PROTOKOLL

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Foto: Anne Olsen-Ryum

Hasvik 1.-2. oktober 2018
Hasvik Hotel/Big Fish Adventure

Tilstede:
















Leder ordfører Monica Nielsen
Rådmann Bjørn Atle Hansen
Varaordfører Marianne S. Næss
Rådmann Leif Vidar Olsen
Ordfører Eva D. Husby
Rådmann Erik Arnesen
Nestleder ordfører Terje Wikstrøm
Rådmann Gunnar Lillebo
Ordfører Steinar Halvorsen
Rådmann Marion Høgmo
Ordfører Reidun H. Mortensen
Ordfører Kristina Hansen
Ordfører Aina Borch
Rådmann Bente Larssen
Bente Olsen Husby

Alta kommune
Alta kommune
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Kvalsund kommune
Loppa kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune (telefon på dag 1)
Porsanger kommune (telefon på dag 1)
Daglig leder

Møtet ble ledet av regionrådsleder Monica Nielsen.
Forfall:







Formannskapsmedlem Ronny Berg
Ordfører Alf E. Jakobsen
Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann Raymond Robertsen
Ordfører Aina Borch
Rådmann Bente Larssen

Alta kommune
Hammerfest kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune (deltok i saksbehandling)
Porsanger kommune (deltok i saksbehandling)

I tillegg deltok følgende parter på de ulike temaene:
Tema 9: Avfallsbransjen i Vest-Finnmark
VEFAS v/Adm. direktør Jørgen Masvik, Finnmark Ressursselskap v/Adm. direktør Ketil Johnsen og
Finnmark Miljøtjeneste v/Daglig leder Atle Michael Hove
Tema 10: Helse Nord - Regional utviklingsplan 2035
Helse Nord v/Fagdirektør Kristian Fanghol (pr høytalende telefon)
Tema 11: Boligsatsing i distriktene
Husbanken v/Avd. direktør Adelheid Kristiansen og konst. Avd. direktør Torill Pettersen
Tema 12: Fremtidens sjømatnæring
BDO v/Seniorrådgiver Espen Igesund, Sjømat Norge v/Direktør Industri Sverre Johansen og
Fiskarlaget Nord v/Styreleder Roger Hansen og Daglig leder Jon-Erik Henriksen
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Program i møtet:
Mandag 1. oktober:
Kl. 09.30-10.00

Mingling og kaffe

Kl. 10.00-10.15

Saksbehandling
Velkommen, godkjenning av innkalling og saksliste

Kl. 10.15-11.15

Tema 9: Avfallsbransjen i Vest-Finnmark
VEFAS v/Adm. direktør Jørgen Masvik, Finnmark Ressursselskap
v/Adm. direktør Ketil Johnsen og Finnmark Miljøtjeneste v/Daglig
leder Atle Michael Hove
Presentasjon av avfallsbransjen i Vest-Finnmark, med fokus på
fremtidige utfordringer og muligheter.

Kl. 11.15-12.30

Lunsj, innsjekk

Kl. 12.30-13.30

Tema 10: Helse Nord - Regional utviklingsplan 2035
Helse Nord v/Fagdirektør Kristian Fanghol
Presentasjon og gjennomgang av Helse Nords høringsutkast til
«Regional utviklingsplan 2035» (høringsfrist 15. oktober 2018), med
påfølgende tid til spørsmål og utdypninger.

Kl. 13.30-13.40

Pause m/beinstrekk

Kl. 13.40-14.50

Tema 11: Boligsatsing i distriktene
Husbanken v/Avd. direktør Adelheid Kristiansen
Modeller og mulige løsninger på ulike boligbehov i distriktene.

Kl. 14.50-15.45

Saksbehandling
-

Eventuelle vedtak i tilknytning til tema 9, 10 og 11

-

Prosjektet «Fisketurisme i Vest-Finnmark», resultat forstudie og
eventuell videreføring i et hovedprosjekt

-

Tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe

-

Orienteringssaker:
o «UNG 2018» og «Forum – Reiseliv 2018»
o Nor-Fishing 2018
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o Rapportering fra møter: Transport- og komm.komiteen,
Vannregionen Finnmark – veien videre (Tor Harry Bjørn,
Marie Rushfeldt/Bjørnar Strøm Hågensen),
rammebetingelser luftfart
o Eventuelle saker som kommunene ønsker og orientere om
Kl. 15.45-16.10

Pause m/litt og bite i

Kl. 16.10-18.00

Saksbehandling fortsetter
-

Drøftingssaker:
o Etableringen av 110-sentralen i Sør-Varanger
Sør-Varanger kommune v/kontorsjef Magnus Mæland orienterer
og besvarer spørsmål
Drøfting av mandat til medlemmer i prosjektets arbeidsgruppe
o Innledende drøftinger ift. Årsplan 2019
o Prinsippdiskusjon - Eventuell utvidelse av antall
medlemskommuner
o Samarbeid om skatteinnkreving – Notat fra Skatt Nord.

Kl. 19.30

Middag

Tirsdag 2. oktober:
Kl. 08.15-10.30

Sørøya – Storfiskens rike
Guidet befaring i de tre fiskeværene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær.

