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Vest-Finnmark regionråd. Årsmelding og regnskap 2004
Vest-Finnmark regionråd har i møte 26. mai d.å. behandlet rådets årsmelding og regnskap for
2005.
Årsmelding og regnskap vedlagt årsmelding for Kompetanseforum Vest-Finnmark
oversendes vedlagt til behandling i regionskommunene.
Med vennlig hilsen

Jens Are Breivik
sekretariatsleder

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
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Årsmelding 2004.
VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Vest-Finnmark regionråd består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Alta, Loppa,
Hasvik og Hammerfest. og har organisert i sin nåværende form fra 01.01. 2004.
REPRESENTASJON TIL RÅDET
I henhold til rådets vedtekter er det ordfører og rådmann som representerer kommunene i
rådet og rådet har således hatt slik sammensetting i 2004:
Alta Kommune
Loppa kommune
Hasvik kommune
Hammerfest kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune

ordfører Geir Ove bakken
nestleder
rådmann Knut Krane
ordfører Arne Dag Isaksen
rådmann Jostein Størdal
ordfører Geir Iversen
rådmann Børje Alander/konst. rådmann Are Solvang
ordfører Alf E Jakobsen
leder
rådmann Dagny Haga
ordfører Ragnar Olsen
rådmann Svein Tore Jakobsen/Geir Nesse
ordfører Ingalill Olsen
rådmann Leif Vidar Olsen
ordfører Ulf Syversen
rådmann Bjørn Atle Hansen

SEKRETARIAT
Hammerfest kommune ”låner” ut en halv stillingshjemmel til sekretariatsfunkjonen.
Rådgiver Jens Are Breivik har bekledd sekretærfunksjonen i 2004.
MØTER
Rådet har avholdt følgende møter:
04.og 05. februar
01.og 02. juni
28.og 29. september
29.og 30. november

Hammerfest
Sørvær
Øksfjord
Gargia
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VALG
I februarmøtet ble det foretatt valg på leder og nestleder for perioden 2004 – 2005.
Alf E Jakobsen ble valgt til leder og Geir Ove Bakken til nestleder.
SAKER
Rådet har i 2004 behandlet i alt 58 saker.
En viktig hendelse i året var at regionrådet på vegne av kommunene inngikk an
Utviklingsavtale med Finnmark fylkeskommune. Avtalen innebærer finansieringsbistand til 3
prosjekter, henholdsvis
Strategisk plattform for regionrådet – organisering og strategier
Havbruksplan for regionen
Reiselivsplan for regionen
Etter søknad fikk regionrådet via Hammerfest kommune kr. 130.000 i rammetilskudd fra
Fylkesmannen (tilbakeholdte skjønnsmidler). Tilsvarende fikk rådet kr. 400.000 i 2003.
Disse midlene er disponert til iverksetting og delfinansiering av
Kompetanseforum Vest-Finnmark.
Til de enkelte prosjekter anmerkes følgende:
Strategisk plattform
Prosjektet ble iverksatt høsten 2004 og første samling ble avviklet på høstmøtet i
Gargia.
Hensikten er å utvikle regionrådet til et godt samarbeidsforum med langsiktige
målformuleringer. Prosjektet skal også vurdere organisering/arbeidsform, strategier,
ressursbehov og finansiering samt fullmaktsforhold.
Holm Rådgivning AS, Storslett, er tatt inn som prosjektleder.
Prosjektet har en total kostnadsramme på kr. 553.600 hvorav kr. 270.000 er
delfinansiert gjennom rådets Utviklingsavtale med Finnmark fylkeskommune.
Den øvrige finansieringen er forutsatt dekket gjennom kommunenes og regionrådets
egeninnsats.
Prosjektet vil bli sluttført høsten 2005 hvorpå det forutsettes iverksatt avledede tiltak.
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Regionalt havbruksprosjekt.

