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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

1/16 Kommunestyret 27.01.2016 

 

Skjervøy Fiskeriutvikling - videre rettslig vurdering 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Etterforskning - Skjervøy Fiskeriutvikling AS 

2 Bekreftelse på anmeldt forhold 

3 Skjervøy Fiskeriutvikling AS - Vurdering av straffbare forhold 

 

Rådmannens innstilling 

Skjervøy Kommunestyre gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyre ber Statsadvokaten gjøre ei selvstendig vurdering av konkrete 

forhold rundt forvaltninga av Nergård-midlene gjennom Skjervøy Fiskeriutvikling. 

Kommunestyrevedtaket fra 21.10.15 uttrykker det slik: Kommunestyret ser svært 

alvorlig på opplysningene om et mulig brudd på bokføringslovgivningen, 

regnskapslovgivningen og merverdiavgiftslovgivningen, og ber ordfører eller rådmann 

om å oversende rapporten og øvrige dokumenter til påtalemyndigheten til videre 

etterforskning og til vurdering av eventuelt straffeansvar. 

2. Begrunnelse for at Skjervøy Kommunestyre ønsker Statsadvokatens vurdering er den 

samfunnsmessige belastninga saken har hatt for Skjervøy kommune. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til sak 52/15 i Skjervøy Kommunestyre fra 21.10.15. Resultat fra Komrev Nords 

rapport av Skjervøy Fiskeriutviklings forvaltning av Nergård-midlene ble da behandla, og 

innstillinga fra Kontrollutvalget, som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret, besto av tre 

deler. Bare første del av innstillinga er her relevant. Den hadde følgende ordlyd: 

 



Kommunestyret ser svært alvorlig på opplysningene om et mulig brudd på 

bokføringslovgivningen, regnskapslovgivningen og merverdiavgiftslovgivningen, og ber 

ordfører eller rådmann om å oversende rapporten og øvrige dokumenter til påtalemyndigheten 

til videre etterforskning og til vurdering av eventuelt straffeansvar. 

 

På bakgrunn av vedtaket sendte rådmannen 28.10.15 brev til Troms Politidistrikt v/Økoteamet, 

der det ble bedt om ei videre gransking av de nevnte forhold. Ordlyd i vedtak og rapporten fra 

Komrev Nord ble lagt ved, og det ble samtidig understreka at om det var behov for dokumenter, 

som var brukt som kilder i rapporten, kunne disse sendes på forespørsel.  

 

Sekretæren i Kontrollutvalget hadde oppsummert og gitt sine skriftlige vurderinger av innholdet 

i Komrev Nords rapport. Denne oppsummeringa ble ikke lagt ved, da Rådmannen vurderte dette 

å ikke være råmateriale i saken. Oppsummeringa, som ble lagt fram i Kontrollutvalget og i 

kommunestyret, bringer ingen nye fakta i saken. 

 

Skjervøy kommune mottok først en bekreftelse på anmeldt forhold. I ettertid ble det stilt 

spørsmål om hvilken status henvendelsen fra Skjervøy kommune hadde. I følge ordlyden i 

kommunestyrevedtaket skal rapporten "oversendes...til videre etterforskning og til vurdering av 

eventuelt straffeansvar". Formelt sett sier ikke vedtaket at saken skal anmeldes, men saken ble 

registrert som det. I følge Politiet hadde denne distinksjonen ingen betydning i forhold til den 

videre behandlinga og konklusjonen i saken.  

 

I brev fra Politiet datert 15.12.15. formidles ei beslutning om at det ikke skal iverksettes 

etterforskning i saken. Det gis samtidig informasjon om at det foreligger en tre ukers klagefrist, 

og at en eventuell klage må begrunnes. En søknad om utvida klagefrist til 31.01.16 ble deretter 

sendt til Statsadvokatene i Troms og Finnmark - denne ble innvilga. 

 

Fra flere stilles det spørsmål om Politiet har trukket konklusjon uten å ha fått tilstrekkelig 

dokumentasjon i saken, da oppsummering og vurdering i Kontrollutvalget ikke var sendt. 

Rådmannen ettersendte derfor denne og ba om at det "vurderes om dette dokumentet endrer 

Politiets konklusjon fra 15.12.15". Politijuristen har ikke hatt mulighet til å gi ei ny vurdering, 

men Rådmannen har tatt opp saken med politimester Sæverud. Sæverud påpeker på generelt 

grunnlag at bare nye fakta i saken vil kunne gi en annen konklusjon. Saksutredninga i 

Kontrollutvalget inneholder ingen nye fakta, og Rådmannen vurderer det derfor slik at Politiets 

konklusjon om at det ikke skal iverksettes etterforskning, står fast. 

 

Vurdering 

Handteringa av Nergård-midlene gjennom Skjervøy Fiskeriutvikling har skapt mye støy og 

mistillit i lokalsamfunnet, og saken har vakt en viss oppmerksomhet i media. Dette har vedvart 

over flere år, og saken har vært belastende for Skjervøy kommune. Rådmannen anbefaler derfor 

at Statsadvokaten gjøre ei selvstendig vurdering av saken i henhold til punkt tre i 

kommunestyrevedtaket. På den måten vil en være sikrere på at saken er blitt vurdert så grundig 

som mulig. 

 

 

 

 

 



 

Skjervøy kommune 

Skjervøy kommune 

 

 

 
   

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 - G Skoleveien 6  Orgnr:  

9189  SKJERVØY           
E-post:  

post@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto:  

 

Troms Politidistrikt v/Økoteamet 

 

9291 TROMSØ 

 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/936-11 6351/2015 217 28.10.2015 

 

Etterforskning - Skjervøy Fiskeriutvikling AS 

Skjervøy kommune ber herved om at Politiet v/Økoteamet foretar ei videre gransking av 

eventuelle straffbare forhold rundt forvaltninga av midlene fra Skjervøy Fiskeriutvikling AS.  

 

Denne henvendelsen har sin bakgrunn i følgende vedtak i Skjervøy Kommunestyre, 21.10.15: 

Kommunestyret ser alvorlig på opplysningene om et mulig brudd på bokføringslovgivningen, 

regnskapslovgivningen og merverdiavgiftslovgivningen og ber ordfører eller rådmann om å 

oversende rapporten og øvrige dokumenter til påtalemyndigheten til videre etterforskning, og til 

vurdering av eventuelt straffeansvar. 

 

Vedlagt finnes både vedtaksmelding og komplett forvaltningsrapport. Det foreligger også en del 

dokument i saken (som revisorene har brukt i forbindelse med rapporten). Disse sendes ikke med 

saken nå. 

 

Om det skulle være spørsmål ift henvendelsen, ta kontakt med undertegnede. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Cissel Samuelsen 

Rådmann 

 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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