Vest-Finnmark Regionråd
Fjellveien 6
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
+47 908 52916
vfrr@hammerfest.kommune.no

Til kommunene v/
ordførere, rådmenn, planavd.,
samfunns- og næringsutv. (herunder havnene),
andre aktuelle deltakere
Andre aktuelle deltakere
Breivikbotn, 19. desember 2017

Invitasjon til deltakelse på Temadag – Kystsoneplanlegging, 25. januar 2018 i Alta
Vest-Finnmark Regionråd er en allianse mellom de 8 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund,
Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 42.000 innbyggere, noe
som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark fylke. Regionen er i vekst, både med tanke på folketall
og næringsekspansjon, og regionrådet har derfor valgt å innta rollen som en aktiv medspiller i
næringsutviklingen i regionen og fylket som helhet.
I den forbindelse arrangerer vi en Temadag – Kystsoneplanlegging, som finner sted
Torsdag 25. januar 2018, kl. 09.00-15.00, på Scandic Alta.
De fleste kystkommunene i Finnmark har uttalte behov for å få etablert nye og fremtidsrettede kystsoneplaner.
Noen kommuner har allerede påbegynt planarbeidet, mens andre kommuner ikke helt vet hvordan man bør gå
frem i denne typen planprosess.
Vest-Finnmark Regionråd har derfor invitert inn ulike aktører som kan belyse aktuelle tema i
forbindelse med kystsoneplanlegging:






Representanter fra det regionale planforumet i Finnmark orienterer om hva de kan bidra med i
planprosessen, i form av veiledning, kartdata, verktøy mv.
Det blir presentasjon av to pågående kystsoneplanprosesser i kommuner i Finnmark
Troms fylkeskommune orienterer om det 3-årige prosjektet «Kystplan Troms», som la til rette for
interkommunale samarbeid på utarbeidelse av kystsoneplaner.
Akvaplan-niva orienterer om den forskningen som finner sted i «Lakseklyngen», samt at det vil bli
presentert en modell for beregning av arealbehov for lokaliteter.
Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet vil gjennomgå den nylig innførte
«Trafikklys-ordningen», som skal legge til rette for vekst i havbruksnæringen. Herunder vil ulike
kompensasjonsordninger også bli drøftet (Havbruksfondet, grønne konsesjoner mv.)

Det hele avsluttes med en paneldebatt, der også deltakerne får slippe til med spørsmål.
Alta – Hammerfest - Hasvik - Kvalsund - Loppa - Måsøy - Nordkapp - Porsanger

Vi har en kapasitet på 80 deltakere på Temadag - Kystsoneplanlegging, og vi forventer høy deltakelse. Vi
anbefaler derfor at du snarest melder deg på for å være sikret plass.
Siste påmeldingsfrist er onsdag 10. januar 2018.

Kostnaden for deltakelse er kr 610,- pr. deltaker (dette inkluder også lunsj), som betales som dagpakke i
resepsjonen hos Scandic Alta i forbindelse med registrering, kl. 09.00-09.30.
Påmelding til Temadag – Kystsoneplanlegging den 25. januar 2018 sendes til daglig leder Bente O. Husby på
e-post: vfrr@hammerfest.kommune.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til henne på mobil 908 52916.

Vedlegg:
Oversikt over mottakere av invitasjon
Program for Temadag – Kystsoneplanlegging, 25. januar 2018

Alta – Hammerfest - Hasvik - Kvalsund - Loppa - Måsøy - Nordkapp - Porsanger

Oversikt over mottakere av invitasjon:

Kommuner:
Alta kommune

postmottak@alta.kommune.no

Berlevåg kommune

postmottak@berlevag.kommune.no

Båtsfjord kommune

postmottak@batsfjord.kommune.no

Gamvik kommune

postmottak@gamvik.kommune.no

Hammerfest kommune

postmottak@hammerfest.kommune.no

Hasvik kommune

postmottak@hasvik.kommune.no

Kvalsund kommune

postmottak@kvalsund.kommune.no

Kvænangen kommune

postmottak@kvanangen.kommune.no

Lebesby kommune

postmottak@lebesby.kommune.no

Loppa kommune

postmottak@loppa.kommune.no

Måsøy kommune

postmottak@masoy.kommune.no

Nesseby kommune

postmottak@nesseby.kommune.no

Nordkapp kommune

postmottak@nordkapp.kommune.no

Porsanger kommune

postmottak@porsanger.kommune.no

Tana kommune

postmottak@tana.kommune.no

Vadsø kommune

postmottak@vadso.kommune.no

Vardø kommune

postmottak@vardo.kommune.no

Sør-Varanger kommune

postmottak@sor-varanger.kommune.no

Andre aktuelle deltakere:
KMD, Jon D.K. Beldo, seniorrådgiver, planavd.

jon.beldo@kmd.dep.no

Fiskeridirektoratet Troms og Finnmark, Eli-Kristine Lund

eli-kristine.lund@fiskeridir.no

Invitasjon om deltakelse fra organisasjonene til innlederne: Nærings- og fiskeridepartementet,
Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Kystverket Troms og
Finnmark, Fiskeridirektoratet Troms og Finnmark og Akvaplan-niva.

Alta – Hammerfest - Hasvik - Kvalsund - Loppa - Måsøy - Nordkapp - Porsanger

Program: Temadag – Kystsoneplanlegging, 25. januar 2018 i Alta
Kl. 09.00 – 09.30

Mingling i foajeen
Registrering/betaling for dagpakke (kr 610,- pr deltaker), i resepsjonen

Kl. 09.30 - 09.40

Velkommen v/regionrådsleder Alf E. Jakobsen
Bakgrunnen og mål for temadagen v/daglig leder Bente O. Husby

Hva kan partene i det regionale planforumet bidra med (veiledning, kartdata, verktøy mv.)?
Kl. 09.40 – 09.55
Kl. 09.55 – 10.10
Kl. 10.10 – 10.25
Kl. 10.25 – 10.40
Kl. 10.40 – 10.50

Finnmark fylkeskommune v/seniorrådgiver plan Annbjørg Løvik
Fylkesmannen i Finnmark v/seksjonsleder Iris Hallen
Fiskeridirektoratet Troms og Finnmark v/senior rådgiver Tom Hansen
Kystverket Troms og Finnmark v/senior rådgiver Jan Olsen
Spørsmål til innlederne

Kl. 10.50 – 11.00

Beinstrekk

Eksempler på kystsoneplanlegging
Kl. 11.00 – 11.20
Kl. 11.20 – 11.40

Eksempel fra en liten finnmarkskommune
Lebesby kommune v/Toril Svendsen og Hege Johansen
Eksempel fra en stor finnmarkskommune
Alta kommune v/Jørgen Kristoffersen og Hallgeir Strifeldt

Kl. 11.40 – 12.15

Lunsj

Eksempler på kystsoneplanlegging, fortsettelse
Kl. 12.15 – 12.45
Kl. 12.45 – 13.00

Kystplan Troms – Organisering og erfaringer
Troms fylkeskommune v/prosjektleder Stein Arne Rånes
Spørsmål til innlederne

Politiske strategier og FoU som innvirker på planlegging i kystsonen
Kl. 13.00 – 13.30

Trafikklys-ordningen og kompenserende tiltak, som skal bidra til videre vekst i
havbruksnæringen
Nærings- og fiskeridepartementet v/statssekretær Roy Angelvik

Kl. 13.30 – 14.00

Forskning som grunnlag for beslutninger i kystsonen – Lakseklyngen og modell for
beregning av arealbehov for lokaliteter
Akvaplan-niva v/senior rådgiver Per-Arne Emaus

Kl. 14.00 – 14.15

Spørsmål til innlederne

Kl. 14.15 – 14.30

Beinstrekk m/noe å bite i

Kl. 14.30 – 15.00

Paneldebatt (alle innlederne deltar)
Muligheter og utfordringer for videre utvikling i kystsonen
Spørsmål fra salen

Kl. 15.00

Avslutning, vel hjem
Det tas forbehold om endringer

Alta – Hammerfest - Hasvik - Kvalsund - Loppa - Måsøy - Nordkapp - Porsanger

