PROTOKOLL

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Hammerfest 3.-4. desember 2018
Smarthotel Hammerfest

Tilstede:
















Formannskapsmedlem Ole Steinar Østlyngen
Rådmann Bjørn Atle Hansen
Vara opposisjon Claus Jørstad
Ordfører Alf E. Jakobsen
Varaordfører Marianne S. Næss
Rådmann Leif Vidar Olsen
Ordfører Eva D. Husby
Rådmann Erik Arnesen
Nestleder ordfører Terje Wikstrøm
Rådmann Gunnar Lillebo
Ordfører Reidun H. Mortensen
Varaordfører Kjell-Valter Sivertsen
Ordfører Aina Borch
Rådmann Bente Larssen
Bente Olsen Husby

Alta kommune (vara)
Alta kommune
Alta kommune (vara)
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune (vara)
Porsanger kommune
Porsanger kommune
Daglig leder

Møtet ble ledet av nestleder Terje Wikstrøm.
Forfall:








Leder ordfører Monica Nielsen
Formannskapsmedlem Ronny Berg
Ordfører Steinar Halvorsen
Rådmann Marion Høgmo
Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken
Ordfører Kristina Hansen
Rådmann Raymond Robertsen

Alta kommune (vara møtt)
Alta kommune (vara møtt)
Loppa kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune (vara møtt)
Nordkapp kommune

I tillegg deltok følgende parter på de ulike temaene:
Tema 13: ENI Norge – VÅR vei videre
ENI Norge v/Kommunikasjonssjef Andreas Wulff
Tema 14: Finnmarkssykehuset HF – Presentasjon av prosjekter
Finnmarkssykehuset HF v/Prosjektsjef/økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Tema 15: Møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Møte med Fylkesmannen i Finnmark og Troms Elisabeth Vik Aspaker og påtroppende assisterende
fylkesmenn Stian Lindgård og Bård M. Pedersen
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Program i møte
Mandag 3. desember:
Kl. 11.00-12.00

Lunsj og innsjekk

Kl. 12.00-12.15

Vi samler troppene, og forflytter oss til ENI-bygget.

Kl. 12.15-13.45

Tema 13: ENI Norge – VÅR vei videre
Eni Norge v/Kommunikasjonssjef Andreas Wulff
Omvisning hos Eni Norge avd. Hammerfest, med en påfølgende orientering og
drøfting i forbindelse med at Eni Norge skal fusjonere med Point Resources
(ferdigstillelse medio desember). Det nye selskapet heter Vår Energi AS og blir
et ledende, uavhengig norsk lete- og produksjonsselskap. Det sammenslåtte
selskapet blir den fjerde største produsenten på norsk sokkel, med en daglig
produksjon på 180 000 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2018.

Kl. 13.45-14.00

Vi forflytter oss tilbake til hotellet

Kl. 14.00-14.10

Saksbehandling
Velkommen
Sak 20/18
Godkjenning av innkalling og saksliste
Presentasjon av deltakerne

Kl. 14.10-15.00

Tema 14: Finnmarkssykehuset HF – Presentasjon av prosjekter
Finnmarkssykehuset HF v/Prosjektsjef/økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Presentasjon av pågående og planlagte prosjekter i vårt regionale
helseforetak.

Kl. 15.00-15.20

Pause m/litt og bite i

Kl. 15.20-17.30

Saksbehandling
Eventuelle vedtak i tilknytning til tema 13 og 14
Sak 21/18
Sak 22/18
Sak 23/18
Sak 24/18

Uttalelse – Utforming av nytt anbud på båtambulansetjeneste
i Alta, Loppa og Hasvik
Årsplan og budsjett 2019
Innledende drøftinger, rullering av Strategiplan
2016-2019
Orienteringer og drøftinger

Kl. 17.30

Ordførerne møtes i eget møte

Kl. 18.00

Avslutning

Kl. 19.30

Middag (felles med Fylkesmannen i Troms og Finnmark)
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Tirsdag 4. desember:
Kl. 09.00-10.00

