
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: 1. etg., Kommunehuset
Dato: 06.05.2009
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Burfjord 27.04.09

John Helland
ordfører







Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/4188 -3

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 14.04.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/15 Kvænangen Formannskap 06.05.2009

Flytebrygge på Spildra -  søknad om kommunalt driftstilskudd

Vedlegg
1 Søknad om kommunalt driftstilskudd, flytebrygge på Spildra

Rådmannens innstilling

Dunvik Småbåtforening BA innvilges kr.5.000 pr. år til drift og vedlikehold av flytebrygge på 
Spildra.  Beløpet belastes ny post 1.76--.360.---- Flytebrygge Spildra ved tilsvarende overføring 
fra posten reservert til tilleggsbevilgninger.

Saksopplysninger

Det vises til søknad fra Dunvik Småbåtforening BA om et årlig tilskudd på kr.5000 til drift og 
vedlikehold av flytebrygga i det de viser til tilsvarende bevilgning til flytebrygger på 
Sørstraumen og Alteidet.

Vurdering

Som anført i søknaden er flytebrygga på Spildra bygd med større personlig kapitalinvesteringer 
og mer dugnadsarbeid enn hva tilfellet er på Sørstraumen og på Alteidet.  I tillegg blir den også 
brukt av næringsdrivende, (turisme og fiske).  Det vil derfor ikke være urimelig at kommunen 
også her gir et årlig tilskudd til drift og vedlikehold på lik linje med flytebryggene på 
Sørstraumen og på Alteidet.  



Dunvik Småbåtforening BA
9185 S ildra Konto: 4740 12 50014

Kvænangen kommune,
Formannskapskontoret,
9161 Burfjord.

SØKNAD OM KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD, FLYTEBRYGGE-PÅ SP

Dunvik småbåtforening ble etablert for tre år siden, og med slik finansiering:
Samisk utviklingsfond kr 60.000
Kvænangen kommune 35.000
Egenkapital 53.204
Eget arbeid/egne materialer " 64.000
Banklån " 104.433
Sum kr 316.637

For Dunvik Småbåtforening

Jan Isaksen
sekretær

Dato: 25.03.2009.

DRA

Bakgrunn
Det vises til at Kvænangen kommune bevilget kr 5.000,- til drift og vedlikehold av
flytebrygger på Sørstraumen og Alteidet. Tildelingene begrunnes delvis som en kompensasjon
for at de to stedene ikke lenger har almenningskai. Det antas likevel at hovedformålet med
flytebryggene på Sørstraumen og Alteidet er å legge tilrette for bruk av småbåter, gjerne til
fritidsformål.
På Spildra har vi fremdeles et kaianlegg, men denne reserveres til anløp av rutebåten, samt til
levering av fisk til fiskemottaket, og kan følgelig ikke dekke småbåtforeninges behov.
Antall andelshavere i flytebrygga i Dunvik er pr. dato ti. Tre liggeplasser brukes til småbåter
som inngår i næringsdrift rettet mot turisme, og to andre brukes av mantallsførte fiskere.

Etter det en kjenner til, ligger det antakelig både mer egenarbeid og større personlige
kapitalinvesteringer i anlegget på Spildra enn tilfellet er på de to andre stedene.

Søknad
Ut fra de ovenstående opplysninger og begrunnelser søker Dunvik småbåtforening om et årlig
kommunalt tilskudd, stort kr 5.000, til drift- og vedlikeholdsutgifter av småbåthavna på
Spildra.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/3776 -1

Arkiv: 530

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/16 Kvænangen Formannskap 06.05.2009
2009/20 Kvænangen Formannskap 18.05.2009

Godkjenning av ny avtale med brannkorpset

Rådmannens innstilling

Endringer i avtale framforhandlet 18.03.09 om godtgjøring til brannkorpset godkjennes. 
Merkostnadene på kr 90 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokoll etter forhandlingsmøte med representanter fra brannkorpset den 
18.03.09. Vi måtte ta en gjennomgang av brannavtalen fordi deler av innholdet måtte justeres 
pga at ”kartet ikke lenger stemte med terrenget”. Kurante endringer som ikke medførte økte 
kostnader ble justert direkte i avtalen. De momentene som ville medføre økte kostnader tok vi 
en forhandlingsrunde på. 

Det mest kostnadskrevende punktet er godgjøring for bærer av personsøker. Denne var kr 
15 696 pr år før forhandlinger, og vi kom fram til enighet om ny sats på kr 20 000 pr år. Dette 
medfører økte utgifter på ca kr 73 000. De øvrige momentene medfører mindre utgifter, men 
økonomien i dem er avhengig av antall utrykninger. På et normalår må man regne med at disse 
endringene totalt sett (inkludert godgjøring for bærer av personsøker) medfører økter årlige 
driftsutgifter på ca kr 90 000.