Regionrådet har utpekt oppdrett/havbruk som et næringsmessig satsningsområde i
regionen og iverksatt høsten 2004 arbeid med utarbeidelse av regional Havbruksplan.
Planen ble ferdigstilt i januar 2005.
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 finansiert
gjennom Utviklingsavtalen med Finnmark fylkeskommune.
Regionalt reiselivsprosjekt.
Regionrådet har utpekt Reiseliv som et næringsmessig satsningsområde i regionen og
iverksatte høsten 2004 arbeid med utarbeidelse av regional Reiselivsplan.
Prosjektets hovedmål er å videreutvikle og skape økt vekst i reiselivsnæringen i
regionen.
Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 493.000, hvorav kr. 195.000 er finansiert
gjennom Utviklingsavtale med Finnmark fylkeskommune.
Prosjektbeskrivelsen er ferdigstilt i 1. kvartal 2005 og arbeid med initiering og
finansiering av tiltak pågår.
For de 3 forannevnte prosjekter vil det bli utarbeidet en egen rapport og regnskap i 2005 i
tilknytning til utbetalingen fra fylkeskommunen
Regionalt opplæringssamarbeid for kommunalt ansatte.
Regionrådet har vedtatt at regionalt samarbeid om opplæring av kommunalt ansatte
skal være et satsningsområde.
I den forbindelse ble det høsten 2004 iverksatt et eget prosjekt/prosjektorganisasjon i
samarbeid med RSK Regionalt skolekontor i Alta. Prosjektet er kalt Kompetanseforum
Vest-Finnmark. Det er ansatt egen prosjektleder og opprettet et eget styre.
Kontorsted er Alta og Alta er vertskommune.
Årsmeldingen følger vedlagt.
Det meste av arbeidet hittil har vært rettet mot kommunenes ønsker og behov, faglig
etablering av til tiltak samt samarbeid mot fagmiljøer/institusjoner.
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Prosjektet er iverksatt med delfinansiering fra Fylkesmannen i Finnmark (tilbakeholdte
skjønnsmidler 2003 og 2004) med til sammen kr. 530.000. Det er dessuten søkt om
nye midler i 2005 til initiering av konkrete opplæringstiltak. For øvrig vil det bli søkt
etter eksterne finansieringsmidler avhengig av hvilke typer opplæringstiltak ønske
iverksatt.
Prosjektet skal årlig rapportere sin faglige og økonomiske virksomhet til rådet og
fylkesmannen.
HØY-komprosjekt.
I 2004 utarbeidet EffektCompagniet AS, Hammerfest, 2 søknader om HØYkomprosjektmidler til en kostnad av kr.60.000.
Ingen av søknadene oppnådde støtte, men det er lagt inn 2 nye søknader i 2005.
Innkjøpssamaarbeid
Det ble i 1. halvår forsøkt etablert et regionalt samarbeid om innkjøp. Dette har
imidlertid vist seg å være vanskelig og saken er foreløpig av forskjellige grunner lagt
på is.
Øvrige saker
Det har gått med en del tid, ressurser og energi til arbeidet med Utviklingsavtale samt de
initierte prosjekter. Særlig har prosjektet Strategisk plattform vært viet stor oppmerksomhet i
rådet. Dette vil nødvendigvis også skje i 2005.
For øvrig har regionrådet behandlet og gitt uttalelser i en rekke viktige saker for kommunene/
regionen og her nevnes:
-

møte med Statoil Snøhvitprosjektet og besøk på Melkøya
uttalelse om hurtigrutas framtidige seilingsmønster
uttalelse om Rv 94 – Skaidi/Hammerfest
Vest-Finnmark krisesenter
sekretariatsordning for kontrollutvalgene
framtidig kommunestruktur
livskraftige distrikter og regioner
Høgskolen i Finnmark. kompetansebehov i kommunene
Helse Finnmark. Konsekvenser av helsereformen
reinbeitedistriktene i vestfylket
disponering av politiressursene i Vest-Finnmark/Finnmark.

-

integreringskonsulent for funksjonshemmede
fagarbeideropplæringen i kommunene
Mattilsynet
forskrifter om drift av akvakulturanlegg og tildeling av konsesjoner
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Det er dessuten tatt opp en rekke aktuelle saker utenom møtene. Regionrådet har hatt møter på
ordførernivå med Statsråder og departementer i aktuelle saker.
ØKONOMI
Rådets økonomiske ramme for 2004 er kr. 300.000.
Det er i året brukt kr. 322.000, hvorav kr. 228.000 er lønnsrelaterte kostnader til
sekretariat.
Resten, kr. 94.000 er forskjellige driftsutgifter, herav kr. 60.000 til HØYkomsøknader
som er et tiltak som er finansiert utenom ordinær drift.
Slik situasjonen ser ut i dag synes ressursene til drift av rådets sekretariatsvirksomhet
ut til å være tilfredsstillende. Hvordan situasjonen vil utvikle seg i løpet av høsten
2005 vil avhenge hvilke tiltak som iverksettes innen for prosjektet Strategisk
plattform.

