BÅTSFJORD – FREDAG 30. NOVEMBER 2018

At Båtsfjord er Fiskerihovedstad blir befestet i årene som kommer. Det
er under planlegging store investeringene som etter all sannsynlighet vil
starte neste år. Og det er ikke småpenger det handler om. Lerøy Norway
Seafoods skal investere i nytt anlegg til rundt 400 millioner kroner. Polar
Seafood jobber med å ﬁnansiere et nytt setteﬁskanlegg (illustrasjon),
kostnadsberegnet til 500 millioner kroner. Ved Båtsjordbruket skal det
investeres for opp mot 70 millioner kroner.
Fiskerihovedstaden Båtsfjord har de siste årene arbeidet bevisst og mål-

rettet for å framstå som en «grønn» kommune. Tidligere i måned ble kommunen, under årskonferansen til ZERO, utropt til landets nest beste miljøkommune. ZERO er en uavhengig og ideell miljøstiftelse som blant annet
arbeider med å drive fram nullutslippsløsninger. Og nå er kommunen med
i et selskap som skal bygge et biogassanlegg på Liholmen, til 26 millioner
kroner.
Prosjektene som planlegges – og mye mer – presenteres i denne utgaven av Båtsfjord-magasinet.
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Store utfordringen innen
helse- og omsorgssektoren
Felles framtid og felles ansvar
Båtsfjordinga, kjære alle sammen!
Det er fortsatt et privilegium å
være ordfører i Båtsfjord. Det visste
jeg da jeg ble valgt – og det har blitt
enda mer tydelig underveis.
Som ordfører er jeg så heldig at
jeg får ta del i mye av det som skjer
i vårt samfunn, både på godt og
vondt. Vi trenger de gode nyhetene.
Ikke bare for å sole oss i glansen av
det som er vellykket, men for å få
inspirasjon og pågangsmot.
En kommune har et stort ansvar
for innbyggerne sine, et ansvar som
vi tar på største alvor. Vi arbeider
kontinuerlig for å finne løsninger på
det som kan bli bedre. I Båtsfjord
oppnår vi mange gode resultater, men vi arbeider ikke alene, vi
har frivillige krefter på lag.
Jeg synes det er viktig at også det positive som skjer, samarbeid og virkelyst, får spalteplass. Dette prøver jeg å formidle
gjennom blant annet Båtsfjordbilaget og mine ukenytt.
Båtsfjord er en kystkommune som lever hele året, en kommune vi er stolt av.
Båtsfjord er et godt sted å vokse opp i, med mange aktivitetstilbud og trygge omgivelser for barn og unge.
Vi har full barnehagedekning, et godt desentralisert
skoletilbud, gode omsorgsboliger og sykehjem uten ventelister
– det burde gjøre valget av fremtidig bosted enkelt.
Båtsfjord er en kommune som har et svært godt og bredt
tilbud både innenfor de kommunale tjenestene og ikke minst
innenfor det private næringslivet. Kommunen arbeider aktivt for
å legge forholdene til rette for etablerte bedrifter, og for de som
ønsker å etablere seg i kommunen.
Vi ønsker å legge til rette for mer boligbygging i sentrum, men
det vil også være behov for nye boligfelt. Dette er noe vi vil forberede.
Havna som er «motoren» vår, kan i dag tilby meget gode
havnefasiliteter og et meget godt servicenivå for norsk og
internasjonal fiskeflåte. I disse dager avslutter kystverket en
storstilt utdyping av vår havn. Vi har over 2 km offentlig kailinje
med dybde på over 9 m og snart landstrøm for alle fartøytyper.
Havna yter 24 timers service i nært samarbeid med agenter og
private servicebedrifter som leverer maritime tjenester av alle
slag. Havna har fortsatt store planer som er under realisering;
promenade kai i sentrum, bu anlegg for fiskere, container havn,
grøntanlegg, to nye kaier og nye arealer.
Pilene peker fortsatt oppover, kommunen og bedriftene fornyer seg, hus bygges, rehabiliteres og pusses opp. Folketallet
stiger, industrien har gode tider, nye næringsarealer kommer på
plass, kulturlivet blomstrer, øvrige prognoser er positive og
arbeidsledigheten er lav.
Det skal bli mye å glede seg over også i 2019. De viktigste
bolystprosjektene i kommunen de nærmeste årene er
realisering av ny skole og barnehage.
Vi har alle et generasjonsansvar. Stikkord er langsiktighet,
helhet og bærekraft. Vi skal kunne se og si til våre barn og
barnebarn om 20-30 år; vi så, vi planla og vi handlet.
Tilsvarende satses det mye på vårt planarbeid blant annet
for å rydde bort unødvendige hindringer for mennesker som
ønsker å bygge samfunnet sammen med oss inn i framtiden.
Satsingen på teknologi i pleie og omsorg fortsetter (vedtatt
ny helse- og omsorgsplan) og sammen med gode strukturer
skal dette sikre at «hendene» blir brukt til beboerne og ikke
til administrasjon eller arbeidsoppgaver som kan utføres av
maskiner/utstyr.
Vi vet at mange av våre bedrifter har store og nye planer for
framtiden, noe som viser at de tenker langsiktig. Når vi i tillegg
vet at det er satt i bestilling fire nye båter, så kan vi se lyst på
tiden som kommer. Alt dette er med på å bygge bedriftene enda
sterkere i 2019.
2019 ligger nå foran oss, og vi står foran et nytt spennende
og utfordrende år.
Vi vet at det nye året vil inneholde både glede og sorger.
Mitt ønske er at alle som bor og kommer til Båtsfjord skal få
oppleve mye glede og at vi alle klarer å realisere mange av våre
drømmer.
Med ønske om ei fredfylt julehøytid!

Kommunestyret i Båtsfjord vedtok i vår en omfattende sektorplan for helse og
omsorg. Planen går fram til 2028 og inneholder en rekke tiltak som blir anbefalt
iverksatt. Den forteller også at kommunen står foran store utfordringer innen sektoren.

NY TEKNOLOGI: Ved helsesenteret i Båtsfjord skal det tas i bruk nye teknologi for å gjøre hverdagen
lettere for alle.

Innledningsvis i sektorplanen
heter det at helse- og omsorgssektor har en visjon der det
framgår at kommunen skal ha
gode tjenester og fornøyde tjenestemottakere, noe som er et felles
ansvar. Videre er hovedmålsetting
at «Båtsfjord kommunes helse og
omsorg skal alltid leverer rette tjenester av god kvalitet etter behov
og egenmestring med tjenestemottakeren i fokus.»

Barn og ungdom mellom 0-19 år
og antall voksne mellom 20-66 år,
reduseres. Aldersgruppa 67-79
øker med ca. 68 personer fram til
2025 og med hele 135 personer
fram til 2040. Aldersgruppa 80 år
og eldre øker fort, per i dag er det
ca. 70 personer. I 2025 vil det
være ca. 100 som er så gamle. I
2030 vil antallet være økt til ca.
140 og i 2040 vil om lag 200
personer i Båtsfjord være 80 år
eller eldre.

Store utfordringer
I plan framgår det at Båtsfjord
kommune har store utfordringer
innen helse og omsorg i årene som
kommer. Formålet med planarbeidet er å klargjøre situasjonen
for dagens tjenester, hva slags utfordringer kommunen står fremfor, og hva slags strategier, mål og
tiltak kommunen bør velge fremover. Stikkord er fleksibilitet og
vilje til nytenkning og omstilling.
Planen er ambisiøs og det er ikke
fortatt dyptgripende prioriteringer
innen satsningsområdene. Det må
sannsynligvis gjøres i økonomiplansammenheng grunnet utfordringene.
Det avgjørende punkt for vellykket gjennomføringen og måloppnåelse, er forankringen hos
medarbeiderne, heter det. Befolkningen i Båtsfjord øker i årene
framover, men det er de eldre
aldersgrupper som øker mest.

Alle skal få helsehjelp
I planen heter det at alle innbyggerne skal, når behov oppstår,
få nødvendig helsehjelp, nødvendig rehabilitering og habilitering, behandling og pleie- og
omsorg. Tjenestene skal være i
tråd med kommunale og nasjonale
føringer, ha god rettsikkerhet for
brukerne og være faglig forsvarlige. Båtsfjord kommune skal
være en god arbeidsplass med
trygge medarbeidere.
Videre heter det at som medarbeidere har alle et individuelt og
felles ansvar for å følge opp
bruker. Fokus settes på forebyggende arbeid i all kommunal
tjenesteutøvelse og vri ressursinnsatsen for økt satsingen på forebygging og hjemmebaserte tjenester. Gi tjenestemottakere tilbud
om individuell tilpassing og samordna tjenester på best mulig

Geir Knutsen
Ordfører i Båtsfjord
UTFORDRENDE: Avtroppende helse- og omsorgssjef Christian
Rokkestad sier kommunen står foran store utfordringer.

– Den største utfordringen nå er at
alle innen helse- og omsorgsektoren omstiller seg
mentalt.
Christian Rokkestad
effektive omsorgsnivå. God
kontroll og kvalitet på tildeling og
utøvelse av tjenester. Tjenestemottakere skal sikres reell brukermedvirkning.

Mental omstilling
Christian Rokkestad, kommunens
helse- og omsorgssjef som nettopp
er godt av med pensjon, sier at
planen er både god og utfordrende.
– Den største utfordringen nå er
at alle innen helse- og omsorgsektoren omstiller seg mentalt.
Mentalitetsendring av etter mitt
syn svært viktig. Det må også
bygges opp en organisasjons- og
lederstruktur som støtter opp om
tjenestemottakernes behov for
helhetlige tjenester, og som fører
til en effektiv bruk av tilgjengelige
ressurser. I utgangspunktet ligger
det an til at tjenesten generelt kan
forbedres. Det er også slik at Båtsfjord er en oversiktlig kommune
med korte avstander til brukere.
Dermed er forutsetningen for å
lykkes med å gjøre sektoren bedre
så absolutt til stede. Nå skal det
også igangsettes et pilotprosjekt
som Fylkesmannen støtter. Her
skal blant annet effektiv bruk av
velferdsteknologi og avansert
kommunikasjonssystem utredes
og implementeres i driften. Meningen er at hele helse- og omsorgssektoren skal anvende nye
metoder i tjenesten, og anvende
metoder som gir både de tilsatt og
brukerne en bedre hverdag. Meningen er også at hjemmeforholdene for eldre vurderes, noe
som i mange tilfeller fører til at
flere eldre velger å bli hjemmeboende framfor på institusjon, sier
Christian Rokkestad som har forlatt Båtsfjord etter tre år som
helse- og omsorgssjef.
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Båtsfjord – en «grønn» kommune
Båtsfjord kommune skal bli
en «grønn» kommune.
Arbeidene med nå
målsettingen er allerede
igangsatt. Flere tiltak er
iverksatt – og ﬂere miljøtiltak kommer med årene.
Arbeidet har gitt resultater. Forleden ble kommunen kåret til landets
nest beste i konkurransen
«Årets lokale klimatiltak.»
Dette som et resultat av satsingen
på fornybar kraft til fiskeflåten.
Det er ZERO, Kommunenes
Sentralforbund og Kommunalbanken som står for kåringen.