Kl. 10.30-10.45

Pause m/litt og bite i

Kl. 10.45-14.45

Tema 12: Fremtidens sjømatnæring

Kl. 10.45-11.15

BDO v/Rådgiver Espen Igesund
Biogass-anlegg som mulig løsning for biologisk avfall fra
sjømatnæringa, samt presentasjon av foreløpige resultater fra
ringvirkningsanalysen av «Ferskfiskordninga»

Kl. 11.15-12.00

Fiskarlaget Nord v/Styreleder Roger Hansen og daglig leder Jon_Erik
Henriksen
Våre tanker om fremtidens sjømatnæring - endringer og
utviklingsarbeid som må finne sted.
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Kl. 12.00-13.00

Lunsj og utsjekk
Tema 12: Fremtidens sjømatnæring, fortsetter

Kl. 13.00-13.45

Sjømat Norge v/Direktør Industri Sverre Johansen
Våre tanker om fremtidens sjømatnæring - endringer og
utviklingsarbeid som må finne sted.

Kl. 13.45-14.40

Drøftinger – Veien videre for sjømatnæringen, og regionrådets rolle i
dette

Kl. 14.40-14.50

Oppsummering av dagen

Kl. 14.50

Slutt

Saksliste:



Sak 16/18
Sak 17/18




Sak 18/18
Sak 19/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Høringsuttalelse – Tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av
Kongekrabbe
Fisketurisme i Vest-Finnmark - Vedtak angående videreføring
Orienteringer og drøftinger

I tillegg behandlet regionrådet følgende fire tema på møtet 1.-2. oktober 2018;





Tema 9: Avfallsbransjen i Vest-Finnmark
Tema 10: Helse Nord - Regional utviklingsplan 2035
Tema 11: Boligsatsing i distriktene
Tema 12: Fremtidens sjømatnæring
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Sak 16/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtatt:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 17/18

Høringsuttalelse - Tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av
kongekrabbe

Enstemmig vedtatt:
«Vest-Finnmark Regionråd støtter, pr. dags dato, et forbud mot å benytte kjøretøy eller andre
transportmidler som ikke er godkjent av Mattilsynet i henhold til kravene i forskrift 22.
desember 2008 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
(animaliehygieneforskriften). For at et slikt alternativ skal være mulig å kontrollere, må det
kombineres med en meldeplikt for kjøper som gir kontrollmyndigheten mulighet til å komme
til kjøpestedet eller stanse kjøretøyet på vei til eller fra bestemmelsesstedet for kontroll av om
fangsten. Det er også aktuelt å kreve sporing av godkjente kjøretøy eller andre transportmidler.
Fiskeridirektoratet har vurdert nærmere om de foreslåtte tiltak reiser noen spørsmål av
prinsipiell karakter. Det har vært hevdet fra både fiskernes og kjøpernes side at det er fare for
at flere vil miste sitt næringsgrunnlag dersom kjøperne ikke lenger kan få hente fangst med
kjøretøy. Det er særlig i Vest-Finnmark at dette vil bli merkbart. De lange avstandene mellom
mottakene hevdes å gjøre forholdene vanskelige også i Øst-Finnmark. Dette mener VestFinnmark Regionråd må hensyntas i valg av tiltak».
Sak 18/18

Fisketurisme i Vest-Finnmark - Vedtak angående videreføring

Enstemmig vedtatt:
«Regionrådet viderefører forstudien i et 3-årig hovedprosjekt, med mulighet for 2 års
forlengelse. Målet i et definert hovedprosjekt er å bli et nasjonalt referanseprosjekt i forhold til
å regulere havfisketurismen, og i løpet av prosjektet utvikle en modell som kan ivareta de
utfordringer man har avdekket, slik at lokal verdiskaping og bærekraftig utvikling av
havfisketurismen sikres.
Videreføringen besluttes under forutsetning av at prosjektet får ekstern medfinansiering, og at
regionrådets andel av kapital og arbeidsinnsats matches av deltakende bedrifter.
Daglig leder får fullmakt, i samarbeid med styringsgruppen (politisk ledelse i regionrådet), til
å utarbeide endelig prosjektplan og sikre fullfinansiering.»
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Sak 19/18

Drøftings- og orienteringssaker

Drøftingssaker:

Enstemmige vedtak i drøftingssakene:
1) I forbindelse med Tema 9: Avfallsbransjen i Vest-Finnmark:
Vest-Finnmark Regionråd nedsetter følgende arbeidsgruppe ift avfallsbransjen:





Rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta kommune - for VEFAS-eierskapet (leder)
Rådmann Bente Larssen, Porsanger kommune - for FiMil-eierskapet
Varaordfører Marianne S. Næss, Hammerfest kommune - for FinnRess-eierskapet
Ordfører Steinar Halvorsen, Loppa kommune - som representant for en av de mindre
eierkommunene