Hammerfest 19. mai 2005

Jens Are Breivik
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Regnskap 2004

Regnskap

Budsjett
2004

Ansvar:

Regnskap
2004

2003

4040 Regionrådet

10100 Lønn i faste stillinger
10900 Pensjonsinnskudd klp
11150 Mat og drikkevarer
11170 Bevertning møter/utvalg/kurs/opplæring
11200 Annet forbruksmateriell
11201 Kjøp av tjenester
11240 Velferdstiltak
11245 Oppholdsutgifter
11410 Representasjon
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse
11750 Andre transportutgifter
12020 Driftsutstyr
12700 Konsulentbistand
12900 Internt kjøp
14290 Moms kompensasjonsordninger
14510 Overføring til andre kommuner
Sum utgifter
17290 Ref. momskompensasjon
17500 Ref. fra andre kommuner
17510 Ref. måsøy kommune
17520 Ref. kvalsund kommune
17530 Ref. hasvik kommune
17531 Ref. alta kommune
17532 Ref. loppa kommune
17533 Ref. nordkapp kommune
19500 Bruk av bundne fond
Ekstraordinært rammetilskudd
Hammerfest kommune
Sum inntekter

395,16
13 000,00
375,00
3 406,77

67 000,00

1 766,00

202 271,00
23 261,00
1 355,00
850,00
370,00
21 995,12
335,00
4 645,00
4 873,00
7 939,50
556,00
3 780,00

60 000,00
228 186,00
15 088,06
530 000,00

130 000,00
217 000,00
16 000,00

852 216,99

430 000,00

-14 878,06
-60 000,00
-27 956,00
-27 276,00
-27 296,00
-60 987,00
-27 756,00
-32 251,00
-400 000,00
-130 000,00
-43 816,93

-16 000,00
-256 000,00

-158 000,00

-60 237,62

-852 216,99

-430 000,00

-272 230,62

272 230,62

-30 602,00
-29 266,00
-29 629,00
-92 031,00
-30 465,00

Vedlagt følger regnskapet for Vest-Finnmark regionråd for driftsåret 2004.
Regnskapet er revidert av kommunerevisjonen som en dal av Hammerfest kommunes
regnskap.
Hammerfest kommunes refusjonskrav til kommunene er tilsvarende framsendt gjennom og
bekreftet av kommunerevisjonen.
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Til regnskapet bemerkes:
Lønn til sekretariatet er regnskapsført som internt kjøp. Beløpet tilsvarer 50 % stilling
med tillegg av pensjonskostnader.
Konsulentbistand kr. 60.000 er innkjøpt tjeneste i 2004 i forbindelse med HØY-KOM
søknad. Ref. kr. 60.000 fra andre kommuner er tilhørende inntekt.
Overføring kr. 530.000 er tilskudd (rammeoverføring) fra Fylkesmannen – kr. 400.000
i 2003 og kr. 130.000 i 2004 – som er oversendt Alta kommune som kontorkommune
for Kompetansesenter Vest-Finnmark. Av det totale tilskuddet et kr. 140.000
inntektsført i 2004, mens kr. 400.000 er ”bruk av bundet fondsavsetning”.
Momsrefusjon er inntektsført i Hammerfest kommune. De øvrige kommunene er
fakturert netto uten mva.
Når det gjelder de prosjektene som er finansiert gjennom Utviklingsavtalen med
Finnmark fylkeskommune
Strategisk plattform
Havbruksplan
Reiselivsplan
så føres det prosjektregnskap. Disse vil bli avsluttet i 2005.
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Kompetanseforum Vest-Finnmark

