PROTOKOLL
FRA MØTE

VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Havøysund 17.-18. februar 2014

Havøysund hotell og rorbuer, Havøysund
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/

Til stedet:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
Ordfører Laila Davidsen
Alta:
Bjørn Atle Hansen
Alta:
Formannskapsmedlem Monica Nielsen
Måsøy:
Ordfører Anne Karin Olli
Hammerfest: Ordfører Alf E. Jakobsen
Hammerfest: Formannskapsmedlem Berit Hågensen
Hammerfest: Rådmann Leif Vidar Olsen
Loppa:
Ordfører Jan Erik Jensen
Kvalsund:
Ordfører Ragnar Olsen
Nordkapp:
Varaordfører Trudy Engen
Nordkapp:
Rådmann Charles Hansen (17/2)
Hasvik:
Ordfører Eva D. Husby
Hasvik:
Rådmann Erik Arnessen
Daglig leder: Raymond Robertsen
Dessuten møtte:

 Næringsnettverket





o Næringssjef Jørgen Kristoffersen
o Næringssjef Odd Børge Pedersen
o Næringskonsulent Terje Haugen
o Nordkapp Næringshage Stig Hansen
Bufetat Nord
o Bente Henriksen
o Bente Wistven
Kommuneoverlege Nordkapp Erik Langfeldt

Alta kommune
Hammerfest kommune
Loppa kommune
Nordkapp kommune

Følgende hadde meldt forfall:
Kvalsund:
Nordkapp:

Rådmann Arne Hansen
Kristina Hansen

Møtet ble ledet av leder Laila Davidsen
Ingen hadde merknader til innkallingen.
 Alf E. Jakobsen ønsket en sak på agendaen ang. omstillingene i Norway Seafoods i
Hammerfest.
 Rådmann i Alta Bjørn Atle Hansen hadde en presentasjon av konklusjonene fra
arbeidsgruppe spesialisthelsetjenester i Alta tirsdag 18. februar.
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Kjøreplan/saksliste:
Mandag 17.februar
11:00 Avgang Havøysund Hotell til Tobø fisk as
11:15 Bedriftsbesøk


Tobø Fisk AS

12:15 Lunsj
13:00 Møte i regionrådet – Behandling av saker





Sak 1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Fellesmøte mellom Regionrådet og Næringsnettverket
Sak 2/14 – Strategisk plattform 2014 – revidering
Sak 5/14 Fiskeristrategi Vest-Finnmark

15:00 Pause
15:30 Tema 1 «Barne- og fosterhjemstjenesten i kommunene»



15:30 – 16:15 Barnevern i kommunene- samarbeid kommune og stat
v/ Bente Henriksen, Avdelingsdirektør for inntak og fosterhjemsrekrutering
16:15 – 17:00 Diskusjon

17:00 Behandling av saker



Sak 4/14
Sak 9/14

Barnevern i kommunene
Anbud hurtigbåter i Finnmark – anbudsdokumentet

18:45 Fellesmøter ordførere og rådmenn
20:00 Middag
«Så fremst båtene ikke har vært forhindret fra fiske, så serveres mølje med tilbehør»



Utnevning av ambassadører for fosterhjem

Tirsdag 18.februar
08:30 Behandling av saker




Sak 7/14
Sak 3/14
Sak 2/14

Kirka og fellesrådene, økonomi
Kommunereform, prosess regionrådet
Utarbeidelse ny strategiplan Vest-Finnmark regionråd – prosess og plan for
arbeidet

09:45 Pause
10:15 Tema 2 «Sykestuerapporten»





10:15 – 10:45 Presentasjon av innhold i Sykestueraporten»
v/ Erik Langfeldt, Kommuneoverlege Nordkapp kommune
10:45 – 11:30 Diskusjon
Sak 6/14 Sykestuerapporten fra overordnet samarbeidsorgan (OSO) for Helse Finnmark
Sak 10/14 Nytt nødnett

12:00 Avslutning og lunsj
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Saksliste



