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Møtedato

Oppfølgingen av rapporten fra Utviklingslagenes
fiskerihavnutvalg, og oppnevning av Tromsø kommunes
fiskerihavnutvalg.
Innstilling til vedtak
Tromsø kommune etablerer et kommunalt fiskerihavnutvalg
2. Utvalget har følgende mandat:
Tromsø kommunes fiskerihavnutvalg skal følge opp rapporten som ble
utarbeidet av Utviklingslagenes fiskeriutvalg og foreslå prioriteringer og tiltak,
samt arbeide med utvikling av fiskerihavnene.
Utvalget rapporterer til Kommunedirektøren
3. Som representanter til utvalget velges:
1.
2.
3.
4.
5.
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Hva saken gjelder
Bestillingen i saken gjelder å beskrive hvordan administrasjonen skal følge opp rapporten fra
Utviklingslagenes fiskeriutvalg, samt å få etablert et kommunalt fiskerihavnutvalg.
Utviklingslagene i Tromsø Kommune opprettet etter årsmøtet i 2018 ett arbeidsutvalg
(hovedstyrets fiskerihavnutvalg) etter innspill fra Tromvik utviklingslag. Utviklingslagenes
fiskerihavnutvalgs mandat har vært å utarbeide en behovsplan for de kommunale
fiskerihavnene Brensholmen, Tromvik, Vengsøy, Kvaløyvågen og Oldervik.
I formannskapets møte den 12. november 2019 ble det stilt spørsmål fra Erlend S. Bøe (H) om
Fiskerihavnutvalgets innstilling i formannskapet. Etter orientering fra Kommunedirektøren gjorde
Formannskapet følgende vedtak:
Formannskapet bes om å få utredet en sak om den videre oppfølgingen av rapporten fra
utviklingslagenes fiskerihavnutvalg, og en sak som setter ned et kommunalt fiskerihavnutvalg.
Saken legges frem til politisk behandling i kommunestyret i januar 2020.

Saksutredning:
Tromsø kommune har en av Norges største kystfiskeflåter og er den norske kommunen med
flest kystfiskere. Dette medfører at fiskere registrert i Tromsø er økende. I tillegg kommer et
økende antall fritids- og turistfiskere.
God og trygg infrastruktur knyttet til havnene er avgjørende for vekst i fiskerinæringen.
Kommunedirektøren anbefaler at det kommunale fiskerihavnutvalget - med bakgrunn i
utviklingslagenes fiskerihavnutvalg – foreslår prioriteringer og mål som kan innarbeides i
Tromsø kommunes planer og budsjett. Utvalgets innstilling vil også følges opp i nasjonale og
regionale innspillsrunder, og i søknader om midler for å realisere utbygging og vedlikehold.
Da ansvaret for fiskerihavner fra og med 1. januar 2020 overføres fra Kystverket til nye Troms
og Finnmark fylkeskommune, er det usikkert hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for Tromsø
kommune. Fremtidig investeringsbehov ved fiskerihavnene er betydelig, det kommunale
fiskerihavnutvalget må sikre løpende oppfølging og gjennomføring.
Kommunedirektøren viser til kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og
kystsoneplanen. Et kommunalt fiskerihavnutvalg vil komme til å behandle saker som berører
disse viktige planene. Kommunedirektøren ber om at innspill fra utvalget innarbeides som
grunnlag i planarbeidet.
Utvalget rapporterer til Kommunedirektøren.
Administrativ arbeidsgruppe
Kommunedirektøren anbefaler at det også etableres en tverrfaglig arbeidsgruppe med relevant
kompetanse (eiendom, veg, plan og utvikling. m.fl.) som kan følge opp og ha
sekretariatsfunksjon for det kommunale fiskerihavnutvalget. Bakgrunnen for å etablere
arbeidsgruppen er å bidra til strategiske vurderinger og prioriteringer av investering i
infrastruktur i fiskeri- og trafikkhavner i Tromsø kommune. I tillegg vil gruppen utføre en bredere
kartlegging av fiskerihavnene enn det som fremkommer i rapporten fra Utviklingslagenes
fiskeriutvalg. Dette gjelder blant annet:
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•
•

Behov for å kvalitetssikre forslag til utredning og investering ved de ulike havnene
Konsekvensutrede overføring av havneansvar fra Kystverket til fylkeskommunene
Behov for gjennomgang av gjeldende avtaler ved aktuelle fiskerihavner, for å få
fullstendig oversikt og avdekke eventuelle mangler

Medlemmer i Tromsø kommunes fiskerihavneutvalg
1…
2….

Konklusjon
Tromsø kommune etablerer et kommunalt fiskerihavneutvalg for å følge opp rapporten fra
Utviklingslagenes fiskeriutvalg. Utvalget vil få navnet Tromsø kommunale fiskerihavnutvalg.
Utvalget rapporterer til Kommunedirektøren.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret
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