PROTOKOLL

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Melkøya 5. des. 2017 – Overhending av PUD Johan Castberg

Hammerfest 5.-6. desember 2017
Smart Hotel Hammerfest

Tilstede:




















Varaordfører Anita Håkegård Pedersen
Formannskapsmedlem Ronny Berg
Rådmann Bjørn Atle Hansen
Leder Ordfører Alf E. Jakobsen
Varaordfører Marianne Sivertsen Næss
Rådmann Leif Vidar Olsen
Varaordfører Lars A. Hustad
Rådmann Erik Arnesen
Ordfører Terje Wikstrøm
Rådmann Gunnar Lillebo
Ordfører Steinar Halvorsen
Rådmann Marion Høgmo
Ordfører Reidun Mortensen
Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken
Ordfører Kristina Hansen
Rådmann Raymond Robertsen
Ordfører Aina Borch
Varaordfører Cecilie Gjennestad
Bente Olsen Husby

Alta kommune
Alta kommune
Alta kommune (deltok 6. des.)
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Kvalsund kommune
Loppa kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Nordkapp kommune (deltok 6. des.
Porsanger kommune (deltok 5. des.)
Porsanger kommune (deltok 6. des.)
Daglig leder

Møtet ble ledet av Alf E. Jakobsen
Forfall:




Ordfører Monica Nielsen
Ordfører Eva D. Husby
Rådmann Bente Larssen

Alta kommune (vara møtt)
Hasvik kommune (vara møtt)
Porsanger kommune

I tillegg deltok tidligere ordfører i Måsøy kommune, Gudleif Kristiansen, og hans kone Tove på
middagen 5. desember 2017, der han ble takket for sin innsats i Vest-Finnmark Regionråd.
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Program gjennomført i møtet:

Tirsdag 5. desember 2017

Onsdag 6. desember 2017

11:00 Lunsj

09:30 Oppstart

11.30 Buss til Melkøya

Saksbehandling

12.00 Besøk på Melkøya –
Overhending av PUD Johan Castberg

10:15 Pause
10.30 Saksbehandling

14:45 Oppstart
11:30 Lunsj
Saksbehandling
12:00 Avslutning
16:00 Avslutning
19:30 Middag på «Du Verden»

Saksliste:
o Sak 13/17
o Sak 14/17
o Sak 15/17
o Sak 16/17
o Sak 17/17
o
o
o
o

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

Godkjenning av innkalling og saksliste
Høringsuttalelse – Forslag KLD om endringer i vannforskriften og
naturmangfoldsloven
Uttalelse – Rekruttering av helsesøstre i Nord-Norge
Uttalelse – Styrking av Landmakten i Finnmark
Deltakelse i utredningsprosjekt omkring «Ferskfiskordninga» i Norge,
med tilhørende beslutning om delfinansiering
Årsplan 2018, med tilhørende budsjett 2018
Etterarbeid etter møter i Oslo, 22.-24. november 2017
Møteplan 2018
Orienteringer
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Sak 13/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak, enstemmig:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 14/17

Høringsuttalelse – Forslag KLD om endringer i vannforskriften og
naturmangfoldsloven

Vedtak, enstemmig:
1. Høringsforslaget understreker at den nye organiseringen åpner for fortsatt samarbeid på lokalt
nivå. Det gis derimot en friere rolle i videre organisering og hvordan vannområdet og
kommunen skal involveres. Erfaringer med Finnmark fylkeskommune i rollen som
vannregionmyndighet tilsier at den lokale arenaen er svært viktig i vannforvaltningsarbeidet.
Forvaltningsplanene med miljømål og tiltak vil nå utformes på direktoratsnivå. Vest-Finnmark
Regionråd mener at vannforvaltningsarbeidet blir mer fragmentert, mens målet er helhetlige
sektorovergripende planer.
2. En del av begrunnelsen for endring i vannforskriften er at det i den neste planperioden kun skal
foretas mindre endringer av eksisterende planer. Vest-Finnmark Regionråd erfarer at det
fremdeles er en god del grunnarbeid som må gjøres. Et lavere ambisjonsnivå vil være negativt
for det framtidige vannforvaltningsarbeidet og for våre vannressurser.
3. Vest-Finnmark Regionråd kan ikke se noen betydelig effektiviseringsgevinst av
høringsforslaget. Det kan virke som den vesentlige endringen er å fjerne den politiske
dimensjonen lokalt og regionalt.
4. Vest-Finnmark Regionråd mener det er uheldig at vannforvaltningsarbeidet ikke forankres i
plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven er et godt egnet, felles redskap som balanserer
økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn for samfunnets samlede behov. Statlige etater eller
kommuner har ikke lenger plikt eller rett til å delta. Dette vil svekke demokratiske prosesser.
5. Vest-Finnmark regionråd mener at høringsforslaget kommer på et svært uheldig tidspunkt.
Oppfølging og oppdatering av gjeldende planer vil påvirkes negativt. Det må tas en tidlig
avgjørelse og komme helt konkrete retningslinjer slik at verdifullt planarbeid og kompetanse
ikke går tapt som følge av usikkerhet. Videre må det komme klare overgangsbestemmelser ved
en eventuell ikrafttredelse av foreslåtte endringer.
6. Vest-Finnmark Regionråd mener at forskriftsendringen utfordrer Stortingets intensjon om at
regionreformen skal styrke regionens samfunnsutviklerrolle. Det er uheldig at endringen i
vannforvaltningsarbeidet foreslås før regjeringens ekspertutvalg har gjort sine vurderinger av
nye oppgaver til regionene.
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Sak 15/17