Vurdering

Ut fra administrativ ledelses vurdering er dette en grei avtale. Når det gjelder godgjøring for 
bærer av personsøker så ligger vi ca midt på treet i Nord-Troms der de andre kommunene som 
har hatt ferske oppjusteringer varierer fra 16 000 til 24 000 pr år. De øvrige justeringene er 
kurante og vi anbefaler at denne avtalen godkjennes.  



PROTOKOLL
FORHANDLINGER OM REVIDERING AV BRANNAVTALEN

Forhandlingene ble gjennomført på kommunehuset den 18.03.09.

Følgende møtte: Liv W Smith, Bjørn Ellefsæter, Terje Soleng, Nils Arnold Nilsen og Svein 
Bogstrand.

Det ble enighet om følgende momenter:

1. Godtgjøring for personsøker. Ny sats på kr 20 000 pr år med virkning fra 01.01.09. Det 
foretas årlig regulering med den generelle lønnsutviklingen innen det kommunale avtale-
området (KS-området) med virkning pr 1/5 hvert år. Første regulering foretas i 2010.

2. Bilgodtgjøring. Ved bruk av egen bil ved utrykning gis det km-godtgjøring etter Statens 
satser + kr 500 til rengjøring av bilen etter bruk. Iverksettes fra 01.05.09.  

3. Timebetaling/overtidsbetaling ved utrykning utenfor hjemmevakt. Viser til SFS 2404 
pkt 3.5.3. Det skal være likebehandling mellom de som er ansatt i kommunen (de får 
overtidsbetaling grunnet at de allerede har jobbet "full dag") og ansatte i det private.
Iverksettes fra 01.05.09.

4. Grunnlønn brannkonstabler. Brannmenn likestilles med alle andre kommunalt ansatte 
mtp lokale forhandlinger. De må levere krav via fagforening på lik linje med andre 
arbeidstakere, eller få til en ordning med en av fagforeningene som fremmer krav på deres 
vegne.

5. Stillingsstørrelse brannkonstabler. Det kan være inntil 10 røykdykkere i brannkorpset og 
de får en stillingsstørrelse på 1,69 % pga at det i tillegg til de 6 årlige øvelsene som ligger 
inne kommer 3 til (røykdykking, hjertestarter og helsesjekk). Resten får en stillings-
størrelse på 1,33 % pga at det i tillegg til de 6 årlige øvelsene som ligger inne kommer 2 til 
(hjertestarter og helsesjekk). Avlønningen skal være pensjonsgivende i KLP. Iverksettes 
fra 01.01.09.

Med forbehold om formannskapets godkjenning.

Burfjord, den 18.03.09.

 Liv W Smith  Nils A Nilsen
 Rådmann Fungerende brannsjef



AVTALE OM AVLØNNING AV BRANNPERSONELL 
I KVÆNANGEN KOMMUNE

Godkjent av forhandlingsutvalget den 23.09.99 iht. fullmakt, senere revidert 01.10.01, 22.11.04, 24.05.05 og xx.xx.09.

1. Generelle bestemmelser.

Viser til særavtale om branntjenesten, SFS 2404. Stillingsstørrelsen beregnes etter gjennomsnitt for en periode på 
ett år. Hjemmevakt og utrykninger tas ikke med i beregningen. Det inngås derfor timebaserte avtaler. Beregning av 
uketimetall. Vi legger oss på 1950 timer pr år (37,5 timers uke). Vi bruker dette timetallet fordi det er mest praktisk 
av hensyn til avlønningen i og med at den brukes i all annen timeberegning (unntatt turnus). Denne satsen er bedre 
enn det avtalen legger opp til. Arbeid utenom ordinær arbeidstid skjer iht. Hovedtariffavtalen og SFS 2404.

2. Personellet.

Kvænangen kommune har følgende stillinger som avlønnes som befal: 
v Brannsjef, SKO 7451, avlønningen følger lønnstillegg gitt ordinære forhandlinger etter HTA.
v Varabrannsjef, SKO 7003, avlønningen følger lønnstillegg gitt ordinære forhandlinger etter HTA.
v Overbrannmester, SKO 7003, avlønningen følger lønnstillegg gitt i hovedstillingen. 
v Brannmester, SKO 7003, gis minimum årslønn på kr 23 000 over brannkonstabel fra 01.01.05.
v Brannformann, SKO 7003, gis minimum årslønn på kr 15 000 over brannkonstabel fra 01.01.05.
Brannbefalet skal avlønnes i samme lønn som hovedstillingen dersom denne er høyere avlønnet.

v Røykdykker, SKO 7237 (brannkonstabel I) gis minimum årslønn på kr 7000 over brannkonstabel.
v Brannkonstabel, SKO 7237 etter HTA’s bestemmelser (pt. fagarbeidernivå).