- Årsmelding 2004 Organisering
Kompetanseforum Vest-Finnmark ble opprettet 22. april 2004 som et 3-årig prosjekt under
Vest-Finnmark Regionråd. Formålet var kompetanseheving på de ansatte i medlemskommunene som ikke sorterte under RSK Vest-Finnmark, Regionalt SamarbeidsKontor, som
har tilsvarende formål innen skole- og barnehagesektor.
Flere av medlemmene til styret har i løpet av det første ¾ året blitt skiftet ut gjennom
naturlige prosesser hvor medlemmene har byttet jobb, evt. flyttet på seg. Dette har medført at
kontinuiteten ikke har vært så god som man kunne ha ønsket.
Styret i Kompetanseforum Vest – Finnmark bestod ved utgangen av 2004 av:
Leder:
Lena E. Nielsen, Alta kommune
Nestleder:
Randi Danielsen, Hammerfest kommune
Styremedlem: Jens-Terje Mathisen, Nordkapp kommune
Frøydis Larsen, Måsøy kommune
Rådmannen, Kvalsund kommune
Yvonne Brasøygård, Hasvik kommune
Vibeke Brox, Loppa kommune
De medlemmene som gjennom ovennevnte prosess i 2004 har forlatt styret er:
Elisabeth Utheim, Hammerfest kommune
Jens Birger Kristensen, Måsøy kommune
Kjell Arne Johnsen, Kvalsund kommune
Linda Martinsen og Are Hammervold Solvang, Hasvik kommune
Elisabeth Paulsen, Loppa kommune
Gjennom sommeren og tidlig høst ble kontorleder rekruttert. Den som først fikk tilbud om
ansettelse, trakk seg, og nr 2 på lista rykket opp og takket ja til stillinga, med ansettelse fra 1.
november. Kontorleder har ivaretatt sekretærfunksjonen for styret.
Prosjektkontoret ble etablert i Alta, midlertidig på Alta Rådhus, men skal i løpet av sommeren
2005 flytte til et annet bygg like ved – da i samlokalisering med RSK.
Styrets aktivitet:
Styret har i 2004 hatt slik aktivitet:
- Det er avholdt 4 styremøter i tillegg til oppstartsmøtet 22. - 23. april, i hhv.
o Hasvik, Sørvær
o Telefonmøte
o Alta
o Hammerfest
- Det er behandlet i alt 14 saker i styret
- En del spørsmål er avklart gjennom bruk av telefon og e-post
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Arbeidsgrupper:
Det var nedsatt eget ansettelsesutvalg til rekruttering av kontorleder.
Samarbeid med andre:
Det ble i november igangsatt spede tiltak til samarbeid med Høgskolen i Finnmark vedrørende
lederutdanning generelt og videreutdanning innen barnevern. Likeledes ble det gjennomført
møter med Barnevernleder i Hammerfest og Alta, samt at man innhentet oversikt over ønsker
og behov for ”faglig påfyll” blant barnevernsansatte.
I forbindelse med etablering av prosjektkontoret har det vært et utstrakt samarbeid med RSK
Vest-Finnmark.
Tiltak 2004:
Utover de nevnte samarbeidene, ble det ikke igangsatt konkrete tiltak i 2004. Man kan
kanskje si at styret har famlet en del i jungelen av gode ønsker og ditto tilbud – på jakt etter
noen raske suksesser, samtidig som man fokuserer på mer langsiktige mål. Styret startet
prosessen med å finpusse og konkretisere strategien for prosjektet, noe som etter hvert har
utviklet seg til vedtak om:
- kompetansegivende lederutdanning på Universitetsnivå med modulene
o organisering
o omstilling
o styringsformer
o moderne ledelse
-

kompetansegivende lederutdanning på Høgskolenivå med modulene
o grunnleggende organisasjonsteori
o videregående organisasjonsteori
o rett (forvaltnings-, arbeids- og kommunal-)
o kommunaløkonomisk styring
o valgfag
 kvalitet i tjenesteleveranser, brukerfokus
 prosjektledelse

-

lederutvikling i form av ”faglig påfyll” som
o lover og avtaleverk
o personallederrollen
o budsjett- og regnskapsforståelse
o etikk, lojalitet og holdninger (= verdibasert ledelse)

Styret vedtok ”faglig fokus på Barnevernet i 2005”. Dette var lite konkret ved utgangen av
2004, men gjennom samarbeid med barnevernfaglig nettverk i Vest-Finnmark, vil det bli
utarbeidet planer for videreutdanning og videreutvikling innen faget.
Økonomi:
Kompetanseforum sin virksomhet er finansiert gjennom slike bidrag:
Alta kommune
137.000 (11/33) + kontorlokaler og utstyr, samt andre
fasciliteter
Hammerfest kommune
88.000 (7/33)
Hasvik kommune
37.000 (3/33)
Kvalsund kommune
37.000 (3/33)
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Loppa kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Sum

37.000 (3/33)
37.000 (3/33)
51.000 (4/33)
424.000

Fylkesmannen i Finnmark ytte i 2004 et tilskudd stort kr. 540.000.
- Dette ble i budsjettsammenheng lagt ut over 3 år, med kr. 180.000 pr år.
Etter søknad har Kommunenes Sentralforbund gitt tilsagn om kr. 350.000 for 2005.
- Tilsagnet fra KS gjelder kostnadsdekning som honorar til foreleser, læremateriell,
etc ifm. lederutviklinga.
Vurdering av virksomheten:
Med kun 2 måneders drift i 2004, er det ikke veldig mye grunnlag å vurdere virksomheten på.
Det som helt klart utkrystalliserer seg som ei utfordring fremover, er kampen om midlene. De
spede forsøk på å søke om tilskudd til denne type drift, viser, som også BufEtat sier at ”de
aller fleste sentrale tiltak og pålegg blir iverksatt uten økonomisk portefølje”. Derfor er det
nødvendig med enda tettere samarbeid ikke bare mellom kommunene, men også mellom
regionale, fylkeskommunale og kommunale virksomheter for å utnytte de sparsomme midlene
som tross alt finnes.
De kompetanseplanene som er i ferd med å bli utarbeidet, og deretter gjennomført, vil helt
klart være med og gi kommunene et kunnskapsmessig og kompetansemessig løft. Det
betinger imidlertid at ordfører-/rådmannsnivået følger opp og blir en pådriver og motivator til
hevet kompetanse. I bunn og grunn var det vel også det som var tanken bak prosjektet.

Lena E. Nielsen
Styreleder
Lars J. Hapalahti
Kontorleder