Stort potensiale
Ordfører Geir Knutsen setter stor
pris på kåringen, og han ønsker at
«grønne» verdier tas med i alt
planleggingsarbeid, både når det
er offentlige prosjekter så vel som
private.
– Vi er kommet godt i gang for
et bedre miljø. Det største synlige
prosjektet er nok vindparken som
nå er i drift og leverer «grønn»
miljøvennlig strøm. Her har vi
stort potensiale til å utvide strømproduksjonen. I dag er 15 vindturbiner i drift, men eierne har
konsesjon for å doble antallet. Om
og når parken blir utbygd er et politisk spørsmål. Blant annet
handler det om å bygge ut linjenettet fra Skaidi til Varangerbotn.
Personlig håper jeg at Statnett nå
tar en positiv avgjørelse slik at
vindparkene her i østfylket kan utnytte potensialet, sier Knutsen.
Ordføreren kan ikke unnlate å
trekke fram det som skjer i fiskerihovedstadens havneområde.
– Nå er det omfattende mudringsarbeidet ferdig, og vi har fått
en dybde på over ni meter i hele
havna, Dermed framstår Båtsfjord
havn som en av de aller beste fiskeri- og logistikkhavnene i landet.
Totalt har vi tusenvis av meter
med offentlige og private kaier, i
tillegg til alle flytebryggene. Med
de store havneinvesteringene kan
vi nå legge til rette for en framtids-

HAVNA: Fiskerihovedstaden har nå en av landets beste fiskerihavner og nå får kommunens kaier landstrømuttak.

rettet næringsutvikling. Vi har
relativt store ledige landområder.
Så må jeg selvsagt trekke fram vår
landstrømsatsingen der strømmen
hentes fra vindkraftverket. Samtlige offentlig kai skal få strømuttak. Dermed kan vi betjene opp
til 40 fartøyer samtidig. Det betyr
at det blir bedre miljø og mindre
støyforurensning fra flåten. Til
dette prosjektet har kommunen
fått et tilskudd fra ENOVA på 25
millioner kroner. I tillegg tar Båtsfjord havn opp et «grønt» lån på
6,5 millioner kroner for å
videreføre arbeidet. Det er også
fiskere her i Båtsfjord som
planlegger å investere i miljøvennlige hybridfartøy, sier ordføreren.

Jordvarme
Av andre «grønne» tiltak trekker
han fram innsamling av avfall fra
fiskeflåten.

MILJØPRIS: Tidligere i høst mottok ordfører Geir Knutsen et diplom
som synligjør at Båtsfjord kommune er neste beste i landet når det
gjelder lokale klimatiltak.

– Båtsfjord havn er med i et
omfattende prosjekt, «Fishing for
Litter», der flåten tar på land utstyr som skal kasseres, det være
seg garn, restavfall fra mat skal
brukes til å lage biogass. Dette er
et prosjekt kommunen har i samarbeid med Liholmen og Masternes. Etter planen skal arbeidet
med kommunens nye skole starte
våren 2019. Dette blir et stort prosjekt som etter planen skal ferdigstilles til skolestart høsten 2020.
Meningen er at kommunen skal
utnytte jordvarme til oppvarming
av skolebygget. I dag viser beregninger at det koster mellom én
og to millioner å varme opp
dagens skoler. Med å hente
jordvarme vil vi redusere fyringsutgiftene til 250.000 – 300 000
kroner. I tillegg satser vi på elbiler. I dag har vi to som hjemmetjenesten benytter. Vi har også
kjøpt inn én elsykkel som skal

brukes i sommerhalvåret. Så vi har
mye på gang for å spare miljøet,
sier Knutsen.

Positiv utvikling
Geir Knutsen ser optimistisk på
framtida. Folketallsutvikling er til
fordel for fiskerihovedstaden
Båtsfjord. Statistisk Sentralbyrå
har nemlig i sine prognoser mot
2040 kommet fram til at Båtsfjord
er den kommunen som har størst
potensiale i forhold til en positiv
folketallsutvikling. I tillegg viser
NHOs kommunebarometer at
Båtsfjord er blant de mest attraktive kommuner når det gjelder
næringslivet. De nasjonale grunnskoleprøvene viser at skolen er
blitt bedre.
– Årsaken til de positive utviklingstrekkene er blant annet at
vi har et fantastisk oppegående
næringsliv som er framtidsrettet

og tar omstillingsprosesser. Kommunen er også god i forhold til
klargjøring av næringsarealer og
har gode kommunale tjenester,
også til næringslivet. Samtidig
satser vi på bolyst. I tillegg til at vi
bygger ny skole skal vi også etablere ny barnehage. For å møte befolkningsutviklingen blir nye
tomter klargjort. I dag har vi 1520 ledige boligtomter, og vi jobber
med å få flere attraktive tomter, til
en rimelig pris. For øvrig er det nå
flere som bygger nye eneboliger.
Når det gjelder den kommunale
økonomien er den anstrengt, i
likhet med de aller fleste kommuner. Det betyr at vi må gjøre
grep for å få ned driftskostnadene,
og vi må tenke nytt., sier ordføreren.
Geir Knutsen har overfor sitt
parti sagt at han gjerne tar gjenvalg for en ny fire-årsperiode.

BOLIGBYGGING: Et positivt trekk i Båtsfjord er at det nå foregår boligbygging.
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FLÅTER: Salgskonsulent Svein Arne Ananiassen med linetau sittende på redningsflåter som leies ut.

Mustad Havservice
med utvidet tilbud
Siden Mustad Havservice AS etablerte seg i Båtsfjord for om lag seks år siden, har
salgskonsulent Svein Arne Ananiassen (49) opplevd en formidabel omsetningsøkning.
Og nå har redskapsforretningen utvidet sitt tilbud, blant annet med levering av
ferdigegnede liner.
I kystbyen Jelgava i Latvia er det
nemlig etablert en om lag 1000
kvadratmeter stor egnesentral med
et femtitall ansatte. Mustad Havservice har nå inngått et samarbeid
med det latviske selskapet.

Suksess
– Det er vår salgsavdeling som har
opprettet et samarbeid med selskapet. Mustad stiller med line og
kroker. Ukentlig mottar vi en
frysekonteiner med 528 stamper
ferdigegnet line. Hver stamp
inneholder 415 kroker med
makrellagn. Den totale leieprisen
fiskeren betaler er knappe 600
kroner per stamp ferdigegnet line.
Så langt har dette vært en suksess.
La meg understreke at vi ikke er
konkurrenter til de etablere egnesentralene her i Båtsfjord, men
heller et supplement. For øvrig
leverer Mustad Havservice ferdigegnet line fra latvia til en rekke
steder langs kysten. Blant annet er
det nettopp gått et vognlast til

Averøy. Så dette er et tilbud som
har blitt en suksess, sier Ananiassen.

Redningsﬂåter
Havservice Ålesund AS ble etablert i 2010, med hovedkontor på
Ellingsøy i Ålesund, lagerfører et
bredt spekter av produkter. Selskapet har vareutsalg Ålesund,
Myre og i Båtsfjord. I 2016 ble
selskapet solgt til Mustad Autoline
og navnet er nå Mustad Havservice AS.
Svein Arne Ananiassen begynte
i selskapet høsten 2011 da avdelingen i Båtsfjord ble etablert– Tilbudet med ferdigegned line
kom i vår. Det er egentlig bare en
ekstra service vi har valgt å gi
fiskere. For fortsatt er vi en totalleverandør til fiskeri og havbruksnæringen, og kan tilby våre
kunder kvalitetsprodukter til en
konkurransedyktig pris. Det
største salgsvolumet er nok innenfor lineutstyr. Som eneste i Norge

Nå har vi også
kommet med et nytt
tilbud til fiskerne, nemlig utleie av godkjente redningsSvein Arne Ananiassen
flåter.
forhandler vi dekksutstyr for
kystfiske fra Mustad Autoline.
Mustad Autoline Coastal System
er et kompakt autolinesystem som
er perfekt for effektivt kystfiskerier. Nå har vi også kommet med
et nytt tilbud til fiskerne, nemlig
utleie av godkjente redningsflåter.
Så langt har vi leid ut om lag 100
flåter. Fiskeren betaler en leie og
vi skal vært annet år ta den enkelte
flåte på land for nødvendig
service. Med den ordningen behøver ikke fartøyeiere å investere
realtivt mye i dette redningsutstyret, sier Svein Arne Ananiassen som kan glede seg over den
positive utviklingen. Og nå
vurderer avdelingen i Båtsfjord å
utvide staben fra to til tre ansatte.

FRA LATVIA: En gang i uken kommer egnede liner med
fryskonteiner til Båtsfjord.
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– Ingen ni til fire-jobb
Konkurransen innen utstyrsleveranser til ﬁskeﬂåten er
stor i Båtsfjord. Den eldste aktøren i ﬁskerihovedstaden
Båtsfjord er Mørenot Dyrkorn. – I denne bransjen er det
ingen ni til ﬁre-jobb. Vi er nødt til å stå på, nærmest
døgnet rundt, sier avdelingsleder Ronny Kjølås.
Årsaken til at han ikke kan følge
vanlig arbeidstid har selvsagt
sammenheng med døgnrytmen til
fiskerne.
– Vi står til tjeneste døgnet
rundt. Det er for meg på mange
måter blitt en livsstil, sier Kjølås
som i tre år har ledet bedriften i
fiskerihovedstaden.

Alt ﬂåten trenger
Hovedproduktene til avdelingen i
Båtsfjord er liner og kroker/forsyn.
Det selges også mye spesialkroker
for blant annet fisket etter blåkveide, kvitkveite og steinbit.
– I det om lag 500 kvadratmeter
store lageret i kombinasjon med
butikkutsalg har vi bortimot alt av
utstyr en kystfisker trenger. Det
være seg krabbeteiner, tauverk,
blåser, dregger, garnanker, linestamper, klær og jernvarer bare for

å nevne noe. Vi har også flere forhandlere og vi dekker hele Finnmarkskysten. Det innebærer at vi
også er en del på reiser for å besøke både nye og gamle kunder.
For øvrig har vi et godt forhold til
konkurrenten og i enkelte tilfeller
samarbeider vi med våre kollegaer
på Havservice. Og det er så absolutt plass til to redskapsbedrifter
her i Båtsfjord. Det skjer oss at vi
samarbeider, til fordel for fiskerne,
sier Kjølås.

Skal være best
Mørenot Dyrkorn er et internasjonalt konsern som går helt tilbake til 1913. Konsernet er kjent
som et offensivt selskap innen
fiskeredskapsbransjen.
I dag består Mørenotkonsernet
av selskaper med ledende posisjoner i et internasjonalt marked,

ELDST: Mørenot Dyrkorn er fiskerhovedstadens eldste spesialbedrift for levering av utstyr til fiskeflåten.

BEST: – Vi skal være den beste på kvalitet og tilgjengelighet, sier avdelingsleder Ronny Kjølås.