Sak 1/14
Sak 2/14







Sak 3/14
Sak 4/14
Sak 5/14
Sak 6/14
Sak 7/14






Sak 8/14
Sak 9/14
Sak 10/14
Sak 11/14

Sak 1/14

Godkjenning av innkalling og saksliste
Utarbeidelse ny strategiplan Vest-Finnmark regionråd – prosess og plan for
arbeidet
Strategisk plattform 2014, 1. revidering
Kommunereform, prosess regionrådet
Barnevern i kommunene
Fiskeristrategi Vest-Finnmark
Sykestuerapporten fra overordnet samarbeidsorgan (OSO) for Helse
Finnmark
Kirka og fellesrådene, økonomi og oppfølging
Anbud hurtigbåter i Finnmark – anbudsdokumentet
Nytt nødnett
Leveringsforpliktelsen må strammes inn

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
Enstemmig vedtatt
Sak 2/14

Utarbeidelse ny strategiplan Vest-Finnmark regionråd – prosess og plan for
arbeidet

Forslag til vedtak:
1. Regionrådet vedtar fremlagt forslag til prosess og økonomiske rammer for utarbeidelse av ny
strategiplan for Vest-Finnmark regionråd.
2. Regionrådet oppnevner følgende 5 medlemmer til styringsgruppen for arbeidet:
 Laila Davidsen (leder)
 Ragnar Olsen
 Alf E. Jakobsen
 Stig Hansen
Daglig leder får i fullmakt å utnevne en rådmann til styringsgruppen
Enstemmig vedtatt
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Sak 3/14

Strategisk plattform 2014, 1. revidering

Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark regionråd ber administrasjonen i samarbeid med næringsnettverket legge frem
forslag til revidert SNP 2014 på neste møte i regionråd i juni.
Enstemmig vedtatt

Sak 4/14

Kommunereform, prosess regionrådet

Forslag til vedtak:
3. Vest-Finnmark regionråd nedsetter en arbeidsgruppe som ledes av en ekstern person, og der
det sitter to ordførere, og to rådmenn fra regionen. Både store og små kommuner skal være
representert.
4. Arbeidsgruppen får i fullmakt til å utnevne det eksterne medlemmet (lederen)
5. Arbeidsgruppen får i oppdrag og utarbeidet et diskusjonsnotat til regionrådets møte i
september 2014.
6. Daglig leder i regionrådet er sekretariat for arbeidet.
Vedtak, enstemmig:
Saken sendes på høring til medlemskommunene.
Sak 5/14

Barnevern i kommunene

Forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering
2. Regionrådet vil på et senere tidspunkt avgi og/eller støtte opp om en uttalelse i saken
Enstemmig vedtatt
Sak 6/14

Fiskeristrategi Vest-Finnmark

Forslag til vedtak:
1. Vest-Finnmark regionråd tar ståstedsrapport fiskerinæringen i Vest-Finnmark 2013 til
orientering
2. Vest-Finnmark regionråd vil følge opp rapporten med et temamøte fiskerinæringen i VestFinnmark, som beskrevet i saksfremlegget.
3. Daglig leder gis fullmakt innenfor de økonomiske rammene som er avsatt til formålet å sørge
for at temamøte fisker arrangeres.
Enstemmig vedtatt
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Sak 7/14

Sykestuerapporten fra overordnet samarbeidsorgan (OSO) for Helse Finnmark

Forslag til vedtak:
Regionrådet tar orientering fra Erik Langfeldt til orientering.
Enstemmig vedtatt

