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Reglement og valg til Tromsø kommunale fiskerihavneutvalg
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1

Reglement
Reglement for fiskerihavneutvalget i Tromsø kommune vedtas.
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Rullering av reglementet skal skje i tilknytning til de kommunale valgperiodene og gjelder
for
for 4
4 år.
år.
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Tromsø kommunes fiskerihavneutvalg utvalgsmedlemmer og varamedlemmer skal
oppnevnes
oppnevnes av kommunestyret. Utvalget
Utvalget skal ha
ha 5 medlemmer
medlemmer med personlige
personlige
varamedlemmer.
varamedlemmer. Kommunestyret
Kommunestyret velger leder
leder og nestleder.

4

Valg av medlemmer og valg av personlig varamedlemmer:

Medlemmer:
Medlemmer:
1.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
Varamedlemmer
Varamedlemmer

For 1.
For 2.
2.
For
For 3.
For 4.
For 5.

Stig Tore
Tore Johnsen
Johnsen
Stig
Kommunedirektør

Grete Kristoffersen
Kristoffersen
Grete
Direktør for samfunn

1

Hva saken gjelder
Tromsø kommunale fiskerihavneutvalg er et folkevalgt organ som er oppnevnt med hjemmel i
kommuneloven§
29.01.20 (sak
kommuneloven § 5-7. Kommunestyret foretok valg av representanter i møte den 29.01.20
5/20).
5/20). Det
Det ble
ble ikke
ikke oppnevnt vararepresentanter. I denne saken må
må det foretas
foretas valg av
vararepresentanter
tillegg til
til valg
valg av
nytt medlem
medlem etter
etter Sigurd
Larsen, som
som har
har søkt
søkt om
om fritak
vararepresentanter ii tillegg
av nytt
Sigurd Larsen,
fritak
av habilitetsgrunner.

Folkevalgte organer skal ha
ha et reglement
reglement som fastsetter følgende:
følgende: organets virkeområde og
eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperioden som organet er opprettet for og eventuelle andre
kommuneloven§
sentrale bestemmelser om organets virksomhet, jfr. kommuneloven
§ 5-13. I denne saken
legges
reglement frem
vedtak.
legges fiskerihavneutvalgets
fiskerihavneutvalgets reglement
frem for
for vedtak.

Saksutredning
Bakgrunnen
Bakgrunnen for
for at Tromsø kommune
kommune valgte å
å oppnevne et
et fiskerihavneutvalg
fiskerihavneutvalg var etterslepet
etterslepet på
på
investeringer
investeringer som var blitt
blitt synliggjort av
av Hovedstyrets
Hovedstyrets fiskeriutvalg (utviklingslagene).
(utviklingslagene). I
oppfølgingen av denne saken nedsatte Tromsø kommune et eget fiskerihavneutvalg som fikk i
mandat å gjennomgå og prioritere behovet for investeringer i fiskerihavner og fremme dette som
en
en sak til kommunedirektøren.

