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Rådmann Charles Hansen
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Daglig leder Øystein Rushfeldt
Plansjef Tore Gundersen
Rådgiver Mari Haugene

Nussir ASA
Finnmark fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune

Kjøreplan
TIRSDAG 14.JUNI
14:30 Litt å bite i
15:00 Tema 5 «Merkur-programmet»
v/ Eva D. Husby, styremedlem Merkur-programmet
15:15 Spørsmål og diskusjon
15:30 Oppfølging av strategiplanen
Innledning v/daglig leder Raymond Robertsen

16:00 Arbeid i grupper (rådmenn og ordførerne hver for seg)
17:00 Pause
17:30 Gruppearbeid fortsetter
19:00 Middag
ONSDAG 15.JUNI
08:00 Tema 6 «Status Nussir»
v/Øystein Rushfeldt, administrerende direktør Nussir ASA
08:30 Spørsmål og diskusjon
09:00 Tema 7 «Finnmark fylkeskommunes arbeid med vannforskriften»
v/ Tore Gundersen, plan- og kultursjef Finnmark fylkeskommune
09:30 Spørsmål og diskusjon
10:00 Pause
10:30 Behandling av saker
11:30 Lunsj

Saksliste
o
o
o
o
o

Sak 17/16
Sak 18/16
Sak 19/16
Sak 20/16
Sak 21/16

Sak 17/16

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av leder og nestleder til 2017
Orienteringer
1. gangs behandling innspill til handlingsplan og budsjett 2017
Nussir må realiseres

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Enstemmig vedtak
Sak 18/16

Valg av leder og nestleder til 2017

Vedtak:
1. Som leder frem til høst 2017 velges: Alf E. Jakobsen
2. Som nestleder frem til høst 2017 velges: Eva D. Husby
Enstemmig vedtatt

Sak 19/16

Orienteringer

Forslag til vedtak
Orienteringene tas til orientering
Sak 20/16

1. gangs behandling innspill til handlingsplan og budsjett 2017

Forslag til vedtak
Regionrådet videresender innspill til administrasjon for videre oppfølging i arbeidet med årsplan og
budsjett for 2017.

Oppsummering gruppearbeid Vest-Finnmark regionråd 14.-15.juni
Del 1 – Avklaringer
1. Hvilke områder skal prioriteres i 2016/17?
2. Hvem skal involveres?
3. Hvordan skal samarbeidet organiseres og fungere?
4. Hvilke ressurser skal benyttes, og hvordan stilles de tilgjengelig for arbeidet?
5. Hvilke konkret rolle skal Vest-Finnmark regionråd ha i dette arbeidet?
Del 2 – Satsingsområder
 Ordførerne går sammen og arbeider med tema «politisk samarbeid» og
«utviklingssamarbeid». Hvilke områder skal prioriteres i 2016/17, og hvordan stiller disse seg
til avklaringsspørsmålene?


Rådmenn går sammen og arbeider med temaene «tjenestesamarbeid og
«utviklingssamarbeid». Hvilke områder skal prioriteres i 2016/17, og hvordan stiller disse seg
til avklaringsspørsmålene?

Gruppe Ordførerne
Arbeidsmetode innenfor politisk samarbeid
 Ordførerne ønsker egen sekvens i hvert møte, der de diskuterer uformelt aktuelle spørsmål
som har interesse for samarbeid mellom medlemskommunene i Vest-Finnmark regionråd.
Denne sekvensen kan være med eller uten agenda.
 Man ønsker primært konsensus i beslutninger. Man bør derfor bestrebe seg på å få
enstemmighet omkring politiske vedtak i Regionrådet. Dersom man gjør en avstemning, bør
dette være i saker som ikke har stor negativ betydning for en eller flere medlemskommuner.
Vest-Finnmark regionråds virksomhet ut at regionen.
 Man ønsker å utvide arbeidet med påvirkning av nasjonale- og regionale myndigheter, samt
viktige selskap og organisasjoner. Man vil derfor å ha et regionrådsmøte i Oslo i oktober
2017, etter at det nye Stortinget er på plass.
 For å få en tettere dialog med stortingsbenken, ønsker man å invitere toppkandidater for de
ulike partiene i Finnmark til et møte i Vest-Finnmark regionråd våren 2017.








Man ønsker å ha et tettere og mer systematisk samarbeid med Finnmark fylkeskommune,
både politisk og administrativt.
Man søker å ha et bedre samarbeid med Øst-Finnmark regionråd, gjerne gjennom felles
prosjekter.
Konseptet med å organisere kystordførerne i Finnmark var en suksess. Man bør vurdere om
Vest-Finnmark regionråd kan bidra med å stable på beina denne samarbeidsgruppen igjen.
Man ønsker å få til flere felles høringsuttalelser fra Vest-Finnmark regionråd. I den
forbindelse bør man avklare hvordan man legger opp saksgang, og hvordan
medlemskommunene kan bidra til å få dette til.
Arbeidet med å forankre regionrådets arbeid i medlemskommunene må være en
kontinuerlig prosess. Her må medlemmene bidra til at politikerne og administrasjon i
medlemskommunene er kjent med vedtak og aktivitet.

