PROTOKOLL
FRA MØTE

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Hammerfest 05.-06. desember 2016
Scandic Hotell

Tilstede:
















Ordfører Monica Nielsen
Rådmann Bjørn Atle Hansen
Varaordfører Marianne Sivertsen Næss
Formannskapsmedlem Berit Hågensen
Rådmann Leif Vidar Olsen
Nestleder Ordfører Eva D. Husby
Rådmann Erik Arnesen
Ordfører Terje Wikstrøm
Rådmann Gunnar Lillebo
Ordfører Steinar Halvorsen
Rådmann Marion Høgmo
Ordfører Gudleif Kristiansen
Rådmann Lill-Torbjørg Leirbakken
Konstituert rådmann Børge Grønlund
Raymond Robertsen

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

Møtet ble ledet av nestleder Eva D. Husby
Forfall:




Leder Ordfører Alf E. Jakobsen
Formannskapsmedlem Bengt-Rune Strifeldt
Ordfører Kristina Hansen

Hammerfest kommune
Alta kommune
Nordkapp kommune

Dessuten møtte:








Aina Borch, ordfører
Bente Larsen, rådmann
Jørgen Blix, ass samferdselssjef
Ole Pettersen, rådgiver
Sveinung Eikeland, vise-rektor
Ivar Lie
Tore Nesheim

Porsanger kommune
Porsanger kommune
Finnmark fylekskommune
Finnmark fylkeskommune
UiT
UiT
UiT

Kjøreplan
Mandag 05.desember
14:00 Matbit
15:00 Tema 9 «Ett år med nytt kollektivanbud i Finnmark. Erfaringer og veien videre»
v/ assisterende samferdselssjef Jørgen Blix, og seniorrådgiver Lars H. Engerengen Finnmark
fylkeskommune
15:45 Spørsmål og diskusjon
16:15 Tema 12 «Porsanger kommune, en presentasjon, og tanker om Porsanger kommunes
inntreden i Vest-Finnmark regionråd»
v/ Ordfører Aina Borch
16:45 Pause
17:00 Tema 10 «Ny organisering av UiT»
v/ Viserektor Sveinung Ekeland
17:30 Spørsmål og diskusjon
17:45 Behandling av saker (ordførere og rådmenn hver for seg)
19:00 Avslutning første dag
20:00 Middag på Havørna
Tirsdag 06.desember
09:00 Tema 11 «Stauts kompetansekartlegging»
v/ Norges Arktiske universitet, Ivar Lie
09:30 Spørsmål og diskusjon
10:00 Pause
10:15 Behandling av saker
11:30 Lunsj og hjemreise

Saksliste
o
o
o

Sak 28/16
Sak 29/16
Sak 30/16

o
o
o

Sak 31/16
Sak 32/16
Sak 33/16

Høring forslag til regulering av krabbeforvaltning (behandlet pr. epost i uke 45)
Godkjenning av innkalling og saksliste
Endelig vedtak opptak av Porsanger kommune som medlem av Vest-Finnmark
regionråd
Budsjett og årsplan 2017
Orienteringer
Budsjettregulering 2016

Sak 28/16

Høring forslag til regulering av krabbeforvaltning (behandlet pr. epost i uke 45)

Vedtak med stemmene fra kommunene; Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy og Nordkapp

1. Vest-Finnmark regionråd viser til momentene som er beskrevet i dette høringssvaret, og vil
anbefaler at fartøy fra Vest-Finnmark må få adgang til å delta i kvoteregulert område så snart
som mulig.
2. Vest-Finnmark regionråd anbefaler at man skaffer seg mer kunnskap om virkningen av
endring av omsetningskravet, for å fastslå om, og eventuelt hvor mye omsetningskravet bør
øke.

Sak 29/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak, enstemmig
1. Innkalling og saksliste godkjennes
2. Ordfører i Porsanger kommune gis observatørstatus med forslag- og talerett i sak 31/16 –
Budsjett og årsplan 2017.
Sak 30/16

Endelig vedtak opptak av Porsanger kommune som medlem av Vest-Finnmark
regionråd

Vedtak enstemmig:
1. Porsanger kommune tas opp som medlem av Vest-Finnmark regionråd fra og med 1.januar
2017, under de forutsetninger som er beskrevet i sak 30/16.
2. Vest-Finnmark regionråd gjør følgende endring av vedtekter fra og dato Porsanger kommune
blir medlem av Vest-Finnmark regionråd:
§ 1 Formål
Vest-Finnmark regionråd er en strategisk allianse, basert på Kommuneloven §27,
mellom kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp
og Porsanger
Sak 31/16

Budsjett og årsplan 2017

Vedtak enstemmig:
1. Årsplan for Vest-Finnmark regionråd 2017 vedtas
2. Budsjettet med finansieringsplan for 2017 vedtas.
3. Daglig leder gis fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer, samt endring av konto- og artsplan.
Innspill fra Regionrådet:



Samarbeid med nasjonale aktører føres Sametinget inn i årsplan 2017.
Prosjekt videregående opplæring finansieres likt mellom alle medlemskommunene.

Sak 32/16

Orienteringer

Vedtak, enstemmig
Orienteringene tas til orientering
Sak 33/16

Budsjettregulering 2016

Vedtak, enstemmig
Vest-Finnmark regionråd vedtar budsjettreguleringer under ansvar 7700 og 7701 som skissert i
saksfremlegget.
Sak 34/16

Møteplan 2017

Vedtak enstemmig:





24.januar
21.-22. juni
20.-21. sept.
23.-24. nov.

Sak 35/15

Alta
Lakselv
Hasvik
Oslo

Fergetakst på kjøretøy til småsamfunn i kyst-Finnmark

Vedtak, enstemmig:
Vest-Finnmark regionråd viser til fylkestingets vedtak, om at steder der det er ekspressbåtkaier, skal
det være fergetakst på biler, i stede for godstakst. Dette vil bidra til moderat og overkommelig prising
av transport av kjøretøy til veiløse samfunn, og bidra til at disse samfunnene blir koblet på resten av
sin kommune. I flere av disse samfunnene er det i dag stor næringsaktivitet, og flere opplever
tilflytting. Gode kommunikasjoner til en overkommelig pris er et viktig bidrag til dette.
Vest-Finnmark regionråd vil påpeke at man legger til grunn at fergetakst skal gjelde på strekningene
det er planlagt ekspressbåtkaier. Det vil si at selv om selve kaien ikke er bygd, så bør fergetakst gjelde
mens man venter på selve investeringen. Dette er viktig, fordi om en innfører godstakster for
kjøretøy i påvente av utbygging av ekspressbåtkai, kan man risikere at disse samfunnene dør ut, før
infrastrukturen er på plass. Dette vil etter Vest-Finnmark regionråd mening være i strid med
fylkestingets vedtak.
I tillegg mener Vest-Finnmark regionråd at de steder der det ikke er planlagt ekspressbåt kai, bør
man fortsatt ha fergetakst. Volumet av kjøretøy til disse stedene er beskjedne, og som en service til
disse stedene bør man unngå å innføre godstakts på kjøretøy.

