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Til årsmøtet i Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag                                                                        

Sak til årsmøtet 15.februar 09. 

Undertegnede ønsker med dette at årsmøtet i Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag behandler 

følgende sak: 

Sammenslåing av Sjøtun/Sandneshamn og Nordre Kattfjord Utviklingslag til et felles utviklingslag. 

Jeg har gjennom 4 år som leder i Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag ved en rekke anledninger blitt 

forspurt om hvorfor det er 2 utviklingslag i Kattfjord. Dette har jeg imidlertid ingen gode svar på. Her 

er jeg oppmerksom på at det ligger mye historie til grunn for at det i sin tid ble dannet 2 lag, men jeg 

mener tiden nå er inne for å se på muligheten for at lagene sammenslås. Utviklingslaget skal jobbe 

for fremtiden, for vekst og utvikling, og etter mitt syn vil det være for ille at gammel historie er med 

på å stoppe for samarbeid og utvikling i fjorden.  

Flere argumenter for sammenslåing: 

- Rekruttering til styreverv: Det har i mange år vært til dels vanskelig å få folk til å engasjere 

seg i arbeidet som utviklingslagene gjør, og til å stille som medlem av styrene. Ved å slå oss 

sammen vil det kun være 1 styre, men flere folk å velge inn. 

- Samme sakene: De siste årene har styrene jobbet parallelt og i tett samarbeid med stort sett 

de samme sakene. Dette er etter min mening unødvendig bruk av ressurser.  

- En fjord: I alle andre sammenhenger (skilag, næringsforening, skole, kulturdager, sportsklubb 

m.m) jobber vi sammen og som ei bygd. Det er mer naturlig at vi også jobber som ett 

utviklingslag. Personlig mener jeg dette kan være med på å skape samhold, samarbeid og 

tilhørighet innad i fjorden. 

- Arealspørsmål: Utmarkslag/grunneierlag på begge sidene ivaretar etter min mening alle 

grunneierinteresser på en utmerket måte, og kan (hvis ønskelig) i større grad jobbe sammen 

med oss i saker der det er snakk om arealdisponering. 

- En fjord også utad: En sammenslåing av lagene vil være med på å skape et bilde av en fjord 

som står sammen om de viktige sakene, der en nettopp gjennom samarbeid ønsker å skape 

vekst og utvikling.  Utad vil vi da kunne fremstå som KATTFJORD. 

Selvsagt vil det også være knyttet flere utfordringer eller problemer til en eventuell sammenslåing, 

men etter mitt skjønn er de positive konsekvensene mye mer tungtveiende. Utfordringer/problemer 

er til for å løses, og jeg er av den oppfatning av at mange er interessert i at dette skjer. 

Til slutt vil jeg bemerke følgende: Styret i Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag har ikke behandlet 

denne saken, men vil bli tatt opp på styremøte i forkant av årsmøtet. Styret vil legge frem sitt syn på 

saken på årsmøtet 15.febr. 09. 

Undertegnede håper på positive sambygdinger som ønsker samarbeid mellom bygdene! Årsmøtet 

bør etter min mening fatte vedtak i denne saken. 

Med vennlig hilsen Ann-Sissel Westgård 


