PROTOKOLL

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Alta 21.-22. januar 2019
Scandic Alta

Tilstede:

















Leder ordfører Monica Nielsen
Rådmann Bjørn Atle Hansen
Vara opposisjon Rut Olsen
Ordfører Alf E. Jakobsen
Varaordfører Marianne S. Næss
Rådmann Leif Vidar Olsen
Rådmann Erik Arnesen
Nestleder ordfører Terje Wikstrøm
Rådmann Gunnar Lillebo
Ordfører Steinar Halvorsen
Ordfører Reidun H. Mortensen
Ordfører Kristina Hansen
Rådmann Raymond Robertsen
Ordfører Aina Borch
Rådmann Bente Larssen
Bente Olsen Husby

Alta kommune
Alta kommune
Alta kommune (vara)
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune (fra kl. 16.00 på dag 1)
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Kvalsund kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune (dag 1)
Porsanger kommune (dag 1)
Daglig leder

Møtet ble ledet av regionrådsleder Monica Nielsen.
Forfall:







Formannskapsmedlem Ronny Berg
Ordfører Eva D. Husby
Ordfører Aina Borch
Rådmann Bente Larssen
Konst. rådmann
Konst. rådmann

Alta kommune (vara møtt)
Hasvik kommune
Porsanger kommune (dag 2)
Porsanger kommune (dag 2)
Loppa kommune
Måsøy kommune

I tillegg deltok følgende parter på de ulike temaene:
Tema 1: Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre
Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Seniorrådgiver Sissel Andreassen, Helse- og sosialavdelingen
Tema 2: Møte med Tromsø-områdets Regionråd
Tromsø-områdets Regionråd har tatt initiativ til å møte Vest-Finnmark Regionråd.. Dette regionrådet
består av Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune. Regionrådsleder er Gunda Johansen, ordfører i
Balsfjord kommune og nestleder er Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy kommune. Daglig leder er
Yngve Voktor, som er lokalisert hos Tromsø kommune. I tillegg deltok 6 medlemmer av rådet: OleJohan Rødvei, Rigmor Richardsen, Gunn Hansen, Jostein Richardsen, Alf Lorentsen og Gunnhild
Johansen.
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Program i møte
Mandag 21. januar:
Kl. 11.00-12.00

Lunsj og innsjekk

Kl. 12.00-12.10

Saksbehandling
Velkommen,
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 1/19

Presentasjon av deltakerne
Kl. 12.10-13.00

Tema 1: Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre
Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Seniorrådgiver Sissel Andreassen,
Helse- og sosialavdelingen
St. Meld. St.15 - Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre, ble lagt frem 4.
mai 2018. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.
«Leve hele livet» skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i
tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i
tjenestene. Det første året skal «Leve hele livet» settes på dagsorden i
kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og allmenheten. Det skal
etableres regionalt støtteapparat med forankring hos Fylkesmannen.
Fylkesmannen presenterer «Leve hele livet» for Vest-Finnmark Regionråd.

Kl. 13.00-13.15

Alta kommune v/Rådmann Bjørn-Atle Hansen
Velferdsteknologi som verktøy i en slik kvalitetsreform for eldre og andre.
Hvilke løsninger/modeller har Alta kommune valgt?

Kl. 13.15-14.45

Vi kjører til Smarthuset (visningsleilighet) for velferdsteknologi, som Alta
kommune har etablert på Altagård
Presentasjon av ulike typer velferdsteknologi og mulige løsninger.

Kl. 14.45-15.15

Pause m/litt og bite i

Kl. 15.15-17.30

Saksbehandling
Eventuelle vedtak i tilknytning til tema 1
Sak 2/19
Høringsuttalelse – Rullering av «Sjømatstrategier for
Finnmark 2019-2023»
Sak 3/19
Videre drøftinger, rullering av Strategiplan 2016-2019
Sak 4/19
Orienteringer og drøftinger

Kl. 17.30

Ordførermøte

Kl. 18.00

Avslutning

Kl. 19.30

Middag på Stakeriet (felles med Tromsø-områdets Regionråd)
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Tirsdag 22. januar:
Kl. 09.00-10.30

Tema 2: Møte med Tromsø-områdets Regionråd

Tromsø-områdets Regionråd har tatt initiativ til å møte Vest-Finnmark Regionråd.. Dette regionrådet
består av Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune. Regionrådsleder er Gunda Johansen, ordfører i
Balsfjord kommune og nestleder er Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy kommune. Daglig leder er
Yngve Voktor, som er lokalisert hos Tromsø kommune.
Velkommen til møtet, kort presentasjon av deltakerne
Begge regionrådene presenterer planer og strategier som ligger til grunn for regionrådenes arbeid,
hvordan man er organisert og viser gjennom eksempler hvordan man praktisk arbeider administrativt
og politisk. Ca. 40 minutter til hvert regionråd, og det kan stilles konkrete spørsmål underveis ift. det
som fremlegges.
Kl. 10.30-10.50

