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PROGRAM
Møte i Vest-Finnmark Regionråd
19.-20. juni 2019, Stabbursdalen Lodge
Onsdag 19. juni:
Kl. 11.30-12.30

Lunsj og innsjekk
Vi forflytter oss til Stabbursdalen Naturhus, der møterommet er

Kl. 12.30-12.40

Saksbehandling
Velkommen,
Sak 12/19
Godkjenning av innkalling og saksliste

Kl. 12.40-14.45

Saksbehandling
Sak 13/19
Strategiplan 2020-2023
Sak 14/19
Formelt samarbeid med Kompetanseklynge Laks
Sak 15/19
Drøftinger og orienteringer

Kl. 14.45-15.00

Beinstrekk

Kl. 15.00-16.00

Tema 6: Modernisering av telenettet
Telenor v/dekningsdirektør Bjørn Amundsen
Bjørn Amundsen har tatt initiativ til et felles møte med kommunene i VestFinnmark Regionråd, der han ønsker å drøfte modernisering av telenettet

Kl. 16.00-16.15

Beinstrekk m/noe å bite i

Kl. 16.15-17.45

Tema 7: Kompetanseheving i våre kommuner
Nordnorsk Lederutvikling (NNL) v/Stein Markussen og Mads Stian Hansen
NNL har tatt initiativ til et møte med regionrådet for å diskutere et eventuelt
behov for kompetanseheving og lederutvikling i våre kommuner. Vi får
presentert NNL som organisasjon, og deres erfaringer fra andre kommuner. Vi
drøfter hvilke behov vi ser i våre kommuner, og hvorvidt vi bør jobbe videre
med å få på plass et felles kompetanseløft. Vi får også testet oss på noen
lederutfordringer.

Kl. 17.45

Ordførermøte

Kl. 19.30

Middag
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Torsdag 4. april:
Kl. 07.50-08.10

Transport til Banak flystasjon

Kl. 08.10-08.50

Omvisning hos 330-skvadronen på Banak
(kun for VFRR + innlederne på temadagen om de ønsker å delta)

Kl. 08.50-09.20

Forflytning til møterom, klargjøring (møterom på Garnison Porsanger)
Tema 8: Når ulykken er ute – Beredskapen i Finnmark

Kl. 09.20-09.30

Velkommen til temadag v/regionrådledelsen i Vest-Finnmark Regionråd

Kl. 09.30-11.00

Presentasjoner av beredskapssituasjonen i Finnmark (15 min. hver)
330-skvadronen v/kaptein og nestkomm. Nils Arne Ro
Hovedredningssentralen i Nord-Norge v/redningsleder Lars Nedrevåg
Fylkesmannens Beredskapsavdeling v/seniorrådgiver Mette Leonardsen
Finnmark politidistrikt v/leder Georgrafisk enhet Finnmark Øyvind Lorentzen
Direktoratet for sivil beredskap v/fagdirektør Børre Vik-Jakobsen

Kl. 11.00-11.45

Lunsj
Presentasjoner av beredskapssituasjonen i Finnmark fortsetter (15 min. hver)

Kl. 11.45-12.15

Finnmark Landforsvar v/oberstløytnant og nestkomm. Per Arne Kjøtrød
Finnmark heimeverndistrikt 17 v/TBA

Kl. 12.15-13.20

Dialog mellom beredskapsaktører og kommunene, med utgangspunkt i
presentasjonene og kommunenes erfaringer og behov.
Veien videre i forhold til samarbeid og samhandling?

Kl. 13.20-13.30

Regionrådsleder oppsummerer og avslutter regionrådsmøtet
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Sak 12/19

Regionrådet
Saksbehandler: Bente O. Husby

Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes

Bakgrunn
Regionrådet er innkalt pr e-post den 30. april 2019, med tilhørende program for møtet.
Sakspapirer ble sendt regionrådet pr. e-post den 12. juni 2019.

Saksliste:
 Sak 12/19




Sak 13/19
Sak 14/19
Sak 15/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Strategiplan 2020-2023
Formelt samarbeid med Kompetanseklynge Laks
Drøftinger og orienteringer

I tillegg skal regionrådet behandle følgende tre tema på møtet 19.-20. april 2019;




Tema 6: Modernisering av telenettet
Tema 7: Kompetanseheving i våre kommuner
Tema 8: Når ulykken er ute – Beredskapen i Finnmark (temadag)
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Sak 13/19

Regionrådet
Saksbehandler: Bente O. Husby

Utkast - Strategiplan 2020-2023
Forslag til vedtak
Regionrådet har behandlet helhetlig utkast for ny strategiplan 2020-2023, og finner at utkastet
kan sendes ut på høring hos medlemskommunene. Politisk sluttbehandling forventes å finne
sted på regionrådets møte i september 2019.

