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—
Baggrund
Byrådet og Bestyrelsen for Kolding Havn har indgået en samarbejdsaftale, som blev godkendt i Byrådet
den 24. november 2020 i sammenhæng med Byrådets ejerstrategi for Kolding Havn.
I samarbejdsaftalens afsnit 6 er beskrevet, at Byrådet nedsætter et særligt dialogforum vedrørende den
samlede udvikling af havneområdet, bestående af repræsentanter fra byrådet, havnebestyrelsen,
kommunaldirektør, havnedirektør og eksterne udpeget i fællesskab.
Sammensætningen af Dialogforum er godkendt af byrådet den 26. januar 2021.
§ 1 Medlemmer
Dialogforum sammensættes af i alt 9 medlemmer:
Tre repræsentanter for Kolding Byråd:


Borgmesteren: Jørn Pedersen



Formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget: Birgitte Kragh



Valgt af byrådet: Hans Holmer

To repræsentanter fra havnebestyrelsen:


Formand: Tobias Jørgensen



Næstformand: Jan Riis

En repræsentant fra havnens virksomheder:


Valgt af lokalforeningen, Danske shipping- og havnevirksomheder: Jesper Hansson, Svane
Shipping

En repræsentant for byens øvrige erhvervsliv:


Formand for fonden Business Kolding, Otto Popp Clausen

Kommunaldirektør:


Thomas Boe

Havnedirektør:


Anders Vangsbjerg Sørensen

Dialogforum supporteres af direktøren for By- og Udviklingsforvaltningen, Merete Dissing.

—
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I forbindelse med dialog om sager angående konkrete virksomheder på Kolding Havn, kan den
pågældende virksomhed vælge selv at deltage i Dialogforum i stedet for at lade sig repræsentere af den
af brancheforeningen valgte repræsentant.
§ 2 Konstituering
Dialogforum konstitueres med Borgmesteren som formand.
§ 3 Formål
Det fremgår af samarbejdsaftalen, at Dialogforum skal diskutere og forelægge et evt. forslag til ændringer
af byudviklings- og dialogområder1 for Kolding Byråd og Havnebestyrelsen to gange om året. Forslag skal
respektere gældende lejeaftaler i hele deres løbetid samt vurdere evt. ønsker om ændringer af disse.
Derudover kan Dialogforum bidrage til at styrke samarbejdet og dialogen imellem Kolding Kommune,
Kolding Havn og erhvervslivet, samt medvirke til at kvalificere udviklingsarbejdet, der forløber på baggrund
af ejerstrategien for Kolding Havn.
§ 4 Arbejdsområder og procedurer
Dialogforum for udvikling af Koldings havneområder har til opgave inden for Dialogforums formål at:


Bidrage til at rådgive Økonomiudvalget, Byrådet og Havnebestyrelsen i forbindelse med
beslutninger, der vedrører udviklingen af Koldings havnearealer



Dialogforum har ansvar for at orientere Økonomiudvalget løbende.



Dialogforum indstiller to gange årligt over for kommunens Økonomiudvalg, hvorvidt der er
konkrete sager eller andre årsager, der kan begrunde ændringer i afgrænsningerne af udviklingsog interesseområder.



Dialogforum skal forestå dialog imellem parterne i forbindelse med sager vedrørende ændringer
af lejeforhold inden for udviklings- og interesseområder, angivet i ejerstrategien for Kolding Havn.
Nedenstående flowdiagram og tekst beskriver sagsgangen:

Her refereres til udviklingsområderne og interesseområderne, der beskrives i Kolding Kommunes
ejerstrategi for Kolding Havn af 24. november 2020.
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Side 2

Stjernen markerer en sags start. Det røde kryds markerer en sags slutpunkt.
En sag vedrørende en ændring af lejeforhold indenfor udviklings- eller interesseområdet vil oftest starte
med en henvendelse fra en havnevirksomhed til Kolding Havn. Kolding Havn vil forberede sagen, der
videresendes til By- og Udviklingsforvaltningen. Forvaltningen vil tage initiativ til et trepartsmøde, hvis der
er behov for yderligere forberedelser eller informationer forud for dialogen i Dialogforum. Forvaltningen
forbereder dagsorden til Dialogforum, der drøfter sagen.
Dialogforum har mulighed for at komme med en anbefaling til Havnebestyrelsens behandling af sagen,
samt orientere Økonomiudvalget. Dialogforum kan desuden hvis det skønnes nødvendigt forelægge
sagen til drøftelse i Økonomiudvalget.
§ 5 Møder
Første møde afholdes i marts 2021. Der afholdes minimum 2 møder pr. år.
Ekstraordinære møder indkaldes med mindst 10 dages varsel på formandens initiativ, eller hvis et flertal af
udvalgets medlemmer ønsker det.
§ 6 Indkaldelse
Formanden er ansvarlig for indkaldelse og ledelse af Dialogforums møder. Dagsordenen inkl. Bilag skal
være medlemmerne i hænde senest 4 dage forud for mødet.

—
Side 3

Medlemmer af Dialogforum kan anmode om, at en sag behandles på et kommende møde.
En sag, der ikke er optaget på den udsendte dagsorden, kan ikke behandles, med mindre der blandt
mødets deltagere er enighed herom.
§ 7 Referat
Dialogforums drøftelser føres til referat.
§ 8 Tavshedspligt
Dialogen i Dialogforum vil omfatte fortrolige oplysninger f.eks. om virksomheders interesser.
Medlemmerne af forummet har derfor tavshedspligt.
§ 9 Revision
Forretningsordenen gennemgåes som udgangspunkt i hver valgperiode med henblik på revision, dvs.
hvert fjerde år
Således vedtaget i møde den 5.marts 2021
På Dialogforums vegne
Jørn Pedersen
Formand
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Side 4

