SAKSPAPIRER
VEST-FINNMARK
RÅDET
Hammerfest 8.-9. juni 2020

Sak 12/20
Godkjenning av innkalling og
saksliste
Sak 13/20
Hovedprosjekt - «Havfisketurisme
i Vest-Finnmark»
Sak 14/20
Årsmelding, årsregnskap og
revisjonsberetning 2019
Sak 15/20
Orienteringer og drøftinger
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Smart Hotel Hammerfest

PROGRAM
Møte i Vest-Finnmark Rådet
8.-9. juni 2020, Smart Hotel Hammerfest
Mandag 8. juni:
Kl. 15.00-15.10

Kl. 15.10-16.30

Saksbehandling
Velkommen,
Sak 12/20
Godkjenning av innkalling og saksliste
Tema 3: Gode eksempler på medvirkning - ungdom og unge voksne
Nord-Troms regionråd DA har over mange år hatt en målrettet, felles
satsing på ungdomsmedvirkning. Gunbjørg Melkiorsen er ansatt som
prosjektleder for Drivkraft Nord-Troms, der ungdomssatsingen er et av
fire fokusområder. Hun kommer for å presentere Nord-Troms modellen,
sammen med ungdommer med erfaring fra ungdomsråd og det regionale
ungdomsrådet.
Propellfabrikken er et samlingsbasert program som skal stimulere
lysten og forutsetningene for unge propeller til å bli viktige bidragsytere
og ambassadører i den videre utviklingen av regionen sin.
Propellfabrikken skal også være en upolitisk arena for unge som ønsker
å engasjere seg, og bidra til tilgjengeliggjøring av unge ressurser.
Målgruppen for programmet er unge i alderen 20-35 år, med en
tilknytning til den aktuelle regionen. Mette Suhr Berg (daglig leder
Kreativ Industri AS og programkoordinator Propellfabrikken) deltar i
møtet, mens Silje Bergh Lorentzen (seniorrådgiver i VINN og
Prosjektleder Propellfabrikken) blir med på videolink.
Det blir åpnet opp for dialog i etterkant av presentasjonene, med
mulighet for spørsmål, refleksjoner og synspunkter fra
medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet med tanke på videre arbeid
i egne kommuner og rådet som samarbeidsorgan.

Kl. 16.30-16.50

Pause m/litt og bite i

Kl. 16.50-18.00

Saksbehandling
Sak 13/20
Sak 14/20

Hovedprosjekt - «Havfisketurisme i Vest-Finnmark»
Prosjektleder Bjørg Alvestad deltar i møtet.
Årsmelding 2019, Årsregnskap 2019 og
Revisjonsberetning 2019

Kl. 18.00
Kl. 18.30

Politikermøte og rådmannsmøte
Avslutning

Kl. 20.00

Middag på «Du Verden»
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Tirsdag 9. juni:
Kl. 09.00-11.30

Tema 4: Dialogmøte med oljeselskaper og leverandørindustrien
Petro Arctic (leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord) vil
sammen med noen av deres medlemsbedrifter si noe om hvordan de ser
for seg fremtidig utvikling i vår region, og oljeselskapene utfordres på
deres planer og ambisjoner for virksomheten i Finnmark. Ledelsen i Petro
Arctic deltar fysisk i møtet, mens de andre innlederne blir med på
videolink.

Kl. 10.00-10.20

Pause m/litt og bite i
Tema 4 fortsetter.

Kl. 11.30-12.15

Lunsj og utsjekk

Kl. 12.15-13.30

Saksbehandling og Tema 5
Sak 15/20
Orienteringer og drøftinger
 LTP for forsvarssektoren v/Aina Borch
 Regjeringsoppnevnt utvalg - Inntektssystemet i kommunal sektor
v/Bjørn-Atle Hansen
 Eventuelt
Tema 5: Prioriterte samarbeidsområder/tiltak som følge av korona
Korona-pandemien har skapt utfordringer for blant annet privat
næringsliv, samferdselstilbudet og kommunenes tjenestetilbud.
På hvilke områder ser kommunene de største utfordringene, og kan/bør
vi samarbeide om å løse noen av disse?
Hvordan bør vi eventuelt samarbeide?
 Nedsette arbeidsgrupper (slik som på 110-saken)?
 Iverksette prosjekter?
 Annet?

