Protokoll från extramöte med Fiskekommunerna
med anledning av Ulla Olssons uppsägning per
den sista april 2015.
Plats och tid

Riverside, Uddevalla den 2 april 2015, kl 09.00 – 12.00,

Närvarande

Clas-Åke Sörkvist ordförande, Anders Carlberg, Thomas Falk,
Evy Ganström, Kerstin Gadde, Anders Olsson, Arne Lernhag,
Pontus Båth, Helene Evensen samt Ulla Olsson, sekreterare.

Mötet öppnas

§1
Clas-Åke Sörkvist hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

Justerare

§2
Anders Olsson utsågs att justera protokollet.

Föregående protokoll

§3
Protokollet från föregående möte den 2015-02-20 godkändes

Beslut

*lägga protokollet till handlingarna

Fiskekommunernas
framtid

§4
Medlemmar: För närvarande har följande kommuner anmält
deltagande i Fiskekommunerna: Strömstad, Tanum, Sotenäs,
Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Göteborg, Öckerö samt Västra
Götalandsregionen. (Stenungsund kommer att fatta beslut under
kommande vecka, men kommer troligen att avstå)
Finansiering: Fiskekommunerna finansierades med medel från
Fiskeområde Bohuslän under föregående mandatperiod. Ulla har
arbetat ca 30 procent av en heltidstjänst, där både uppdraget som
sekreterare och ekonomin ingått. Lysekil har varit administrativ
ägare av projekten och även hemsida har administrerats via
Lysekils kommun.
Nya medel inom Fiskeområde/Leader kommer inte att bli sökbart
förrän tidigast sen höst 2015. Enligt beslut på tidigare möten med
Fiskekommunerna är förslaget att finansieringen under 2015 sker
genom medel direkt från kommunerna tillsammans med Västra
Götalandsregionen. Tidigare summa om 15000/ kommun och
med en motsvarande summa från Regionen (50/50) diskuterades.
Viktiga frågeställningar för Fiskekommunerna under 2015 kommer
att vara förutsättningar och framtid för yrkesfisket i samband med
genomförande av den nya gemensamma fiskeripolitiken.
Kommande beslut om hur fiskekvoterna skall fördelas kan komma
att påverka strukturen för västkustens fiskeflotta och därmed även

kustkommunernas lokala näring och ekonomi. Fiskekommunernas
roll här att föra en nära dialog med myndigheter och departement.
Fiskekommunerna bör även följa och arbeta med konsekvenserna
av förslagen till åtgärder avseende direktivet God Havsmiljö vilka
innebär restriktioner för fisket, restriktioner som bör införas genom
dialog med näringen men även med lokala företrädare.
Samverkansmodell mellan näring/myndighet/kommuner enligt
erfarenheten från ”samförvaltning i norra Bohuslän/KosterVäderö-modellen” kan vara en metod.
Vattenbruket och planeringen av havet är två andra centrala
frågor som Fiskekommunerna följer och arbetar med på olika sätt,
bland annat genom att delta i Vattenbrukscentrum väst.
Vid behov av ökad kunskap kan Fiskekommunerna initiera till eller
genomföra utredningar eller seminarium. Nätverkande och att
fungera som mötesplats är också viktiga verktyg i
Fiskekommunernas arbete. Fiskekommunerna skall även
samverka med Leaders fiskeutskott.
Diskussionen som följde handlade bland annat om; administrativ
ägare/utförare, webbportal, anställningsform/tid, förfarande,
person mm.
Beslut

*Att Fiskekommunerna förordar att Fyrbodal projektanställer Maria
Kvarnbäck, motsvarande 40 procent av en heltid under perioden
15/4 2015 och året ut. Uppdraget kan eventuellt innebära en
fortsättning inom Fiskekommunerna under 2016, dock skall en
dialog kring Fiskekommunernas framtida organisationsform och
finansiering ske under 2015. Ulla tar kontakt med Maria
Kvarnbäck i ärendet och verkar för snabb hantering.
*Att Fyrbodal hanterar Fiskekommunernas ekonomi och
administrerar tjänsten. Att Ulla sammanfattar behovet för tjänsten
ifråga om utrustning, arbetsrum osv.
*Att till nästa möte komma med förslag till administration av
Fiskekommuneras hemsida.

Övriga frågor

Beslut

*Att snarast rekvirerar 20000:- per deltagande kommun samt
ansöka om motsvarande sammanlagda summa från VG-regionen.
	
  
§5
Frågan om arvode för deltagande i Fiskekommunerna lyftes.
Anders Carlberg informerade om årets program för Swedish
Maritime Day.
*att kommunerna själva bekostar arvoden för kommunernas
deltagande i Fiskekommunerna.
*att skicka ut inbjudan och program för Swedish Maritime Day
med protokollet.

Nästa möte

§6
Nästa möte med Fiskekommunerna är måndagen den 27 april kl
09.00 – 12.00.
Övriga inplanerade möten 2015:
Måndag
8/6
(reserv?)
Fredag
21/8
Måndag
2/11
Fredag
18/12

Mötet avslutas

§7
Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Underskrifter

…………………………………………………………..
Ulla Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Clas-Åke Sörkvist, ordförande
……………………………………………………………
Anders Olsson, justerare