Fiskerihavneutvalget har levert en prioritering som ble behandlet i Formannskapet i sak 0117/21
«Prioritering og utbygging av fiskerihavner i Tromsø kommune». For å komme frem til
prioriteringen
har utvalget
utvalget besøkt
besøkt alle
alle fiskevær
kommune. Det
dialog
prioriteringen har
fiskevær ii Tromsø
Tromsø kommune.
Det har
har også
også vært
vært dialog
med utviklingslagene lokalt, fiskarlagene og etablert næringsliv i fiskeværene.
Utvalget
også vært
vært høringsinstans
høringsinstans ii plansaker
og høringer.
høringer. Utvalget
har også
også gjennomført
Utvalget har
har også
plansaker og
Utvalget har
gjennomført
møter med Troms og Finnmark fylkeskommune om tilskuddsmidler til fiskerihavner i Tromsø
kommune. Fiskerihavneutvalget vedtok å avgrense titt arbeide til ikke å gjelde avtaler om drift
«Prioritering og
og vedlikehold av fiskerihavner.
fiskerihavner. Utvalget begrenset
begrenset seg til i sak
sak 0117/21 «Prioritering
utbygging av fiskerihavner i Tromsø kommune» å fastslå at Tromsø kommune trenger en
vedlikeholdsplan for sine fiskerihavner.
II perioden
perioden fram
2023 når
når tidsperioden
tidsperioden som
som organet
organet er
er opprettet
opprettet for
utløpt, vil
vil
fram til
til 2023
for er
er utløpt,
Fiskerihavneutvalget fortsatt måtte rullere og prioritere utbygging av fiskerihavner i Tromsø
kommune.
kommune. Så
Så langt
langt er ingen av
av de prioriterte
prioriterte prosjekter igangsatt som følge
følge av
av offentlige
tilskudd
eller forhåndstilsagn.
kommune har
har tre
tre gryteferdige
prosjekter som
som kan
kan
tilskudd eller
forhåndstilsagn. Tromsø
Tromsø kommune
gryteferdige prosjekter
igangsettes når finansiering foreligger på henholdsvis Brensholmen, Vengsøy og i
Kvaløyvågen. Fiskerihavneutvalgets oppgave vil være å følge opp utbyggingen av disse tre
prosjektene,
prosjektene, samt prioritere og
og rullere
rullere nye
nye og gamle
gamle prosjekter
prosjekter

Fiskerihavneutvalget skal ivareta Tromsø som en marin hovedstad der mulighetene til utvikling
ligger i havnæringene. Utvalget må ta hensyn til alle næringer i den marine sektor. Det gjelder
også næringer som deler areal eller
eller en havn
havn med
med den marine næring.
næring. Målet er
er å
å skape en
positiv næringsutvikling i fiskerihavnene der det skapes bærekraftig vekst.
Fiskerihavneutvalget skal
skal gi
uttalelser på
på Stortingsmeldinger,
Stortingsmeldinger, regionale
regionale meldinger
NOUer.
Fiskerihavneutvalget
gi uttalelser
meldinger og
og NOUer.
Administrasjonen
kan forelegge
som sak
sak ii formannskapet
og
Administrasjonen kan
forelegge utvalgets
utvalgets innstilling
innstilling som
formannskapet og
kommunestyret.
Valg
av representanter
representanter
Valg av
I sak 5/20 ble følgende medlemmer valgt til fiskerihavneutvalget:
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1. Trygve Myrvang, leder
2. Mari- Ann Johansen
3.
3. Sigurd
Sigurd Larsen
4.
Frid Fossbakk
Fossbakk
4. Frid
5. Irene Dahl
Sigurd
Sigurd Larsen, som er representant for
for SP,
SP, har søkt om varig fritak som representant
representant ii utvalget
utvalget
av habilitetsgrunner. I sin søknad om fritak redegjør han for følgende:
Jeg
er valgt
valgt til
til styreleder
styre/eder ii Oldervik
Oldervik Fiskeindustri
Fiskeindustri AS
AS (OFi)
samtidig som
som jeg
jeg fra
fra før
før er
er
Jeg er
(OFI) samtidig
styre/eder
styreleder i datterselskaper OFi
OFI har i Finnmark.
OFi
OFI ønsker å
å utvide virksomheten i Oldervik. Dette
Dette gjør
gjør at
at mudring av Oldervik havn og
og
øvrig som
som inngår
inngår ii de
de områder
havneutvalget jobber
jobber med,
med, vil
vil få
fra OFI.
OFi.
øvrig
områder havneutvalget
få ytterligere
ytterligere fokus
fokus fra
Siden havneutvalgets viktigste oppgave er å foreta prioriteringer innenfor begrensede
økonomiske midler av tiltak i fiskerihavnene
fiskerihavnene i kommunen, vil det naturlig være en
«konkurranse» mellom de ulike havner om midler. Prioriteringer og konkrete
investeringer foreslått fra havneutvalgets side vil også til en viss grad kunne endre på
konkurransesituasjonen når det gjelder råstofflandinger til mottaksanlegg i de ulike
havner.
havner. God tilrettelagt infrastruktur (dybde i havn, liggeplasser
liggeplasser for
for flåten, kaianlegg,
landstrøm på kaiene mv.) vil være forhold som kan være avgjørende for hvilket
anlegg/havn flåten velger å lande sin fangst. Med min nåværende og tunge involvering i
«Oldervik-konsernet» kjenner jeg på at det kan reises spørsmål med min habilitet i det
meste
det havneutvalget
havneutvalget skal
skal jobbe
jobbe med
med framover.
framover. Jeg
Jeg har
har derfor
derfor trukket
trukket den
den
meste av
av det
konklusjon at det vil være ryddigst å meddele formannskapet at jeg ber om å bli
entlediget som medlem av havneutvalget.
Utgangspunktet for folkevalgte som er medlem av et folkevalgt organ, er at de plikter å delta i
organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Dersom de ikke kan ivareta sitt verv i organet må
det
søknad om
om fritak.
skal normalt
en del
del til
til for
slike verv.
verv. Vilkåret
Vilkåret er
er
det fremmes
fremmes søknad
fritak. Det
Det skal
normalt en
for å
å få
få fritak
fritak fra
fra slike
at man «ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for ham eller henne»,
jfr. kommuneloven
kommuneloven§
§ 7-9 andre ledd.
Samtidig
selv, etter
etter kommuneloven§
når som
som helst
helst
Samtidig kan
kan kommunestyret
kommunestyret selv,
kommuneloven § 5-7
5-7 femte
femte ledd,
ledd, når
omorganisere eller nedlegge utvalg. Kommunedirektøren overlater til kommunestyret å vurdere
hvorvidt
hvorvidt en eller
eller flere
flere av utvalgets representanter skal velges på
på nytt, samt hvem
hvem som skal
skal
velges
som vararepresentanter
vararepresentanter ii utvalget.
utvalget. Kommunelovens
regler om
om kjønnsbalanse
velges som
Kommunelovens regler
kjønnsbalanse gjelder
gjelder for
for
utvalget.
Føringer for utarbeidelse av innhold i reglement