Med forbehold om endringer.
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Sak 12/20

Vest-Finnmark Rådet
Saksbehandler: Bente O. Husby

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

Bakgrunn
Regionrådet er innkalt pr e-post den 20. mai 2020, med tilhørende program for møtet.
Sakspapirer ble sendt regionrådet pr. e-post den 29. mai 2020.





Sak 12/20
Sak 13/20
Sak 14/20
Sak 15/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Hovedprosjekt - «Havfisketurisme i Vest-Finnmark»
Årsmelding 2019, Årsregnskap 2019 og Revisjonsberetning 2019
Orienteringer og drøftinger

I tillegg skal regionrådet behandle tre tema på møtet 8.-9. juni 2020;


Tema 3: Gode eksempler på medvirkning - ungdom og unge voksne
Nord-Troms regionråd DA har over mange år hatt en målrettet, felles satsing på
ungdomsmedvirkning. Prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen presenterer Nord-Troms
modellen, sammen med ungdommer med erfaring fra ungdomsråd og det regionale
ungdomsrådet på videolink.
Propellfabrikken er et samlingsbasert program som skal stimulere lysten og
forutsetningene for unge propeller til å bli viktige bidragsytere og ambassadører i den
videre utviklingen av regionen sin. Mette Suhr Berg, Kreativ Industri deltar i møtet,
mens Silje Bergh Lorentzen, VINN blir med på videolink.



Tema 4: Dialogmøte med oljeselskaper og leverandørindustrien
Petro Arctic (leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord) vil sammen med
noen av deres medlemsbedrifter si noe om hvordan de ser for seg fremtidig utvikling i
vår region, og oljeselskapene utfordres på deres planer og ambisjoner for virksomheten
i Finnmark. Ledelsen i Petro Arctic deltar fysisk i møtet, mens de andre innlederne blir
med på videolink. En kjøreplan for tema 4 utsendes i forkant av møtet.



Tema 5: Prioriterte samarbeidsområder/tiltak som følge av korona
Korona-pandemien har skapt utfordringer for blant annet privat næringsliv,
samferdselstilbudet og kommunenes tjenestetilbud. På hvilke områder ser kommunene
de største utfordringene, og kan/bør vi samarbeide om å løse noen av disse?
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Sak 13/20

Vest-Finnmark Rådet
Saksbehandler: Bente O. Husby

Hovedprosjekt – «Havfisketurisme i Vest-Finnmark»
Forslag til vedtak
Vest-Finnmark Rådet godkjenner fremlagte forslag til organisering og finansiering av
hovedprosjektfasen i «Havfisketurisme i Vest-Finnmark». Hovedprosjektet forutsettes
fullfinansiert før iverksettelse, jfr. vedtatte Årsplan 2020.
Styringsgruppen for hovedprosjektfasen videreføres fra forprosjektfasen, med unntak av at ny
politisk ledelse i rådet inntrer. Styringsgruppens sammensetning blir som følger:








Bente Olsen Husby, daglig leder Vest-Finnmark Rådet
Marianne Sivertsen Næss, rådsleder i Vest-Finnmark Rådet
Bernth Sjursen, nestleder i Vest-Finnmark Rådet
Gunnar Nilssen, spesialrådgiver NHO Arktis
Mona J. Saab, CEO Big Fish Adventure (og president i NHO Reiseliv)
Steinar Halvorsen, partner Sandland Brygge

Daglig leder ivaretar rollen som styringsgruppens leder og prosjektansvarlig (PA) i prosjektet.