Hvorfor velge Haugsnes Elektro AS
som leverandør:
• Vi er opptatt av å ha fornøyde kunder
• Samme mann som prosjekterer og
utfører installasjonene
• Vi er til enhver tid oppdatert på ny
teknologi og muligheter
• Har kompetanse og erfaring med
smarthusinstallasjoner
• Har dyktige fagfolk på huset innen de
fleste typer installasjoner (lyd, lys,
teknikk, design, styring, data osv.)
• Har et stort nettverk av seriøse
samarbeidspartnere (leverandører osv.)

som leverandører til kunder innen
fiskeri, havbruk/oppdrett og også
innenfor seismikk.
Konsernet består i dag av 22
ulike selskaper der noen faktisk
har en lengere historie enn morselskapet der Mørenot Dyrkorn er
eldst. De fleste av selskapene er å
finne langs Norskekysten, men
konsernet er også representert med
egne selskaper i Skottland, Island,
Spania, Canada og Kina. Konsernet er også representert med
agenter i Russland og USA og i en
del andre større fiskerinasjoner.
– I 2013 flyttet Mørenots
heleide datterselskapet Dalian
Dyrkorn Fishing Gear inn i nye
moderne utstyrsfabrikklokaler i
Kina. Her produseres mye av vårt
utstyr, og det gir oss klare fortrinn
da vi har en forutsigbar og stabil
produksjon. Vi kan også tilpasse
utstyr til den enkelte kunder, om
det er påkrevet. Vår målsetting er
at vi skal være best på kvalitet og
tilgjengelighet, konkurransedyktig
på pris – og aldri love noen vi vet
ikke er mulig å holde, sier Ronny
Kjølås.

Haugsnes Elektro AS
Havnegata 27
9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 57 50
Tlf. 24t vakt 958 05 230
E-post: tih@haugsnes-elektro.no
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Fartøyliften fyller or

FARTØYLIFTEN: Fartøy opp mot 70 fot kan nå Barents Skipsservice landsette.

I ﬂere år har eierne av Barents Skipsservice AS i Båtsfjord
jobbet med planene om blant annet å investere i en
fartøylift, kostnadsberegnet opp mot 4 millioner kroner.
Nå er liften en realitet, noen som har ført til at
ordreboka til daglig leder Bjørn Aarnes er i ferd med
å fylles.
At liften ikke er kommet tidligere
har blant annet sammenheng med
at uteområdet ved det mekaniske
verkstedet måtte fylles igjen og
planeres. Dette arbeidet ble gjort i
sommer i forbindelse med det omfattende mudringsarbeidet Kystverket satte i gang i Båtsfjord

havn, og som nå er avsluttet. Nå
kan Barents Skipsservice skilte
med et brusteinlagt uteareal på om
lag 3000 kvadratmeter. Her er det
plass til en rekke landsatte fartøy.

Stor pågang
Tidligere i høst var den 12 meter

Foto: Inge Wahl

høye mobile fartøyliften på plass.
Den har en løftekraft på 100 tonn,
noe som innebærer fartøy opp til
70 fot. Løfteoperasjonen tar mellom 15 og 20 minutter og skipsverftet har utdannet og sertifiserte
folk til oppgaven.
– 12. september ble det første
fartøyet løftet på land og for oss
var det en stor begivenhet. Vi har
nå bestillinger fra hele østfylket,
og er den eneste fartøyliften i
regionen som betjener kystflåten.
Imidlertid har KIMEK i Kirkenes
slipp, men de konsentrer seg stort
sett om langt større fartøy. Også i

OPPSTILLINGSPLASS: Barents Skipsservice har også fått en stor oppstillingsplass for fartøy.

Berlevåg er det slipp, men den er
ikke i drift i vinterhalvåret. Så
med vår fartøylift har kystflåteeiere i Øst-Finnmark nå fått et
kjærkomment tilbud de har ventet
på og kan benyttes året rundt, noe
vi merker på alle henvendelsene
som nå kommer til oss, etter at
liften nå er operativ. Fartøyeiere
langs kysten vet også at vi har ansatte med høy kompetanse, samtidig som vi har investert i topp
moderne utstyr, gir oss klare fortrinn. Men allerede nå ser vi at det
nok hadde vært riktig og investert
i en større lift, sier Aarnes (50)

som er en av veftets fem eiere. De
andre fire er verfets tekniske leder,
Ulf K. Kristiansen, Nikolai A.
Vaguine, Bygg og industriservice
eiendom AS og Vidjenes AS, alle
med en eierandel på 20 prosent.

Investeringer
Det siste året har Barents Skipsservice gjort relativt store investeringer i blant annet opprusting av
mekaniske verksted. På toppen av
investeringene kom fartøyliften.
– Investeringene beløper seg
opp mot 20 millioner kroner. Det

INVESTERINGER: De siste årene er det gjort store investeringen i Barents Skipsservice.
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rdreboka
GJESTER: Bjørn Aarnes (t.h.) hadde invitert en rekke gjester til
liftåpningen, blant den havnesjef Øystein Jørgensen (t.v.) og ordfører
Geir Knutsen.
Foto: Inge Wahl

«PÅ LUFTA:» Tommy Nilsen (t.v.) og Stig Rune Nergaard er nå «på lufta» med lokalradio
som sender på FM-båndet.

Båtsfjords
radiostasjon
For snart ti år siden ble det satt sluttstrek for lokalradioen BÅRA i Båtsfjord. Det skjedde etter en brann i
radiolokalet. Men nå har den nordnorske radioen,
Radio Nord-Norge (RNN) etablert seg i ﬁskerihovedstaden og den lokale stasjonen sender både på nett
og via FM-båndet.

ORDRETILGANG: Teknisk leder Ulf K. Kristiansen (t.v.) og daglig
leder Bjørn Aarnes kan seg at ordreboka nå fylles.

neste vi planlegger på litt lengere
sikt, er en skipshall der vi kan
sette inn landsatte fartøy. Dermed
kan vedlikehold og reparasjoner
utføres i hall, skjermet for vær og
vind, sier Aarnes.
Skipsverftet i Båtsfjord har en
lang historie. Den ble etablert tidlig på 1950-tallet og har opp gjennom årene hatt flere eiere. Midt på
1970-tallet ble det oppført en tidsriktig verkstedhall, men slippen
har nå ikke vært i bruk på over ti
år.
I 2005 var det fem lokale investorer som valgt å kjøpe verftet og
Bjørn Aarnes ble tilsatt som daglig
leder i 2008.
– Antall sysselsatte har gradvis
økt. I dag er vi rundt 20 ansatte og
har to-tre læringer. Det er heller
ikke vanskelig å få tilsatt kvali-

fiserte folk. Stadig vekk kommer
det henvendelser fra folk som
ønsker tilsetting hos oss. Vi har for
øvrig tilsatt fire russiske og tre
litauiske arbeidere. Det er en klar
fordel med folk som snakker russisk. To-tre russiske redere bruker
oss nemlig til vedlikehold av
trålerne. Derfor er det en fordel å
ha språkkyndige fagfolk, sier
Bjørn Aarnes.
De siste årene har Barents
Skipsservice også startet produksjon av utstyr, både til flåten og
landanleggene. De leverer hydrauliske binder i alle størrelsen,
konteinere og binger, linesettere,
silkasser og renner, bare for å ha
nevnt noen av produktene til
verftet som i fjor hadde vel 18,5
millioner kroner i driftsinntekter,
et beløp som nok blir passert i år.

PRODUKSJON: Bjørn Aarnes har også startet produksjon med
både fartøy- og industriutstyr.

Foto: Inge Wahl

Radio Nord-Norge oppsto tidligere i år på Andøya. Bak prosjektet står Jitse Buitink som
tidligere har jobbet i en lokalradio i Harstad. Nå er radiogründeren i ferd med å bygge
opp et nordnorsk radionett.
Skal samle landsdelen
Bakgrunn for etableringen er at
det i dag ikke er medier som har
hele landsdelen som publikumsmål og/eller fokusområde. Det
finnes heller ikke en administrasjons- eller politisk plattform
som behandler landsdelen under
ett.
Radiogründeren fra Andøya
sier det er et underliggende mål
at kanalen skal gi rom for debatter som har en samlende
effekt for landsdelen, men også
hvor ideer om utvikling av
landsdelen i sin helhet skal nå
sitt publikum. RNN skal om
mulig, i hovedvekt spille
musikk fra landsdelen.
Innovasjon og entreprenørskap får gjennom radioen en
markedsføringskanal. Så målet
er rett og slett å få en samlende
radiokanal som blir en del av
hverdagen i nord, og som
fremmer nordnorske interesser.
Rekruttering inn til lokale medier, særlig audiovisuelle medier,
er et av arbeidsområdene for
RNN.
RNN har nettsendinger fra
hovedstasjonen på Andøya 24
timer i døgnet. Hver morgen et
det én fast programpost, «God

– Nå er vi i gang
med å bygge opp
radioen, foreløpig uten
betaling, men på dugnad.
Tommy Nilsen

morgen med Jitse.» Da sendes
det trafikkmeldinger, referater
fra politilogger og så spilles det
musikk. I løpet av døgnet er det
også en del faste innslag, og radioen «speiler» mye av det som
skjer i landsdelen. Hver halvtime sendes lokale-, regionale,
nasjonale og internasjonale
nyhet.
FM-sendinger
I Båtsfjord er det Tommy Nilsen
og Stig Rune Nergaard som har
fått i gang sendinger fra kulturskolens tidligere lokaler på
Skansen.
– Nå er vi i gang med å bygge
opp radioen, foreløpig uten betaling, men på dugnad. Vårt håp
er at det lokale næringslivet
benytter oss til annonsering, sier
Nilsen som er reporter og nyhetsredaktør.
Radioen i Båtsfjord er
kommet i gang med lokale sendinger på FM-båndet til lyttere i
Båtsfjord (frekvens 104,7) og
Kirkenes (frekvens 106,5). I tillegg legges reportasjer og andre
innslag ut på nettet til radionordnorge.no.
– I løpet av året kommer vi
også med FM-sendinger til
Berlevåg som vil få samme frekvens som Båtsfjord, og vi
arbeider også med å kunne nå
Vadsø om ikke så alt for lenge.
Nå er vi ute etter å knytte til oss
medarbeidere i kommunene vi
skal dekke. Målsettingen er at vi
skal dekke alt av begivenheter i

RADIOVERT: Båtsfjord har
fått ny lokalradio med Tommy
Nilsen som vært. Foto: Inge Wahl

vår region, det være seg nyheter,
kulturelle arrangementer og politiske møter. Under frigjøringsarrangementet på Kirkenes var
vi til stede og hadde sendinger
som blant annet inneholdt intervjuer. Til sammen sendte vi fra
Kirkenes i åtte timer 23. og 24.
oktober. Da BÅRA var på luften
hadde vi hver lillejuleaften et
svært så populært førjuleprogram som gikk fra kl. 18.00
til 23.00. Fast gjest var Laila
Larsen. Den tradisjonen tar vi
opp igjen i år. Så lillejuleaften
kan lyttere via FM-nettet igjen
blant mange andre høre Larsen
og få en rekke tips om juletradisjoner, julemat, ribbesteiking og alt som hører jula til, sier
Tommy Nilsen som skal være
sendingens radiovert.
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Planlegger biogassanlegg
Går alt som planlagt, vil
det nye Båtsfjord-selskapet
Liholmen Biogass AS
høsten 2019 sette i gang
et biogassanlegg som tar
ut metangass og Co2.
Kostnadsrammen for
anlegg på Liholmen i
Båtsfjord er 26 millioner
kroner. ENOVA har
allerede sagt seg villig til
å gå inn med 10,7 millioner
kroner.
Biogassanleggets råstoff er i første
fase matavfall fra hele Øst-Finnmark og avfall fra rød fisk og
møkk fra bønder i Tana.
– Meningen er også at vi skal
hente biprodukter fra meieriet i
Tana. På sikt skal vi også anvende
råstoff fra settefiskanleggene, sier
Roald Knudsen i Båtsfjord som er
opptatt av grønne verdier og lokal
utnyttelse av lokale ressurser.

