 000 kvm i tillegg til de 8000 kvm. Arealet skal
benyttes til import/eksport av massevirke, tømmer og flis.
Nortømmer valgte Halden havn da vi har en ideell beliggenhet for utskipning av tømmer til
Europa fra Østfold. Nortømmer er også en stor leverandør av tømmer til Norske Skog.
Kombinasjonen av bil/bane/skip gir en lokal og en global miljøgevinst og et mål er at mer
tømmer skal over fra bil til bane og skip.
Halden havn har forventninger om at denne avtalen vil bidra til økt mengde varer over kai i form
av eksport av sagtømmer. Dette vil være et supplement til import av tømmer som i all hovedsak
går til til Norske Skog. Denne avtalen er med på å sikre en mer økonomisk forutsigbarhet, og er
et ledd i videreutviklingen av Halden havn.
Allerede etablerte kundeforhold hos Halden havn er ivaretatt og det er fortsatt mulig for andre
enn Nortømmer å få tilgang til jernbaneterminalen.

Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen
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