Høringsuttalelse – Rekruttering av helsesøstre i Nord-Norge

Vedtak, enstemmig:
Vest-Finnmark Regionråd er kjent med at Regjeringen over flere år har hatt en satsning på
styrkning av helsesøsterstillinger gjennom rammeoverføringer i statsbudsjettet. Flere
kommuner har som følge av dette opprettet nye stillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Kartlegging utført av Utdanningsutvalget i Landsgruppen av helsesøstre (LaH) i Norsk
sykepleierforbund (NSF), viser at helsesøsterutdanningen er svært populær. Studiet har høye
karakterkrav, og kun et fåtall av søkerne får plass. Det ser ut til at utdanningskapasiteten har
gått noe ned siden 2011, på tross av en nasjonal satsning på helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.
Gjennomsnittsalderen for helsesøstre er høy, og mange vil de nærmeste årene gå av med
pensjon. UiT NAU har ingen kvoter for søkere fra regionen, og hadde ved siste opptak 198
søkere til 25 plasser til desentralisert studie over 3 år.
På landsbasis utdannes det for få helsesøstre til å kunne dekke opp for et økende behov.
Regionrådet er bekymret for at kommunene i Finnmark nå har store rekrutteringsutfordringer,
og at de ikke lykkes med å bemanne i stillinger med krav om helsesøsterkompetanse. Sykepleiere
som er midlertidig ansatt i helsesøsterstillinger, med krav om å gjennomføre
videreutdanningen, kommer ikke inn på studiet. Rapportene fra kommunene underbygges av
statistikken fra SSB som viser et økende antall sykepleiere ansatt i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.
For å sikre helsesøsterkompetanse i Nord Norge, må antall studieplasser økes.
Regionrådet vil øve innflytelse mot UiT Norges Arktiske universitet for å etablere
desentraliserte, samlingsbaserte studieplasser, der studiested blir Finnmark og studieplassene
er forbeholdt søkere med bostedsadresse i Finnmark.

5

Sak 16/17

Uttalelse – Styrking av Landmakten i Finnmark

Vedtak, enstemmig:
Stortingets vedtak om videreutviklingen av Hæren og Heimevernet, baserer seg på
beslutningene og rammene fra Stortingets behandling av lnnst.62 S (2016-2017) til Prop. 151
S (2015-2016), «Kampkraft og bærekraft».
Forsvarsevnen utgjøres av de samlede kapasitetene der samhandlingen mellom
Forsvarsgrenene og allierte er avgjørende. En relevant og moderne landmakt er, og forblir, en
helt sentral komponent i Norges forsvarsevne.
Vest-Finnmark Regionråd registrerer at den vedvarende diskusjonen i Norge er hvordan vi kan
innrette oss for å kunne stille landstyrker tilstrekkelig raskt på rett sted og med den rette
slagkraften. Problemstillingen forsterkes av at Norge er et langstrakt land med sårbare
forsyningslinjer som gjør det krevende å forflytte styrker i en trusselsituasjon.
Vest-Finnmark Regionråd er tilfreds med at Stortinget, gjennom Prop. 2 S (2017-2018), viser
vilje til å videreutvikle et forsvar som sikrer Norges interesser, vår suverenitet og
handlingsfrihet, og som gjør oss i stand til å oppfylle våre forpliktelser ¡ NATO og i våre
nærområder.
I Finnmark fylke gir dette utslag i en styrket og permanent landmilitær tilstedeværelse gjennom
etablering av en kavaleribataljon ved Garnisonen i Porsanger, samling av Hærens og
Heimevernets avdelinger i Finnmark under én felles ledelse (Finnmark landforsvar), et styrket
HV17 og den foreslåtte reformen av førstegangstjenesten.
Disse tiltakene kommer i tillegg til at grensevakten i Sør Varanger styrkes med 150 soldater,
og en allerede økt patruljering i nordområdene fra luftforsvaret og marinen. Vest-Finnmark
Regionråd er glade for Stortingets vilje og evne til å omstille forsvaret for å møte nye
sikkerhetspolitiske utfordringer. Dette er særlig viktig for Finnmark.
Vest-Finnmark Regionråd vil derfor gi sin tilslutning til Stortingets styrking og
modernisering av forsvaret. Det er en klar forventning om at det i løpet av 2018 legges frem
en forpliktende fremdriftsplan med tanke på fremtidige arealdisponeringer og Porsanger
kommunes pågående planarbeid.

