PROTOKOLL
VEST-FINNMARK RÅDET

15.-16. januar 2020
Scandic Alta

Tilstede:
 Ordfører Monica Nielsen
 Varaordfører Jan Martin Rishaug
 Formannskapsmedlem Odd Erling Mikalsen
 Rådmann Bjørn Atle Hansen
 Leder ordfører Marianne S. Næss
 Varaordfører Terje Wikstrøm
 Rådmann Leif Vidar Olsen
 Ordfører Eva D. Husby
 Ordfører Stein Thomassen
 Rådmann Frank Bækken
 Nestleder ordfører Bernth Sjursen
 Ordfører Jan Olsen
 Varaordfører Sylvi Johnsen
 Bente Olsen Husby
Møtet ble ledet av rådsleder Marianne S. Næss.
Forfall dag 1:
 Ordfører Monica Nielsen
 Ordfører Aina Borch
 Rådmann Erik Arnesen
 Rådmann Odd Børge Pedersen
 Rådmann Raymond Robertsen
 Rådmann Bente Larssen

Alta kommune (til kl. 15.00 dag 1)
Alta kommune (fra kl. 15.00 dag 1+dag 2)
Alta kommune
Alta kommune (deltok dag 1)
Hammerfest kommune (deltok dag 1)
Hammerfest kommune (deltok dag 1)
Hammerfest kommune (deltok dag 1)
Hasvik kommune
Loppa kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune (deltok dag 1)
Daglig leder

Alta kommune (fra kl. 15.00 dag 1)
Porsanger kommune (vara møtt dag 1)
Hasvik kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune

Forfall dag 2 (Temadag – Havfisketurisme i Vest-Finnmark):
 Ordfører Monica Nielsen
Alta kommune (vara møtt)
 Ordfører Marianne Sivertsen Næss
Hammerfest kommune
 Ordfører Aina Borch
Porsanger kommune
 Varaordfører Terje Wikstrøm
Hammerfest kommune
 Rådmann Bjørn-Atle Hansen
Alta kommune
 Rådmann Leif Vidar Olsen
Hammerfest kommune
 Rådmann Erik Arnesen
Hasvik kommune
 Rådmann Odd Børge Pedersen
Måsøy kommune
 Rådmann Raymond Robertsen
Nordkapp kommune
 Rådmann Bente Larssen
Porsanger kommune
I tillegg deltok følgende eksterne parter:
Tema 1:
Ekspertutvalget for fremtidens ambulanseflytjeneste, 9 stk
Tema 2:
Equinor v/Andreas Sandvik og Silje Grytbakk
Vår Energi v/Andreas Wulff og Kaj Gunnar Dahl
Norsk Olje & Gass v/Roger Pedersen
Petro Arctic v/Kjell Giæver
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Program i møte
Onsdag 15. januar:
Kl. 10.00-12.00

Saksbehandling
Velkommen,
Sak 1/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/20
Høringsuttalelse - Havbruksskatteutvalget
Sak 3/20
Felles innspill til NTP
Sak 4/20
Prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark»
Sak 5/20
Orienteringer og drøftinger

Kl. 12.00-13.00

Lunsj (Ekspertutvalget spiser sammen med oss)

Kl. 13.00-15.00

Tema 1: Møte med «Ekspertutvalget for luftambulansetjenesten»
Info om mandat for utvalgets arbeid er vedlagt saksdokumentene.
Ekspertutvalget ønsker dialog med medlemskommunene i VestFinnmark Rådet. De har åpnet for innlegg fra kommunene, og tre
ordførere skal holde innlegg på vegne av kommunene i Vest-Finnmark
Rådet.