Pause m/litt og bite i

Kl. 10.50-11.50

Tema 2: Møte med Tromsø-områdets Regionråd, fortsetter
 Hva kan vi lære av hverandres måte å arbeide på?
 Er det konkrete saksområder der vi kan samarbeide?
 Tromsø-områdets Regionråds tanker om regionrådenes organisering
og ansvarsområder, sett i lys av ny regioninndeling og ny
Kommunelov

Kl. 11.50-12.00

Oppsummering og avslutning

Kl. 12.00-13.00

Lunsj

Kl. 13.00-15.00

Tromsø-områdets Regionråd disponerer møterommet

Saksliste:



Sak 1/19
Sak 2/19




Sak 3/19
Sak 4/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Høringsuttalelse – Rullering av «Sjømatstrategier for Finnmark
2019-2023»
Videre drøftinger, rullering av Strategiplan 2016-2019
Orienteringer og drøftinger

I tillegg behandlet regionrådet følgende to tema på møtet 20.-21. januar 2019;



Tema 1: Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre
Tema 2: Møte med Tromsø-områdets Regionråd
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Sak 1/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtatt:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2/12

Høringsuttalelse – Rullering av «Sjømatstrategier for Finnmark 20192023 – Et hav av kvalitet»

Enstemmig vedtatt, med unntak av pkt. 3.3 der Nordkapp og Porsanger kommune stemte mot
(pkt. 3.3 vedtatt med 6 mot 2 stemmer):
«De senere årene har det vært tatt opp flere prinsipielle spørsmål og mange forslag til endringer
i den nasjonale sjømatpolitikken. I lys av mer eller mindre kontroversielle endringsforslag i den
nasjonale politikken, er fremtidsrettede sjømatstrategier viktigere enn noen gang. Det er derfor
viktig og riktig å ha oppdaterte sjømatstrategier, og vi gir Finnmark fylkeskommune honnør for
at dette arbeidet nå blir sluttført.
Vest-Finnmark Regionråd har høyt fokus på rammebetingelser, regelverk, infrastruktur,
logistikk og tilretteleggende tiltak som støtter opp en lønnsom og fremtidsrettet sjømatnæring,
som gjennom sin virksomhet bidrar til bosetting og utvikling på kysten av Finnmark. Dette
gjenspeiles i vårt engasjement omkring bl.a. samferdsel, rassikring, Forum-konferansene,
kystsoneplanlegging, fiskerihavner og det pågående arbeidet på utarbeidelse av fremtidens
kvotesystem.
Vi opplever, som Finnmark fylkeskommune også påpeker, at det i de aller fleste sakene på dette
området er stor tverrpolitisk enighet i Finnmark. I etterkant av vårt felles seminar om fremtidens
kvotesystem, som fant sted i Oslo 7. januar 2019, kan vi sågar konstatere at man i stor grad også
finner en tverrpolitisk enighet i landsdelen på viktige prinsipper og retningsvalg innenfor den
videre utviklingen av sjømatnæringen.
Dette må vi prioritere brukt som strategi i vårt videre påvirkningsarbeid ovenfor storting,
regjeringsapparatet og embetsverket, samt i vår tilnærming mot næringsorganisasjoner og andre
mulige samarbeidspartnere. Vest-Finnmark Regionråd er enig i fylkesrådmannens oppfatning
om at dette samfunnsansvaret i mindre grad har blitt vektlagt i de nasjonale endringsforslagene
og i deres utforming av den fremtidige sjømatpolitikken.
Kapittel 3. Sjømatnæringen – En havnæring
Her er vi i stor grad enig i dokumentets fremstilling. Vi har imidlertid noen kommentarer og
forslag til endringer;
I kapittel 3.3 Fortrinn og muligheter, pkt. 3.3.2 Skalldyr, peker man på at fangst av
kongekrabbe er geografisk avgrenset til Finnmark, og at det er et viktig og særegent fortrinn.
På dette området har Vest-Finnmark Regionråd avgitt en rekke uttalelser i forbindelse med
Fiskeridirektoratets høringer på regulering av deltakeradgang, der vi ber om at alle fartøy i VestFinnmark skal få ta del i det kommersielle fisket etter kongekrabbe i det kvoteregulerte området.
Resultatet av utestengelsen er synliggjort i vår kommentar på pkt. 3.4.7.
5

