PROTOKOLL
VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Alta 20. oktober 2017

Thon Hotel Alta
Kl. 10.00-14.00

Tilstede:












Ordfører Monica Nielsen
Formannskapsmedlem Claus Jørstad
Rådmann Bjørn Atle Hansen
Leder Ordfører Alf E. Jakobsen
Ordfører Eva D. Husby
Ordfører Terje Wikstrøm
Rådmann Gunnar Lillebo
Ordfører Gudleif Kristiansen
Ordfører Kristina Hansen
Ordfører Aina Borch
Bente Olsen Husby

Alta kommune
Alta kommune (til kl. 12.30)
Alta kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune
Daglig leder

Møtet ble ledet av Alf E. Jakobsen
Forfall:









Rådmann Leif Vidar Olsen
Varaordfører Marianne Sivertsen Næss
Rådmann Erik Arnesen
Ordfører Steinar Halvorsen
Rådmann Marion Høgmo
Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann Raymond Robertsen
Rådmann Bente Larssen

Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Loppa kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune

2

Kjøreplan
Fredag 20. oktober 2017
09.45 Kaffe og mingling
10:00 Oppstart
Saksbehandling
12:00 Lunsj
12.30 Saksbehandling
14:00 Avslutning

Saksliste

o Sak 7/17
o Sak 8/17
o Sak 9/17
o Sak 10/17
o Sak 11/17
o Sak 12/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Høringsuttalelse – RSK Vest-Finnmark i utvikling; Kvalitet og
kompetanse i barnehager og skoler
Høringsuttalelse – Regulering av og adgang til å delta i fangst av
kongekrabbe i 2018
Årsplan 2018 – Innledende drøftinger
Program for møter i Oslo, 22.-24. november 2017
Orienteringer
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Sak 7/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak, enstemmig:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 8/17
Høringsuttalelse – RSK Vest-Finnmark i utvikling; Kvalitet og
kompetanse i barnehager og skoler
Vedtak enstemmig:
Vest-Finnmark Regionråd gratulerer RSK Vest-Finnmark med en godt gjennomarbeidet plan i
«RSK Vest-Finnmark i utvikling: Kvalitet og kompetanse i barnehager og skoler», som danner
et godt grunnlag for videre samarbeid i barnehage- og skolesektoren i Vest-Finnmark.
Fokuset på å utvikle lærende organisasjoner gjennom et målrettet utviklings- og endringsarbeid
synes det rette i forhold til å bygge kompetanse som varer over tid. Denne typen kompetanse
må integreres som en naturlig del av organisasjonskulturen i den enkelte kommunes
oppvekstsektor, barnehage og skole. Det iverksettes en rekke strategier og tiltak i RSK VestFinnmark og den enkelte kommune for å oppnå de vedtatte målsettingene.
Vest-Finnmark Regionråd har i sin «Strategiplan 2016-2019» et hovedmål om «Økt
tjenestekvalitet og næringsvekst i kommunene i Vest-Finnmark». Hovedstrategien er at man
gjennom nytenking i kommunene skal drive frem resultater gjennom konkrete
samarbeidsprosjekter, og ved å fokusere på etablert næringsliv. Vest-Finnmark Regionråd skal
benytte ca. 25 % av sin kapasitet til å utvikle kommunale tjenester, der det er et strategisk mål
å oppnå optimal ressursbruk og tjenester med høy kvalitet. Dette skal oppnås blant annet ved
å øke kompetansen gjennom faglige samarbeid, øke kvaliteten på kommunale tjenester gjennom
gode utviklingsprosjekter og etablering av faste møtearenaer for fagledere på tvers av
kommunegrensene. Vi henviser til vedlagte strategiplan i høringssvaret fra Vest-Finnmark
Regionråd for nærmere detaljer.
RSK Vest-Finnmark er et velfungerende og viktig samarbeidsorgan, som til fulle kan sies å
benytte alle de vedtatte strategiene i sitt arbeid rettet mot barnehager og skoler i vår region.
Dette fremgår også av innholdet i høringsdokumentet. RSK Vest-Finnmarks samarbeidsmodell
kan være et eksempel til etterfølgelse på andre sektorområder.
Porsanger kommune kan tiltre dette samarbeidsorganet dersom/når dette er ønskelig fra deres
side, ettersom kommunen fra januar 2017 inngår som en av de 8 medlemskommunene i VestFinnmark Regionråd.
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Høringsuttalelse – Regulering av og adgang til å delta i fangst av
kongekrabbe i 2018

Det ble foretatt avstemming punkt for punkt.
Vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd (som er et samarbeidsorgan for kommunene Alta, Hammerfest,
Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger) vedtok i møte 20. oktober 2017
følgende høringsuttalelse til «Forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av
kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø M.V. i 2018»;
1. Vest-Finnmark Regionråd ønsker å opprettholde høringsuttalelsen fra 2016 om at man
anbefaler at fartøy fra hele Vest-Finnmark får adgang til å delta i fisket i det
kvoteregulert området.
Vedtatt mot 2 stemmer.
Forslag til nytt pkt. 1 fikk 2 stemmer.