Tema 15: Møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Møte med Fylkesmannen i Finnmark og Troms Elisabeth Vik Aspaker og
påtroppende assisterende fylkesmenn Stian Lindgård og Bård M. Pedersen
Velkommen til møtet, kort presentasjon av deltakerne
5 minutter presentasjon av hver av de 8 medlemskommunene – runde rundt
bordet, med fokus på muligheter og utfordringer

Kl. 10.10-10.30

Pause m/litt og bite i

Kl. 10.30-11.25

Tema 15: Møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, fortsetter
Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker presenterer den nye embetsledelsen, og
hvilke prioriteringer og satsingsområder den nye ledelsen har.
Vi drøfter samhandling mellom fylkesmannen og kommunene i Vest-Finnmark
Regionråd, samt andre aktuelle tema.

Kl. 11.25-11.30

Oppsummering og avslutning

Kl. 11.30-12.30

Lunsj og avreise

Saksliste:


Sak 20/18
Sak 21/18





Sak 22/18
Sak 23/18
Sak 24/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Uttalelse – Utforming av nytt anbud på båtambulansetjeneste i Alta,
Loppa og Hasvik
Årsplan og budsjett 2019
Innledende drøftinger, rullering av Strategiplan 2016-2019
Orienteringer og drøftinger

I tillegg behandlet regionrådet følgende tre tema på møtet 3.-4. desember 2018;





Tema 13: ENI Norge – VÅR vei videre
Tema 14: Finnmarkssykehuset HF – Presentasjon av prosjekter
Tema 15: Møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark
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Sak 20/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtatt:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 21/18

Uttalelse – Utforming av nytt anbud på båtambulansetjeneste i Alta,
Loppa og Hasvik

Enstemmig vedtatt:
«I slutten av september ble anbud på drift av ambulansebåttjenesten med primærområde i
Loppa, Hasvik og ytre Altafjord lyst ut. Vest-Finnmark Regionråd reagerte kraftig på at
anbudskravene, som vi mente kunne åpne for en dårligere tjeneste for innbyggerne i
primærområdet. Vi ba derfor om at oppdragsgiver måtte gjøre en ny vurdering av kravene i
anbudet.
Vi er meget positive til at oppdragsgiver i ettertid har valgt å kansellere anbudet, med klare
signaler fra helseministeren om at man i det nye anbudsdokumentet må hensynta de
bekymringer som lokalsamfunn, helsepersonell og personer med maritim kompetanse har
uttrykt i forbindelse med det opprinnelige anbudsdokumentet.
Vest-Finnmark Regionråd vil følge denne saken tett, og vil i den forbindelse minne om at man
ved utforming av fremtidens båtambulansetjeneste må stille krav om formell kompetanse,
tilstrekkelig erfaringskompetanse og at fartøyets utforming og sjødyktighet ikke bidrar til en
svekkelse av dagens tilbud med tanke på fartøyets sjødyktighet og mannskapet/personellets
muligheter til å utøve både en forsvarlig og en omsorgsfull helsetjeneste om bord i
båtambulansen.
Når det gjelder hvilke krav som bør stilles til fartøyets utforming, ber vi om at
brukermedvirkningen for innbyggerne i anbudsområdet Alta, Loppa og Hasvik må sikres
ivaretatt. Helseministeren var i sitt svar til Vest-Finnmark Regionråd på konferansen «Helse i
Finnmark» i Kirkenes 20. november 2019 klar på at dette var et viktig element i
anbudsprosessen, og at han hadde klare forventninger om at dette ville bli ivaretatt på en god
måte i utformingen av det nye anbudet på båtambulansetjenesten.
Som pasient er man avhengig av ambulansebåten er i stand til å rykke ut på tross av dårlig vær,
og ofte i de tilfeller hvor fly eller helikopter ikke har mulighet til å kunne rykke ut. Når pasienten
først er om bord er det tilsvarende viktig at båtens sjøevner er av en slik art at helsehjelpen kan
ytes på en mest mulig omsorgsfull måte, slik loven krever. I havstrekk av den typen som vi
finner i dette anbudsområdet innebærer dette at fartøyet må ha minst mulig bevegelse i sjøen
som følge av ytre påvirkning. Dette vil blant annet ha direkte innvirkning på pasientens
smerteopplevelse, og utgjør en viktig del av det å yte omsorgsfull helsehjelp.
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Vest-Finnmark Regionråd er også gjort oppmerksom på at det i etterkant av utarbeidelsen av
forrige anbudsgrunnlag har blitt gjennomført en juridisk vurdering av advokatfirmaet Schjødt
om hvorvidt det er mulig å innlemme et krav om virksomhetsoverdragelse i det nye anbudet.
Dette på oppdrag av Sjøoffisersforbundet for å sikre at krav til formal og erfaringskompetanse
i det nye anbudet blir ivaretatt på en best mulig måte. I den forbindelse vil Vest-Finnmark
Regionråd anmode Helseministeren om at helseforetaket blir bedt om å gjøre en selvstendig
vurdering på de juridiske muligheter som den nye juridiske vurderingen peker på.»