Bakgrunn
Vest-Finnmark Rådet forutsettes å kjenne prosjektet «Fisketurisme i Vest-Finnmark» meget
godt, da dette er et prosjekt rådet selv har initiert og hatt styringen på.
Prosjektet startet med en forstudie i januar 2020 (sluttrapport godkjent av rådet i januar 2019).
Nå arbeider vi med forprosjektet, som er inne i sin avsluttende fase med sluttregnskap og
utforming av prosjektbeskrivelse og finansieringssøknader for et hovedprosjekt.
Sluttrapporten for forprosjektet ble godkjent i februar 2020, og følgende vedtak ble fattet i sak
8/20: «Vest-Finnmark Rådet tar den fremlagte sluttrapporten fra forprosjektfasen i
«Havfisketurisme i Vest-Finnmark» til etterretning. Rapporten danner et godt
kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med fremtidig regulering og utvikling av
havfisketurismen i Vest-Finnmark, og langs resten av norskekysten.»
I forprosjektfasen har det vært arrangert workshop 7.-8. oktober 2019, og avsluttende
dagsseminar 16. januar 2020. Rådet m/samarbeidspartnere arrangerte i tillegg seminaret
«Fremtidens fisketurisme» i Oslo 6. januar 2020. Resultatene fra workshop, seminarer, innspill,
drøftinger og funn gjort i arbeidet med forprosjektet, danner grunnlaget for veien videre.
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I vedtatte Årsplan 2020, kap. 3.6 Næringssamarbeid, har rådet vedtatt følgende:
Utvikling av fisketurisme i regionen
Mål
Arbeidsmetode

Budsjett

Med utgangspunkt i forstudien og forprosjektfasen, etableres et hovedprosjekt som skal bidra til at de
seriøse aktørene får forutsigbarhet, slipper konkurransevridende forhold og dårlig omdømme.

Beskrive og søke finansiering for et hovedprosjekt og igangsette dette med utgangspunkt i forstudien
og forprosjektet

Videreføre styringsgruppens arbeid, med drøftinger og arbeidsprosesser i et hovedprosjekt

Gjennomføre hovedprosjektet
Det vil være behov for å leie inn ekstern bistand for å finansiere og gjennomføre et flerårig hovedprosjekt,
som tar utgangspunkt i de funnene som ble avdekket i forstudien og forprosjektfasen Daglig leder
utformer finansieringssøknader i samarbeid med konsulent.
Budsjett:
Prosjektledelsen kommer tilbake med egen sak til rådet, og det forutsettes fullfinansiert før oppstart.
Anslått egenandel på kr 200.000,- pr nå legges inn i budsjettet for 2020, og foreslås dekket av driftsfond
eksl. Porsanger. (25100008)
Jan.
Feb. Mars April Mai
Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.

Finansieringssøknader
utformes og innleveres
Etablering/videreføring av
prosjektorganisasjon og
styringsgruppe, samt oppstart
hovedprosjekt.
Arbeid med hovedprosjektet
Organisering
Prosjekteier

Vest-Finnmark Rådet

Med utgangspunkt i ovennevnte vil daglig leder Bente O. Husby og innleid prosjektleder Bjørg
Alvestad fra Vesir i møtet presentere forslag til innhold, organisering og finansiering av en
hovedprosjektfase for prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark».
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Sak 14/20

Vest-Finnmark Rådet
Saksbehandler: Bente O. Husby

Årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning 2019
Forslag til vedtak
Årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning 2019 godkjennes.

Bakgrunn
Daglig leder fremmer årsmelding m/signert årsregnskap og revisjonsberetning for 2019 til
godkjenning.
For ytterligere informasjon henvises det til vedlegg 1 og 2.

Vedlegg
Vedlegg 1: Årsplan m/årsregnskap 2019
Vedlegg 2: Revisjonsberetning 2019
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Sak 15/20

Vest-Finnmark Rådet
Saksbehandler: Bente O. Husby

Orienteringer og drøftinger
Forslag til vedtak:
Sakene legges frem uten forslag til vedtak.
Orienteringssaker:



LTP for forsvarssektoren v/Aina Borch
Regjeringsoppnevnt utvalg - Inntektssystemet i kommunal sektor v/Bjørn-Atle Hansen

Drøftingssaker:


Eventuelt (må være meldt inn senest torsdag 4. juni 2020)
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