PROTOKOLL
FRA MØTE

VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Skaidi 2.-3. juni 2014

Skaidi hotell, Skaidi
1

/

Til stedet:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
Ordfører Laila Davidsen
Alta:
Formannskapsmedlem Monica Nielsen
Måsøy:
Ordfører Anne Karin Olli
Hammerfest: Ordfører Alf E. Jakobsen
Hammerfest: Rådmann Leif Vidar Olsen (2.juni)
Kvalsund:
Ordfører Ragnar Olsen
Kvalsund:
Rådmann Arne Hansen
Nordkapp:
Ordfører Kristina Hansen
Nordkapp:
Rådmann Charles Hansen
Hasvik:
Ordfører Eva D. Husby
Hasvik:
Rådmann Erik Arnessen
Daglig leder: Raymond Robertsen
Dessuten møtte:
 Direktoratet for nødkommunikasjon, v/ kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik
 Direktoratet for sikkerhet- og beredskap v/ rådgiver Ragnhild Lunde
 Helsedirektoratet v/ seniorrådgiver Willy Skogstad
 Fred Olav Guthu, Strategistaben Statens Vegvesen region Nord
 Arve Andersen, Avdelingsleder Kystverket region Nord
 Grete Rugeland, Daglig leder NKS veiledningssenteret for pårørende av rusavhengige
 Knut-Eirik Dybdal, daglig leder Arctic Race of Norway

Følgende hadde meldt forfall:
Hammerfest:
Hammerfest:
Alta:
Loppa:
Loppa:
Måsøy:

Marianne Sivertsen Næss (vara kunne ikke møte)
Rådmann Lei Vidar Olsen (3.juni)
Rådmann Bjørn Atle Hansen
Ordfører Jan-Eirik Jensen
Rådmann Marion Høgmo
Rådmann Ann-Jorunn Stock

Møtet ble ledet av Laila Davidsen
Ingen hadde merknader til innkallingen.
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Kjøreplan/saksliste:
Mandag 2.juni
12:00 Lunsj
13:00 Tema 3 «Utbygging av nødnett»




13:00 – 14:00 Presentasjon av prosjektet og konsekvenser for kommunene
Direktoratet for nødkommunikasjon, v/ kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik
Direktoratet for sikkerhet- og beredskap v/ rådgiver Ragnhild Lunde
Helsedirektoratet v/ seniorrådgiver Willy Skogstad
14:00 – 15:00 Spørsmål/diskusjon

15:00 Pause
15:30 Tema 4 «Arbeid mot neste NTP»




15:30 – 16:00 Innledning fra Statens Vegvesen»
v/ Fred Olav Guthu, Planavdeling Vegvesen region Nord
16:00 – 16:30 Innledning fra Kystverket»
v/ Arve Andersen, Avdelingsleder Kystverket region Nord
16:30 – 17:30 Diskusjon

17:30 Pause
17:45 Tema 5 «Veiledninssenteret for pårørende»



17:45 – 18:15 Presentasjon av NKS veiledningssenteret for pårørende
v/ Grete Rugeland, Daglig leder
18:15 – 18:30 Spørsmål/diskusjon

18:30 Arctic Race of Norway – “en happening i Nord”
v/Knut-Eirik Dybdal,
20:00 Middag

Tirsdag 3.juni
09:00 Behandling av saker
11:30 Fellesmøter, ordførere og rådmenn
12:30 Avslutning og lunsj
Saksliste, Regionrådet









Sak 11/14
Sak 12/14
Sak 13/14
Sak 14/14
Sak 15/14
Sak 16/14
Sak 17/14
Sak 18/14

Godkjenning av innkalling og saksliste
Årsmelding og årsregnskap 2013
Kommunereform, 2.gangs behandling
Revidering av Strategisk plattform 2014
Status utredning Infrastruktur- og transporttjenester
Ståstedsoversikt digital infrastruktur Vest-Finnmark
Underveisrapport Bolyst Nord 2013
Forstudie etablering friluftsråd/friluftsprosjekt i Vest-Finnmark
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Sak 19/14





Sak 20/14
Sak 21/14
Sak 22/14

Lov om losordningen (losloven) - Mulige konsekvenser for Kystverket Troms
og Finnmark
Havbruk - Grønne konsesjoner
Orienteringer
Statlig finansiering av veiledningssentrene

Regionrådet diskuterte oppfølging av Arctic Race og Norway på slutten av møte. Man ønsket at
regionrådet kobles på arbeidet som gjøres i arbeidsgruppen.

