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Politimester Ellen Katrine Hætta
Prosjektleder Jan Rudi Pedersen
Kommunikasjonsleder Silja Arvola
Kunde- og samfunnskontakt Erik Skjelbred
Kundekontakt Nord Turid Siebenbrunner
Daglig leder Oddbjørn Samuelsen
Daglig leder Unn Martinsen

Finnmark politidistrikt
Finnmark Politidistrikt
Finnmark Politidistrikt
Statnett SF
Statnett SF
Repvåg Kraftlag
KS-Finnmark

Kjøreplan
Mandag 03.oktober
13:00 Lunsj
14:00 Tema 6 «Politireformen i Finnmark og oppbyggingen av nytt politidistrikt»
v/ politimester Ellen Kathrine Hætta, påtaleleder Morten Daae, og prosjektleder Jan Rudi
Pedersen
14:30 Spørsmål og diskusjon
15:00 Tema 7 «Utbygginger kraftlinjer i Vest-Finnmark»
v/ Erik Skjelbred, direktør Kunde- og Samfunnskontakt Statnett
15:30 Spørsmål og diskusjon
15:45 Oddbjørn Samuelsen, elverksjef Repvåg Kraftlag
16:00 Spørsmål og diskusjon
16:15 Pause
16:30 Behandling av saker (bare ordførerne)
17:30 Behandling av saker
18:30 Avslutning første dag
19:30 Middag
Tirsdag 04.oktober
09:00 Tema 8 «Forsøksordning barnevern»
v/ rådmann Bjørn-Atle Hansen, Alta kommune
09:20 Spørsmål og diskusjon
09:45 Behandling av saker
10:30 Pause
11:30 Lunsj og hjemreise

Saksliste
o
o
o
o
o
o

Sak 22/16
Sak 23/16
Sak 24/16
Sak 25/16
Sak 26/16
Sak 27/16

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innspill utredning av fylkesmannens fremtidige struktur
Opptak av Porsanger kommune som medlem av Vest-Finnmark regionråd
Orienteringer
Høring «Ny kommunelov» NOU 16:4
2. gangs behandling innspill til handlingsplan 2017

Sak 22/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak, enstemmig
Innkalling og saksliste godkjennes
Enstemmig vedtak
Sak 23/16

Innspill utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark regionråd viser til arbeidet med utredning av fylkesmannens fremtidige struktur, og
innspillsrunden i det videre arbeidet.
Vest-Finnmark regionråd legger til grunn for sine innspill Stortingets behandling av oppgavemelding,
der det langt på vei signaliseres at antallet regionale folkevalgte nivåer skal ned fra 19 til 10. I tillegg
registrerer man at arbeidet med kommunereformen er i prosess, og det er rimelig å anta at antall
kommuner i landet vil reduseres de nærmeste årene.
Det forventes både av innbyggere og staten at kommunene i Norge drives effektivt, og sørger for at
mest mulig av ressursene kommer innbyggerne til gode i form av gode tjenester. Dette stiller store
krav til kommunesektoren, som gjennomgår en kontinuerlig omstillings- og effektiviseringsprosess for
å oppnå nettopp dette. Vest-Finnmark regionråd mener derfor det er riktig at også staten sørger for
at sine etater og institusjoner drives effektivt, og at man gjennom omstilling bidrar til å jobbe
smartere, og organiserer sin oppgaveløsning i tråd med behov- og samfunnsendringer.
Vest-Finnmark regionråd vil anbefale departementet å gå videre med «regionmodellen», som
innebærer at antall fylkesmenn reduseres fra dagens 19, til mellom 8-13 fylkesmannsembeter. En
forutsetning for dette er at dette ikke svekker tilbudet fylkesmennene skal yte til kommunene, og at
dette bidrar til at oppgaver overføres fra statens sentrale forvaltning til statens fremtidige regionale
forvaltning. Vest-Finnmark regionråd tar ikke stilling til om tallet bør være 8 eller 13, men mener
følgende bør spille inn:




Antallet folkevalgte regioner i Norge
At antallet kommuner de enkelte fylkesmenn får ansvaret for, ikke blir for stort.
Hensynet til geografi og transportmulighet i de ulike fylkesmannsembeter må veie tungt, for
at ikke avstanden mellom kommunene og fylkesmannen blir for stor.

Vest-Finnmark regionråd mener at sammenslåing av fylkesmannsembeter kan gi besparelser på
antall stillinger i ledelsen av embeter, og sammenslåing av fagmiljø vil redusere behovet for
stillingshjemler totalt. Dette er fornuftig. I tillegg vil en sammenslåing kunne gi besparelser på
administrative støttefunksjoner (IKT, teknisk drift, økonomi, og arkiv) når dublerte oppgaver faller
bort. Det vil også være behov for mindre areal i færre embeter, og det kan potensielt gi besparelser.
Vest-Finnmark regionråd registrerer at konkrete forslag til lokalisering av fylkesmannen i nye
fylker/regioner ikke er en del av mandatet for utredningen. Utvalget sier selv at det er likevel naturlig
at arbeidet omfatter en generell drøfting av vesentlige hensyn som bør avveies i spørsmålet om
lokalisering.

