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Årsmelding 2006
VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Vest-Finnmark regionråd har i 2006 bestått av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Alta,
Loppa, Hasvik og Hammerfest.

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 2006:
Alta Kommune:
ordfører Geir Ove Bakken
rådmann Bjørn Atle Hansen
Loppa kommune:
ordfører Arne Dag Isaksen
rådmann Jostein Størdal
Hasvik kommune: ordfører Geir Iversen
rådmann Sissel Mietinen
Kvalsund kommune: ordfører Ragnar Olsen
rådmann Geir Nesse
Måsøy kommune:
ordfører Ingalill Olsen
rådmann Leif Vidar Olsen
Nordkapp kommune: ordfører Ulf Syversen
konst. rådmann Jens Terje Mathisen/rådmann Arnhild Ramseng

SEKRETARIAT
Hammerfest kommune ”låner” ut en halv stillingshjemmel til sekretariatsfunkjonen.
Bjørg Kippersund har bekledd sekretærfunksjonen i 2006.

MØTER
Rådet har avholdt følgende møter:
21. februar
- Skaidi
30. mai
- Alta
11. og 12. september
- Honningsvåg
25. sept.
- Skaidi - tilsettingsmøte
20. og 21. november
- Alta

Alta kommune
Postboks 1403
9506 Alta
Tlf. 78455000

Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn
Tlf. 78452700

Kvalsund kommune
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund
Tlf. 78415555

Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord
Tlf. 78453000

Måsøy kommune
Torget 1
9690 Havøysund
Tlf. 78424800

Nordkapp kommune
Rådhusgt. 12
9750 Honningsvåg
Tlf. 78476500

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VALG
Som følge av Hammerfest kommunes utmelding av Vest-Finnmark Regionråd med virkning fra
31.12.2007, gjorde regionrådet i sak 05/06 følgende valg:
Ragnar Olsen ble valgt som leder
Ulf Syversen ble valgt som nestleder.

SAKER
Rådet har i 2006 behandlet i alt 57 saker.
Til noen av sakene bemerkes følgende:
Veien videre for regionrådet.
Som følge av Hammerfest kommunes utmelding drøftet regionrådet i sak 10/06 i møte i Alta den
30. mai veien videre for regionrådet og konkluderte med følgende:.
Vest-Finnmark regionråd representerer en anerkjent og viktig aktør i utviklingen av
Finnmark.I dag deltar 6 kommuner aktivt i dette samarbeidet. Hvorvidt Hammerfest ønsker å
gjeninntre i samarbeidet, kan kun Hammerfest kommune ta initiativ og stilling til.
Hammerfest er i så fall velkommen tilbake som likeverdig partner i
regionrådssamarbeidet.
I regionrådet er det viktig å framheve realitetene i våre kommuner – de utfordringer og muligheter
som er aktuelle. Befolkningsnedgang på mindre steder er en sentral og felles indikator på våre
utfordringer. Disse temaer kan vi gjerne bruke mer tid til på møtene, og vi er pliktige, og
kvalifiserte, til å gi viktige innspill i forhold til hva som er riktige satsinger til regionale
(fylkeskommunen) og statlige myndigheter.
I samarbeidet ønsker vi å videreføre de gode resultatene som er oppnådd i prosjekter om
felles tjenester – bl.a. kompetanseforum og service-portal. Nye regionale næringsprosjekter bør
også utvikles (jfr. reiselivs-/havbruksprosjekt). Her ligger også et grunnlag for nye satsinger i lys
av regionrådets partnerskapsavtale med Finnmark fylkeskommune.
Regionrådet avventer redigering/justering av strategidokumentene ”VILJE I VEST” og
”Perspektivskisse …” med hensyn på endring i medlemskommuner. Innføring av
regionting/ny organisering av rådet avventes også. Disse saker tas opp til avklaring/realisering i
løpet av 2007.
Saken ble på ny behandlet i regionrådets møte den 11. og 12. september 2006 i sak 28/06 der
regionrådet vedtok følgende henvendelse til Hammerfest;
De 6 kommunene som deltar i det politiske samarbeidet i Vest-Finnmark regionråd, anser at det er
uheldig og beklagelig at Hammerfest kommunestyre har meldt kommunen ut av regionrådet.
Skal Vest-Finnmark regionråd bli den motor i samfunnsutviklingen i regionen som vi så sårt
trenger, så er det absolutt nødvendig at Hammerfest som olje- og gasshovedstaden i Nord og som
en toneangivende fiskerikommune deltar aktivt i samarbeidet, også på politisk nivå. To av
kommunene i regionen er vestsentra i rivende utvikling, mens det er store utfordringer i de 5
andre. Dette stiller store krav til de to store kommunene til å ta et ansvar for regionens utvikling.
Alle de 7 kommunene er selvstendige forvaltningsenheter og de andre kommunene har ingen
sanksjonsmuligheter hvis de er uenig i hva de andre kommunestyrene vedtar. Dette er grunnlaget
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for regionrådssamarbeidet. Det gjenspeiler seg også ved at alle kommunene er enige i at
samarbeidet er basert på Kommunelovens § 27.
Vest-Finnmark regionråd inviterer Hammerfest kommune til en videre dialog for å bygge bro over
de motsetningene som har oppstått og med den hensikt at Vest-Finnmark regionråd skal kunne bli
den kraft som strategidokumentet Vilje i Vest legger opp til.
Vest-Finnmark regionråd har alle forutsetninger for å være en motor i samfunnsutviklingen i
regionen. Det betinger dog at Hammerfest som olje- og gasshovedstaden i Nord og som en
toneangivende fiskerikommune deltar aktivt i samarbeidet, også på politisk nivå.

