PROTOKOLL
FRA MØTE

VEST-FINNMARK REGIONTING

Alta 26.-27. april 2016

Tilstede:
Alta






Monica Nielsen (Ap)
Anita H. Pedersen (SV)
Ole Steinar Østlyngen (Ap)
Alex Bjørkmann (H)
Bengt S. Johansen (KP)
Hammerfest







Alf E. Jakobsen (Ap)
Håvard Hargaut-Jensen (Ap)
Berit Hågensen (Ap)
Harald Knudsen (H)
Grethe Ernø Johansen (SV)
Hasvik




Lars Hustad (Ap)
Siv R. O. Gamst (Ap)
Kvalsund







Terje Wikstrøm (Ap)
Ingar Eira (Ap)
Randi Soli Pedersen (Ap)
Roberts Wilhelmsen (AP)
Vegard Loke Rønning (Krf)
Loppa







Steinar Halvorsen (H)
Stein Thomassen (AP)
Line Enger Posti (AP)
Heidi Dahl (AP)
Ronja Garden (SP)
Måsøy





Gudleif Kristiansen (Sp)
Mette Olsen (SP)
Georg Mathisen (AP)

Nordkapp





Kristina Hansen (Ap)
Kjell-Valter Sivertsen (Ap)
Gry Jørgensen (Ap)
Jan Olsen (SV)

Følgende hadde meldt forfall:












Marianne Haukland (H)
Marianne Sivertsen Næss (Ap)
Eva D. Husby (Ap)
Per Hansen (AP)
Odd Ivar Gladstø (H)
Jan Arvid Johansen (Krf)
Maria Aksberg (AP)
Jorunn Mikkelsen (SV)
Tor Bjarne Stabell (H)
Renee Andersen (AP)
Sverre Joakimsen (H)

Alta kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Hasvik kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Kvalsund kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune

I tillegg møtte:










Raymond Robertsen
Bjørn Atle Hansen
Leif Vidar Olsen
Erik Arnesen
Gunnar Lillebo
Marion Høgmo
Charles Hansen
Marianne Pedersen
Tommi Sarila

Daglig leder Vest-Finnmark regionråd
Rådmann Alta kommune
Rådmann Hammerfest kommune
Rådmann Hasvik kommune
Rådmann Kvalsund kommune
Rådmann Loppa kommune
Rådmann Nordkapp kommune
Kreativ Industri
Kreativ Industri
Program for Regiontinget:

Tirsdag 26.april
16:00 Åpning Regiontinget
16:00 Åpning v/ leder Alf E. Jakobsen
16:05 Velkommen til Alta v/ordfører Monica Nielsen

16:10 Musikalsk innslag ved Kristoffer Karjalainen
16:25 Navneopprop
16:30 Arbeidet med kommunereformen i Vest-Finnmark








16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30

Alta kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Loppa kommune
Nordkapp kommune

17:40 Pause
18:00 Diskusjon kommunereform i Vest-Finnmark
19:00 Avslutning dag 1
(gjøre oss klar til middagen)
20:00 Middag

Onsdag 27.april
09:00 Presentasjon av ståstedsanalyse Vest-Finnmark regionråd
v/Marianne Pedersen, Kreativ Industri
09:30 Arbeidet i Vest-Finnmark regionråd– Hva har vi gjort, og hva bør vi gjøre?
v/Raymond Robertsen, daglig leder Vest-Finnmark regionråd
10:00 Pause
10:15 Diskusjon om regionrådets strategi
11:00 Behandling av saker
12:00 Lunsj og avreise

Saksliste:






Sak 1/16
Sak 2/16
Sak 3/16
Sak 4/16
Sak 5/16

Godkjenning av innkalling og saksliste
Årsmelding og årsregnskap for 2014 og 2015
Strategiplan Vest-Finnmark regionråd 2016-2019
Endring av vedtekter Vest-Finnmark regionråd
Orienteringer
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Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2/16

Årsmelding og årsregnskap for 2014 og 2015

Forslag til vedtak:
2014
1.
2.
3.
4.

Årsmelding og årsregnskap for 2014 godkjennes
Regiontinget avsetter kr 1 714 128,- til regionrådets driftsfond for året 2014
Regiontinget avsetter kr 285 794,- til regionrådets utviklingsfond for året 2014
Regionrådet dekker inn underskudd på kr 105 521,- i bolystprosjektet 2014 av
regionrådet driftsfond

2015
1. Årsmelding og årsregnskap for 2015 godkjennes
2. Regiontinget avsetter kr 877 819,- til regionrådets driftsfond for året 2015
3. Overskudd på bolyst-Nord prosjektet på kr 451 395,- avsettes regionrådets utviklingsfond
for året 2015.
4. Regiontinget dekker inn kr 8 976,- i overforbruk på oppfølging SNP av regionrådets ,

Enstemmig vedtatt
Sak 3/16

Strategiplan Vest-Finnmark regionråd 2016-2019

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak:
Strategiplan for Vest-Finnmark regionråd 2016-2019 vedtas
Enstemmig vedtatt
Alf E. Jakobsen foreslo følgende oversendelsesforslag:





Regionrådet mener at arbeidet i regionrådet må være mere konkret og målbart, samt
relevant for kommunene, for å forsvare ressursbruken
Regionrådet ber administrasjon i denne sammenheng utrede (lage et notat)
o Alternativ organisering og muligheter for administrativ/tjenesteområder
o Andre konstellasjoner
First settes til desember 2016
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Endring av vedtekter Vest-Finnmark regionråd

Forslag til vedtak
Regiontinget vedtar fremlagte vedtektsendringer
Enstemmig vedtatt
Forslag fra Bengt Stabrun Johansen
«Regiontinget opprettholdes»
Forslaget fikk 10 stemmer, 25 stemte i mot.

