
Vedtekter for faglig råd for kommunale 
småbåthavner i Stavanger  

 
1. MANDAT OG SAMMENSETNING 
Faglig råd er et rådgivende utvalg for Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) og et 
samarbeidsorgan mellom kommunen og de båtforeningene som leier og driver havner/opplagsplasser 
på kommunal grunn. 

Rådet skal primært ha sin oppmerksomhet rettet mot spørsmål som angår båtforeningenes 
virksomhetsområde, men også mot saker i tilknytning til fritidsbåtvirksomhet generelt.  

Rådet skal behandle eller bli orientert om alle vesentlige saker som berører fritidsbåtvirksomhet.  

Rådet kan selv ta initiativ innen virkeområdet. 

Rådet består av 5 representanter oppnevnt fra båtforeningene ved Stavanger Båtforeningers Fellesråd 
(SBF). Det oppnevnes leder og vararepresentanter for alle medlemmer av rådet. 

Sekretariatsfunksjonen dekkes av Stavanger kommune v/ BMU – Park og vei. Sekretær og leder eller 
intern arbeidsgruppe utarbeider innstilling til rådet i saker som krever vedtak. Sekretær har tale- og 
forslagsrett. 
 

2. MYNDIGHETSOMRÅDE 
Rådet skal uttale seg i alle vesentlige saker innen virksomhetsområdet. Rådet foreslår prioritering av 
tiltak innen gjeldende økonomiske rammer. 
I tillegg har utvalget myndighet til å avgjøre saker av følgende karakter: 

Tvister mellom båtforeninger som eventuelt en eller flere båtforeninger bringer inn for utvalget. 

Rådet utarbeider hvert år innen utgangen av februar måned en årsberetning som beskriver de 
aktiviteter/prosjekt som er gjennomført inkludert sluttregnskap som viser hvordan midler er disponert. 
Årsberetningen oversendes KMU til godkjenning, med kopi til alle båtforeninger tilsluttet SBF. 
 

3. GENERELLE REGLER FOR RÅDETS VIRKSOMHET 
A) Ny oppnevnelse av representanter/vararepresentanter foretas hvert fjerde år av Stavanger 
Båtforeningers fellesråd (SBF) innen utgangen av februar.  
B) Lederen innkaller til møte etter behov, eller når sekretariat eller to av medlemmene ber om det. 
C) Rådet foretar befaringer ved behov. Representanter for aktuell båtforening skal informeres om slike 
befaringer. 
D) Kommunen skal informere og/eller innhente uttalelse fra rådet i saker som berører 
småbåthavner/opplagsplasser. Det samme gjelder for andre saker som berører  fritidsbåtinteresser. 
 

4. RUTINE FOR GJENNOMFØRING AV TILTAK/PROSJEKTER.  
Den ekstra avgiften som pålegges skal gå direkte til båtforeningene, og deres arbeid med å 
gjennomføre nødvendige miljøtiltak. Tiltakene gjennomføres i dialog med Stavanger kommune. 
Arbeidsplan og budsjett forelegges rådet/KMU for godkjennelse forut for hvert budsjettår. 