Vest-Finnmark regionråd mener at lokaliseringen av fylkesmannen i den nordligste delen av landet
faller under kategorien vesentlige hensyn som bør drøftes. Uavhengig om Finnmark opprettholdes
som egen region, eller man går sammen med Troms, må det fremtidige fylkesmannsembetet være
lokalisert i Finnmark. Hovedgrunnen til dette er Finnmarks rolle som grenseregion mot Russland,
nåværende- og fremtidig aktivitet i Barentshavet, samt Norges posisjon og rolle i Arktis.
Vedtak, enstemmig:
Vest-Finnmark regionråd viser til arbeidet med utredning av fylkesmannens struktur og
innspillsrunden i det videre arbeidet.
Vest-Finnmark regionråd har følgende innspill til utredning av fylkesmannens fremtidige struktur:
Regionrådet har et svært godt samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark. Et viktig moment i dette er
at Fylkesmannen har kunnskap og kompetanse om de lokale forhold i vår kommune og dermed kan
være en god dialogpartner. Fylkesmannen har god kontakt med politisk og administrativ ledelse i
kommunene, og det er også god kontakt direkte mellom saksbehandlere i de ulike leddene i
fylkesmannsembetet.
Finnmark er Norges største fylke målt i areal, og med ca 50.000 kvadratkilometer er det over 20
ganger større enn Vestfold. Dette gir store reiseavstander og utfordringer kommunikasjonsmessig, og
for å sikre god tilgjengelighet og nærhet også fremover er det viktig at denne avstanden ikke øker
gjennom en regionalisering til større enheter som omfatter Finnmark.
Fylkesmannen er en stor ressurs for kommunene og er en pådriver og faglig rådgiver for
videreutvikling av Finnmarkskommunene. Fylkesmannen har inngående kunnskap om geografi,
befolkning og kultur i Finnmark og vi har stor nytte av deres fagkompetanse og deres stabile
bemanning.
Finnmark er det eneste fylket som deler grense med Russland i øst, og med
Finnmarkseiendommen(FeFo) sin forvaltning av grunneiendommer, og reindriftsforvaltningens
arbeidsoppgaver med ressurs- og arealforvaltning, er dette særegne forhold som betinger
lokalkunnskap om Finnmark for en god håndtering. Fylkesmannen i Finnmark har i dag særlig
kunnskap om samisk språk og kultur, som det eneste fylkesmannsembetet i landet.
Det er viktig å få frem at Fylkesmannen som embete skal være en lyttepost for lokale synspunkter og
behov, og det betinger en tett og hyppig kontakt med kommunene. For Finnmarkskommunene er det
viktig at fylkesmannen fortsatt har kjennskap og innsikt i de utfordringer både kyst- og
innlandskommuner står overfor. Dette fordrer nærhet, god tilgjengelighet, og gode møteplasser i
Finnmark fylke. Fylkesmannens kontor for Finnmark må fortsatt lokaliseres i Vadsø.
Dersom sentrale myndigheter bestemmer at fylkesmannsembetet skal regionaliseres til større
enheter der eksempelvis Finnmark og Troms slås sammen, må det framtidige fylkesmannsembetet
være lokalisert i Finnmark. Finnmark har en sentral rolle som grenseregion mot Russland,
nåværende- og framtidig aktivitet i Barentshavet, samt Norges posisjon og rolle i Arktis.

Sak 24/16

Opptak av Porsanger kommune som medlem av Vest-Finnmark regionråd

Forslag til vedtak:
1. Daglig leder og leder får i fullmakt å starte dialogen-, og fremforhandle en avtale med
Porsanger kommune om opptak i Vest-Finnmark regionråd fra og med 1.januar 2017.
2. Endelig behandling av opptak behandles i Regionrådets møte i desember 2016.
Vedtak, enstemmig
1. Daglig leder og leder får fullmakt å starte dialogen med Porsanger kommune og få en
avklaring om en eventuell inntreden i Vest-Finnmark regionråd, gjeldende fra 1.januar 2017.
2. Endelig behandling av opptak behandles i Regionrådets møte i desember 2016.
Sak 25/16

Orienteringer

Vedtak, enstemmig
Orienteringene tas til orientering
Sak 26/16

Høring «Ny kommunelov» NOU 16:4

Vedtak, enstemmig
Vest-Finnmark regionråd vedtar vedlagte høringsuttalelse til Ny Kommunelov (NOU 2016:4) med de
vurderinger som fremkommer i saken.
Sak 27/16

2. gangs behandling innspill til handlingsplan 2017

Vedtak, enstemmig
Regionrådet ber administrasjon utarbeide årsplan og budsjett for 2017 i tråd med de tiltak som er
skissert og diskutert.

Første møte i 2017 ble satt til 18.januar etter lunsj i Alta