6

Sak 17/17

Utredning – ferskfiskordningen i Norge

Vedtak, enstemmig:
Vest-Finnmark Regionråd er av den formening at en utredning om bakgrunnen for,
innretningen på og konsekvenser og ringvirkninger av ferskfiskordninga, er et meget fornuftig
tiltak med tanke på å skaffe til veie et godt drøftingsgrunnlag. Vi vil berømme Båtsfjord
Handelsstands Fiskerigruppe for initiativet.
Drøftingsgrunnlaget vil også kunne benyttes i det politiske påvirkningsarbeidet omkring
videreføring og innretning på ferskfiskordninga, noe som vil komme både den enkelte kommune
og regionrådene til nytte.
Vest-Finnmark Regionråd innvilger kr 50.000,- til gjennomføringen av en slik utredning, under
forutsetning av at daglig leder får plass i styringsgruppen for dette prosjektet.
Vest-Finnmark Regionråd oppfordrer Øst-Finnmark Regionråd til også å ta del i dette
prosjektet, og at de bevilger minimum det samme beløpet til gjennomføringen.
Vest-Finnmark Regionråd oppfordrer initiativtakerne til å forsøke å få Finnmark
fylkeskommune og Sametinget til å engasjere seg i prosjektet. Dette som følge av at
ferskfiskordninga har et regionalt nedslagsfelt, som disse to organene burde finne interesse og
rom for å få utredet nærmere. Ferskfiskordninga er omstridt nasjonalt, og en felles
virkelighetsforståelse og et koordinert påvirkningsarbeid vil være nødvendig for å sikre at
ordninga videreføres.

Sak 18/17

Årsplan 2018, med tilhørende budsjett 2018

Vedtak, enstemmig:
1. Årsplan for Vest-Finnmark regionråd 2018 vedtas
2. Budsjettet med finansieringsplan for 2018 vedtas.
3. Daglig leder gis fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer, samt endring av konto- og
artsplan.
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Sak 19/17

Etterarbeid etter møter i Oslo, 22.-24. november 2017

Vedtak, enstemmig:
1. Vest-Finnmark Regionråd ønsker å arrangere et dagsseminar i Oslo omkring
overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til de nye regionene. Seminaret skal
avholdes den 9. januar 2018, som en forlengelse av kommunenes deltakelse på «Nord i
Sør» som finner sted 8. januar 2018.
Daglig leder er ansvarlig for planlegging og praktisk gjennomføring. Det skal søkes å
i størst mulig grad legge til rette for at dette blir et samarbeid med andre politiske
påvirkningsaktører i Nord-Norge (fylkeskommunene og regionrådene).
2. Vest-Finnmark Regionråd ønsker å ha en aktiv rolle i arbeidet med å gripe de
mulighetsrommene som åpner seg i forbindelse med Regionreformen. I den forbindelse
ønsker regionrådet å undersøke nærmere hvilke funksjoner/institusjoner som kan være
aktuelle for en lokalisering til Vest-Finnmark/Finnmark, slik at beslutningsmyndighet
legges til vår region/Finnmark.
Følgende funksjoner/institusjoner ble drøftet som aktuelle for videre arbeid,
mulighetsrommene undersøkes nærmere i 2018:
 Kan Kystverket i Honningsvåg tilføres flere oppgaver, ved at Kystdirektoratet i
Ålesund avgir oppgaver?
 Etablere beredskapsavdeling og oppgaver tilknyttet Barents Watch i vår region?
 Flytte deler av olje- og energiforvaltningen til vår region?
 Flytte flere av Vegvesenets og Helse Nords oppgaver nordover?
 Forvaltning/overvåkning av godstransport på sjø?
 Forvaltningsansvaret for naturressurser?
 Ansvaret for videregående opplæring?
 Reiselivsforvaltning (i tilknytning til Nord-Norsk reiseliv)?
 Muligheter i tilknytning til forvaltningen av FEFO bør fortsatt ivaretas fra
Finnmark.
 Funksjoner tilknyttet Landbruksdirektoratet til Alta?
 Funksjoner innenfor grenseoverskridende samarbeid og arktisk forvaltning bør
lokaliseres til Finnmark.
 Flere statlige funksjoner bør overføres til Fylkesmannen i Finnmark.
 Deler av fiskeri- og havbruksforvaltningen bør kunne overføres til Finnmark.
 Forvaltning av det grønne skifte (vindkraft, vannkraft mv.) bør legges til
Finnmark.
 Forvaltning av scooterløyper bør lokaliseres til Finnmark, jfr. restriktiv politikk
som ikke ivaretar Finnmarks interesser i de andre fylkene.
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Sak 20/17

Møteplan 2018

Vedtak, enstemmig:
24.-25. januar 2018

Alta (Scandic Alta)

11.-12. april 2018

Honningsvåg

12.-13. juni 2018

Skaidi

1.-2. oktober 2018

Hasvik

3.-4. desember 2018

Hammerfest

Sak 21/17




Orienteringer

Evaluering av UNG og Forum – Marine Næringer 2017
Temadag Kystsoneplanlegging, 25. januar 2018
Program for folkehelsearbeid i kommunene

Vedtak enstemmig:
Orienteringene tas til orientering
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