Bakgrunn
I henhold til vedtatte fremdriftsplan for arbeidet med rulleringen av Strategiplan 2016-2019,
fremlegges et helhetlig utkast til Strategiplan 2020-2023 for regionrådet. Ved godkjenning av
utkastet til Strategiplan 2020-2023, sendes dette til høring hos medlemskommunene. Frist for
tilbakemelding settes til 10. september 2019.
For ytterligere informasjon henvises det til vedlegg 1.

Vedlegg
Vedlegg 1: Utkast – Strategiplan 2020-2023
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Sak 14/19

Regionrådet
Saksbehandler: Bente O. Husby

Formelt samarbeid med Kompetanseklynge Laks
Forslag til vedtak
Vest-Finnmark Regionråd vedtar å gå inn som partner i Kompetanseklynge Laks fra 1. januar
2020. Samarbeidet tas inn som tiltak i Årsplan 2020, med en finansiering på kr 500.000,Inntreden i Kompetanseklynge Laks vedtas å gjelde for 3 år (2020-2022), under forutsetning
av at aktiviteten i Kompetanseklynge Laks videreføres i henhold til signalene som er gitt i
møter og beskrivelsen i vedlegg 2.

Bakgrunn
Regionrådet behandlet i regionrådsmøte 4. april 2019 tema 5; Fremtidig utvikling av
kystsonen i Vest-Finnmark. Her fikk vi presentert ringvirkningsanalysen for
havbruksnæringen i Vest-Finnmark, samt at Kompetanseklynge Laks presenterte sitt arbeid
og tanker om veien videre.
Følgende vedtak ble fattet i forbindelse med tema 5:
«Daglig leder og politisk ledelse i regionrådet får mandat til å utarbeide og presentere et forslag
til hvordan et samarbeid mellom regionrådet og Kompetanseklynge Laks kan finne sted i
forbindelse med den videre utviklingen av kystsonen i Vest-Finnmark. Forslaget skal beskrive
tidsramme, innhold og mulig finansieringsmodell, og legges frem for regionrådet i neste møte
i Lakselv 19.-20. juni 2019.»
I etterkant av regionrådsmøte i Hammerfest 3.-4. april 2019, har daglig leder deltatt i et
strategiverksted og et møte med Troms fylkeskommune på invitasjon fra Kompetanseklynge
Laks. Begge steder har konklusjonene vært at tanken om å utvide FoU-innsatsen fra kun å
gjelde Altafjordbassenget til å omfatte hele Produksjonsområde 12 (PO12), er strategisk
riktig. På sikt bør det også være et mål at det samme type kunnskapsarbeid bør finne sted i de
resterende PO-områdene i landsdelen, med utgangspunkt i modellen utviklet i
Kompetanseklynge Laks.

Vedlegg
Vedlegg 2:

Beskrivelse av organisering, forskningsinnretning og finansieringsmodell for
Kompetanseklynge Laks
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Sak 15/19

Regionrådet
Saksbehandler: Bente O. Husby

Drøftings- og orienteringssaker
Forslag til vedtak:
Sakene legges frem uten forslag til vedtak.
Drøftingssaker:


Fylkesmannens inndeling av kommunene i nye kommuneblokker i forbindelse med
kommunemøter i juni 2019





Mitt yrke-serien «Unge grundere», søknad om delfinansiering på kr 90.000,Endring av møtedatoer for regionrådsmøte i Havøysund 24.-25. september 2019
Ønskelig å utarbeide felles høringsuttalelser på NVEs forslag til områder for vindkraft, samt
Helse Nords høring på prosjektet «Rehabilitering i Nord-Norge»? Forutsetter bistand fra
fagpersoner i medlemskommunene.



Eventuelt (må være meldt inn senest mandag 17. juni 2019)

Orienteringssaker:




Utkast - Forprosjektbeskrivelse for prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark»
(vedlegg 3)
Prosess med de tre avfallsselskapene i Vest-Finnmark (vedlegg 4)
Styringsgruppe og videre fremdrift av forstudie – «Forbedret drøftingsgrunnlag videregående skoletilbud i Vest-Finnmark».
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