Eiere
Roald Knudsen er i dag daglig
leder av Liholmen Produksjon AS,
et selskap som i dag henter biprodukter fra fiskeindustrianlegg i
store deler av Finnmark. I Båtsfjord blir avfallet kjørt i et ensileringsanlegg for deretter å bli
sendt til Bodø og Bjugn i Trøndelag for å inngå i produksjon av
blant annet fiskefór. Og nå
kommer det et biogassanlegg,
med ØFAS v/Masternes Gjenvinning AS som en av eierne, på
samme industriområde. De andre
aksjonærene er Liholmen Produksjon AS, Miljøprosess AS, Graveservice AS og Fiskerihovedstaden Invest AS,
– Nå er ikke alle brikker på
plass, blant annet fullfinansieringen. Nå skal vi også kvalitetssikre alle tall, og alt tyder på at
prosjektet blir realisert, med oppstart i september/oktober neste år.
Det meste av utstyret kommer fra
Tyskland, og det skal også ansettes en person som skal drive
biogassanlegget. For øvrig har

BIOGASS: Det planlegges nå bygging av et biogassanlegg på Liholmen.

Liholmen Biogass en egenkapital
på 4,55 millioner kroner, sier
styreleder for selskapet, ØFASdirektør Arve Øverland.

Matavfall
Det første året er det snakk om å
hente ut metangass og Co2 gjennom behandling av ca. 3500 tonn
avfall. I dag kjøres eksempelvis
matavfall fra østfylket til Luleå i
Sverige der det komposteres.
– På sikt regner vi med at det
kommer til å bli langt mere råstoff
når alle pålegges kildesortering. I
startfasen henter vi matavfall kun
fra husholdningen. Per i dag
henter vi ikke noe avfall fra storhusholdning, hoteller og butikker,
men jeg håper vi også får nyttegjøre oss av matavfall fra institusjoner og butikker. Alt av
matavfall som hentes fra Øst-

AREAL: På Liholmen er det store ubenyttede arealer.

Finnmark skal omlastes i Tana før
det kjøres videre til biogassanlegget her i Båtsfjord. Her skal
råstoffet, etter en sorteringsprosess
inn i reaktorer, ta ut Co2 og metangass. Gassen lagres og behandlet
råstoffet er også flytende jord som
inneholder en rekke næringsstoffer. Den flytende massen, som
er mer næringsrik enn kunstgjødsel, sendes så i retur til
bøndene som har levert møkk til
oss. For øvrig får bøndene tilskudd fra Landbruksdepartementet for å levere møkk til
biogassanlegget, og de får også tilskudd fra departementet for å ta
tilbake biorester når avgassingen
er utført. Per i dag har vi inngått
avtale med en bonde i Austertana,
Fred Johnsen, men mange flere
kommer til når vi kommer i gang,
sier Knudsen som har besøkt flere

tilsvarende biogassanlegg og
understreker at anlegget er lukket
og luftfritt.

– Meningen er
også at vi skal
hente biprodukter fra
meieriet i Tana. Roald Knudsen

Gassen anvendes
Gassen som hentes ut lagres og
skal anvendes for å drive en
strømgenerator. Strømmen skal vi
blant annet bruke til ensilering av
hvitfiskavfall.
– Bedrifter som ligger nærmest
Liholmen, slippen og smoltanlegget, kan på sikt også knyttes
til strømgeneratoren. Når det
gjelder avfallsstoffer kan det gi
oss verdifull moll, noe som er

mangelvare her i Båtsfjord. Ser
også for meg at vi på lengere sikt
kan etablere drivhus her i Båtsfjord. Her på Liholmen har vi
store ledige arealer til et det formålet, sier Roald Knudsen som
sier at dette er et spennende
«grønt» prosjekt. Og han er opptatt av at også matavfall som
ressurs anvendes lokal og kan gi
verdiskapning.
I flere kommuner går utrenset
kloakk rett i sjøen. ØFAS kjører
en del kloakk fra septiktanker til
anlegget i Tana. Knudsen sier at
anlegget også kan behandle avvannet kloakk, men det er ikke
aktuelt på nåværende tidspunkt.
Det er Liholmen Eiendom som
skal stå for de fysiske investeringene i bygget.

OPPSTART: Går alt som planlagt, vil Roald Knudsen kunne sette i
gang gassproduksjon i løpet av neste høst.
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ANSATTE: Radioservice har i dag fire ansatte. Fra venstre Thomas Johansen, Kine Johansen, Bjørn Erik Jacobsen og Marit Johansen.

Radioservice knyttes til
Nordens største elektrokjede
Fra 1. januar neste år knyttes Radioservice i Båtsfjord til
Nordens største elektrokjeden, Elon. – Det betyr at vi blir
enda mer konkurransedyktig på pris og kvalitet, sier
daglig leder Marit Johansen (51).
Radioservice AS, etablert som en
radio- og telekommunikasjonsforretning i 1974, er i dag knyttet til
elektrokjeden Euronics. Nå er
altså den tiden snart forbi.

Ja til fristende tilbud
Den ærverdige forretningen – Radioservice – er i dag langt mer enn
det navnet tilsier. For radiosalget
er i dag ikke dominerende. Det
handler derimot mest om hvite- og
brune varer, PC’er interiør og kontorrekvisita i alle varianter.

De siste årene har vært preget
av noen tøffe økonomisk år. Men
i dag ser den nytilsatte daglig
leder, som kom inn i bedriften
som leder fra 1. mai, svært lyst på
framtiden.
– Det var en av eierne av forretningen, Freddy Kristiansen, sønn
til Radioservice sin gründer,
Andor Kristiansen, som i januar i
år kontaktet meg med spørsmål
om jeg kunne overta driften av
forretningen. Jeg hadde da vært
ansatt hos Byggmakker her i Båts-

fjord i 25 år. Etter en tenkeperiode
fant jeg ut at det kanskje var på
tide å bytte jobb. Tilbudet var både
utfordrende og spennende. Dermed sa jeg ja til forespørselen, og
1. mai i år startet jeg som daglig
leder. Noe av det første jeg gjorde
var å ominnrede forretningen.
Vareutvalget blir dermed mer
oversiktlig og mer innbydende,
sier Marit Johansen.

Nå også kjøkkeninnredninger
Radioservice har ett bredt varespekter, og satser på kvalitet og
service i alle ledd.
– Kundene virker også fornød
med ominnredningen. Det viser
også salgstallene. I fjor var omset-

UTVALG: Radioservice har et bredt utvalg innen mange områder. Her er Kine
Johansen i interiøravdeling.

ningen på ca. 8,5 millioner kroner.
Det beløpet håper vi å passere i år.
Det er også positivt at næringslivet
er flinke til å handle lokalt. At vi
nå skal bli en del av den svenske
Elom-kjeden gir oss også andre
muligheter og nye tilbud jeg håper
vil bli godt mottatt. Så det er ikke
bare jeg som ser fram til å tilhøre
den nye kjeden, men også mine tre
ansatte, sier Marit.
Det nye er at Radioservice nå
også markedsfører og selger
kjøkkeninnredninger.
– Merket vi forhandler er Bäcklunda Ikke så kjent her i landet,
men populært i vårt naboland.
Kjøkkenet leveres i flatpakke, tilsvarende det IKEA leverer. Pris-

messig ligger vi på IKEA-nivå,
altså under de norske etablerte
kjøkkenprodusenter. Så langt har
vi levert tre kjøkkeninnredninger
til Båtsfjord-kunder. For øvrig har
vi også program for kjøkkentegninger. Dermed kan kunden bestille
den innredningen de ønsker, sier
Marit Johansen som har lang erfaring med salg av kjøkkeninnredninger gjennom i sin forrige
stilling. I løpet av neste år har vi
på plass et demonstrasjonskjøkken
her i forretningen, sier en optimistisk Marit Johansen, opprinnelig
fra Hammerfest.

SNUDD: Marit Johansen er kommet inn som daglig leder av Radioservice og har
snudd utviklingen.

10

Fiskerihovedstaden

Fredag 30. november 2018

GIGANTISK: Slik vil gigantanlegget for smoltproduksjon framstå.

Illustrasjon

Gigantisk smoltanlegg
Båtsfjordﬁrmaet Polar Seafood AS planlegger en
gigantisk utbygging i Båtsfjord. – Tidligere planer om
utvidelse av setteﬁskproduksjonen i Båtsfjord er skrotet
og erstattet med nye og større planer om et stort
anlegg. Prosjektet som nå er under planlegging vil
beløpe seg til mellom 400 og 500 millioner kroner,
sier daglig leder Arnt Albertsen.
Det nye settefiskanlegget skal ha
en kapasitet på tilsvarende en årsproduksjon på 20 millioner smolt.
Dagens anlegg har kun en kapasitet på én million smolt.
– Nyanlegget planlegges bygd

på den nye utfyllingen i Valenbukta. Utfyllingen er godt påbegynt og vi ønsker å rose
Båtsfjord Havn og Båtsfjord
kommune for dette arbeidet, sier
Albertsen.

Spesielt anlegg
For ca. 3 år siden hadde Polar
Seafood prosjektert en produksjonsutvidelse fra en årlig produksjon på én million til 5 millioner
smolt.
– På grunn av de store endringene i etterspørsel av smolt
valgte vi å forkaste dette prosjektet. Vi forstod at den planlagte
utvidelse ikke i tilstrekkelig grad
ville tilfredsstille framtidige krav
og etterspørsel av postsmolt. Det
vi planlegger nå er altså en fire-

TOMTA: På denne tomta i Valenbukta, sentralt i Båtsfjord, skal settefiskanlegget bygges.

dobling av tidligere planlagt utbygging. Vi ønsker å bygge et anlegg som fanger opp laksens to
livsfaser, livet i elva og livet i
sjøen. Dette for å møte framtidens
krav og etterspørsel til postsmolt.
Vi ønsker at det nye anlegget skal
også ha mulighet til å produsere
en matfisk som en salgs «sikkerhetsventil» for oss. Dette fordi det
kan oppstå situasjoner som gjør
det slik at vi ikke får solgt all vår
smolt og da ønsker vi dette alternativet med å kunne produsere
matfisk, sier Albertsen.