Kl. 15.00-15.30

Pause m/litt og bite i

Kl. 15.30-17.30

Tema 2: Forvaltningsplan for Barentshavet
Regjeringen skal legge frem forslag til ny «Forvaltningsplan for
Barentshavet» for stortinget i vårsesjonen 2020. Petroleumsbransjen og
bransjeorganisasjoner bidrar til å belyse temaet;

Kl. 17.30

Politikermøte og rådmannsmøte

Kl. 18.00

Avslutning

Kl. 19.45

Middag (deltakerne fra tema 2 spiser sammen med oss)

Torsdag 16. januar:
Kl. 10.00-15.00

Temadag om havfisketurisme (eget program)
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Saksliste:






Sak 1/20
Sak 2/20
Sak 3/20
Sak 4/20
Sak 5/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Høringsuttalelse - Havbruksskatteutvalget
Felles innspill til NTP
Prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark»
Orienteringer og drøftinger

I tillegg behandlet rådet følgende to tema på møtet 15.-16. januar 2020;



Tema 1: Møte med «Ekspertutvalget for luftambulansetjenesten»
Tema 2: Forvaltningsplan for Barentshavet
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Sak 1/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtatt:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2/20

Høringsuttalelse - Havbruksskatteutvalget

Enstemmig vedtatt:
Vest-Finnmark Rådet kan ikke akseptere at kommunenes inntekter fra havbruksnæringen
overtas av staten. Dersom regjeringens mål om vekst i havbruksnæringen forventes oppnådd,
forutsetter det at kommunene får forutsigbare inntekter fra oppdrettsnæringen som fremmer
lokal verdiskaping og bærekraftig vekst.
Vest-Finnmark Rådet støtter derfor innholdet i den omforente enigheten mellom Nettverk for
fjord- og kystkommuner (NFKK), Sjømat Norge og Norsk Industri, som bygger på følgende tre
grunnpilarer (som i stor grad er i tråd med mindretallets innstilling i Havbruksskatteutvalget):




At Havbruksfondet, som ble opprettet av Stortinget i 2016, og som fylles opp av
penger fra laksevekst, videreføres.
At auksjonsprinsippet for ny vekst videreføres.
At Havbruksfondet i tillegg fylles på ved at kommunene tilføres en moderat
arealavgift på produksjonen på lakselokalitetene.

Vest-Finnmark Rådet er videre omforent med Sjømat Norge, Norsk Industri og NFKK i deres
felles ønske om at havbruksnæringen skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger om en
bærekraftig vekst i matproduksjonen som sikrer arbeidsplasser og ringvirkninger langs kysten.
For å lykkes med dette må det investeres betydelige beløp i årene fremover, og derfor må
kapitalen som skapes langs kysten reinvesteres der.
NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri er enig i at det ikke må innføres noen statlig
grunnrentebeskatning for havbruksnæringen, noe rådet støtter fullt ut. Vi er også enige i at
kommunene må sikres forutsigbare inntekter for å sette av areal til produksjon av laks og ørret.
Det mener Vest-Finnmark Rådet best kan gjøres ved at Havbruksfondet, der inntektene kommer
fra salg av konsesjoner, skal ligge fast, men at fondet gjøres om til et reelt fond.
I tillegg bør fondet fylles på ved at kommunene tilføres en moderat arealleie/avgift basert på
produksjonen på havbrukslokalitetene. Målet er å sikre felleskapet en rimelig andel av
verdiskapingen ved at vertskommunene oppnår stabile og forutsigbare inntekter basert på de
avgiftsnivåer som allerede er diskutert i Stortinget. Vest-Finnmark Rådet finner at den
omforente løsningen vil bidra til å sikre bosetting og næringsutvikling i Kyst-Norge.
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Sak 3/20

Felles innspill til NTP

Enstemmig vedtatt:
Et felles innspill fra Vest-Finnmark Rådet til Troms- og Finnmark fylkeskommune i forbindelse
med utarbeidelse av ny NTP 2022-2033 skal forankres i tidligere vedtak, samt de innspill som
har kommet fra medlemskommunene i møtet.
Rådets politiske og administrative ledelse får mandat til å utarbeide et forslag til et felles
innspill, som behandles pr e-post. Det søkes om utsettelse fristen for innspill til
fylkeskommunen (som er 27. januar 2020).

Sak 4/20

Prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark»

Enstemmig vedtatt:
Vest-Finnmark Rådet tar informasjonen og statusoppdateringen fra daglig leder til orientering.
De innspilte problemstillingene som rådet ønsker drøftet ift. havfisketurisme, tas inn som en
del av prosessen på «Temadag – Havfisketurisme i Vest-Finnmark» den 16. januar 2020.

Sak 5/20

Drøftings- og orienteringssaker

Enstemmig vedtatt:
Sakene tas til orientering.
Innspill i drøftingssakene tas med i rådets videre arbeid.
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