Rullering av reglementet skal skje i tilknytning til de kommunale valgperiodene og gjelder for 4
år. Kommunedirektøren legger frem et forslag til reglement hvor formannskapet og
kommunestyret
kommunestyret kan
kan komme
komme med egne føringer og innhold.
Reglementet angir utvalgets mandat, valg av representanter og sammensetning samt
arbeidsoppgaver.
tillegg fremgår
det av
av reglementet
reglementet at
at Tromsø
kommunale fiskerihavneutvalg
arbeidsoppgaver. II tillegg
fremgår det
Tromsø kommunale
fiskerihavneutvalg
skal utarbeide
utarbeide en
en årsmelding
sin virksomhet.
virksomhet. Årsmeldingen
Årsmeldingen skal
skal sendes
sendes formannskapet.
skal
årsmelding for
for sin
formannskapet.
Årsmelding skal inneholde:
••
••

Tromsø
Tromsø kommunale fiskerihavneutvalg prioriteringer
prioriteringer av utbygginger
utbygginger av fiskerihavner
fiskerihavner
i forhold til handlingsprogrammet i Tromsø kommune.
Tromsø kommunale fiskerihavneutvalgets prioriteringer av utbygginger av
fiskerihavner
fiskerihavner ii forhold
forhold Statens og fylkeskommunale tilskuddsordninger
tilskuddsordninger for
for
fiskerihavner
fiskerihavner

3
3

••
••
••

Rapportering av strategiske prosesser og høringer utvalget har tatt del i som
fagutvalg.
Årsmeldingen må beskrive utvalgets kontakt med marine og maritime næringer i
Tromsø
kommune.
Tromsø kommune.
Årsmeldingen må oppsummere politiske relevante saker som har blitt behandlet i
kommunestyre eller formannskap, og der utvalget har vært høringsinstans.

Møtegodtgjøring til utvalgets medlemmer utbetales i samsvar med kommunens forskrift
om rett
rett
forskrift om
til
godtgjøring og
og velferdsgoder
velferdsgoder for
for folkevalgte.
til godtgjøring
folkevalgte.

Reglementet trer i kraft når det er vedtatt av kommunestyret.
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret
Kommunestyret

Vedlegg
Vedlegg
Reglement for Fiskerihavneutvalget
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