Vi ønsker at det
nye anlegget skal
også ha mulighet til å
produsere en matfisk som
en salgs «sikkerhetsventil»
Arnt Albertsen
for oss.
Postsmolt er en fisk som er
smoltifisert (er blitt en smolt) og
som holdes fremdeles på land i
settefiskanlegget. Det vil si at
smoltprodusenten må holde fisken
på sjøvann inne i anlegget, og
dette byr på en del utfordringer og

OPPSTART I 2021: – Går alt som planlagt vil vi starte bygging av
settefiskanlegget i 2020 med oppstart året etter, sier Polar Seafoods
daglige leder, Arnt Albertsen.

Fiskerihovedstaden
ny teknologi må tas i bruk. Fordi
at framtiden etterspør større og
større fisk må produsent «flytte
havet på land.»

Stor etterspørsel
Nå etterspør matfiskprodusenter
over hele lendet en større og mer
robust smolt. Før ble en 100 grams
smolt betraktet som en stor fisk.
– Nå etterspør kundene en
smolt som er på 250 gram og vi
tror at etterspørselen for en enda
større fisk kommer. Matfiskprodusentene etterspør større og større
smolt fordi dem vil forkorte
oppholdstiden/produksjonstiden i
sjøen. Dette vil redusere sykdomspresset og man kan øke produksjonen av matfisk, innenfor
rammen av konsesjonen. For å
kompensere for at smolten holdes
lengre på land må det bygges
flere, større og annerledes settefiskanlegg, sier Albertsen.
Laksen er en anadrom fisk. Det
vi si at den fødes i en elv og oppholder seg der i de første tre til
seks årene, alt etter vanntemperaturen i elva. Når laksen blir stor
nok drar den ut på havbeite for så
å komme tilbake til samme elva,
faktisk til samme kulp som den
ble født i, etter to-tre år for å
reprodusere seg selv.

– I et settefiskanlegg simulerer
man elva.
Arnt Albertsen
– I et settefiskanlegg simulerer
man elva. For vår del så kjøper vi
inn befruktet lakserogn som vi
klekker. Deretter blir yngelen
startfôret og så har vi den i påvekst
til den blir ca. 125 gram. Så må
fisken igjennom en prosess som
fører til at den kan leve i sjøen.
Fisken blir så solgt til en matfiskprodusent som setter den i merder
i sjøen og fôrer den opp til 5-6
kilo. Så blir laksen slaktet og solgt
som matfisk.

Byggestart i 2020
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Ønsker flere unge fiskere
Det er ﬂere ﬁskere i Båtsfjord som har i bestilling nye fartøy.
– Det er positivt at ﬂere skaffer seg nye fartøy, men utfordringen er og få ﬂere yngre til å satse på ﬁskeryrket. Det må
settes inn ﬂere effektive stimuleringstiltak for å rekruttere
ﬁskere, sier Andreas Bye Paulsen (36), som i om lag ett år
har ledet det lokale ﬁskarlaget i ﬁskerihovedstaden.
I dag er det svært vanskelig å
komme inn i yrket, først og fremst
fordi kvotene er svært dyre, samtidig som låneinstitusjonene er tilbakeholden med å gi lån til unge
fiskere som ønsker å skaffe seg
fartøy og kvote.

Fond
For å få ned den høye snittalderen
i yrket mener fiskerlagslederen at
det må settes inn tiltak for å få
flere unge inn i yrket.
– Fylkeskommunen har en fin
ordning med sitt rekrutteringsfond, men fondet kunne gjerne
vært større slik at langt flere
får støtte fra fondet. De fleste
bankene er tilbakeholden overfor
unge lånesøkere, men jeg må få
lov til å trekke fram holdningen til
Sparebanken Nord. Banken er grei
å forholde seg til, og er ofte villig
til å gi lån til søkere de har tro på.
Jeg vil også trekke fram Nina
Haugen i Innovasjon Norge Finnmark. Hun er kompetanse og forstår fiskerinæringen, sier Bye
Paulsen.
Når det gjelder rekrutteringskvoteordningen er han skeptisk til
ordningen, først og fremt fordi
kvoten som blir tildelt de unge
fiskerne hentes fra den ordinære
kvoten.
I år var det 126 ungdommer
som søkte om å få tildelt rekrutteringskvote, ti søkere fikk torskekvote.
– Det positive er at så mange
søkte, det viser at mange unge
ønsker å komme inn i yrket. Men

det må utarbeides andre tiltak som
letter rekrutteringen, blant annet
oppbygging av et fond unge fiskere kan benytte seg av, sier fiskarlagslederen.

Støtter Kystopprøret
Den totale torskekvoten neste år er
satt til 725.000 tonn, en nedgang
på ca. 100.000 tonn i forhold til
årets kvote. Den norske andelen
er 328.000 tonn, og omlag 30
prosent går til trålerne.
– Kvotereduksjonen vil kystflåten merke. For meg betyr det en
nedgang fra 50 tonn i år til 41 tonn
torsk neste år. Det vil merkes om
ikke torskeprisen blir justert opp.
Om det skjer er usikkert. For her
er det en rekke forhold som spiller
inn, blant annet valutakurs. En
annen ting er at trålstigen bør justeres, noe som ikke er gjort siden
2007. Det er kystflåten som
leverer det beste ferske råstoffet,
og mer og mer har overtatt det
samfunnsansvaret trålerne fikk
tildelt kvoter for å gjøre i utgangspunktet. Ikke minst bør kvantumet
som blir avsatt til ferskfiskordningen som fungerer, bli tatt fra
trålerne. Når det gjelder kystopprøret sier han seg enig i den grunnleggende ideologien, nemlig at
ressursene tilhører felleskapet og
skal gi verdiskapning i kystsamfunnene.
– Nå vil jeg ikke bruke like
harde formuleringer som enkelte
medlemmer i kystopprøret, men
synes myndighetene bør gå i
dialog da kompromiss alltid er

REKRUTTERING: Leder for fiskarlaget i Båtsfjord, Andreas Bye
Paulsen ønsker at det settes inn rekrutteringstiltak å få flere unge til å
satse på fiskeryrket.

bedre enn konflikt, sier Bye
Paulsen som i dag ror med et
fartøy med en lenge på 35 fot, men
har planer å gå til anskaffelse av et
litt større fartøy og kjøpe en tilleggskvote.

Strenge straffer
Under møtet med fiskeriminister
Harald T. Nesvik tidligere i
måneden presenterte fiskarlagslederen flere problemstillinger.
Blant annet at låneinstitusjoner
krever en egendel på opp til 30
prosent av lånebeløpet.
– Fiskeriministeren må sørge
for at det ikke blir vedtatt strukturering for flåten under 11 meter.
Den fartøystørrelsen må være den
siste urørte gruppen. Samtidig
synes jeg samfiske er greit, sa han.
På det samme møte ble også
kongekrabbefangsten berørt. Bye
Paulsen, som for øvrig tok sin
kongekrabbekvote i vår, appellerte
til fiskeriministeren om å iverksette en større innsats på å komme
ulovlig fangst og omsetnings til
livs. Han mente også at det burde

vurderes fangststopp av kongekrabbe om våren fordi de fanges
mye små- og skadet kongekrabbe.
– Vi vet at det omsettes store
kvantum kongekrabbe ulovlig.
Mange annonserer salg av kongekrabbe på Finn.no, men myndighetene gjør lite for å stoppe
ulovligheten. Kontrollverket må
være mer aktiv i arbeidet med å
stoppe den ulovlige fangsten, sa
blant annet Andreas Bye Paulsen
som leder den lokale avdelingen
av Norges Fiskarlag og starter som
fisker for seks år siden.
Fiskeriministeren lovet at det nå
skal settes inn ressurser for å
stoppe ulovlig omsetting av
kongekrabbe, og han lovet at de
som blir tatt vil få sviende straffer.
Han understreket også at fiskerinasjonen Norge trenger alle
flåtegrupper for å sikre sysselsettingen på landanleggene.
La oss ta med at det nå er fire
Båtsfjord-fiskere som i løpet av
neste år vil få nye fartøy. De fire
er Finn Tore Frantzen, Jens Einar
Bjørkås Johnsen, Raymond Bjørkås og Bjørnar Jonassen.

Planleggingen og det å få tildelt
konsesjon er en lang og krevende
prosess. Først må Polar Seafood få
vannrettighetene på plass før
søknaden om økt biomassekonsesjon sender fylket. NVE var i
høst på befaring i Skoleelva og
Neptunelva.
– Vi regner med at vannrettighetene for utvidelsen vil
være på plass i løpet av vinteren
2019. Når vi har fått konsesjonen
på vannet sender vi inn søknad til
Finnmark fylkeskommune om
biomassekonsesjonen. Fylkeskommunen har normalt en behandlingstid på 6-8 måneder. Så vi
håper da på at alle tillatelsene er
på plass i løpet av 2019. Når det
det gjelder prosjekteringen av
anlegget er det noe som prosjektgruppen jobber med i dag. Polar
Seafood har fått innvilget 2,7 mill.
kroner i SkatteFUNN, en skattefradragsordning for foretak som
driver forsknings- og utviklingsarbeid. Vi regner med at det nye
anlegget skal være ferdig prosjektert i løpet 2019 og at man kan
starte byggingen i 2020. Byggeperioden ventes å ta to år, sier Arnt
Albertsen.
MINISTERMØTE: Forleden møtte fiskeriministeren fiskarlagsledere. Fra venstre FrPs fiskeripolitiske talsmann, Bengt Rune Strifeldt,
fiskeriminister (FrP) Harald T. Nesvik, styremedlem i fiskelaget Freddy Kristiansen, styreleder Andreas Bye Paulsen og styremedlem Rune Myreng.
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– Skal være en synlig rektor
Han står foran store oppgaver, men gleder seg til å ta fatt på de mange
utfordringene som venter. – Og jeg tar sikte på å bli en synlig rektor ved
Båtsfjord skole, sier Bjørn Abrahamsen (46).
Opprinnelige er han fra Honningsvåg og har i hele sitt voksne liv
jobben i skolen. Yrkesvalget tok
han i 1996. Han fikk nemlig jobb
som ufaglært lærer og assistent
ved skolen i Kamøyvær. Og tok
beslutningen, han skulle bli lærer.

lærersamling i Alta i 2016. Prosjektperioden var over og jeg
hadde egentlig lyst til å fortsette i
Finnmark. Fikk imidlertid tilbud
om flere rektorstillinger og sluttet
i fylkeskommunen, sier Abrahamsen.

Til fylkeskommunen

Ville nordover

Han har pedagogisk utdanning,
samt planleggerutdannelse både
fra Høgskolen i Alta og Volda. Har
tatt utdanning og jobbet for så å ta
mer utdanning. Har bak seg flere
år som lærer i Finnmark og hatt
stilling som skolefaglig leder på
institusjon i Volda.
– I 2011 ble så kursen satt til
Alta. Her var jeg en periode daglig
leder for Voksenopplæringsforbundet. Men i 2013 følte jeg at
undervisningen kunne settes på
vent. Derfor søkte jeg på en ledig
prosjektstilling ved Finnmark
fylkeskommunes utdanningsavdeling. Ble tilsatt og fikk ansvar
for «Program for bedre gjennomføring av videregående opplæring.» Oppgavene var blant
annet å jobbe med implementering
av NAV veiledere i skolen og
koordinering av en felles pedagogisk plattform for Finnmark
fylkeskommune; «Den gode Finnmarksskolen.» For øvrig ble sluttdokumentet presentert på en stor

Nå forlot han Finnmark til fordel
for flere rektorjobber, både i
Troms og Nordland. Men samtidig
hadde han en dragning nordover.
Etter noen år som rektor, så han at
det var ledig rektorjobb i Båtsfjord, og la inn en søknad. Blant
de interesserte søkerne valgte
Båtsfjord å satse på honningsvågingen til å lede grunnskolen i
kommunen.

