PROTOKOLL

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Foto: snl.no

25. september 2019

Klubbrommet på «Turn» i Honningsvåg,
Nordkapp kommune

Tilstede:













Formannskapsmedlem Ole Steinar Østlyngen
Formannskapsmedlem Rut Olsen
Rådmann Bjørn Atle Hansen
Ordfører Alf E. Jakobsen
Ordfører Eva D. Husby
Nestleder ordfører Terje Wikstrøm
Ordfører Steinar Halvorsen
Rådmann Frank Bækken
Ordfører Reidun H. Mortensen
Ordfører Kristina Hansen
Rådmann Raymond Robertsen
Bente Olsen Husby

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

Møtet ble ledet av nestleder Terje Wikstrøm.
Forfall:










Ordfører Monica Nielsen
Formannskapsmedlem Ronny Berg
Varaordfører Marianne S. Næss
Rådmann Leif Vidar Olsen
Rådmann Erik Arnesen
Rådmann Gunnar Lillebo
Rådmann Odd-Børge Pedersen
Ordfører Aina Borch
Rådmann Bente Larssen

Alta kommune (vara møtt)
Alta kommune (vara møtt)
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Porsanger kommune
Porsanger kommune
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Program i møte
Onsdag 25. september:
Kl. 16.00

Saksbehandling
Velkommen,
Sak 18/19
Sak 19/19
Sak 20/19

Sak 21/19
Sak 22/19

Sak 23/19

Kl. 17.30

Godkjenning av innkalling og saksliste
Strategiplan 2020-2023
Drøfting av nytt navn, samt utkast til samarbeidsavtale
og saksfremlegg i forbindelse med opprettelse av
interkommunalt politisk råd
Høringsuttalelse – NVEs forslag til en nasjonal ramme
for vindkraft på land
Uttalelse – Forslag om opprettelse av nasjonal
påskjønningsordning for investeringer i vedlikehold i
fiskerihavnene.
Drøftinger og orienteringer

Avslutning

Saksliste:




Sak 18/19
Sak 19/19
Sak 20/19



Sak 21/19



Sak 22/19



Sak 23/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Strategiplan 2020-2023
Drøfting av nytt navn, samt utkast til samarbeidsavtale og saksfremlegg
i forbindelse med opprettelse av interkommunalt politisk råd
Høringsuttalelse – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft
på land
Uttalelse – Forslag om opprettelse av nasjonal påskjønningsordning
for investeringer i vedlikehold i fiskerihavnene.
Drøftinger og orienteringer

I tillegg blir det en avsluttende markering for medlemmene i dagens regionråd.
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Sak 18/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtatt:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 19/19

Strategiplan 2020-2023

Enstemmig vedtatt:
Regionrådet vedtar ny «Strategiplan 2020-2023».

Sak 20/19

Drøfting av nytt navn, samt utkast til samarbeidsavtale og saksfremlegg i
forbindelse med at regionråd skal erstattes med interkommunalt politisk
råd fra 1. januar 2020

Enstemmig vedtatt:
Navnet på det nye samarbeidsorganet blir Vest-Finnmark interkommunale politiske råd, VestFinnmark Rådet. Man vil benytte kortversjonen Vest-Finnmark Rådet i det daglige, i
promotering og markedsføring mv.
Vest-Finnmark Regionråd godkjenner forslag til samarbeidsavtale mellom medlemskommunene, med forslag til endringer, samt forslag til felles saksfremlegg til kommunestyrene
i nåværende Vest-Finnmark Regionråd i forbindelse med opprettelse av Vest-Finnmark
interkommunale politiske råd, Vest-Finnmark Rådet.
De to dokumentene danner grunnlag for politisk behandling i det enkelte kommunestyre, der
vedtak må fattes i forbindelse med konstituering og valg.
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Sak 21/19

Høringsuttalelse – NVEs forslag til en nasjonal ramme
for vindkraft på land

Enstemmig vedtak:
1. Vest-Finnmark Regionråd mener at det må legges opp til økt lokal og regional medbestemmelse
i vindkraftsaker dersom Nasjonal ramme for vindkraft skal være retningsgivende for
vindkraftutbygginger. Dette vil føre til større aksept for utbygginger og gi mindre konflikter.
Dagens konsesjonsordning må endres, og kommunen må få tilbake myndigheten til å beslutte
arealplaner for anleggene (dagens detaljplan/MTA-plan), evt. at det innføres en «vetorett» for
kommunene.
2. Dersom det skal vedtas en nasjonal ramme for vindkraft må det i denne rammeplanen tas større
hensyn til de regionale planene, og kommunene og fylkeskommunene må være med å definere
områdene som skal være med.
3. Vest-Finnmark Regionråd mener det må innføres ordninger som gjør at kommunene
kompenseres for ulempene det medfører å være vertskommune for vindkraft. Det bør her ses på
hvordan vannkraftkommuner kompenseres gjennom blant annet konsesjonskraft,
konsesjonsavgifter, eiendomsskatt og naturressursskatt.
4. Vest-Finnmark Regionråd ber, etter innspill fra de berørte kommunene, om at følgende områder
tas ut av område 44 i forslaget til nasjonal ramme, og ekskluderes:

Område

Begrunnelse

Seiland

Vanskelig tilgjengelig område hvor det vil bli store naturinngrep ved
bygging.
Nærheten til Seiland nasjonalpark.
Viktig friluftsområde.

