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TTTrrrooommmvvviiikkk   UUUtttvvviiikkkllliiinnngggssslllaaaggg   
 

Referat fra styremøte 

Utvalg:  

Møtested: 

Dato: 

Tid: 

Ref: 

Referent: 

Tromvik Utviklingslag 

Tromvik skole, møterom 

21.03.2018 

19.00 – 21.00 

2018/s4 

Peter Utnes 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Funksjon Merknader 

Anne-Birgitte Fyhn Leder  

Benedicte Rugås Nestleder Fødselspermisjon 

Peter Utnes Sekretær  

Tor Hansen Kasserer  

Alvin Berntsen Medlem  

Ragnhild Kristiansen Medlem  

Bjarnhild Olufsen Varamedlem  

Jorunn Johansen Varamedlem  

Ole Bjarne Karlsen Varamedlem  

 

 

Forfall: 

Benedicte Rugås 
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ST 9/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innstilling til vedtak:  

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 21.03.2018 med de endringer som fremkom 

under behandling av saken (endringer i uthevet kursiv).  

 

Innstilling til vedtak: 

Styret ved Tromvik Utviklingslag godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

ST 10/2018  Godkjenning av referat fra styremøtet 05.03.2018 

ST 11/2018  Samordnet registermelding 

ST 12/2018  Fradeling parsell Rekvik 

ST 13/2018  Oppfølgning FV57 

ST 14/2018  Arbeidsplan 2018 

ST 15/2019  Utvalg for havneutbygging og Kystverkets handlingsplan 

ST 16/2018  Programforslag Tromsø Høyre 

 

Referat- og orienteringssaker 

ST 17/2018  Referat fra møte med partigruppene, Samferdsels- og miljøkomiteen, og Fylkestinget 

ST 18/2018  Årsmøte Hovedstyret for Utviklingslagene 

ST 19/2018 Beredskapsplan Tromvik 

 

ST 20/2018  Eventuelt 
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ST 10/2018  Godkjenning av referat fra styremøtet 05.03.2018 

 

Innstilling 

Styret ved Tromvik Utviklingslag godkjenner referat fra styremøtet 05.03.2018. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

ST 11/2018  Samordnet registermelding 

 

Innstilling 

Samordnet registermelding for det nye styret ved Tromvik Utviklingslag registreres i 

Brønnøysundregisteret. Protokoll fra årsmøtet vedlegges.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

ST 12/2018  Fradeling parsell Rekvik 

 

Forslag til vedtak 

Styret ved Tromvik Utviklingslag tar fradelingen til etterretning.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

ST 13/2018  Oppfølgning FV57 

 

Forslag til vedtak 

Alvin Berntsen følger opp saken med fylket gjennom samferdselssjef Bjørn Kavli og Øystein Miland. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

ST 14/2018  Arbeidsplan 2018 

 

Innstilling 

Etterfølgende arbeidsplan fastsatt av årsmøtet markert i blått med påfølgende vedtak. 

 

1. Fylkesveg 57.  

Vedtak: 

Behandlet i styresak ST 13/2018.  

 

2. Havneutbygging og Kystverkets handlingsplan. Årsmøte bemerker at styret kan nedsette en egen 

arbeidsgruppe som skal bestå av medlemmer fra Tromvik Utviklingslag, Tromvik Fiskebruk, Tromvik 

fiskarlag og Tromvik båthavn.  

Vedtak: 
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Behandles i styresak ST 15/2018.  

 

3. Forsette arbeidet med å få gjeninnført SFO ved Tromvik barnehage.  

Vedtak: 

Anne Birgitte Fyhn følger opp saken med leder for Utdanning og oppvekstkomiteen, Elin Jørgensen. 

 

4. Søke midler fra Gjensidigestiftelsen.  

Vedtak: 

Legges til punkt 5 i arbeidsplanen. 

 

5. Legge til rette for turstier som har merkinger, platting over myrer, rydding av skog, nye benker og 

sitteområder, etc.  

Vedtak: 

Klopping av Brosmora og Tromtinden, samt nye benker prioriteres. Styret ved Tromvik Utviklingslag 

søker 150 000 fra Gjensidigestiftelsen.  

 

6. Legge til rette for matlagingskurs.  

Vedtak: 

Jorunn Johansen og Ragnhild Kristiansen leder organiseringen rundt og ved kurset. Styret ved Tromvik 

Utviklingslag fastsetter økonomisk ramme for kurset til maks 8 000 kroner. Bindende påmelding 1 

måned i forveien.  

 

 

Punkt 7-11 av arbeidsplan gjennomgås ved neste møte: 

7. Bearbeide plan for beredskap, og kvalitetssikre at samspillet mellom AMK og ulike instanser i 

Tromvik fungerer.  

8. Følge opp mobildekning i Rekvik og DAB-dekning. Nedsette arbeidsgruppe for mobildekning og DAB i 

Rekvik, Sessøyfjorden, Grøtfjorden, Tromvik og omegn.  