Tilsetting av daglig leder.
Bedriftskompetanse ble engasjert til å foreta utvelgelsen av kandidat(er) til stilligen som daglig
leder. Etter forutgående intervjuer i Hammerfest av 3 kandidater, ble Arvid Mathisen fra
Havøysund, 25.09.07. tilsatt i stillingen. Arvid Mathisen tiltrådte stillingen 01.01.07
Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalgene
Regionrådet har med bakgrunn i en utredning fra rådmannen i Alta gått inn for å en ny
organisering av sekretariatet for kontrollutvalgene i de 10 kommuner som omfatter område for
revisjonen. Kontorsted blir Alta og kontrollutvalget for alle de 10 samarbeidende kommuner
organiseres i et IKS med 2 stillinger.
Bedre utnyttelse av politiressursene i Finnmark
Regionrådet drøftet i møte 30. mai 2006 i sak 15/06 bruk av politiressursene i Finnmark.
Bakgrunnen var innspill fra kommunene om manglende ressurser i distriktene og ingen respons fra
politimesteren. Dette resulterte i et møte med justisministeren der Ragnar Olsen og Geir- Ove
Bakken orienterte om kommunenes og regionrådets behandling av saken. Her ble det drøftet
bruken av politiressurser for hele Finnmark og fordelingen øst/vest.
Sentrale myndigheter innrømmer en skeivdeling av ressursene i hhv øst- og vest-Finnmark, og
ville ta en full gjennomgang av ressursene i Finnmark. Det kan også være aktuelt å vurdere spesielt
ressursene vest der det i dag er åpenbare problemer.
Støtte til etablering av kompetansesenter for distriktsutvikling i Finnmark
Loppa og Alta meldte seg på i kampen om Kompetansesenter for distriktsutvikling. Regionrådet
behandlet saken i sitt møte 11. og 12. september i sak 31/06 der regionrådet mot 1 stemme vedtok å
gi sin støtte til Alta.
Sametingets retningslinjer for endret bruk av meahcci (utmark) i Finnmark
Denne saken skapte stort engasjement i Finnmark og regionrådet behandlet den i flere møter. Alta
kommune sammen med Hammerfest og Sør-Varanger laget en uttalelse som regionrådet og de
aller fleste kommunene i Finnmark sluttet seg til.
Regionrådet og de andre ba også om at det ble gjort en ekstra høringsrunde før retningslinjene går
til departementet for godkjenning
Verdiskapingen av olje-gass. Arbeidsplasser og deling av framtidige inntekter.
Etter at politiske parti i fylket og Finnmark fylkesting hadde vedtatt at man bør se på etablering av
et oljefond for næringsutvikling i Finmark basert på eiendomsskatt fra framtidig olje- og
gassutvinning, vedtok regionrådet bla følgende:
Vest-Finnmark regionråd (VFR) mener at ringvirkningene for olje- og gassutvinningen i Finnmark
må fordeles på flere kommuner, og krever derfor:
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1. At Goliat-olje ilandføres i VFRs område. I den anledning peker VFR på aktuelle områder
som er lansert av medlemskommuner både i Hasvik, Kvalsund og eventuelt fra andre av
regionrådets kommuner.
2. At kommunene i Vest-Finnmark regionråd forplikter seg til at inntektene fra
eiendomsskatten knyttet til olje-/gassutvinningen skal fordeles ut fra følgende modell:
-50% av eiendomsskatten som er skrevet ut på ilandføringsinstallasjonen tilfaller
ilandføringskommunen.
-50% overføres til et fond (fylkesfond) innrettet på næringsutvikling.
-Fordelingen av eiendomsskatten i størrelsesorden 50/50 gjelder fra første virkeår.
3. At framtidig utvidelse av Snøhvit med tog II og tog III også må gi avkastning for
kommunene i Finnmark. I den forbindelse må eiendomsskatt på en slik utvidelse også
fordeles 50/50 på ilandføringskommunene og et fylkesfond for næringsutvikling.
4. At alle framtidige eiendomsskatteinntekter av olje-/gassutvinning utenfor Finnmarkskysten
også må fordeles på samme måte.

Av andre vesentlige saker som regionrådet behandlet nevnes:
- Midler til næringssamarbeid i regionen (Næringssjefsforum)
- Økonomien i Helse Nord etter framlegg av revidert statsbudsjett
- Luftambulansetilbudet i Finnmark
- Nye oppdrettskonsesjoner
- Mobildekning i Vest- og Midt Finnmark
- Kvote for turistfiske
- Strukturvirkemidlene i fiskeflåten NOU 2006:16
- Sametingets krav til olje- og gassressursene
- Forskrift om Finnmarkskommisjonen og utmarksdomstolen for Finnmark
- Forsyningsnettet for kraft i Finnmark
- E-serviceprosjektet i VFR
- Utbygging av bredband – transportnett i Finnmark
- Ilandføring av olje fra Barentshavet
- Oljevernberedskap
- Finnmarkseiendommen og åpne møter
- Presentasjon av tidevannsprosjektet i Kvalsund
- Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg
- Reinbeiteproblematikk og reintall i Vest-Finnmark
- Bredbåndsutbygging

Kvalsund/Havøysund, 04. juni 2007

Ragnar Olsen
Leder
Arvid Mathisen
Daglig leder
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