§1 Formål
Vest-Finnmark regionråd er en strategisk allianse, basert på Kommuneloven §27, mellom
kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, , Kvalsund, Loppa, , , Måsøy og Nordkapp.
Formålet er samarbeid om Samfunns- og næringsutvikling, og samarbeid om tjenestetilbud,
samt politisk påvirkning. Dette skal skje gjennom utvikling og arbeid med store og små
prosjekter som involverer medlemskommunene internt, eller eksternt mot aktører utenfor
regionen.

§2 Visjon og overordnet mål
Vest-Finnmark regionråd skal være en organisasjon som dynamisk og proaktivt arbeider for å
utvikle medlemskommunenes evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer, gjennom
samarbeid, allianser og nettverk, horisontalt så vel som vertikalt.

§3 Politisk organisering
Regionrådet består av ordførerne og rådmenn i deltakerkommunene, pluss en folkevalgt
representant fra kommunene Alta og Hammerfest. Ordførerne har tale-, forslags- og
stemmerett, mens øvrige folkevalgte representanter og rådmenn har tale- og forslagsrett.
Det føres protokoll over alle saker og vedtak som behandles av regionstyret. Gyldig vedtak
kan fattes når minst 5 av medlemmer med tale, forslags- og stemmerett er til stede.
Regionrådets oppgaver defineres av regionrådet selv, men har ansvar for følgende faste
oppgaver:




Valg av leder og nestleder hvert andre år
Vedta budsjett og årsplan
Godkjenne regnskap for Vest-Finnmark regionråd

Regionrådet skal også bidra til at aktuelle viktige politiske temaer settes på dagsordenen i
regionen, gjennom jevnlige møter- og arrangement.

§4 Administrativ organisering
Vest-Finnmark regionråd skal ha et sekretariat rustet for å utføre de oppgaver som
regionrådet bestemmer gjennom budsjett og planer. Sekretariatet ledes av en daglig leder,
som dessuten har møte- og forslagsrett i alle organisasjonsenheter som utgjør Vest-Finnmark
regionråd.
Sekretariatet kan, foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for regionstyret, også
foreta utredninger og administrere prosjekter i tråd med rådets intensjoner og beslutninger.

Sekretariat kan i den utstrekning regionrådet finner det tjenlig, også fungere som sekretariat
for permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som defineres inn under
regionrådets virkefelt.
Regionrådet skal ikke ha arbeidsgiveransvar for ansatte i Vest-Finnmark regionråd, da slike
funksjoner ivaretas av vertskommunen(e).
Sekretariatets kontorsted(er) skal være i en, eller flere av medlemskommunene.

§5 Økonomiske forhold

3. Regionrådet vedtar budsjett for det kommende år. Budsjettet er ment å dekke
årlige driftsutgifter av sekretariatet- og prosjekter, samt tekniske utgifter knyttet
til gjennomføring av møter.
4. Utgiftene fordeles som følger mellom medlemskommunene. Hver kommune
legger inn 50 000.- i grunnkapital, deretter toppfinansieres budsjettet ved at 50 %
fordeles likt mellom kommunene, mens resterende 50 % fordeles på grunnlag av
folketall per 1.1 det forgående budsjettår.
5. All aktivitet i Vest-Finnmark regionråd som besluttes gjennom budsjett- og
årsplan finansieres gjennom ordinær drift, og finansieres i hht. pkt.2 i § 5 i
vedtektene.
6. Generelt skal prosjekter og utredningsoppgaver søkes finansiert gjennom
utnytting av distriktspolitiske virkemidler og andre statlige eller fylkeskommunale
tilskuddsordninger.
7. Utgifter til prosjekter som er klart avgrensbare til færre enn regionens 7
kommuner, skal, dersom de ikke lar seg dekke ved eksterne tilskudd, dekkes av de
kommuner, eventuelt bedrifter/institusjoner prosjektet berører
(oppdragsgiverne)

8. Sekretariatets vertskommune yter likviditet og fører regnskap for regionrådets
løpende virksomhet. Anvisningsretten ligger til daglig leder med unntak av de
regninger som gjelder sekretariatslederen selv. Disse regninger anvises av en
representant for vertskommunen.
9. Vest-Finnmark regionråd har samme revisor som vertskommunen.

§6 Vedtak
Vedtak i regionrådets organer treffes med alminnelig flertall.

§7 Endring av vedtekter
Endring av vedtektene skjer ved at minst 5 av medlemskommunene stemmer for et
endringsforslag. Vedtaksendringene trer i kraft fra den tid regionrådet bestemmer dette.
§ 8 Uttredelse
Deltakerkommuner som beslutter å trekke seg fra samarbeidet i Vest-Finnmark regionråd,
kan først gjøres det 1. hele kalenderår etter vedtak i aktuelt kommunestyre. Kommunene
plikter å dekke sin forholdsmessige del av regionrådets budsjett fram til
uttredelsestidspunktet.
§9 Endring av medlemskommuner
Endring av Vest-Finnmark regionråd sammensetning (unntatt uttredelse) kan gjøres ved at
minst 50 % av medlemskommunene godkjenner dette gjennom behandling i kommunestyret.
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Orienteringer

Forslag til vedtak
Orienteringene tas til etterretning