Alta kommune har tilbudt arbeidsgruppen å benytte seg av Alta kommunes innkjøpsavdeling i
dette arbeidet, noe arbeidsgruppen vil ved behov.
Arbeidsgruppens mandat:
Gjøre nødvendig forarbeide (herunder eventuell utforming av tilbudsforespørsel for innhenting
av ekstern bistand på utredning), som har som mål å få på plass et beslutningsgrunnlag for
vurdering av sammenslåing av de tre avfallsselskapene i Vest-Finnmark, for slik å oppnå
eiernes formål med selskapene og krav til avfallshåndtering.
2) Etablering av ny 110-sentral i Sør-Varanger kommune
Vest-Finnmark Regionråd ønsker etter fremlegg fra Sør-Varanger kommune v/kontorssjef
Magnus Mæland, samt drøftinger i lukket fora, å gi følgende signaler til den videre prosessen:






Vest-Finnmark ønsker at samarbeidet mellom kommunene i Finnmark etableres som
et vertskommunesamarbeid. Dette åpner blant annet for at virksomhetsoverdragelse
kan finne sted, noe som kan bidra til rekruttering av ansatte i eksisterende 110-sentral i
Hammerfest.
Administrasjonsleddet i andre kommuner enn vertskommunen må være representert i
styret for den nye 110-sentralen.
Kostnadsbildet må være i fokus, og kompetansen må holdes på et forsvarlig nivå.
Rådmannen i Hammerfest kommune, Leif Vidar Olsen, representerer Vest-Finnmark
Regionråd i prosjektets regionale arbeidsgruppe.
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3) Ringvirkningsanalyse for oppdrettsnæringen i Vest-Finnmark
Vest-Finnmark Regionråd ønsker å gjennomføre en felles ringvirkningsanalayse for
havbruksnæringa i Vest-Finnmark. Alle medlemskommunene er med, unntatt Porsanger som
ikke har oppdrettsaktører.
Regionrådet ser gjerne at Alta kommune ivaretar prosjektlederansvaret. Daglig leder i
regionrådet er med som samtalepartner ved behov.
Umiddelbart kan vi gi tilbakemelding på følgende etter drøftinger i regionrådet:


Det er viktig at analysene rapporteres på kommunenivå, slik at den enkelte kommune
får et godt faktagrunnlag som kan benyttes inn i egne vurderinger ved fremtidige
beslutninger.



For kommunene er det også viktig at man synliggjør skatteinntektene fra selskapene og
de ansatte til den enkelte kommune. Dette er en viktig del av bildet for hva selskapene
legger igjen i den enkelte kommune, og hvorvidt de ansatte er pendlere eller bosatt i
vertskommunen for de ulike konsesjonene.

Vi har vedtatt følgende finansieringsmodell for prosjektet (ut fra en kostnadsramme på kr
237.000):
Alta kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Totalt

kr 25.000,kr 25.000,kr 10.000,kr 10.000,kr 10.000,kr 10.000,kr 10.000,kr 100.000,-

VFRR fondsmidler
kr 137.000,(fra fondet som var satt av før Porsanger ble medlem)
Dersom kostnadene øker som følge av nye elementer som kommunene ønsker belyst, fordeles
kostnadene prosentvis på kommunene og fondet tilsvarende finansieringsmodellen over.
4) Samarbeid om arbeidsgiverkontrollen i Vest-Finnmark
Alta kommune kommer med et skriftlig innspill i forhold til hvordan et slikt samarbeid kan
finne sted i Vest-Finnmark.
5) Prinsippdiskusjon angående utvidelse av antall medlemskommuner
Vest-Finnmark Regionråd ønsker på nåværende tidspunkt ikke å utvide antall
medlemskommuner. Regionrådet ønsker å belyse dette tema som en del av de drøftingene som
skal finne sted ved rullering vår vedtatte Strategiplan 2016-2019.
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6) Møteplan for 2019
Vest-Finnmark Regionråd har fastsatt følgende møteplan for 2019;






Mandag 21.- tirsdag 22. januar, i Alta
Mandag 8.-tirsdag 9. april, i Porsanger
Onsdag 19.-torsdag 20. juni, i Måsøy (eventuelt Alta)
Tirsdag 24.-onsdag 25. september, i Alta (eventuelt Måsøy)
Onsdag 4.-torsdag 5. desember, i Hammerfest

Det forventes at den enkelt medlemskommune unngår å legge møter til de vedtatte
møtedatoene.
7) Innledende drøftinger i forhold til tiltak i Årsplan 2019
Vest-Finnmark Regionråd ønsker å arrangere et seminar i tilknytning til Nord i Sør, som finner
sted i Oslo 8. januar 2019. Tema blir «Fremtidens kvotesystemer», og skal finne sted 7. januar
2019, og bygges opp på tilsvarende måte som seminaret om fiskerihavner.
Rådet ønsker å beholde ansvaret som hovedarrangør, men inviterer andre regionråd i landsdelen
med som medarrangør eller samarbeidspart. Tilsvarende invitasjon går til de tre nordnorske
fylkeskommunene.
Daglig leder har ansvaret for gjennomføringen av et slikt seminar.

Orienteringssaker:
Enstemmig vedtak i orienteringssakene:
«Orienteringssakene tas til orientering»
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