2. Vest-Finnmark Regionråd ba i sin høringsuttalelse i 2016 om at det skulle skaffes til
veie mer kunnskap om virkningen av endring av omsetningskravet, for å fastslå om, og
eventuelt hvor mye, omsetningskravet bør øke. I høringsforslaget er det foreslått at
endringer i krav til omsetningskrav kun skal finne sted for de som skal kvalifisere til hel
(1,0) kvote (omsetningskrav for 0,1 kvote, 0,25 kvote og 0,5 kvote er som tidligere), og
at omsetningskravet økes fra kr 100.000,- til kr 200.000,-. Dette er i henhold til
Stortingets anmodningsvedtak om at det skal vurderes et omsetningskrav på kr
200.000,- for hel kvote i forbindelse med denne høringsrunden.
Fiskeridirektoratet anslår at en slik økning i omsetningskravet vil medføre en reduksjon
med 79 færre fartøy (pr 27. september 2017) som kvalifiserer til hel kvote. Antakelig vil
tallet bli noe lavere, siden det ennå gjenstår tid til å kvalifisere seg på. Det totale antall
fartøy beregnet som oppfyller omsetningskravet er foreløpig beregnet til 410. Ut fra
disse konsekvensvurderingene kan Vest-Finnmark Regionråd støtte forslaget om å øke
omsetningskravet for hel kvote (1,0) til kr 200.000,-.
Vedtatt enstemmig.
Tilleggsforslag til pkt. 2 fikk 1 stemme.
3. Vest-Finnmark Regionråd støtter forslaget om å stenge for fangst i kvoteregulert
område i perioden 1.-30. april, med mål om å skjerme sårbare krabber som følge av
skallskifte og sikre tilstrekkelig god kvalitet ute i markedet.
Vedtatt mot 1 stemme.
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4. Vest-Finnmark Regionråd ber om at Fiskeridirektoratet gis i oppgave å gjennomføre en
biologisk, økonomisk og samfunnsmessig konsekvensanalyse av en eventuell utvidelse
av det kvoteregulerte området for fangst og landing frem til fylkesgrensen mellom
Finnmark og Troms (dvs. at hele Finnmark inngår som en del av det kvoteregulerte
området), og at denne sendes ut til offentlig høring.
Vedtatt enstemmig.
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Årsplan 2018 – Innledende drøftinger

Vedtak, enstemmig:
Vest- Finnmark Regionråd anser det som naturlig å videreføre store deler av den vedtatte «Årsplan
2017», med unntak av de tiltak som er gjennomført eller ikke lengre er relevante som følge av at
rammebetingelser er endret.
Daglig leder sammenfatter innspill gitt i møte 20. oktober 2017 til et utkast til «Årsplan 2018», som
sendes ut på høring hos ordførere og rådmenn i medlemskommunene innen 1. november 2017. Frist
for å komme med tilbakemeldinger og endringsforslag til daglig leder settes til 19. november 2017.
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Program for møter i Oslo, 22.-24. november 2017

Vedtak, enstemmig:
Regionrådet vedtar følgende tentative program for møter i Oslo 22.-24. november 2017;
Onsdag 22. november:
16.30

Senest anbefalte adkomst til Scandic Victoria Oslo

17.30-19.00

Forberedelser til møter i departementene, på Scandic Victoria Oslo

20.00

Middag

Torsdag 23. november:
09.00-10.30

Møte i Samferdselsdepartementet

1. Flaskehalser i transportkorridorene – veier, ferger mv., prioriteringer i NTP (Eva, Terje og Monica)
2. Fremtidig forvaltning av fiskerihavnene (Kristina)
3. 420 Kilovolts linje fra Balsfjord til Hammerfest, via Skaidi (Alf)
4. FOT – ruter (Aina og Alf)
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11.30-12.30

Lunsj

13.30-15.00

Møte i Klima- og miljødepartementet

1. Marin verneplan for Lopphavet (Eva)
2. Vern i Stabbursdalen nasjonalpark (Aina)
3. Nussir (Terje)
4. Scooterløyper (Kristina)

18.00-20.00

Sammenkomst med «Finnmarksbenken» på Stortinget, på Scandic Victoria Oslo

20.30

Middag

Fredag 22. november:
10.00-11.30

Møte i Nærings- og fiskeridepartementet

1. Økt satsing på havbruk – utfordringer for kommunene (Monica)
2. Fremtidig forvaltning av fiskerihavnene (Kristina og Tor Bjarne)
3. Overholdelse av leverings-/tilbuds- og aktivitetsplikt (Alf)
4. Regulering av turistfisket (Steinar)

12.30

Tidligste tidspunkt for hjemreise
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Orienteringer







Forum – Marine Næringer 2017
Konferanse om digital sårbarhet, herunder Ny Personvernlov (NYPE) fra mai 2018
Statsbudsjettet – rammer, indeksreguleringer, fordeling av skjønnsmidler
Eiendomsskatt på verker og bruk
«Nordkyn-kvota» på 3000 tonn

Vedtak enstemmig:
Orienteringene tas til orientering
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