
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap februar 2013 

På grunn av akutt sykdom, blir rådmannens orientering denne måned begrenset. 

Statusrapport  vedrørende bofellesskapet Nessjordet, se vedlegg 

------------------------- 

Heving av båt ved Ferjehavna i Kjerringvik, se vedlegg. 

I hht administrativt vedtak forankret i formannskapsbehandling 28. november 2012, ble båten som 

sank ved ferjehavna på Kjerringvik, hevet torsdag den 10. januar. Hevingen ble gjennomført av Kjell 

Slapgaard. Det måtte 3 mobilkraner til for å løfte båten på land – 65 tonn.  

 

Varsel om hevingen ble sendt havneeier og samtlige registrerte eiere av båten siden 2007.  

Båten ble i dagene etter hevingen hogd og avfallet sortert i containere. Alt avfallet er levert 

godkjente mottak. Havneområdet er ryddet og alle spor etter båten er fjernet fra havna.  

 

Heveoppdraget kostet kr. 195.000,- eks. mva. Kostnadene er foreløpig belastet kommunens 

driftsbudsjett, ansvar 130 Næring og plan, funksjon 3600 Naturforvaltning og friluftsl iv. Regresskrav 

vil bli sendt båteier. Ansvarsforholdene omkring havariet og kostnadene til heving er drøftet med 

kommunens advokat (Østeraas). Advokaten konkluderer blant annet med at havneeier ikke kan 

lastes for båthavariet. 

 

I forbindelse med heveoppdraget ble det oppdaget betydelige mengder skrap på sjøbunnen ved 

ferjehavna (bilmotorer, bilfront, stige, flere store bildekk mv). Fylkesmannen og havneeier er 

orientert om dette. Kan være aktuelt å ta på land senere.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rasismefri sone 

 

Norsk Folkehjelp oppfordrer alle landets ordførere om å bli med på et felles løft mot negative 

holdninger og diskriminering i arbeidslivet. De oppfordrer kommunene med alle sine virksomheter til 

å erklære seg som Rasismefri Sone. 

Rasismefri Sone er et verktøy som er ment brukt til å sette fokus på offentlige og private 

virksomheters ansvar for et mangfoldig og likeverdig arbeidsliv.  

Som Rasismefri Sone forplikter kommunen seg, som organisasjon, til å: 

- Betale innmeldingsavgift og årskontingent 
- Ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gå aktivt inn for å løse 

konflikter når de oppstår 
- Oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle kvalifiserte 

søkere med minoritetsbakgrunn til intervju. 
- Synlig markere at stedet er en Rasismefri Sone. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