9. Legge til rette for IKT kurs.  

10. Kommunalt kloakkanlegg for Tromvik på linje med Grøtfjord må følges opp. I tilfelle kloakkledning 

legges, bør vannledning legges samtidig.  

11. Fasiliteter for blant annet toaletter i tilknytning til turisme må legges til rette for.  

 

Arbeidsplan enstemmig vedatt. 

 

 

 

 

ST 15/2019  Utvalg for havneutbygging og Kystverkets handlingsplan 

 

Innkalt til denne saken: 

Navn   Funksjon Organisasjon  Merknad 

Roar Robertsen.  Leder  Tromvik fiskarlag 

Mari-Ann Johansen Sekretær Tromvik fiskarlag 

Håkon Robertsen Nestleder Tromvik fiskarlag 

Erling Robertsen Leder  Tromvik fiskebruk 

 

 

Bakgrunn: 

Alle statlige fiskerhavner skal overføres til regional forvaltning med ikrafttredelse 1.1.2020. I forbindelse 

med dette skal alle statlige fiskerihavner kartlegges. Kriterier for at ei fiskerihavn skal oppfylle disse 

kravene er blant annet: 

- Har fysiske anlegg  

- Antall fiskere på blad A og blad B som sogner til ei havn 
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- Næringsrelatert fiskeriaktivitet 

 

Tromvik Fiskarlag opplyser at de melder inn kriteriene for Tromvik til Fiskarlaget Nord. Dette 

oversendes deretter til Fiskeridirektoratet.  

 

Formålet med ad hoc utvalget er å påse at de opprinnelige planene for investeringstiltak i forbindelse 

med Kystverkets handlingsplan arbeides videre med av de rette instansene, og ikke blir forskyvet som 

følge av regionaliseringen av statlig forvaltning. For Tromvik gjelder dette bygging av ny mollo som skal 

skjerme fiskemottaket for tungsjø, samt forlengelse av eksisterende mollo.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret ved Tromvik Utviklingslag nedsetter et utvalg bestående av Mari-Ann Johansen og Håkon 

Robertsen. Utvalget gis mandat til å jobbe med overnevnte formål. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

ST 16/2018  Programforslag Tromsø Høyre 

 

Forslag til vedtak: 

Styret ved Tromvik Utviklingslag ønsker at det tilrettelegges for toalettfasiliteter, utfartsparkering og 

annen øvrige tiltak for turismen. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Referat- og orienteringssaker 

 

ST 17/2018  Referat fra møte med partigruppene, Samferdsels- og miljøkomiteen, og Fylkestinget 

 

Vedtaket fra fylkestingets samling i mars lyder slikt: 

Fylkestinget viser til forprosjekt fylkesveg 57, Grøtfjorden skredsikring og framkommelighet fra 2015, 

samt innspill i høringene til handlingsplanen. 

Fylkestinget vedtar at det så raskt som mulig gjennomføres mindre tiltak for å bedre framkommeligheten 

på vegstrekningen. Det viktigste tiltaket som prioriteres er fjerning av bergnabb på strekningen som vil 

gi bedre framkommelighet. 

Finansiering av nevnte tiltak vurdert til inntil 20 millioner, forutsettes gjort i forbindelse med 

fylkestingets behandling av regnskap 2017. 

Fylkesråden bes snarest utrede mulighet for massedeponi, slik at disse kan brukes i fremtidig 

fjordkryssing. Planlegging av deponi skal ikke forsinke utbedringstiltak. 

 

Paula Lindrupsen er positiv til at overskuddsmasser kan deponeres på vestre side av Grøtfjordvågen hvor 

hun er grunneier.  
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ST 18/2018  Årsmøte Hovedstyret for Utviklingslagene 

 

- Kvaløyvågen utviklingslag fremmet forslag om å avholde årsmøtet på én dag. Tromvik stemte for 

forslaget. Forslaget falt mot en stemme. 

- Tromvik bemerket at årsmelding måtte justeres. Forslag ble enstemmig vedtatt.  

- Tromvik Utviklingslag fremmet forslag om å nedsette et arbeidsutvalg for Kystverkets 

handlingsplan. Utvalget skal bestå av de utviklingslag som er berørt av planen. Enstemmig 

vedtatt som en del av Hovedstyrets arbeidsplan. 

 

 

 

 

ST 19/2018 Beredskapsplan Tromvik 

 

Hjemmetjenesten har ytret at de ikke vil kjøre strekningen FV57 når det er rasfare. Leikny Bakke Lie, 

beredskapsansvarlig i Tromsø kommune, ble orientert om saken. Når det gjelder medisinering av 

hjemmeværende pasienter har Tromvik utviklingslag gitt beskjed at det må foreligge løsninger på dette 

området dersom veien skulle bli stengt.  

 

 

 

 

 

Innstilling til vedtak angående referat- og orienteringssakene: 

Styret ved Tromvik Utviklingslag tar referat- og orienteringssakene til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

ST 20/2018  Eventuelt  

 

Ingen saker ble meldt. 

 

 

 

 

 

Tromvik, 21.03.2018 

 
Anne-Birgitte Fyhn (s.) 

Styreleder 
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