Vest-Finnmark Regionråd har over flere år også bedt om at Fiskeridirektoratet gis i oppgave å
gjennomføre en biologisk, økonomisk og samfunnsmessig konsekvensanalyse av en eventuell
utvidelse av det kvoteregulerte området for fangst og landing frem til fylkesgrensen mellom
Finnmark og Troms (dvs. at hele Finnmark inngår som en del av det kvoteregulerte området),
og at denne sendes ut til offentlig høring.
Når vi jobber for en lønnsom og fremtidsrettet sjømatnæring som oppfyller samfunnsoppdraget,
er det viktig at vi har med oss et best mulig faktagrunnlag. I den forbindelse vil vi påpeke at det
det i noen tilfeller blir feil å beskrive utviklingen i Finnmark som en enhet.
Et eksempel finner vi i kapittel 3.4 Forutsetninger, pkt. 3.4.7 Ressurser og tillatelser, der
det er gitt en beskrivelse av hvordan antall fartøy og kvoter i kystfiskeflåten i Finnmark har
hatt en positiv utvikling i form av flere registrerte fiskere og fiskefartøy de siste årene.
Går man nærmere inn i datagrunnlaget vil man finne en betydelig forskjell i utviklingen i
antall fartøy i merkeregisteret, fordelt på Øst- og Vest-Finnmark, noe som fremgår tydelig
av denne grafikken fra Fiskeribladet:
Her finner vi at mens antall fartøy i
merkeregisteret har økt med 232 fartøy
(økning på 42 %) i Øst-Finnmark i perioden
2010-2017, har vi i samme periode hatt en
nedgang på 120 fartøy (reduksjon på 30 %) i
merkeregisteret for Vest-Finnmarks del.
Selv om en konsekvens ofte kan forklares med
et sett av sammensatte årsaker, er de aller fleste
rammebetingelsene som flåteleddet opererer
under like i Øst- og Vest-Finnmark.
Det er derfor rimelig grunn til å tro at den den
viktigste faktoren for den overveldende,
positive flåteutviklingen i Øst-Finnmark
henger nøye sammen med adgangen til
deltakelse i det kvoteregulerte krabbefisket øst
for 26-graden.

Politikk er beskrevet som en viktig styringsmekanisme i kapittel 3.5 Styringsmekanismer,
pkt. 3.5.2. Politikk. Her kunne man med fordel ha fremhevet styrken i det å få mest mulig
omforente politiske uttalelser fra Nord-Norge som helhet, som et korrektiv og en motvekt til
regioner/landsdeler i andre deler av Norge som opptrer samlet i det politiske
påvirkningsarbeidet opp mot regjering, storting og embetsverk.
Kapittel 4. Mål og strategier
I kapittel 4.1 Hovedmål har fylkeskommunen definert følgende: «Å sikre økt verdiskaping i
sjømatnæringa som bidrar til å styrke samfunns- og næringsutviklingen i Finnmark».
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Vest-Finnmark Regionråd støtter dette hovedmålet, som bidrar til å styrke fokuset på
viktigheten av at sjømatnæringen oppfyller det viktige samfunnsoppdraget de er gitt gjennom
det som ligger vedtatt og lovfestet. Vi slutter oss også til kapittel 4.3 Måleindikatorer.
I kapittel 4.2 Strategier er det nevnt en rekke gode forslag til ulike strategier som skal legge
føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres i planperioden. Her har vi noen tilføyelser vi
ønsker tatt inn i dokumentet;
Pkt. 4.2.1 Sjømatnæringen – overordnede strategier
 Bidra til arenaer der politikere, næringsliv og kompetanse-/FoU-miljøer kan møtes, for
slik å oppnå erfarings- og kunnskapsutveksling, samt få bidrag til
utforming/videreutvikling av ny politikk på områder hvor det er ønskelig eller påkrevd.
Pkt. 4.2.2 Fiskerinæringen
 Søke å finne områder i fiskeripolitikken der man kan fremme et samlet politisk budskap
på vegne av landsdelen som helhet, som et korrektiv og en motvekt til
regioner/landsdeler i andre deler av Norge som opptrer samlet i det politiske
påvirkningsarbeidet opp mot regjering, storting og embetsverk.»
Sak 3/19

Videre drøftinger, rullering av Strategiplan 2016-2019

Enstemmig vedtatt:



Regionrådet er av den formening at gjeldende Hovedmål «Økt tjenestekvalitet og
næringsvekst i kommunene i Vest-Finnmark» er formålstjenlig, og kan videreføres.
Gjeldende hovedstrategi, med tilhørende tredeling av arbeidsområder m/tilhørende
strategiske mål:
o Om nytenking i kommunene;
Her må vi se på en omformulering som også inkluderer etablering av nytt
næringsliv. Vi jobber videre med utgangspunkt i følgende forslag til endring;
«Drive frem resultater gjennom konkrete samarbeidsprosjekter, i et samarbeid
mellom kommunene, næringsaktører og FoU-miljøer»
o Når det gjelder fordelingen av ressursbruken, må vi diskutere videre om vi skal
opprettholde fordelingen på 25 % tjenesteutvikling, 50 % politisk samarbeid
og 25 % næringsvekst. I 2018 har alle endringsforslag og prosesser som har
vært initiert fra regjering og storting medført at man har hatt ca. 60 % fokus på
politisk samarbeid og 15 % på kommunale tjenester. Blir dette en permanent
tilstand, eller er 2018 et unntaksår som følge av store reformer i offentlig
sektor, marin sektor mv.? Næringsvekst har vært i fokus gjennom Forumkonferanse, UNG-konferanse og seminarer, så her benyttes 25 % ressurs som
planlagt.
o Formuleringene på strategiske mål for hvert av de tre områdene er i
utgangspunktet ok. Dette justeres eventuelt i etterkant av justeringer av
strategier man skal jobbe etter.

7



Følgende fremdrifts- og milepælsplan er vedtatt for arbeidet;
Tidspunkt

Aktivitet

Arbeidsform

Januar 2019

Gjennomgang og drøfting av hovedmål,
hovedstrategi og strategiske mål, eventuell
justering av disse

VFRR-møte,
videre oppfølging og dialog
pr e-post

April 2019

Gjennomgang og drøfting av strategier for å
oppnå målformuleringer, og hvordan dette
arbeidet bør organiseres. Herunder drøftes
regionrådets rolle i den nye storregionen, samt
regionrådets geografiske og strategiske
utbredelse prinsipielt (utvidelse av antall
medlemskommuner?)
Drøfting av helhetlig utkast til Strategiplan
2020-2023.

VFRR-møte,
videre oppfølging og dialog
pr e-post

Endelig vedtak av Strategiplan 2020-2023

VFRR-møte

Juni 2019

Sept. 2019

Sak 4/19

VFRR-møte,
videre oppfølging og dialog
pr e-post

Drøftings- og orienteringssaker

Drøftingssaker:
1) Sluttrapport – Forstudie «Havfisketurisme i Vest-Finnmark». Gjennomgang av forslag til
offentliggjøring og pressemelding.
Enstemmig vedtatt:
Vest-Finnmark Regionråd tar vedlagte sluttrapport til etterretning, og godkjenner vedlagte
utkast til pressemelding i forbindelse med offentliggjøringen av forstudien.
2) Besøk i kommunene, jfr. Årsplan 2019
Enstemmig vedtatt:
Kommunene kontakter daglig leder med forslag til når tid det passer at regionrådet får innpass
i kommunestyremøter. Beregnet tidsbehov: 45-60 minutter, avhengig av om man har hatt møte
med kommunens ledergruppe i forkant av møtet med kommunestyret.

Orienteringssaker:
Enstemmig vedtak i orienteringssakene:
«Orienteringssakene tas til orientering»
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Oppsummering av Tema 2: Møte med Tromsø-områdets Regionråd
Møtet ble innledet med
en kort velkomst av vår
regionrådsleder Monica
Nielsen, hvorpå vi hadde
kort presentasjon rundt
bordet av deltakerne.
Hvert
av
de
to
regionrådene
holdt
deretter en presentasjon
av rådenes medlemskommuner, organisering
og de planer og strategier
vi arbeider etter.

Vi hadde en drøftingsrunde på hva vi kan lære av hverandres måte å arbeide på, våre roller som
regionråd i forbindelse med regionreformen og fremtidens organisering. Hvordan løser vi
lovpålagte oppgaver, samtidig som regionrådene skal bidra til vekst og utvikling? Partene var
enige om at Fylkesmannens Årskonferanse 20.-22. februar 2019 blir viktig med tanke på
avklaringer med tanke på fremtidens organisering og arbeidsoppgaver.
Til sist hadde vi en gjennomgang av konkrete saksområder/tema der det kan være aktuelt med
et fremtidig samarbeid:






Rammebetingelser for fiskeri- og havbruksnæringen
Samferdsel og trafikksikkerhet, herunder etterslep på vedlikehold
Planutvikling, herunder kystsoneplanlegging og marine verneplanområder
Digitalisering
Bærekraftig reisemålsutvikling
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