Stillingsstørrelse: Det inngås timebaserte arbeidsavtaler som forutsetter pliktig oppmøte ved øvelser og 
utrykninger, forutsatt at de befinner seg i dekningsområde og ikke er indisponert, jfr. stillingsbeskrivelse. Dette 
gjelder for alle stillinger. Det kan være inntil 10 røykdykkere i brannkorpset og de får en stillingsstørrelse på 1,69 
% pga at det i tillegg til de 6 årlige øvelsene som ligger inne kommer 3 til (røykdykking, hjertestarter og 
helsesjekk). Resten får en stillingsstørrelse på 1,33 % pga at det i tillegg til de 6 årlige øvelsene som ligger inne 
kommer 2 til (hjertestarter og helsesjekk). Avlønningen skal være pensjonsgivende i KLP. Iverksettes fra 01.01.09

3. Godtgjøringer.

Timegodtgjøring. Viser til SFS 2404, Hovedtariffavtalen og KS B-rundskriv 4/98. Timegodtgjøring følger årslønn 
jfr. pkt 2 og beregnes etter 37,5 timers uke.

Overtidsbetaling ved utrykning utenfor hjemmevakt. Viser til SFS 2404 pkt 3.5.3. Det skal være likebehandling 
mellom de som er ansatt i kommunen (de får overtidsbetaling grunnet at de allerede har jobbet "full dag") og 
ansatte i det private. Iverksettes fra 01.05.09.

Bilgodtgjøring. Ved bruk av egen bil ved utrykning gis det km-godtgjøring etter Statens satser + kr 500 til 
rengjøring av bilen etter bruk. Iverksettes fra 01.05.09

Oppgjør for hjemmevakt. Viser til SFS 2404, KS B-rundskriv 4/98 og forhandlingsprotokoll datert 23.09.99.

For befal som har tjeneste i brannvesenet (både de som har- og ikke har denne stillingen som del av 
hovedstilling i kommunen):
1. Vaktene legges i arbeidstiden.
2. Godtgjøringen for vaktene skjer slik:

a) Vaktene skal fortrinnsvis utbetales, men de kan avspaseres etter avtale med rådmannen.
b) Utrykning og øvelser inngår ikke i vaktgodtgjørelsen for vakthavende befal.

3. Godtgjørelsen beregnes slik:
a) Timeberegning: (24 t x 1/5), gir 26,1 times uke x timelønn (etter 37,5 timers uke).
b) Ubekvemstillegg: Lørdags- og søndagstillegg HTA (gjeldende sats x 48 t x 1/5). Evt. helligdagstillegg, 

jfr HTA.
c) Hvert vaktdøgn godtgjøres med kr 150. En vaktuke beregnes som 10 vaktdøgn.
d) Timeberegningen må utvides med 7,5 timer pr uke (37,5 t x 1/5) for befal som har sin hovedstilling utenfor 

kommunen (gir til sammen 33,6 t/u).

4. Godtgjøring for bæring av personsøker.

Kr 20 000 pr år med virkning fra 01.01.09. Det foretas årlig regulering med den generelle lønnsutviklingen innen 
det kommunale avtaleområdet (KS-området) med virkning pr 1/5 hvert år. Første regulering foretas i 2010.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/4432 -2

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen

Dato:                 06.04.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/18 Kvænangen Formannskap 06.05.2009

Søknad om støtte til bokutgivelse om rekefisket og rekeindustriens historie i 
Nord Troms

Vedlegg
1 Søknad
2 Vedlegg til søknad

Rådmannens innstilling

Formannskapet bes se på muligheter til å dekke søknadssum på kr. 20.000,- eller deler av 
søknadssum,  til dette bokprosjektet.

Saksopplysninger

Forfatterne Bjørn-Petter Finstad og Nils H. Alm har i samarbeid med Nord-Troms Museum 
planlagt å utgi en bok om rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord-Troms. Boka, som vil 
bli på rundt 200 sider, er planlagt utgitt høsten -09, og vil trykkes med god kvalitet. 
Bokprosjektet har et regionalt lokalhistorisk utgangspunkt som strekker seg fra en beskrivelse av 
det tidlige rekefisket og rekeindustrien i Nord-Lenangen og Lyngen via Skjervøy og Havnnes i 
Nordreisa til Reinfjord i Kvænangen. Søkelys vil være på en hittil ubeskrevet del av nordnorsk 
fiskerihistorie der Nord-Troms regionen har spilt en særskilt rolle. Det pekes også på mulige 
veier videre for å utnytte rekeressursen og den kompetansen som er i vår region.
Aktuelle bilder fra museets billedsamling vil bli brukt og den fiskerihistoriske profilen til 
museet kan styrkes og at fiskerihistoriske utstillinger kan lages i tilknytning til bokutgivelsen.
I avtalen mellom Nord-Troms Museum og forfatterne er det avklart at et eventuelt overskudd av 
utgivelsen skal avsettes til et fond for videre satsing på fiskerihistoriske prosjekter og bøker fra 
Nord-Troms regionen.