Sak 8/14

Kirka og fellesrådene, økonomi og oppfølging

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Enstemmig vedtatt

Sak 9/14

Anbud hurtigbåter i Finnmark – anbudsdokumentet

Vedtak enstemmig:
Vest-Finnmark regionråd beklager prosessen rundt nytt anbud på hurtigbåter fra Finnmark
fylkeskommunen. Regionrådet ønsket en ny høring i saken i forkant av behandling av anbudet i
desember 2013. Dette fo r å kunne komme med innspill, og samtidig bidra til at befolkningen som
er avhengig av hurtigbåt ble informert om fylkeskommunens planer. Man kan konstatere at
fylkeskommunens valg om å ikke følge regionrådets råd har bidratt til unødvendig støy.
Vest-Finnmark regionråd registrerer at Finnmark fylkeskommune har endret på ruteopplegget i
etterkant av støy som oppstod når de nye rutene ble kjent. Regionrådet ønsker disse endringene
velkommen, men mener det er flere ruter som er dårligere enn dagens tilbud. Regionrådet ønsker i
utganspunktet samme rutemønster som i dag, med tillegg av ruten mellom Alta og Hammerfest.
Regionrådet vil derfor anmode Finnmark fylkeskommune å utvide rammene for innkjøp av
hurtigbåter fra kr 90 millioner, til minimum dagens rammer (kr 106 millioner)
Sak 10/14

Nytt nødnett

Vedtak, enstemmig:
Saken tas til orientering
Enstemmig vedtatt
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Sak 11/14

Leveringsforpliktelsen må strammes inn

Vedtak, enstemmig:
Leveringsplikten må strammes inn og fiskeindustriarbeidsplassene opprettholdes i Finnmark
Vest-Finnmark Regionråd registrerer at det igjen pågår en debatt om endring av leveringsforpliktelser
til trålere med forpliktelser til ulike landanlegg i Finnmark og Nordland. Det er fra Regjeringens side
bebudet en endring i størrelsen på de geografiske områdene leveringsforpliktelsene (tilbudsplikten)
skal knyttes til. Forpliktelsene til det enkelte anlegg skal svekkes eller oppheves.
Samtidig har Norway Seafoods hatt en arbeidsgruppe i selskapet som har sett på anleggsstrukturen.
Styret har så langt konkludert med at anlegget i Mehamn skal selges og ansatte sies opp. Videre skal
anlegget i Rypefjord/Hammerfest selges, arbeidstokken på 100 skal reduseres med 55 årsverk og
produksjonen skal foregå ved Forsølbruket som Finnmark Havfisk nå har kjøpt.
Det er også skapt betydelig usikkerhet i forhold hva det blir igjen av drift ved flere andre anlegg i
Finnmark og Nordland. De mindre anleggende frykter at aktiviteten blir minimal og at de skal være
reine mottaksstasjoner for fisk som skal produseres andre steder.
Selskapet klargjør at aktiviteten skal økes slik at det skal produseres med 2 skift hele året i Båtsfjord
og tilnærmet det samme i Stamsund. Det er fra Norway Seafoods gitt uttrykk for at kystflåten skal
levere 70% av fisken som skal produseres. Dette tyder på at trålerne stadig skal ha en mindre rolle
for levering av råstoffet til de anleggene de har forpliktelser til. Det er tydelig at Norway Seafoods og
Aker Havfisk satser på at de vil få lempinger i dagens leveringsforpliktelser slik at de kan levere fisken
til to sentralanlegg i Nord-Norge (Stamsund og Båtsfjord) eller levere dette som sjøfrosset råstoff
direkte ut i eksportmarkedet.

Vest-Finnmark Regionråd krever følgende:
 Dagens tilbudsplikt må strammes inn slik at det igjen blir leveringsplikt til bestemte anlegg.
 De geografiske områdene for leveringsplikt beholdes slik som i dag og utvides ikke til større
geografiske regioner.
 Trålerne må som tidligere ha forpliktelser for levering av ferskt råstoff til de anleggene de er
tilknyttet.
 Dersom leveringsplikten ikke oppfylles, må kvotene bli igjen på kaia og tildeles andre som må
forplikte seg for levering. Dette må også omfatte retildeling til kystflåten i den grad de
forplikter seg.
 Kvotene er gitt for å opprettholde industriarbeidsplasser i Finnmark og kvotene tillates derfor
ikke solgt ut av fylket.
 Dersom anlegg selges, må trålerselskapenes forpliktelser fortsatt gjelde over for det enkelte
anlegg eller annet anlegg i samme kommune.
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