– Hvorfor Båtsfjord?
– Fordi det er en større skole med
vel 120 elever, og går alt som
planlagt med bygging av den nye
skolen, blir det fra 2020 én skole
med opp mot 250 elever. Dette
fordi Båtsfjord skole og barneskolen Nordskogen skole blir slått
sammen til en skole. Dermed får
vi en 1-10 – skole. Mye taler for
at vi under samme tak også får
videregående skole (VG I) og
LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet). Det
viser at Båtsfjord kommune

RIVES: Denne skolen skal rives for å gi plass til en ny skole.

NYSKOLEN: Slik vil nyskolen framstå.

virkelig satser på en framtidig
opplæringsmodell. Tanken med en
større skole - og dermed en større
driftsenhet - er i mitt hode meget
bra, noe skoleforskning kan vise
til som fordelaktig. Tanken er også
at eksterne aktører som eksempel
helsesøster og PPT-tjenesten – og
kanskje også andre eksterne tjenestene - skal kunne være under
samme tak. Dermed kommer vi
tett på eleven som kan være en
fordel, samt at vi også vil kunne
handle raskere. Mange større
videregående skoler har en oppfølgingstjeneste som er å finne på
skolen, bygd opp på forskjellige
vis som fagopplæringskoordinator, rådgiver og helsesøster.
Tanken om samordnings av eksterne aktører under felles tak tror
jeg vil være til beste for elevene
og skolen. For øvrig vet jeg ikke
om det er mange skoler i Finnmark som har modellen som er
ønskelig her i Båtsfjord, sier den
nye rektoren.

Flerbruksbygg
Prosessen med opplegget som er
under planlegging startet før
Abrahamsen tiltrådte rektorstillingen i høst. En del av grunnarbeidet er derfor allerede gjort.
– Hvordan storstua, den nye
skolen, skal se ut med VG I og
LOSA i samme bygg blir spennende. Overgangen mellom barnehage, grunnskolen og videregående kan bli lettere og det blir et
gjennomgående skoleløp. Med en
glatt overgang viser det seg at elevene gjør det skolemessige bra.
Jeg antar også at dagens praksis
med at lærere fra grunnskolen som
også underviser i videregående vil
bli videreført. Det som også er
veldig interessant med storskoleprosjektet er at ny lærerplan
nå skal implementeres. Fra
2019/20 skal implementeringen

SYNLIG: Bjørn Abrahamsen vil bli en synlig rektor for grunnskolen
i Båtsfjord.

starte og gå over tre år. Det passer
fint i forhold til at vi flytter inn i
nytt bygg. Nå skal vi se hva vi er
flinke til og hva må vi forandre. Vi
har en gylden mulighet til å lykkes
når vi åpner en ny skole og slår to
skoler sammen, samtidig som vi
skal iverksette ny lærerplan, sier
rektoren.
Han håper at nyskolen også blir
et flerbruksbygg.
– Ser for meg at det nye bygget
blir en samlingsplass, en møtearena for kommunen. Skolen må
lære å bruke nybygget på en annen
måte. Her vil klasserommene
være fleksibel. Så vi får være med
på et nybrottsarbeid, og ikke
minst, det er artig å være med på
prosessarbeidet der noe nytt utvikles i fiskerihovedstaden, en
kommune som også er attraktiv
for næringslivet. Det sammen skal
også skolen være. For øvrig kan
grunnskolen her i Båtsfjord vise til
fine resultater blant annet på
nasjonale prøver. Dette fordi vi
har utrolig dyktige pedagoger og
barneveiledere.

Hva er din styrke
som rektor?
– Stå-på-vilje, kunnskap om
skolen og kjennskap om mekanismer som rører seg hos skoleeier. Det å drive skolen betyr at du

må være på det som skjer, også fra
offentlig hold. Samtidig er det
pålagt rektoren mye administrativt
arbeid og rapporteringer. Så må
jeg være aktiv i forhold til
personalledelsen, og jobbe for
felleskapet; «vi-tanken». Skal en
lede en skole, handler det om «vi»,
ikke «jeg», og om teamarbeid og
felleskap. Båtsfjord skole og
Nordskogen skole har kvaliteter,
og alle er flinke med å dra lasset
og videreutvikle selv seg. Hva
som er mine svakheter er vanskelig å svare på. Kanskje andre
får komme med dem, men jeg er
nok noe utålmodig og liker at ting
går framover. Men store og små
svakheter har vi vel alle? sier
rektor Bjørn Abrahamsen som
ønsker å være en synlig rektor
som ønsker å sette fokus på undervisningen og skolens psykososiale
miljø. Og som får en utfordring
når dagens skole skal rives for å gi
plass den nye skolen. For under
byggeperioden, som antas å vare i
vel ett år, må undervisningen skje
i improviserte lokaler. For øvrig er
han er imponert over miljøet i
Båtsfjord, har familie på Helgeland, spiller gitar på fritiden, er
historieinteressert og glad i friluft
og ikke minst naturen der det ikke
er sjenerende skog.
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Velkommen til Båtsfjord Brygge
3 Kurs konferanse fasiliteter
3 Hotellrom
3 Rorbuer

3 Havfiske og opplevelser
3 Restaurant og pub

For mere informasjon:
www.batsfjordbrygge.com
eller følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/BatsfjordBrygge

HVA SKJER PÅ BRYGGA I DESEMBER :
• Fredag 30. november: Julebord med Abba Show
(noen ledige plasser)
• Lørdag 1. desember: Julebord med Abba Show ( full booket)
• Søndag 2. desember: Juletallerken servering
• Fredag 7. desember: Julebord med Abba show ( full booket)
• Lørdag 8. desember: Julebord med Abba show ( full booket)
• Søndag 9. desember: Familiejulebord
• Fredag 14. desember: Julelunch

• Lørdag 15. desember :Julebord
• Søndag 16. desember: Juletallerken servering
• Fredag 21. desember: Lutfisk aften
• Onsdag 26. desember (2. juledag):
Juleball for voksne med Superfly
For bestilling ring på tlf : 789 83283
eller e-post: batsfjordbrygge@gmail.com

GRAVESERVICE AS
Postboks 293
9991 B Å T S F J O R D
Mobil Trond-Are: 957 91 260
firmapost@graveserviceas.no

Alt innenfor maskin og transporttjenester
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Lerøy-ansatte venter i
NYFABRIKKEN: Her er
tegningen av den nye
fabrikken som planlegges oppført på Storholmen.

De om lag 130 ansatte ved konsernet Lerøy Norway Seafoods – og hele Båtsfjordsamfunnet – venter i spenning på hva konsernledelsen beslutter i løpet av kort tid;
bygging av et nytt toppmoderne anlegg eller renovere dagens anlegg. – Mye taler
for at det blir nytt, sier fabrikksjef Per Gunnar Hansen.
I disse dager blir forprosjektet
ferdig, og nå skal prosjektet
kvalitetssikres før den endelige
beslutningen blir tatt. Og her
handler det om et nytt foredlingsanlegg, kostnadsberegnet til ca.
400 millioner kroner.

det var en uttalt vilje til å foreta
store investeringer i Båtsfjord.
To alternativer ble lansert; fortsette produksjon i dagens lokaler,
bygd i 1976, eller bygge en helt ny
fabrikk på Storholmen. Alt tyder
nå på at det siste blir en realitet, ny
fabrikk.

To alternativer
Det var høsten 2016 at Røkkes
Havfisk og Norway Seafoods ble
solgt til Lerøy Seafood Group. Da
hadde de tidligere eierne investert
for om lag 20 millioner kroner i
oppgradering av dagens anlegg.
Etter overtakelsen sa Lerøys
styreleder at konsernet skulle satse
langsiktig på en av fiskerihovedstadens hjørnesteinsbedrifter, og

Høyteknologi
Planen er at den nye høyteknologiske hvitfisk foredlingsanlegg vil strekke seg over et areal
opp mot 10.000 kvadratmeter.
Den skal bygges et steinkast fra
dagens fabrikk, på industriarealet
Båtsfjord kommune har klarlagt
på Storholmen.
– Blir ny fabrikk en realitet vil

NY TEKNOLOGI: Filetjentene nå belage seg på å ta i bruk ny teknologi.

den utstyrets med det mest avanserte produksjonsutstyr som er på
markedet, blant annet skal robotteknologi og vannskjæring benyttes. Vi tar også sikte på å
utnytte alt av råstoffets biprodukter. Nå er vi i dialog med
Varanger Kraft om levering av
mer strøm. Den nye fabrikken
krever også mer vann, det har vi
nok av, sa fabrikksjef Per Gunnar
Hansen da han presentert forprosjektet for fiskeriminister Harald
T. Nesvik.
Statsråden besøkte Båtsfjord
tidligere i inneværende måned.
Det var hans først besøk i Finnmark som fiskeriminister. At han
benyttet anledningen til å avlegge

RÅSTOFF: Trålerne sørger for sikre jevn råstofftilgang.

Lerøy-bedriften et besøk var
nærmest en selvfølge, og her fikk
han en grundig orientering om
fabrikken og fikk presentert forprosjektet. Fiskeriministeren var
imponert over det han fikk høre og
se, og han benyttet også anledning
til å understreke at han ønsker at
mest mulig av råstoffet som hentes

i norske farvann også skal ilandføres og anvendes her i landet.

Kvalitet
Nettopp har Kystverket satt
sluttstrek for en storstilt mudring
av havna i Båtsfjord. For Lerøy er
det en perfekt timing.
– Vi har nå en havnedybde på

KVALITET: Avdelingsleder Gurita Jakobsen og kvalitetssjef Linda
Thomsen viser fra kvalitetsfilet til fiskeriminister Harald T. Nesvik.
I bakgrunn fabrikksjef Per Gunnar Hansen.
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spenning
NORDLIGSTE: Mattis A. Tangeraas leder landets nordligst akkreditert laboratorium.

VENTER: Før årsskiftet får fabrikksjef Per Gunnar Hansen vite om det
blir bygd et nytt anlegg.

Norges nordligste akkrediterte laboratorium
Båtsfjord laboratorium AS,
som eies av Båtsfjord kommune, Lerøy Norway
Seafoods og Båtsfjordbruket, er en bedrift som
ble etablert for 21 år siden.
De siste årene har laboratoriet opplevd en god
vekst, og omsetningen har
nå stabilisert se på opp mot
4 millioner kroner per år.