Vurdering

Denne boka vil kunne brukes i undervisningssammenheng, og den vil også kunne brukes som 
gavebok av de berørte kommuner, bedrifter og organisasjoner. 
Boka vil få et eget kapittel som vil omhandle Reinfjord, med undertittelen ”Det umulige er 
mulig! – Hvordan kunne ei veiløs bygd etablere moderne rekeindustri? Gjenreisning og 
rekefiske fra 1959/60, Lars Sletten, ei dårlig havn, men vekst og optimisme, tredobling av 
folketallet, en lokal rekeflåte etableres, rekefelt i Kvænangen.”
Dette vil sette fokus på den nære historien om den viktige industrien som ble drevet i Reinfjord, 
men som nå dessverre ikke er lenger. Det er viktig å få denne virksomheten dokumentert og 
fortalt til både det nåværende samfunn og til den oppvoksende slekt.  
Formannskapet bes å se på muligheter til å finansiere deler av dette prosjektet. Det søkes om kr. 
20.000,-, men om ikke Kvænangen kommune har midler til å imøtekomme hele summen, så kan 
sikkert en liten økonomisk støtte også kunne være til stor hjelp.



Nord Troms Museum

v/bestyrer Nina Einevoll

Bjørklysvingen 13

9152 Sørkjosen

Til

Kvænangen kommune

9061 Burfjord

Skjervøy den 25.03.09

Søknad om støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i
Nord Troms

NTRM i samarbeid med forfatterne søker med dette Kvænangen kommune om kr 20 000 i
støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord Troms . Viser til
næringsfondets prioritering av kompetanseutviklingsprosjekt i kommunen.

Nils H. Alm , ass.rektor og avd.leder ved Skjervøy videregående skole og førsteamanuensis i
fiskerihistorie ved Universitetet i Tromsø, Bjørn-Petter Finstad, har i lengre tid jobbet med å
samle bilder, kartlegge, beskrive og analysere historien om rekefisket og rekeindustrien i
Nord-Troms. Samtidig har man satt dette fisket inn i en nord-norsk, nasjonal og internasjonal
sammenheng.

Forfatterne og Nord-Troms Museum har inngått en avtale om utgivelse av en bok om dette
emnet. Boka er planlagt utgitt høsten 09.

Bokprosjektet har et regionalt lokalhistorisk utgangspunkt som strekker seg fra en
beskrivelse av det tidlige rekefisket og rekeindustrien Nord-Lenangen og Lyngen via Skjervøy
og Havnnes i Nordreisa til Reinfjord i Kyænangen.

Dette bokprosjektet vil sette søkelys på en hittil ubeskrevet del av nord norsk fiskerihistorie
der Nord-Troms som region har spilt en særskilt rolle. Det pekes også på mulige veier videre
for å utnytte rekeressursen og den kompetansen som er i vår region.

Nord-Troms Museum tror denne bokutgivelsen kan få interessante lokale ringvirkninger
blant annet ved at aktuelle bilder fra museets bildesamling vil bli brukt, at den
fiskerihistoriske profilen til museet kan styrkes og at fiskerihistoriske utstillinger kan lages i
tilknytning til bokutgivelsen.



Boka vil bli på rundt 200 sider med mange illustrasjonerog bilder, og den skal trykkes med
god kvalitet. Vi tror og håper at boka kan brukes som ei spennende gavebok av berørte
kommuner, bedrifter og organisasjoner. I tillegg er det en målsetning at boka skal kunne
brukes i undervisningssammenheng.

I avtalen mellom NTRM og forfatterne er det avklart at et eventuelt overskudd av utgivelsen
skal avsettes til et fond for videre satsing på fiskerihistoriske prosjekter og bøker fra Nord-
Troms- regionen.

Vedlagt følger en foreløpig innholdsbeskrivelse med kapitteloversikt. Det tas forbehold om
at endringer kan bli gjort før endelig trykking. Vedlagt følger også et budsjettforslag basert
på et tilbud fra Lundblad Media AS som NTRM har samarbeidet med om tidligere
bokutgivelser.

Vi håper dette er et interessant prosjekt som det er aktuelt for dere å gi støtte til slik at det
kan realiseres i år.