Sak 11/14

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
Enstemmig vedtatt
Sak 12/14

Årsmelding og årsregnskap 2013

Forslag til vedtak:
Årsmelding og årsbudsjett for 2013 godkjennes
Enstemmig vedtatt

Sak 13/14

Kommunereform, 2.gangs behandling

Forslag til vedtak:
1. 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.
2. Arbeidsgruppen får i fullmakt til å utnevne det eksterne medlemmet (lederen)
3. Arbeidsgruppen får i oppdrag og utarbeidet et diskusjonsnotat til regionrådets møte i
desember 2014.
4. Regionrådet setter opp «kommunereform» som eget tema på sitt møte i september.
5. Daglig leder i regionrådet er sekretariat for arbeidet.
Vedtak enstemmig
Regionrådet setter opp «kommunereform» som eget tema på sitt møte i september.
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Sak 14/14

Revidering av Strategisk plattform 2014

Forslag til vedtak:
1. Vest-Finnmark regionråd godkjenner forslag til revidert SNP 2014
2. Daglig leder gis fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer innenfor vedtatt ramme for SNP 2014
Vedtak, enstemmig
1. Vest-Finnmark regionråd godkjenner forslag til revidert SNP 2014
2. Daglig leder i samråd med leder gis fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer innenfor vedtatt
ramme for SNP 2014
Sak 15/14 Status utredning Infrastruktur- og transporttjenester
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Enstemmig vedtatt
Sak 16/14

Ståstedsoversikt digital infrastruktur Vest-Finnmark

Forslag til vedtak:
1. Regionrådet ber om at det utarbeides en ståstedsoversikt over digital infrastruktur som
beskrevet i saken.
2. Ståstedsoversikten presenteres på regionrådets ved første anledning.
Enstemmig vedtatt

Sak 17/14

Underveisrapport Bolyst Nord 2013

Forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering
Enstemmig vedtatt

Sak 18/14

Forstudie etablering friluftsråd/friluftsprosjekt i Vest-Finnmark

Forslag til vedtak:
3. Regionrådet godkjenner gjennomføring av en forstudie om etablering a
friluftsråd/friluftsprosjekt i Vest-Finnmark i tråd med opplegg beskrevet i denne sak.
4. Daglig leder gis i fullmakt til å nedsette ressursgruppe
5. Daglig leder får i oppgave å få på plass en prosjektleder til arbeidet med forstudien
6. Regionrådet ber om at forstudien presenteres regionrådet ved første anledning.
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Vedtak, enstemmig:
Daglig leder bes samle de som arbeider med folkehelse/friluftsliv i medlemskommunene for å
komme med forslag til videre fremdrift i saken.

Sak 19/14

Lov om losordningen (losloven) - Mulige konsekvenser for Kystverket Troms
og Finnmark

Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark regionråd mener at det er viktig for nasjonen Norge å beholde, vektlegge og
videreutvikle funksjoner og ansvarsområder for regionkontoret til Kystverket Troms og
Finnmark (Vardø og Honningsvåg). Regionkontoret er en viktig kompetansearbeidsplass og et
viktig element for grunnlaget til et maritimt sentrum i Nordområdene.
Utviklingen i Finnmark fylke er i en særstilling i forhold til fremtidige industrietableringer på
kysten i Nordområdene, herunder kan nevnes; Melkøya/Polarbase i Hammerfest, Veidnes
terminal i Nordkapp, Nussir gruver i Kvalsund og havne- og industriområder i SørVaranger/Kirkenes.
I tilknytning Kystverket Troms og Finnmark er forankringen av arbeidsoppgaver tilknyttet
Nordområdene, da kan nevnes sjøtrafikkavdeling for Troms, Finnmark og Svalbard, og Vardø
Trafikksentral som overvåker hele norskekysten og havområdene rundt Svalbard.
Regionkontorets betydning for kystkommuner i Troms og Finnmark er ofte fremhevet og
tilbakemeldingene fra brukere er tillittsvekkende og entydig positive.
Vest-Finnmark regionråd vil presisere følgende:
a. Vest-Finnmark regionråd er sterkt bekymret over de konsekvensene som Regjeringens
proposisjon om ny loslov kan medføre for Kystverket Troms og Finnmark, de ansatte i
Honningsvåg og for Nordkapp kommune.
b. Over år er det bygget opp et høykompetent fagmiljø i Honningsvåg som kan bli kraftig
redusert i løpet av kort tid.
Vest-Finnmark regionråd krever at Regjeringen nøye vurderer alternativer som kan
opprettholde det eksisterende miljøet i Honningsvåg. De arbeidsoppgavene som i dag
utføres i Honningsvåg, må for det aller meste utføres uansett. Skal de flyttes, må det
etableres på nytt et annet sted.
Forslag til oppgaveløsning basert på proposisjonen:
- Fakturering av losavgifter skal fortsatt skje i Honningsvåg.
- Statens innkrevingssentral etablerer et kontor for innkreving av losavgifter i
Honningsvåg.
- Losenes reiseregninger behandles fortsatt i Honningsvåg.
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Hvis Samferdselsdepartementet vurderer en samordning av lønn- og
regnskapsbehandling i sine underlagte etater, så lokaliseres en del av
arbeidsoperasjonene i Honningsvåg.