Sakene man ønsker å prioritere
 Planlagt overføring av fiskerihevnefinansiering til kommunene.
 Videregående skoletilbud i Vest-Finnmark. Hva slags behov vil regionen ha i fremtiden, og
hvilke tilbud bør være- og utvikles i Vest-Finnmark.
 Oppfølging av politireformen. Sikre at alle stedene i Vest-Finnmark har et godt- og synlig
nærpoliti i bygder og bysentra.
 Det er ønske om at regionrådet deltar på møtearenaer som er viktig for fiskeri- og havbruk,
og bidrar til at slike arenaer kan skapes i regionen.
 Det pågående arbeidet om marint vern om Lopphavet, må følges opp tett
 Utarbeide en aktivitetskalender over viktige hendelser i medlemskommunene.
 Hjemmeside må oppdateres, og være en ressurs både internt og eksternt.
Områder som kan følges opp i 2017
 Arealkonflikt – Vern- og bruk. Skaffe seg oversikt over- og tydeliggjøre regionens holdning til
temaet.
 Digital infrastruktur. Følge opp det pågående arbeid Vest-Finnmark regionråd har satt i gang,
og invitere Fylkesmannen inn i dette.
 Hvordan kan fisketurisme utvikles i regionen, og bidra til å skape flere arbeidsplasser, og
aktivitet langs hele kysten?
Gruppe Rådmenn
 Selv om det er satt av 25 % ressursbruk i strategiplanen til tjenestesamarbeid, bør man ikke
henge seg for mye opp i dette tallet. Det er behov i de ulike tilfellene som bør styre dette, og
i noen tilfeller kan denne andelen være langt lavere enn 25 %.
 Tanken om et felles tjenestesamarbeid, der alle kommunene er underlagt en felles ledelseog kontroll, bør forlates. Hammerfest og Alta kommune kan ta ansvar for samarbeid innenfor
de ulike områdene, på et fritt grunnlag. Hammerfest og Alta er på tilbudssiden.
 Barnevern er blitt pekt på. Man opplever ulik behov i medlemskommunene, og de som sliter
i de ulike periodene kan søke permanent, eller midlertidig samarbeid innenfor områdene.
Her vil kommunene Alta og Hammerfest kunne bidra ovenfor de fem andre
medlemskommunene.





Samarbeid om høringsuttalelser kan utvikles. Her kan Alta og Hammerfest spille en viktig
folle både ovenfor Vest-Finnmark regionråd og de andre medlemskommunene direkte.
Erfaringsutveksling- og felles opplæring. Dette kan både omfatte politikerne, men også
fagpersoner i de ulike kommunene.
Behovene må være avgjørende for om man samarbeidet, hva man samarbeider om, og
hvordan man samarbeidet.

Sak 21/16

Nussir må realiseres

Forslag til vedtak
Nussir er et viktig og ønskelig mineralprosjekt i Finnmark. Prosjektet vil bidra med betydelig flere
arbeidsplasser i fylket, bosetting, og en sterk industriklynge i regionen. Dette uten at ulempene
overskygger de lokale og regionale fordelene både på kort og lang sikt.
For å realisere Nussir har det vært en lang prosess, der både kommunen, fylkeskommunen,
Sametinget, flere direktorat, ulike departement, grunneier, organisasjoner og lokalbefolkning har
vært godt involvert. Prosessen har vært drevet av tiltakshaver, og alle innspill er håndtert på en god
måte. Prosessen har pågått i flere år, og er i skrivende stund ennå ikke avsluttet.
Kvalsund kommune har flere sjøsamiske bygder. Kommunen er svært opptatt av å bevare disse, og
bidra til at sjøsamisk kultur kan eksistere- og utvikle seg i Kvalsund. Den største trusselen mot
sjøsamisk kultur i Vest-Finnmark er at sjøsamiske bygder avfolkes, og at de unge flytter ut av
sjøsamiske områder. Årsaken til dette er at det ikke skapes arbeidsplasser lokalt, og man tvinges til å
skape seg et nytt liv utenfor de sjøsamiske områdene. Nussir vil bidra til mange nye arbeidsplasser i
sjøsamiske bygder, og vil således både direkte og indirekte bidra til å opprettholde- og utvikle
sjøsamisk kultur.
For at prosjektet skal kunne realiseres, må Nussir investere flere hundre millioner i Kvalsund. Denne
investeringen kan ikke gjennomføres uten at prosjektet har alle tillatelser, og uten at Nussir tilføres
kapital gjennom lån, og ikke minst ekstern investorkapital.
Vest-Finnmark regionråd ser derfor med undring på at Sametingsrådet tilskriver internasjonale
banker med anmodning om å trekke ut sitt engasjement av Nussir ASA. Søknaden er godkjent av
Kvalsundet kommune, reguleringsplanen er godkjent i kommunal- og regionaldepartementet og
utslippstillatelsen er gitt av miljødepartementet. Vest-Finnmark regionråd mener de demokratiske
spillereglene er fulgt til punkt og prikke i denne saken, og mener et slikt engasjement fra Sametinget
er unødvendig, og langt på siden av det et samepolitisk rådgivende organ bør påta seg.