Med venrilig hilsen

Nils H. Alm, repr for forfatterne

Nina Einevoll , bestyrer NTRM

Vedlegg:

1. Innholdsoversikt
2. Budsjettforslag
3. Kort om forfatterne med CV til Bjørn Petter Finstad



Utkast til kapitteloversikt for historien om rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms

Arbeidstittel

Le efic e og rekeindustri i Nord-Troms

Dette bokprosjektet vil sette søkelys på en hittil ukjent del av nord norsk

fiskerihistorie der Nord-Troms som region har spilt en særskilt rolle.

I boka går vi til bake til griindertida før og etter 2.verdenskrig og fram til

sammenbruddet for rekeindustrien ved årtusenskiftet. Rekemiljøene i

Lyngen, Skjervøy, Nordreisa og Ytre Kvænangen er sentrale, men

havrekefisket helt opp til Svalbard er også med.

Forord

1. Introduksjon

Spørsmål, tema og en introduksjon til Nord Troms som region.

2. En reportasje fra fjordrekefiske på "Reisa"

Vi er med en klassisk reketråler fra 60 tallet —"Vikabuen " — sammen med Jarle

Mollan som har fisket reke sammenhengende fra 50 tallet helt til i dag

3. Om rekefiskets historie i Norge

Om Johan Hjort og fiskeriforskning, om hvordan dette fisket brer seg fra Oslofjorden

og nordover til Troms og Barentshavet

4. Oppstart etter 2.verdenskrig i Troms

Rekefiske raskt i gang etter krigen, hermetikk, ferskeksport med hurtigruta.

5. Pionerene i Nord- Lenangen

Hvorfor og hvordan kunne denne bygda få vekst og velstand mens andre distrikt

opplevde fraflytting og tilbakegang ? Om bygda Nord Lenangen , omlegging til



rekefiske, prøving og feiling, en rekeflåte ingen andre bygder kunne vise maken til,

fra fattig bygd til velstand og industrireising, nabobygda Lenangsøyra

6. Skjervøy - et rekesenter vokser fram

Rekefiske som drivkraft i utviklinga i tettstedet ?

Om den flytende rekefabrikken, rekefiskere fra Møre, Trøndelag, Tromsø og Lenvik

får Skjervøy som base, kraftig vekst i tjenester til fiskeflåten, ungjenter søker seg til

jobb i rekeindustrien, K.Renø satser på reker, rekefiskerne organiserer seg, strid om

rekefiske, Finotro, Nikkeby

7. Reinfjord- det umulige er mulig!

Hvordan kunne ei veiløs bygd etablere moderne rekeindustri?

Gjenreisning og rekefiske fra 1959/60, Lars Sletten, ei dårlig havn, men vekst og

optimisme , tredobling av folketallet, en lokal rekeflåte etableres, rekefelt i

Kvænangen...

8. Rundt Lyngenfjorden

Oppstart av rekeproduksjon på Havnnes og på Lyngseidet, rekefiskere fra Sørreisa,

Lenvik, Kåfjord, Lyngen og Møre.

9. Storindustrifasen.

Industrien får pillemaskiner og den manuelle rekepellinga forsvinner gradvis, den

produserte rekemengden mangedobles. Fokus på teknologi, forskning og kapital.

10. Fra lokalt fjordfiske til arktisk havfiske etter reker

Andre krav til fiskefartøy, nye flåtegrupper med i fisket, konsesjonsdebatter, farefullt

fiske, drama og forlis, skillerist og begrensninger i fjordfisket

11. Storhetstid, avvikling og sammenbrudd

Ny produksjon, nye produkt, overetablering og subsidiering, topp på 80 tallet

Overkapasitet, vanskelig verdensmarked, oljepris og konkurranse, oppdrett, lave

lønninger i utlandet.

12. Avslutning — eller ny framtid  ?

Ny bruk av rekeressursen, nisjeproduksjon, annen drift på havet ? Hvordan er det i

rekefisker og rekeindustrimiljøene i Skjervøy, Reinfjord og Nord-

Lenangen/Lenangsøyra — hva med dem i ny tid ?

Etterord



Ved  legg 2

Budsjett "Rekeiske og rekeindi9st1 i Nord -
Troms"
Utgangspunktet er et opplag på 1500 bøker.

Utgifter:

Diverse driftsutgifter

(Reiser, materiell, kopi, data, korrektur m.m ) kr 40 000,-

Forfatterhonorar* kr 100 000,-

Trykking (Tilbud fra Lundblad grafiske) kr 155 000,-

Reklame —distribusbn sal kr 30 000

SUM kr 325000 -

Inntekter:

Salgsinntekter fra forlag(NTRM) kr 200 000

Diverse tilskudd

Kommuner bedrifter institusbner kr 125 000

SUM kr 325 000

* Forfatterne lar skriving og arbeidet med å hente stoff/bilder i utgangspunktet være
egenkapital. Etter nærmere avtale med NTRM vil forfatterne få honorar i henhold til Norsk
faglitterær forfatter- og oversetterforeninglag.