IMPONERT: Fiskeriministeren lot seg imponere etter rundturen på
fabrikk. Fra venstre ordfører Geir Knutsen, FrPs fiskeripolitisk
talsmann Bengt Rune Strifeldt, fiskeriminister Harald T. Nesvik og
fabrikksjef Per Gunnar Hansen.

vel ni meter. Da kan trålerne
levere direkte til anlegget. Det
som nå må på plass er en ny dypvannskai på 101 meter. Vi er i
dialog med Båtsfjord Havn, og vi
har fått positive tilbakemeldinger,
sier fabrikksjefen.
For å holde produksjonen stabil
er fabrikken avhengig av råstoff
for konsernets trålere.
– Vi mottar om lag 17.000 tonn
råstoff årlig. Årlig produserer vi
også 500-600 tonn med levendelagret torsk. Det forekommer at vi
i enkelte perioder har vi for lite
tilgang av råstoff fra kystflåten, og
da er det greit å kunne få fersk
leveranse fra konsernets trålere. I

perioder, da det er godt fiske,
hender det at overskuddsråstoff
sendes til konsernets fabrikk i
Melbu. Ferskfiskordningen er
også en fordel da vi sikres ferskt
råstoff til nærmest helårlig drift. I
fjor hadde vi nærmere 250
produksjonsdager. Er det noe vi
legger stor vekt på er det kvalitetssikring i alle ledd og et godt
arbeidsmiljø. Det siste året har vi
heller ikke hatt arbeidsuhell. Vi
har stort fokus på produktenes
kvalitet og har fiskere som er
motivert til å levere det beste råstoff, sier fabrikksjef Per Gunnar
Hansen.

FORLATES: Går alt som planlagt vil dagens fabrikkbygning
forlates om vel to år.

I 2013 overtok Mattis A. Tangeraas (31) som er bedriftens daglige leder. Da var omsetningen
heller beskjeden, på rundt
500.000-800.000 kroner per år.
Laboratoriet sto da i fare for nedleggelse på grunn av lite driftsgrunnlag.
Selvstendig
I dag har laboratoriet, som i 2015
flyttet inn i nye lokaler sentralt i
Værret, om lag 150 kunder. Ikke
bare fra Båtsfjord og Øst-Finnmark, men fra hele landet. Årsaken er blant annet at det er utviklet
avanserte analysemetoder som
mange laboratoriet ikke har.
– Vi er en selvstendig bedrift,
altså ikke knyttet opp mot noen
konsern. Dermed står vi friere og
kan på oss å skreddersy produkter/nalyser. Vi har også opparbeidet oss kompetanse til å ta alt
av prøver innenfor blant annet
næringsmidler. Mange hytteeiere
oppsøker også oss for å få utført
vannprøver fra brønn, og vi har
mange offentlige og private vann-

ANBEFALER: Jørgen Aronsen er lærling og anbefaler
yrkesvalget han har tatt.

verk på kundelistene. For øvrig
jobber vi tett sammen med kundene med det å sikre og dokumentere produktenes kvalitet og
beskaffenhet. Nettopp nærheten
til kundene og det at Båtsfjord har
god logistikk er noe kundene
setter pris på. Vi er også opptatt
av det å yte utover det å levere et
resultat, og kundene kan alltid
komme til oss for en kopp kaffe
og diskusjon om resultater og
fremgangsmåter ifølge analysetjenestene vi tilbyr, sier Tangeraas.
Ønsker lærlinger
Når det gjelder kvalitet sier daglig
leder at de fire ansatte svært opptatt av at det som blir gjort er utført korrekt og er til å stole på
– Laboratoriet her i Båtsfjord er
Norges nordligste akkrediterte
laboratorium, noe som betyr at vi
har en offisiell anerkjennelse av at
de analyser vi gjør er utført kor-

UTSTYR: Monika sørger for blant annet rengjøring av utstyret til
Mattis A. Tangeraas.

rekt i henhold til internasjonalt
anerkjente metoder. Vi legger
ikke skjul på at vi er stolte av det
arbeidet vi legger ned for å sikre
kvaliteten på våre analyser, og
derfor kan alle kunder komme og
se hvordan nettopp sine egne
prøver blir håndtert, når de vil,
sier Tangeraas.
Han er også opptatt av å stimulere ungdom til å velge naturfag
og kjemi for på sikt å få nye laboranter. I dag har han én lærling,
Jørgen Aronsen fra Vadsø.
– Vi jobber for tiden mye med
skolene i Båtsfjord for å få rekruttert fremtidige lærlinger i
laboratoriefaget. Det hadde vært
fint om vi gjennom dette arbeidet
på sikt kunne fått tilsatt en matteknolog eller næringsmiddelteknolog. Så de som er interessert i
biologi eller kjemi brukt i praksis
må bare komme innom og se hva
vi driver med. Vi kan love at
jobben er svært givende og varierende, og selv om bedriften tross
alt er over 20 år gammel hviler
man ikke på laurbærene, men
investerer i ny teknologi og implementerer metoder som tilfredsstiller dagens krav slik at vi kan
være konkurransedyktige mot de
store kjedene, sier Mattis A.
Tangeraas. Og han får støtte av
Aronsen.
– Ja, jeg anbefaler flere til å
satse på et yrke som laborant. For
her er mange jobbmuligheter etter
endt utdanning, sier Jørgen
Aronsen som skal tilbakelegge to
år i lære.
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Investerer i ny teknologi
I løpet av neste år taler mye for at Båtfjordbruket tar i
bruk nytt utstyr for ﬁletproduksjon. Totalt skal eierne av
bruket investere for opp mot 70 millioner kroner.
Daglig leder Frank Kristiansen sier
at i forbindelse med innføring av
teknologi også blir en fysisk utvidelse av anlegget.
De tre-fire siste årene er det
investert om lag 13 millioner
kroner i diverse utstyr, blant annet
sløyelinje, og nå står filethallen for
tur.

Avansert teknologi
– I tillegg til investering i nytt
produksjonsutstyr skal også det
skje en bygningsmessig utvidelse.
Det er snakk om en utbygging på
om lag 250 kvadratmeter. Det nye
avanserte teknologiske utstyret
som skal monteres består blant
annet av vannkutting. Hvorvidt det
betyr at det blir færre ansatte på
anlegget er det for tidlig å si noe
om i dag. I dag har vi en stab på ca.
85 ansatte, sier Kristiansen.
I fjor ble det mottatt ca. 10.000
tonn råstoff og omlag 30 fartøyer
er knyttet til anlegget, hvorav trefire større snurrevadfartøy. Båtsfjordbruket har for øvrig også
mottaksstasjon i Vardø og Vadsø.
– Vi produserer ca. 200 dager i
året. Årsaken er at vi ikke har
leveranser fra trålere. Dermed må

vi dessverre permittere ansatte i
perioder med lite råstoff. Utover
mot jul håper vi imidlertid å ha full
produksjon. Mandag og tirsdag i
uke 46 ble det landet totalt om lag
100 tonn og vi produserte 30 tonn
i døgnet, sier Frank Kristiansen.

Lang historie
Båtsfjordbruket kan egentlig se tilbake på en meget lang historie, i
prinsippet helt tilbake til 1871. Det
har opp gjennom årene vært flere
eierskifter, og er en av fiskerihovedstadens bedrifter som ikke
har vært konkurs, noe som betegnes som helt spesielt i en
bransje der det har skjedd store
strukturelle endringer, ikke minst
på 1980-og 1990-tallet.
Navnet Båtsfjordbruket kom da
Kjell-Olaf Larsen overtok bruket i
1981. Etter 33 års eierskap fikk
Kjell-Olaf forespørsel fra konsernet Nordic Group AS om de
fikk kjøpe bruket. Konsernets
tilbud ble akseptert og fiskekjøperen pensjonert seg med en
brukbar fortjeneste. Samtidig overtok Frank Kristiansen Båtsfjordbrukets sjefsstolen.
For om lag ett år siden ble det

INVESTERER: Daglig leder for Båtsfjordbruket, Frank Kristiansen står foran store investeringer.

igjen eierskifte. Nordic Group ble
solgt til Leknes-konsernet Insula
AS. Dermed ble Båtsfjordbruket
en del av konsernet. Allerede like

etter eierskiftet signaliserte Insulaledelsen at de ville satse videre i
Båtsfjord, og gjøre investeringen.
Den gang ble beløpet antydet til

knappe 50 millioner kroner.
Omsetning i fjor var på vel
244,5 millioner kroner og et årsresultat på 6,1 millioner kroner.

Jentene støttet
Rosa Sløyfe
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I forrige måned var det en landsdekkende Rosa Sløyfe-aksjonen.
Dette for å vise solidaritet med
brystkreftrammende.
Lærer Jolanta Baranaitiene ved
Båtsfjord skole fortalte sine 6.
klasseelever om brystkreft og den
landsdekkende aksjonen.
– Etter at vi ble fortalt om aksjonen ble hele klassen enig om å
gjøre noe for brystkreftrammede.
Vi valgte å bake noen kaker og
tegne kort. Om lag 20 kort ble
tegnet i klassen. Etter skoledagens
slutt var vi fire som gikk i gang
med kakebaking. Deretter gikk vi
ut på en salgsrunde. De fem store
kakene vi bakte ble solgt for 300
kroner per stykk. Han Geir
Knutsen kjøpe to kaker som han
seinere ga til helsesenteret, for-

teller Gabriele Breiferyte. Hun
sier at det kan komme flere innsamlingsaksjoner før jul, om da
alle elvene er interessert, og det
tror 11-åringen Gabriele de er.
Åse Johansen og Vårin Haugsnes, to av de andre elevene, sier at
de ble meget godt mottatt hos
kjøpere, og kake ble også solgt til
Radioservice, Barents Skipsservice og Haugsnes Elektro. Og
pengene, de ble selvsagt sendt til
sløyfeaksjonen.
Et flott initiativ fra de fire elevene på bildet, her sammen med
ordfører Geir Knutsen. Fra venstre
lærer Jolanta Baranaitiene, Gabriele Breiferyte, Ada Johansen,
Vårin Haugsnes og Ema Rakauskaite.
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Kongekrabbe

Snøkrabbe

Kontakt oss:
Havservice Ålesund på Tlf: 70 12 98 40
eller mail: post@mustadautolline.com

Hummeer m/plastinngang

Line

Fiskerihovedstaden

Vi er et nøytralt fryselager med pakkenr. F-9175
Lagerkapasitet er 9500 tonn
Produksjon og levering av is.
Ukentlige anløp av Norlines/Eimskip
Vi har en godkjent grensekontrollstasjon for landinger av frossen
fisk fra 3. land. Vi kan være behjelpelig med å skaffe det meste,
og vi har et utmerket lagersystem.
Åpningstider:
07:00 - 15:00 mandag - fredag.
Telefon 78 98 55 90
Lagerleder: Telefon 992 10 293
Vakttelefon etter kl. 15:00 og i helgene
Telefon 992 10 295
Båtsfjord Sentralfryselager AS
Postboks 283, DIS Kaia
N-9991 Båtsfjord, Norway
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Moderne flatpakket
kjøkken fra
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Gode priser på hvitevarer som passer perfekt til dit kjøkken!