c. Vest-Finnmark regionråd krever at losoldermannskapet fortsatt blir i Honningsvåg.
d. Vest-Finnmark regionråd krever at omorganiseringen av tilbringertjenesten skjer som en
virksomhetsoverdragelse.
e. Vest-Finnmark regionråd krever at konsekvensene for arbeidsmarkedet i Nordkapp
kommune av ulike organiseringsmodeller, også vurderes.
f. Vest-Finnmark regionråd ser det som svært bekymringsfullt om en skal bygge ned
kompetansen i nord. Om departementets syn blir at Kystverkets regionmodell bør endres,
krever Nordkapp kommune at regionadministrasjonen fortsatt skal ligge i Honningsvåg.
Kystverkets maritime kompetanse og tilstedeværelse i Barentshavsregionen er
avgjørende for utvikling av Nordområdene
Enstemmig vedtatt
Sak 20/14

Havbruk - Grønne konsesjoner

Vedtak, enstemmig:
Saken tas til orientering
Sak 21/14

Orienteringer

1

Temamøte kommunereform
 Det vil på neste møte bli avholdt et temamøte om kommunereformen. Til dette møte
kommer statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen. Det
er usikkert om man klarer å utarbeide et diskusjonsnotat fra arbeidsgruppen til dette
tidspunkt, men å lage et program og opplegg rund temaet vil bli prioritert
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Tema strategi
 Daglig leder har til dags dato besøkt 5 kommunestyrer; Alta, Hammerfest, Kvalsund,
Måsøy og Nordkapp. Hasvik blir besøkt 18.juni, mens Loppa skal besøkes høst 2014.


Daglig leder har også innledet samtaler med Oriogo Nord AS v/Per Buvik for å bistå i
denne prosessen.



Salten regionråd er invitert til neste møte i Honningsvåg, for å presentere hvordan Salten
regionråd arbeider. Dette er en del av strategiprosessen.



Arbeidet med ny strategiplan kan ikke avsluttes i 2014, men vil trolig bli ferdigstilt før
sommermøte i 2015. Om det blir innkalt til regionting da vil man komme tilbake til.
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Studietur
 Næringsnettverket har så vidt startet planleggingen av en studietur høsten 2014 (17.18.september). Temaer man ønsker å fordype seg i er fiskeri (havbruk), reiseliv,
petroleum og regionalpolitikk. Scotland er aktuelt å besøke for å lære mer om disse
temaene. Man er i gang med å se på mulighetene for å kunne lage et program. Hvem
som skal delta på studieturen er ikke avklart, og avklares i samarbeid med lederen i
regionrådet og lederen i næringnettverket.
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Oppfølging av fiskeristrategi
 Vest-Finnmark regionråd og Finnmark fylkeskommune vil i felleskap arrangere en faglig
politisk fiskerikonferanse 11.-12. november i Alta. Konferansen er ment å gi innspill både
fra myndigheter nasjonal, reginal og lokalt, samt næringen. Både havbruk og tradisjonell
fiskerinæring vil bli temaet på konferansen. Fiskeriministeren har tekket ja til å komme,
og man arbeider fortløpende med et program.
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RSK-Vest-Finnmark
 Daglig leder har hatt møte med RSK Vest-Finnmark, der tema var svak økonomi i RSK.
Systemet for etter og videreutdanning på landsbasis er sentralisert, og kommunene får
et tilbud direkte av staten. Ordningen med RSK i regionen har vært svart vellykket. Man
vil på regionrådsmøte invitere RSK til å beskrive situasjonen, og foreslå tiltak for videre
drift av RSK Vest-Finnmark.

Sak 22/14

Statlig finansiering av veiledningssentrene

Viktig med statlig finansiering i arbeidet med pårørende av rusavhengige
Vest-Finnmark regionråd mener arbeidet med oppfølging og hjelp av rusavhengige er et
prioritert område, og medlemskommunene i regionrådet tar denne oppgaven på største
alvor. I tillegg mener Vest-Finnmark regionråd at oppfølging og hjelp av pårørende av
rusavhengige er et viktig, men dessverre underprioritert området i dagens hjelpeapparat.
Regionrådet har hatt et møte med veiledningssenteret for pårørende av rusavhengige, og
ble presentert hvordan veiledningssenteret arbeider for å følge opp og hjelpe pårørende.
Det brede tilbudet, der samtalen er sentralt er effektiv og hjelper mange. Mange voksne og
barn har gjennom en årrekke fått uvurderlig hjelp i å takle sin situasjon. Vest-Finnmark
regionråd mener at lavterskeltilbudet som veiledningssenteret representerer er et sentralt
supplement til det offentlige tilbudet, og burde derfor sikres en mer langsiktig finansiering.
Vest-Finnmark regionråd ber derfor sentrale myndigheter bidra med en basisbevilgning slik
at veiledningssenteret kan konsentrere seg om å hjelpe pårørende, i stede for å bruke tid på
å skaffe finansiering fra mange ulike aktører.
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