*Videre vil et eventuelt overskudd avsettes til fond for utgivelse av annen fiskerihistorisk
litteratur eller prosjekt om Nord Troms regionen..
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Vedlegg 3

Kort om forfatterne:

Bjørn-Petter Finstad er førsteamanuensis i fiskerihistorie ved Universitetet i
Tromsø/Fiskerihøgskolen og i en årrekke jobbet med og skrevet om fiskeindustrien
i Nord Norge. Han er dr.art i historie og doktorgradsavhandlingen omhandlet
Finnmark og Nord-Troms fiskeindustri (Finotro). Vedlagt følger CV med oversikt over
hans fiskerihistoriske arbeid.

Nils H. Alm, er ass.rektor og avdelingsleder ved Skjervøy videregående skole. I
avdelingslederjobben har han hatt ansvar for fiskerifagene ved skolen. I tillegg har
han deltatt som prosjektleder i en rekke fiskerirelaterte prosjekt som har gitt en
viktig kontaktflate til folk og organisasjoner i fiskerinæringa.



CV

Bjørn-Petter Finstad

Date of birth: June 22, 1964.

MA in history (cand. philol), University of Tromsø, 1993.

Researcher at Norut Northern Research Institute, Tromsø, from November, 2001.
Senior Researcher from November, 2005.

From June 2006 onwards: Associate Professor at Norwegian College of Fishery Science,
University of Tromsø. Lecturing in fishery history and economic history.

Ph.D. (dr. art.), November 2005. Dissertation at Departement of History, University of Tromsø
with a thesis about the history of the state-owned fishing industry of North Norway from
c.1930-1990 (Norwegian title of the thesis:  Finotro. Statseid fiskeindustri i Finnmark og Nord-
Troms —fra plan til avvikling).

Research field: The history of the North Norwegian fishing industry (especially during the
Second World War and after 1945) with emphasize on economic, political and technological
aspects, modern arctic history (fishing, sealing and whaling in the Arctic), and the history of the
biotechnological industrial clusters in North Norway.

List of Publications

Ph.D.-thesis
Finotro. Statseid fiskeindustri i Finnmark og Nord-Troms — fra plan til avvikling,  avhandling til dr.
art.-graden, Institutt for historie, Universitetet i Tromsø, 2005 (date of dissertation November 3.,
2005). (Title in English:  Finotro. State-Owned Fish Processing Industry in the Counties of Troms and
Finnmark — from plan to liquidation).

MA -thesis
Fiskerincerin en i Finnmark under okku asonen  hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i
Tromsø, 1993 (title in English:  The Fishieries and the Fishing Industry of Finnmark during the
German Occupation).

Publications in International Journals
The Frozen Fillet: The Fish that Chan ed North Norwa ?  International Journal o Maritime Histot
Vol. XVI No. 1 June 2004.

Publications in Norwegian Journals
— sammen med Pål Christensen: Regionale forskjeller mellom nord og vest i norske flskerier. En
kritisk kommentar til Karl Egil Johansen, i  Heimen,  bd. 35, 1998.

— sammen med Gerd Johanne Valen: "De kom fra nesten alle himmelstrøk", i  Ottar,  Tromsø museum—
Universitetsmuseet, Vol. 4, 2002.
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Book Chapters, Publications, and Proceedings
Musikforeningen - en institusjon i Lillehammer, i  Fåberg og Lillehammer. Årbok for Fåberg
historielag,  Lillehammer 1987.

Finnmark Fiskarlags arkiv på Nordkappmuseet, i  Årbok for Nordkapp 1992,  Honningsvåg 1992.

Høkker og vekker - møte med en tørrfiskvraker, i  Årbok for Nordkapp 1992,  Honningsvåg 1992.

Om tro og trål, torskefilet og tørrfisk. Fiskeripolitisk drøm og virkelighet i Finnmark i etterkrigsårene,
i Bjørn-Petter Finstad, Lars Ivar Hansen, Henry Minde, Einar Niemi & Hallvard Tjelmeland (eds.):
Stat, religion, etnisitet,  Senter for samiske studier/Centre for Såmi studies, Vol. 4, Universitetet i
Tromsø, 1997.

Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms, i Reidun Mellem:  Så jaga dem oss fra heiman
våres,  Orkana, Stamsund 1998.