Sak 22/18

Årsplan og budsjett 2019

Enstemmig vedtatt:
1. Årsplan for Vest-Finnmark regionråd 2019 vedtas
2. Budsjettet med finansieringsplan for 2019 vedtas
3. Daglig leder gis fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer, samt endring av konto- og
artsplan.

Sak 23/18

Innledende drøftinger, rullering av Strategiplan 2016-2019

Enstemmig vedtatt:
Regionrådet er av den formening at gjeldende Strategiplan 2016-2019 har fungert som et
godt styringsdokument for regionrådets arbeid. Vektingen mellom de tre strategiområdene
politisk samarbeid (50%), næringsvekst (25%) og tjenesteproduksjon (25%) synes å balansere
behovene for ressursbruk. Det er derfor ikke behov for store endringer i gjeldende
strategiplan i forbindelse med rulleringen, som skal ende opp i ny Strategiplan 2020-2023.
Regionrådet vurderer det slik at det ikke er behov for innleie av ekstern bistand i forbindelse
med rullering av strategiplanen. Regionrådet foretar en drøfting av hovedmål, hovedstrategi
og strategiske mål, samt vedtar fremdrifts- og milepælsplan for det videre arbeidet, på
regionrådets møte i Alta 21.-22. januar 2019.
Sak 24/18

Drøftings- og orienteringssaker

Drøftingssaker:
1) Møteplan for 2019
Vest-Finnmark Regionråd fastsetter følgende reviderte møteplan for 2019;
 Mandag 21.- tirsdag 22. januar, i Alta
 Onsdag 3.-torsdag 4. april, i Hammerfest
 Onsdag 19.-torsdag 20. juni, i Porsanger
 Tirsdag 24.-onsdag 25. september, i Måsøy
 Onsdag 4.-torsdag 5. desember, i Hammerfest
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2) Fremtidens avfallsbransje i Vest-Finnmark
Vest-Finnmark Regionråd vedtar enstemmig, etter innspill fra VEFAS, FinnRess og FiMil, å
gjøre følgende endringer i prosessen omkring fremtidens avfallsbransje i Vest-Finnmark:
Den valgte arbeidsgruppen omdefineres til prosessens styringsgruppe:


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

Det nedsettes følgende arbeidsgruppe: styreleder og daglig leder i de 3 avfallsselskapene.
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. Tidsfrist for avlevering av
arbeidsgruppens arbeid settes til 7. juni 2019, slik at dette kan tas inn i saksdokumentene til
regionrådsmøte 19.-20. juni 2019.

3) Fellesnemnda i forbindelse med Regionreformen
Saken er drøftet.

4) VEFIK
Saken er drøftet.

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