KOMFYRER/PLATETOPPER

OPPVASKMASKINER

VENTILATORER

KJØL- OG FRYSESKAP

Tlf. 78 98 57 00
Hindberggata 29
9990 Båtsfjord
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Partiveteranen
Hun er en av Båtsfjord Arbeiderpartis mest politisk aktive
veteranen. Meldte seg inn i partiets ungdomsorganisasjon
AUF som 15-åring, og har vært tro mot partiet i alle år. Det
handler om Aslaug Eriksen (77), opprinnelig født i Hopseide
i Gamvik kommune, men foreldrene valgte i 1944 å ﬂytte til
Båtsfjord med sine fem barn.
Selv har Aslaug aldri vurdert å
flytte fra Båtsfjord. – I dag er jeg
takknemlig for at mine foreldre
valgte å flytte fra Gamvik til Båtsfjord. Heller ikke min mann, den
seks år eldre berlevågingen Kåre,
har noen ganger gått med flytteplaner. Det er her i Båtsfjord vi
hører til, sier Aslaug.

Eriksen gift med Eriksen
I 1962 valgte fisker og industriarbeider Kåre Eriksen å fri til
Aslaug Eriksen. Og giftemål ble
det, Eriksen giftet seg med
Eriksen. Året etter kunne de flytte
inn i sin eget enebolig i Fomaveien, sentralt i Værret.
I 1968 kom ekteparets eneste
barn til verden, Torfinn.
– Han har sørget for at vi er
besteforeldre til to jenter, 22 og 24
år, og en gutt på 14 år. Er så heldig
at den ene jenta jobber og bor her
i Båtsfjord. Den andre jenta bor i
Berlevåg der også Torfinn har
bosatt seg med sin familie og
jobber i Varanger Kraft. Etter at vi
for en del år siden solgte hytta vi
hadde ved Stjernevannet i Berlevåg kommune, tilbringer vi mye
av sommerhalvåret på hytta
Torfinn har i Kongsfjorddalen,
sier hun.

Jobb og politikk
Etter endt folkeskole tok Aslaug
realskolen og som mange andre i
fiskerihovedstaden ble det også
jobb på fiskebruk i fritiden. Som
15-åring valgte den politisk interessert jenta å melde seg inn i
Arbeiderpartiets
ungdomslag,
AUF. Hennes politisk engasjement førte til at hun opp gjennom

årene fikk en rekke politiske
tillitsverv.
– Etter tre år på realskolen gikk
jeg ut i forskjellig jobber, både
som industriarbeid, servitør og
bak disken på en bakeriforretning.
Fikk så jobb på folketannrøkta
som sekretær. Her var jeg i sju år.
Startet samtidig på handelsskolen
som privatist, men da jeg ikke fikk
gå ned i 50 prosent stilling som
tannlegesekretær, sa jeg opp stilling ved klinikken. Fra folketannrøkta gikk turen til legekontoret.
Her fikk jeg halv stilling som
legesekretær, inntil jeg i 1975 fikk
full stilling. Lege Beate Lupton
var for øvrig min sjef i 18 av mine
33 år i stillingen. Jeg gjennomførte også bedriftslederskolen som
privatist. De siste seks årene av
min yrkeskarriere var jeg tilsatt
hos rådmannen her i kommunen.
Her jobbet jeg blant annet med
arkivet. Jo, jeg har hatt mange
spennende og interessante jobber,
i tillegg til at jeg har drevet politikk på fritiden, sier hun.

Også ordfører
Samtidig som hun gikk ut i full
stilling ved legekontoret kom hun
inn som aktiv lokalpolitiker.
Hennes store engasjement - og det
at hun alltid har hatt problemer
med å si nei når partiledelsen
spurte om hun kunne bekle verv –
har ført til at hun fikk framtredende og viktige politisk posisjon.
– I kommunestyret har jeg sittet
i vel 20 år og tre perioder i formannskapet. Da daværende ordfører Tore Gundersen flyttet fra
Båtsfjord, ett år før hans ordførerperiode gikk ut, ble jeg som varaordfører i mai 1991 valgt til å

HÅNDARBEID: Selv om mye av fritiden til Aslaug Eriksen handler om politikk, blir det alltid tid til
fritidssysler, blant annet håndarbeid.
Foto: Inge Wahl

overta ordførervervet. Så det ble
ca. åtte måneder i den posisjonen.
For meg holdt det med den korte
perioden, først og fremst fordi det
å være ordfører er svært tidskrevende. Innrømmer gjerne at det
har vært utfordrende og tidskrevende å ha posisjoner i styrer,
råd og utvalg. Og det har blitt
mange verv. Blant annet kom jeg
i 1976 inn som medlem i skolestyret. Året etter ble jeg leder og
hadde det vervet til 1983. Har
sittet i de fleste av kommunens
hovedutvalg, unntatt i næringsstyret. I tillegg har jeg i 12 år vært
innvalgt i styret i Varanger
Kraftlag, i dag Varanger Kraft. I
sju år var jeg vararepresentant i
Norges Banks representantskap
før jeg i 2001ble fast medlem, en
posisjon jeg hadde i ni år. Var også
en periode, fra 1987 til 1991, leder
for fylkeskommunens kontrollutvalg. I havnestyret har jeg også

sittet i mange år, og er nå vararepresentant til styret, og i dag er jeg
nestleder i Sentralfryselagerets
styre, sier Aslaug som selv fikk en
a-ha-opplevelse da hun begynte å
tenke over alle sin verv opp gjennom årene.
Uten en tålmodig mann, som
tidlig ble uføretrygdet, hadde nok
Aslaug ikke hatt tid eller energi til
å påta seg så mange politiske oppgaver. Han sto for det meste av
husarbeidet og hadde middagen
ferdig når hun kom hjem.
– Lærte meg fort en dokumentleseteknikk for hurtigere å kunne
forstå hovedpoengene i saksdokumenter. For det er ikke mulig
på noen få dager å lese absolutt alt
som står i en dokumentmengde på
flere hundre sider, sier partiveteranen.
Foran valget i 2011 ga hun
lokalpartiets valgkomité beskjed
om hun ikke ønsket å bli plassert
på valglista, noe valgnemnda
aksepterte.

Eldrepolitikk

VETERAN: Selv om Aslaug Eriksen er pensjonist, er hun fortsatt politisk aktiv.

Foto: Inge Wahl

Helt ute av politikken er hun imidlertid ikke. Det hun nå «brenner»
for er kommunens eldrepolitikk,
og hun er leder i Eldreråd og
medlem i Pensjonistrådet. Hun er
også med i en arbeidsgruppe som
ser på framtidens helse- omsorgtjenester i kommunen. Blant annet
er hun engasjert i prosjektet
«Borte bra hjemme best». Til dette
prosjektet har kommunen mottatt
900.000 kroner fra Fylkesmannen
for å utarbeide en handlingsplan. I
prosjektbeskrivelsen heter det
blant annet at Båtsfjord kommune
skal legge økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på
hverdagsmestring, rehabilitering
og habilitering, aktiv medvirkning
fra tjenestemottakerne og/eller
deres pårørende og helhetlige tje-

– Selv om jeg
har hatt mange
offentlige oppgaver, har jeg
da også hatt tid til noen av
mine hobbyer.
Aslaug Eriksen

nesteløp. Og ikke minst, en av de
store utfordringene er blant annet
hvordan kommunen skal tilrettelegge forholdene for eldre
som ønsker å bo lengst mulig
hjemme.
– Selv om jeg har hatt mange
offentlige oppgaver, har jeg da
også hatt tid til noen av mine hobbyer. Blant annet har jeg i flere år
syslet med maling og tatt meg tid
til håndarbeid. En dag i uke er jeg
på eldretrimmen og går i bassenget. Nylig kom ordfører Geir
Knutsen med en spesiell forespørsel. Han var dessverre bortreist da Ap-veteran Peter Jakobsen
skulle begraves tidligere i inneværende måned. Spørsmålet var
om jeg var villig til holde minnetale i kirka, noe jeg selvsagt sa ja
til. Det er for øvrig ingen i APs
kommuneparti som har så langt
medlemskap som Peter. Han
meldte seg inn i partiet i 1949 og
bodde i boligen der lokalpartiet
ble stiftet i 1938, sier Aslaug
Eriksen som fortsatt har et brennende sosialdemokratisk engasjement. Er til stede på partiets
gruppemøter og på kommunestyremøtene. Og da intervjuet var
slutt skulle hun først på Pensjonisthuset for å høre på et foredrag
og eldrepolitikk, før hun seinere
på dagen satte seg på tilhørerbenken under forrige torsdags
kommunestyremøte.
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OL-bronsevinneren
tilbake til Båtsfjord
Om en uke er Stig Andre Berge, bronsevinner i 2012-OL i Rio de Janeiro
og gift med båtsfjordjente Rosell Utne, tilbake i Båtsfjord. Nå som
hovedattraksjon under den store aktivitetshelga. Det er Ungdomsrådet
som står bak arrangementet i idrettshallen.

– Vi har vært så heldig å
få Stig Andre nordover
for å inspirere ungdommen til blant
Helene Olsen
annet fysisk aktivitet.

slutter klokken 22:00. På lørdag startet det
hele klokken 11:00 og varer fram til
klokken 16:00 for de yngste. Fra klokken
19:00 og utover kvelden er det ungdomsklubb. Det er første gang at Ungdomsrådet
kjører i gang et slik arrangement, sier rådets
leder, Helene Olsen.

vil idrettshallens kafé være åpen begge
dager. Selv gleder jeg meg til å oppleve Stig
Andre, og ikke minst, lytte til hans foredrag,
sier Helene Olsen.
Forledet fikk hun også i gang et LANarrangement. Da satt om lag 50 ungdommer
en natt, i til sammen 12 timer, i idrettshallen
bak datamaskiner og spilte.
I tillegg til at hun er sekretær og leder for
Ungdomsrådet er Hanne Olsen også ungdomskoordinater, i 50 prosent stilling.

Den kjente bryteren, som har deltatt i tre OL
og tar sikte på sitt fjerde i Japan, har sagt
seg villig til å komme gratis til Båtsfjord for
å møte ungdommen. Han har i dag et
spesielt forhold til Båtsfjord, der han i fjor
sommer giftet seg.

Aktiv helg
Det er kommunens Ungdomsråd som står
bak arrangementet som foregår fredag og
lørdag om ei uke.
– Vi har vært så heldig å få Stig Andre
nordover for å inspirere ungdommen til
blant annet fysisk aktivitet. Begge dagene
vil han også holde motiveringsforedrag for
de unge. Det hele starter fredag med ungdom fra 5. til og med 7. klasse. Den seansen
varer fra klokken 18:00 til klokken 20:00.
Deretter starter ungdomsklubben som av-

LAN-suksess
Stig Andre Berge, en av verdens beste
brytere, skal lede en rekke fysiske aktiviteter. For øvrig er bryting ikke med i opplegget, først og fremst fordi det for tiden
ikke er et aktivt brytemiljø i kommunen.
Årsaken er mangel på trener.
– Det blir imidlertid mange andre aktiviteter i idrettshallen fredag og lørdag. Jeg
håper Stig Andre klarer å inspirere de unge
til økt fysisk aktivitet. Under arrangementet

AKTIVITETSHELG: Ungdomsrådet inviterer ungdom til aktivitetshelg, med landets beste bryter, Stig Andre Berge.
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