Modernizing the Fishing: Regional Fisheries Policy in Northern Norway, 1945-1970, in Poul Holm &
David J. Starkey (eds.): North Atlantic Fisheries. Markets and Modemisation,  Studia Atlantica,  Vol. 2,
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 1998.

Hanna Army from the Ukraine - a pioneer in the fishing industry of northern Norway, i Siri Gerrard &
Randi Rønning Balsvik (eds.):  Global Coasts: Life changes, gender challenges,  Kvinnforsk
Occational Papers, Vol. 2, University of Tromsø, 1999.

Arbeiderpartiet og den statseide fiskeindustrien i Finnmark og Nord-Troms, i Gudmund Moren (red.):
Historikerens rolle i samfunnet. Rapport etter Historiedager 99,  rapport 45/1999, Høgskolen i
Lillehammer, 1999.

Freezing Technology in the Norwegian Fish Processing Industry, 1930-1960, in Poul Holm & David J.
Starkey (eds.): Technological Change in the North Atlantic Fisheries,  Studia Atlantica,  Vol. 3, Fiskeri-
og Søfartsmuseet, Esbjerg 1999.

Dem gjorde jo akkurat som dem ville med oss! - Amulf Amundsen i Hallvika, i  Ultima Thule,  nr. 14,
Årbok for Måsøy historielag, Havøysund 1999.

-sammen med Anders Haaland & Vera Schwach: Innledning, i Bjørn-Petter Finstad, Anders Haaland
& Vera Schwach (red.): "...  en af Landets betydeligste Næringsveie".  Fiskenettet - nettverk i
fiskerihistorie. Rapport fra et fiskerihistorisk seminar, Norges Fiskerimuseum, Bergen, 2.-3. november
1998. Universitet i Tromsø, 2000.

Kommentarer til Trygve Solhaug  De norske fiskeriers historie, 1815-1880,  i Bjøm-Petter Finstad,
Anders Haaland & Vera Schwach (red.): "...  en af Landets betydeligste Næringsveie".  Fiskenettet -
nettverk i fiskerihistorie. Rapport fra et fiskerihistorisk seminar, Norges Fiskerimuseum, Bergen, 2.-3.
november 1998. Universitetet i Tromsø, 2000.

Hovedavtalens far og EF-kampens taper: Magnus Andersen, i Thorvald Tande jr. (red.):  Uriaspost ved
kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004,  Eidsvoll 2003.

Snurperederen som skiftet parti: Trygve Olsen, i Thorvald Tande jr. (red.):  Uriaspost ved kongens
bord. Norske fiskeriministre 1946-2004,  Eidsvoll 2003.

En fiskeripolitisk parentes: Eivind Reiten, i Thorvald Tande jr. (red.):  Uriaspost ved kongens bord.
Norske fiskeriministre 1946-2004,  Eidsvoll 2003.
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Fiskeriministeren som stoppet fisket: Bjarne Mørk-Eidem, i Thorvald Tande jr. (red.):  Uriaspost ved
kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004,  Eidsvoll 2003.

-sammen med Åsa Elstad: Ein grådig fangstnasjon?, kapittel 7 i Einar-Arne Drivenes & Harald Dag
Jølle (red.):  Norsk polarhistorie,  bind 3: Rikdommene, Oslo 2004.

-sammen med Alf Håkon Hoel: En arktisk fiskeristormakt, kapittel 9, i Einar-Arne Drivenes & Harald
Dag Jølle (red.):  Norsk polarhistorie,  bind 3: Rikdommene, Oslo 2004.

Om Finotro på Skjervøy, i Gørill Nilsen (red.):  Kulturmøter i Nord-Troms,  Jubileumsbok for Nord-
Troms Museum 1978-2004, Sørkjosen 2004.

The Norwegian fisheries during the German occupation - change and continuity, i F.R. Loomeijer, P.J.
Moree, A. Poldervaart, R. Robinson, D.J. Starkey, A.P. van Vliet J.P. van de Voort (eds.): Fish,
War and Politics in the North Atlantic Fisheries, 1300 -  2003.Studia Atlantica 7 I Netwerk  15,
Vlaardingen / Den Haag, 2004.

Artikkel om Klaus Sunnanå, i  Norsk biografisk leksikon,  Oslo 2005.

Finotro 'ennom 35 år: Gedio-ent en esluk i distrikts olitikkens f eneste!  Norsk iskerinærin  nr. 10
2005.  

- bidragsyter til Ch. 7: A Greedy Hunting Nation? og Ch. 8: New Borders, New Frontiers, i Drivenes,
Einar-Arne and Jølle, Harald Dag (red.):  Into the Ice. The History of Norway and the Polar Regions,
Oslo 2006.