Repparfjorddalen, sørøst
for E6 fra
Skaidi mot
Sennalandet
Kvaløya

Stort hyttefelt langs hele traseen.
Viktig friluftsområde.
Reindrifta er allerede under stort press i området.

Måsøy
kommune

Områder med nærhet til Nasjonal Turistveg tas ut av område 44 og
ekskluderes. Dette som følge av fare for at viktig turistsatsning blir
skadelidende.

Tidligere avslått fra NVE med begrunnelse i den totale inngrepssituasjonen
for reinbeitedistrikt 20.
Store deler av de mest aktuelle arealene er nedslagsfelt for vannverk.

5

Sak 22/19

Uttalelse - Forslag om opprettelse av nasjonal påskjønningsordning for
investeringer i vedlikehold i fiskerihavnene.

Enstemmig vedtak:
Som en følge av den vedtatte Regionreformen, overtar fylkeskommunene ansvaret for utvikling
og finansiering av fiskerihavnene langs norskekysten.
I den forbindelse overtar fylkeskommunene også et betydelig vedlikeholdsetterslep i
fiskerhavnene. Kystverket har anslått et vedlikeholdsetterslep for Region Troms og Finnmark
alene på ca. 400 millioner kroner. Det totale vedlikeholdsetterslepet i de norske fiskerhavnene
beløper seg antakelig til flere milliarder kroner.
Med dette som utgangspunkt, ser vi at det er nødvendig med en særskilt innsats for å ta inn noe
av det dokumenterte etterslepet på vedlikehold i fiskerihavnene. Vi vil med dette fremme et
forslag om at det opprettes en egen «Påskjønningsordning for investeringer i vedlikehold i
fiskerihavnene», der fylkeskommunene etter en forpliktende plan kan søke om medfinansiering
fra staten etter gitte kriterium. Ordningen opprettes etter modell av påskjønningsordningen for
vedlikehold av fylkesveier, og vi ber om at et tilsvarende beløp på 100 millioner kroner avsettes
til vedlikehold i fiskerihavnene i Statsbudsjettet for 2020.
Sak 23/19

Drøftings- og orienteringssaker

Drøftingssaker:
Oslo-seminar: Dersom vi skal arrangere seminar i Oslo den 6. januar 2020, i forbindelse med
Nord i Sør (som finner sted 7. januar 2020), må vi fatte beslutning om gjennomføring og
tematikk i dette regionrådsmøtet. Dette for å kunne iverksette arbeidet opp mot innledere,
deltakere mv.

Enstemmig vedtak:
Tema for neste Oslo-seminar blir reiseliv, med utgangspunkt bærekraftig verdiskaping.
Hovedfokuset blir på sektorene fisketurisme og cruise.
Daglig leder utarbeider skisse til oppbygging av seminaret, som oversendes regionrådet.
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Møteplan 2020:
Enstemmig vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd vedtar følgende møteplan for 2020, og ber om at alle
medlemskommunene hensyntar denne ved fastsettelse av kommunenes møteplaner:







Onsdag 15.- torsdag 16. januar 2020, i Alta (ordinært regionrådsmøte 15. januar, og
dialog-konferanse i forbindelse med forprosjekt på havfisketurisme i Vest-Finnmark
16. januar).
Onsdag 22.-torsdag 23. april 2020, i Hammerfest
Mandag 8.- torsdag 9. juni 2020, i Havøysund
Mandag 12.- tirsdag 13. oktober 2020, i Hasvik
Tirsdag 1.-onsdag 2. desember 2020, i Alta

Eventuelt:
Vest-Finnmark Regionråd har behandlet innspill fra Marianne Sivertsen Næss om å flytte
regionrådsmøte 4.-5 desember i Hammerfest, frem til 3.-4. desember i Hammerfest. Dette for
å unngå kollisjon med arrangementet «Olje og Jazz» i Honningsvåg, den 5. desember.
Enstemmig vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd vedtar å utsette saken. Den fremmes på nytt i starten av november,
slik at de nyvalgte ordførerne blir de som tar stilling i saken.

Orienteringssaker:
Enstemmig vedtak:
«Orienteringssakene tas til orientering»
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