VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner
Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST
regionradet@hammerfest.kommune.no

Årsmelding 2003.
REPRESENTASJON TIL RÅDET
Regionrådet har i 2003 hatt slik sammensetting:
Alta Kommune
Loppa kommune
Hasvik kommune

Hammerfest kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune

ordfører Geir Ove bakken
rådmann Knut Krane/
ordfører Arne Dag Isaksen
rådmann Jostein Størdal
ordfører Odd Egil Simonsen
ordfører Geir Iversen
rådmann Børje Alander
ordfører Alf E Jakobsen
rådmann Dagny Haga
ordfører Geir Nesse
ordfører Ragnar Olsen
ordfører Ingalill Olsen
rådmann Leif Vidar Olsen

leder

nestleder

Rådgiver Jens Are Breivik, Hammerfest kommune, har fungert som rådets sekretær.
MØTER
Rådet har avholdt følgende møter:
20. og 21. februar
05. juni
30. september
17. og 18. november

Loppa kommune
Måsøy kommune
Kvalsund kommune
Nordkapp kommune

SAKER
Rådet har i 2003 behandlet i alt 56 saker.
Av organisatoriske forhold ble det i 2003 lagt til rette for opptakelse/innvielse av Nordkapp
kommune i Vest-Finnmark regionråd fra 01.01. 2004.
Det har i året vært arbeidet med etablering av regionale prosjekter:
Hjemmeside (Internett)
for rådet er etablert i 2003. Dette arbeidet ble utført av Måsøy kommune som også har
det driftsmessige ansvar. Kostnad kr. 8.000,-.
Hammerfest kommune
Postboks 1224 K
9616 Hammerfest
Tlf. 78422500

Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn
Tlf. 78452700

Kvalsund kommune Måsøy kommune
Rådhusveien 18
Torget 1
9620 Kvalsund
9690 Havøysund
Tlf. 78415555
Tlf. 78424800

Alta kommune Loppa kommune Nordkapp kommune
Postboks 1403 Parkveien 1/3
Rådhusgt. 12
9506 Alta
9550 Øksfjord
9750 Honningsvåg
Tlf. 78455000 Tlf. 78453000
Tlf. 78476500

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Regionalt opplæringssamarbeid for kommunalt ansatte.
Prosjektet iverksettes i 2004 med delfinansiering fra Fylkesmannen i Finnmark
(tilbakeholdte skjønnsmidler 2003 og 2004).
Strategisk plattform for regionrådet.
Hensikten er å utvikle regionrådet til et godt samarbeidsforum med langsiktige
målformuleringer. Prosjektet vil også vurdere organisering og arbeidsform,
ressursbehov og finansiering samt fullmaktsforhold.
Prosjektet er i 2003 søkt delfinansiert fra Finnmark fylkeskommune og antas å bli
iverksatt høsten 2004.
Regionalt oppdretts/havbruksprosjekt.
Prosjektets hovedmål er å videreutvikle og skape vekst i oppdretts- og
havbruksnæringen i regionen. Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 493.000, hvorav
kr. 195.000 er søkt finansiert gjennom Finnmark fylkeskommune.
Prosjektet forventes igangsatt sommeren 2004.
Regionalt reiselivsprosjekt.
Prosjektets hovedmål er å videreutvikle og skape økt vekst i reiselivsnæringen i
regionen. Prsojektet har en kostnadsramme på kr. 493.000, hvorav kr. 195.000 er søkt
finansiert gjennom Finnmark fylkeskommune.
Prosjektet forventes igangsatt sommeren 2004.
Utviklingsavtale mellom regionskommunene og Finnmark fylkeskommune.
Det er i 2003 initiert et arbeid med utviklingsavtale mellom regionskommunene og
Finnmark fylkeskommune. Dette arbeidet vil bli videreført i 2004.
For øvrig har regionrådet behandlet og gitt uttalelser i en rekke viktige saker for kommunene/
regionen og her nevnes:
-

Omorganisering/reorganisering av kommunal revisjon. Dannelse av nytt
revisjonsselskap
Vegmeldings/vaktsentralen på vegstasjonen på Skaidi
Lokalisering av 110-sentralen i Hammerfest
Matfiskkonsesjoner i Finnmark
Kongekrabbens utspredelse Barentshavet og langs kysten
Opprettholdelse av fiskerikontorene/kontrollverket.
Videreføring av differensierte soner for arbeidsgiveravgift
VEFAS – regionalt program for fjerning av industriavfall m.v.
Finnmarksloven
E 6 – strekningen Storsandnes-Alta
Revidert nasjonalbudsjett – kommuneproposisjonen
Utredning av konsekvenser ved helårlig petroleumsvirksomhet i området
Lofoten – Barentshavet
Helse Finnmark
HV-distriktene i Finnmark

Det er dessuten tatt opp en rekke aktuelle saker utenom møtene.

VEST-FINNMARK REGIONRÅD
ØKONOMI
Rådets økonomiske ramme for 2003 er kr. 300.000.
Det er i året brukt kr. 272.000, hvorav kr. 225.000 er lønnsrelaterte kostnader til sekretariat.
Resten, kr. 47.000, er forskjellige driftsutgifter.
Slik situasjonen ser ut i dag synes ressursene til drift av rådet ut til å være tilfredsstillende.
I 2004 vil det i tilknytning til prosjekter påløpe kostnader på de enkelte kommuner. Det synes
å være omforent at slike kostnader fordeles med basis i folketall.