London-planens fiskeridel — hvordan ble den til?  Nordnorsk Magasin,  nr. 2, 2007.

Fiskekjøperne i Nord-Norge — Fra nessekonger til Røkke, i  Fiskerihistorisk Årbok 2006,  Museum Vest
— Norges Fiskerimuseum, Bergen 2007.

Fra moderne storvær til seinmoderne utkant — Kiberg 1945-2000, i Einar Niemi (red.):  Partisanbygda
Kiberg. Et fiskevær mellom øst og vest,  Vadsø 2007.

Book Reviews
Elendighet og historie. Bokanmeldelse av: Alf R. Jacobsen,  Fra brent jord til Klondyke. Historien om
Findus i Hammerfest og norsk fiskeripolitikks elendighet,  Universitetsforlaget 1996, i  Bladet Nordlys,
28.11.1996.

Book review: Poul Holm, David Starkey J6n Th. Thér (eds.): "The North Atlantic Fisheries, 1100-
1976. National Perspectives on a Common Resource", Studia Atlantica, Vol. 1, in  Acta Borealia,
1997.

Book review: Miriam Wright:  A Fishery for Modern Times. The State and the Industrialization of the
Newfoundland Fishery, 1934-1968,  The Canadian Social History Series, Ottawa 2001, in  Acta
Borealia,  No. 1, 2001.

Book review: David J. Starke Chris Reid & Neil Ashcroft eds. :  En land's Sea Fisheries. The
Commercial Sea Fisheries o En land and Wales since 1300.  London 2000, in  Acta Borealia,  No. I
2003.  

Book review: Morten Karnøe Sønderaard:  Teknolo isk udviklin i dansk iskeri 1945-2000,  Esb'er
2004 in  Scandinavian Economic Histor Review,  Vol. 55 No. 3, 2007.
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PS 2009/19 Referatsaker - delegerte vedtak



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangen Flerbrukshus AL 
v/Dagfinn Pedersen
9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 25/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/4283-1 U63 01.04.2009

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus AL den 08.04.09.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Kvænangen Flerbrukshus AL der de søker om skjenkebevilling til pub-kveld på 
Kvænangen Flerbrukshus den 08.04.09. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 
disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett 
slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere 
avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi 
gjør derfor slikt

Vedtak:

Kvænangen Flerbrukshus AL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til pub-kveld på Kvænangen Flerbrukshus den 08.04.09. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Dagfinn Pedersen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
kontorsjef

Kopi til Lensmannen.



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangen Flerbrukshus AL 
v/Dagfinn Pedersen
9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 26/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/4284-1 U63 01.04.2009

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 25.04.09.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Kvænangen Flerbrukshus AL der de søker om skjenkebevilling til pub-kveld på 
Kvænangen Flerbrukshus den 25.04.09. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 
disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett 
slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere 
avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi 
gjør derfor slikt

Vedtak:

Kvænangen Flerbrukshus AL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til pub-kveld på Kvænangen Flerbrukshus den 25.04.09. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Dagfinn Pedersen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
kontorsjef

Kopi til Lensmannen



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Badderen Bygdelag
v/ Inger-Brith Larsen
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 30/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/4930-2 U63 24.04.2009

Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen Grendehus den 09.05.09.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Badderen Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til pub-kveld på Badderen 
grendehus den 09.05.09. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor 
slikt

Vedtak:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til pub-kveld på Badderen grendehus den 09.05.09. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Kristine Salamonsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen.



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangen Flerbrukshus v/Dagfinn Pedersen
Burfjord
9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 23/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/4122-2 U63 27.03.2009

Skjenkebevilling til enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 03.04.09.

Saksutredning:

Viser til vedlagte søknad fra Kvænangen Flerbrukshus AL der de søker om skjenkebevilling til QUIZ-
PUB på Kvænangen Flerbrukshus den 03.04.09. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske 
plan. Ut fra disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere 
praksis ansett slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De 
har tidligere avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av 
nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Kvænangen Flerbrukshus AL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til QUIZ-PUB på Kvænangen Flerbrukshus den 03.04.09. 

Skjenketiden settes til kl 0100 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Tom-Hugo Pedersen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen.



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Stajord Bygdelag 
v/Unni Johansen
9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 24/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/4265-1 U63 31.03.2009

Skjenkebevilling, enkeltanledning Buktenes Handel den 11.04.09.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Stajord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til PUB-kveld på Buktenes 
Handel den 11.04.09. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-
steder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor 
slikt

Vedtak:

Stajord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for
enkeltanledning til PUB-kveld på Buktenes Handel den 11.04.09. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Øystein Mikkelsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
kontorsjef

Kopi til Lensmannen i Kvænangen og Nordreisa, 9151 STORSLETT.
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