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Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Mona Jørgensen
Jøm Cato Angell
Roy Waage
Elisabeth Larsen
Ørjan Albrigtsen

SKH
SKFRP
SKKP
SKKP
SKKP

MEDL
MEDL
ORDFØRER
MEDL
MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall::
Navn
Funksjon
Ingrid Lønhaug
MEDL
Thor Nygaard
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Pål S. Mathiesen
Ingrid Lønhaug
Helge Guttormsen
Thor Nygaard

Representerer
SKSV
SKSP

Representerer
SKSV
SKSP

Merknader: Til innkallingen: Ingen. Møtet lovlig satt.
Til sakslisten:

Ingen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling

Amulf Steffensen møtte som “medlem” av forhandlingsutvalget som møtte departementet.

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene vare at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt pa møtet.

R

Waage

/
‘

4W1
I

ttormsen

Elisabeth Larsen

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off
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Politisk sak
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2009/8622

Skjervøy kommune
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U41

Saksbehandler: Turid Tvenning
Dato:
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Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
01.10.2009

Nergårdsaka
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 01.10.2009
-

Behandling:
Ordføreren orienterte om møtet forhandlingsutvalget, (ordfører, rådmann og Arnulf Steffensen)
hadde med departementet.
Arnulf Steffensen fortalte om historikken i fiskeindustrien på Skjervøy fra 1956 fram til dd.
Rådmannen: Hadde undersøkt hva som var gjort i andre kommuner med samme type sak, som
Båtsfj ord og Gamvik. Gamvik hadde anlagt sak mot staten, men tapte.
Formannskapet stilte spørsmål og debatterte saka.
Felles forslag fra: AP, SV. SP, KP OG FRP:
1. Skjervøy kommune viser til Nergård AJS sin redegjørelse i Skjervøy formannskap den
24. september, om at man ønsker å legge ned all virksomhet i datterbedriften Skaretfisk
A/S. Ski ervøy kommune beklager på det sterkeste at Nergårdkonsemet ikke har funnet
grunnlag for videre drift i Skjervøy og Nord Troms.
2. Nergård AS eier gjennom datterselskapet Ytre Rolløya AS tråleren “Kågtind”, hvor det
er tildelt ervervstillatelse og trålkonsesjon på blant annet vilkår om at Nergård AS er
forpliktet til å opprettholde sin industriaktivitet i kommunen. En nedbygging vil lede til
at konsesjonstildelingen vil bli revurdert.
3. Etter nøye overveielse vil Skjervøy kommune åpne for dialog/forhandlinger med
Nergård A/S. Skjervøy kommune er villig til å vurdere at Nergård A/S fritas fra sine
forpliktelser mht. å drive industrivirksomhet i Ski ervøy havn på følgende vilkår:

•

Nergård AIS og Ytre Rolløya AIS forplikter seg gjennom avtale med Skjervøy
kommune og gjennom vilkårstillelse i konsesjonsdokumentet å levere all torske
og hysefangstene fra tråleren “Kågtind” til anlegg i Skjervøy kommune det vil
si 6/6 og ikke bare 1/6 som i dag. Avtalen og vilkårene skal videreføres til ny eier
eller nytt fartøy ved eventuelt eierskifte eller utskiftning.
—

•

Industrianlegget i Skjervøy havn med alt av fast eiendom, tilbehør og utstyr,
rettigheter etc. skal vederlagsfritt overdras til selskap utpekt av kommunen.

•

Partene skal sammen søke å etablere ny aktivitet ved fiskeindustrianlegget i
Lauksundskaret. Det må særlig legges vekt på fiskerinæringens interesser i
området. Løsningen betinger en godkjennelse fra Ski ervøy kommune.

•

Det forutsettes videre at Nergård A/S bidrar med en økonomisk kompensasjon
som kan aksepteres av Skjervøy kommune.

4. En eventuell avtale skal sluttbehandles av kommunestyret i Skjervøy.

Ordføreren foreslo slik supplering av forhandlingsutvalget:
Utvalget suppleres med Arnulf Steffensen fra AP og Jøm Cato Angell fra FRP.
Vedtak:

Fellesforslaget vedtatt mot 1 stemme.
Ordførerens forslag vedtatt mot 1 stemme.

Før møtet ble avsluttet, ble møtet lukket jfr Kommunelovens § 31 pkt. 3.
Dette vedtok et enstemmig formannskap.

Rådmannens innstilling

Formannskapet tar stilling til videre fremdrift i saka.

Saksopplysninger
Ordfører, rådmann og AP politiker og fiskarlagets leder Amulf Steffensen var i møte med
departementet mandag 28. september. Informasjon fra dette møtet legges fram for formann
Skapet.
—

Vurdering

