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Uttalelse - 1 milliard kroner ekstra

til rassikring langs veiene i Finnmark

Vest-Finnmark Regionråd er en allianse mellom de 8 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund,
Loppa, Mäsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 42.000 innbyggere, noe
som utgjør 55 %o av det totale folketallet i Finnmark fylke. Regionen er i vekst, både med tanke på folketall,
samfunns- og næringsutvikling. Regionrådet har derfor valgt å innta rollen som en aktiv medspiller i
utviklingen i regionen og fylket som helhet.
Vest-Finnmark Regionråd vedtok i regionrådsmøte 12. april2018 føIgende uttalelse i sak 1l118:

Vest-Finnmark Regionråd mener at Regjering og Storting må arbeide for at det snarest kan bevilges 1
milliard kroner ekstra til rassikring i Finnmark. Årets vinter viser at det er stort behov for rassikring langs
veiene i fylket, og mange lokalsamfunn har vært isolert i lange perioder på grunn av stengte veier etter ras.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i sine analyser pekt på at man kan forvente at slike
hendelser vil inntreffe hyppigere i årene som kommer, som følge av klimaendringene.

De rasstengte veiene har gitt store utfordringer for innbyggere og besøkende i de berørte kommunene.
Dagligvarer, post og medisiner mv. har vært forhindret distribuert, med de negative konsekvenser dette
medfører. De ulike kommunene har ved flere tilfeller vært nødt til å iverksette krisestab og -beredskap over
lengre tid, for å sikre at grunnleggende viktige varer kommer frem til befolkningen. Det har også vært
utfordrende og ressurskrevende å sikre en god helseberedskap i disse situasjonene.
Konsekvensene for næringslivet i vår region har også vært store, med dertil tilhørende inntektstap for både
bedrifter og samfunnet som helhet. Rasstengte veier har hindret nødvendige innsatsfaktorer i form av varer
og utstyr å bli transport inn, og ferdigvarer fra å bli transportert ut til markedene.
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Dette skjer blant annet midt i den viktigste sesongen for fiskeriene, samt at det foregår en jevn strøm av
varer ut til markedene fra havbruksnæringen. Et enkelt vogntog fra en fiskeforedlingsbedrift eller et
lakseslakteri kan frakte verdier for inntil kr 500.000,-. Finnmark fylkeskommunes rapport <Nærings- og
godstransporter i Finnmark, status 2016>> viser at sjømatnæringen står for ca. 20 % av registrerte
veitransporter for utvalgte næringer i Finnmark, samt at stor overvekt av disse finner sted i de områdene er
mest utsatt for rasfare. Da sier det seg selv at stengte veier over flere dager i store deler av Finnmark
medfører at varer til verdi av mange millioner kroner har blitt forhindret i ä nä fram til markedene. Tapene

for andre næringer kommer på toppen av dette.
Vest-Finnmark er som nevnt en region der store deler av næringslivet er i vekst med tanke på verdiskaping
og sysselsetting, men hvor vi samtidig opplever at grunnleggende infrastruktur er til hinder for eksisterende
og fremtidig næringsutvikling. Da oppleves det som et paradoks at eutreprenørbransjen i Finnmark samtidig
erfarer store nedskjæringer og konkurser, blant annet som følge av få store, nye anleggsprosjekt på vei og
rassil<ring.

Vest-Finnmark Regionråd vil med dette anmode Regiering og Storting om å benytte den lavkonjunkturen
som vår entreprenørbransje opplever til å iverksette en målrettet innsats på rassikring langs veiene i
Finnmark. Dette vil være en vinn-vinn situasjon for begge parter; flere vil levere anbud på aktuelle oppdrag,
samtidig som vi oppretteholder den kapasiteten og kompetansen som entreprenørbransjen har opparbeidet
seg for å kunne gi anbud på nettopp denne typen oppdrag.

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til regionrådsleder Monica Nielsen (ordfører i Alta
kommune) på mobil: 90041535 eller e-post: monica.nielsen@,alta.kommune.no, eller til daglig leder Bente
O. Husby på mobil: 90852916 eller e-post: vfrr@hammerfest.kommune.no.

Med vennlig hilsen

ff*t@ørr.,g
Bente O. Husby

Daglig leder
Vest-Finnmark

Re

gionråd

Kopi:
Transport- og kommunikasj onskomitéen på Stortinget
<Finnmarksbenken> på Stortinget
Statens vegvesen, Region Nord v/regionvegsjef Torbjøm Naimak og avd.direktør Oddbjørg Mikkelsen

Finnmark fylkeskommune vifylkesordfører Ragnhild Vassvik og samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi
Ordførere og rådmenn i medlemskommunene i Vest-Finnmark Regionråd

KS Finnmark vldagligleder Unn Martinsen og fylkesstyreleder Kristina Hansen
Øst-Finnmark Regionråd v/daglig leder Trond Haukanes

MEF Finnmark v/leder Svend Ingvard Hoel Larsen
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