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Høringsuttalelse fra FanasgietteguovIlu gilisearvi —Båteng og omegn
bygdelags årsmøte 24. april 2014 til endringer av forskrift 4. Februar 2011
nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Denne høringsuttalelsen omhandler §§ 6 og I l.

Fanasgietteguovllu gilisearvi —Båteng og omegn bygdelag er tilfreds med at
departementet på bakgrunn av erfaringene som er gjort så kort tid etter
etableringen av lokal forvalting av fisk og fisket i Tanavassdraget allerede nå vil
endre paragrafene som har forvoldt store problemer for lokalbefolkningen. Dette
gjelder først og fremst forskriftens § 6 og det leddet som omhandler adgangen til
å skifte ut medlemmer i valgperioden.

§ 6 - Departement foreslår en presisering av adgangen og foreslår nå:
Enkeltmedlemmer, og stedfortredere, kan skifies ut i.fUnksjonsperioden når det
kreligger særlige grunner. Med særlige grunner menes personlige fOrhold som
sykdom, Ilytting sterke.familiære hensyn og lignende, eller mangelfull
oppfolging av vervets oppgaver. Tanavassdragets liskciOrvalming avgjor om
særlige grunner foreligger.

På bakgrunn av erfaringene som er gjort så mener Fanasgietteguovllu gilisearvi
—Båteng og omegn bygdelag at presiseringen av særlige grunner er mangelfull.
Det er vel og bra at vedtektene gir adgang til utskifting av enkeltmedlemmer.
Formuleringen begrenser da en utskifting av ett eller toppen to medlemmer. En
eventuell mistillit fra de fiskeberettigede vil kunne rette seg mot ftere enn ett
enkeltmedlem.

Det såkalte Fellesmøte av fiskeberettigede er gitt retten til å velge majoriteten av
medlemmene i organet. Vi finner det urimelig at de samme fiskeberettigde ikke
gis mulighet til gjennom et ekstraordinært fellesmøte å skifte ut medlemmer de
selv har valgt med begrunnelsen mistillit. Dersom en majoritet av de
fiskeberettigede står bak en slik begrunnelse, så må også forskriften åpne en
mulighet for en utskifting av fiere enn ett eller to enkeltmedlemmer. En
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formulerin2 som ivaretar nettopp dette må inn i § 6 tredje ledd. Tredje ledd kan
derfor lyde:

Enkeltmedlemmer, og stedfirtredere. kan skifies ut i limksjonsperioden når det
. fOreligger særlige grunner. Med særlige grunner menes personlige fbrhold som
sykdom. flytting. sterke familicere hensyn og lignende, eller mangelfull
opplalging av vervets oppgaver. Begrunnet misfilfit fra en majoritet av de
fiskeberettigede mot ett eller flere av medlemmene valgt på Fellesmote kan
også være en særfig grunn. Tanavassdragetsliskfbrvaltning avgjor om særlige
grunner.foreligger. med unntak av hegrunnet mktilfit frenunet av majoriteten
av de fiskeberettigede. Dersom en slik situasjon oppstår skal Tanavassdragets
fiskeforvahning innkalle til fellesmote som avholder nodvendige valg.

§ 11 Inntekter ou oppgaver —her foreslås deler av driftsmidlene settes av til et
avsetningsfOnd. Her sies det også at Fondet kan også benyttes til ekstraordinære
filtak. FanasgietteguovIlu gilisearvi —Båteng og omegn bygdelag er enig i
dette, men ser behovet for at avsetningsfondet har enkle vedtekter som det
val2te styret kan forholde seg til. Fondets vedtekter vedtas av Fellesmøtet. Slik
det er formulert nå så vil styret ved hver søknadsrunde måtte delinere hva
ekstraordinære tiltak kan omfatte.
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