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Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest
Til stedet:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
ordfører Laila Davidsen
Alta:
rådmann Bjørn Atle Hansen
Alta:
politiker Monica Nielsen
Måsøy:
ordfører Anne Karin Olli
Nordkapp:
ordfører Kristina Hansen
Nordkapp:
rådmann Charles Hansen
Hammerfest: ordfører Alf E. Jakobsen
Hammerfest: politiker Marianne Sivertsen Ness
Hammerfest: rådmann Leif Vidar Olsen
Loppa:
ordfører Jan Erik Jensen
Loppa:
rådmann Bjørnar Tollefsen
Kvalsund:
ordfører Ragnar Olsen
Kvalsund:
rådmann Arne Hansen
Leder av Næringsnettverket: Stig Hansen, Nordkapp
Daglig leder: Arvid Mathisen
Dessuten møtte:
Direktør Gudrun Rollefsen, Barents Naturgass AS
Prosjektdirektør Kisten Faugstad, Statnett
Direktør for Nordområdesatsingen Audun Hustoft, Statnett

Følgende hadde meldt forfall:
Måsøy:

rådmann Edmund Mikkelsen jr.

Møtet ble ledet av leder Ragnar Olsen
Ingen hadde merknader til innkallingen.
Saksliste:
Hver kommune orienterer om utfordringer, oppgaver mv.
01/13 Strategisk plattform – prioriteringer
02/13 Regional transportplan - høring planprogram
03/13 Partnerskapsavtale med Høgskolen i Finnmark
04/13 Bolyst i Nord
05/13 Kraftlinjen Ofoten – Hammerfest
06/13 NRK Finnmark
07/13 Studietur fiskeri
Direktør Gudrun Rollefsen, Barents Naturgass AS, ga en orientering om selskapets virksomhet.

Møtet startet ved at hver kommune ga en orientering om status i kommunen pr dags dato,
utfordringer og oppgaver som ligger framover.

SAK 01/13

Strategisk plattform - prioriteringer

Strategisk plattfiorm 2013 skal løpende evalueres av regionrådet og tltakene skal prioriteres.
Regiontinget vedtok 4. og 5. desember 2012 følgende under behandlingen av Strategisk
plattform 2013:
1. Regiontinget vedtar det framlagte forslag til Strategisk plattform 2013
2. Regiontinget ber medlemskommunene bevilge kr 140.000 hver til gjennomføring av
planen.
3. Regionrådet gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer innenfor de gitte rammer.

Forslag til vedtak:
Regionrådet vedtar en slik prioritering av tiltak i Strategisk plattform 2013:

1. Studietur fisk pkt 2.1/1. settes av kr 350.000 av det årlige tilskudd til tiltaket.
2. Olje/gass pkt 22.2/1. settes av kr. 450.000 av det årlige tilskudd til tiltaket.
Regionrådet ber om at man kommer tilbake med forslag til finansiering av de øvrige
tiltakene når det skulle være aktuelt. Strategisk plattform evalueres fortløpende i hvert
regionrådsmøte slik det forutsettes i planen.
Når det gjelder pkt. 2 Olje/gass disponeres disse midlene til arbeid for å påvirke PUD’en som
skal utarbeides før investeringsbeslutninger tas, slik at etableringen gir størs mulig
ringvirkninger for regionen.

Vedtak:
Som innsillingen
enst

SAK 02/13

Regional samferdselsplan – høring planprogram

Fylkeskommunen har sendt planprogrammet for regional transportplan 2014 – 2023 på høring
med høringsfrist 1. mars 2013.
Regional transporrtplan i Finnmark skal være en plan som viser fylkets ambisjoner og ønsket
utvikling innen transport og infrastruktur for perioden 2014 – 2023.
Planprogrammet skisserer foreslåtte prosesser (se vedlagte høringsbrev av 18.01.2013).
I planprogrammet foreslås det at kommunene kommer med sine innspill i dialogmøter etter at
KNS har gjort sine strategiske valg ogdette er utarbeidet.
Dette er en noe underlig rekkefølge i prosessen, da en bestemt mener at kommunene må in på
et tidligere tidspunkt slik at de strategiske valg KNS skal gjøre, samstemmer med de innspill,
meninger og behov som kommunene måtte påpeke.

Vedtak:

Regional Transportplan for Finnmark 2014 – 2023 legger grunnlaget for utvikling inne
transport og infrastruktur i planperioden.
Det er derfor viktig at kommunene gis mulighet til å delta i prosessen så tidlig som
mulig.
I det framlagte planprogrammet foreslås det at kommunene kommer med sine innspill i
dialogmøter etter at KNS har gjort sine strategiske valg.
Vest-Finnmark Regionråd kan ikke akseptere den framgangsmåten fylkeskommunen
har valgt i den viktige saken.
Kommunene blir fratatt muligheten til å komme med innspill i forkant av politisk
behandling i KNS.
Vest-Finnmark Regionråd ber om at planprosessen endres slik at kommunene gis
anledning til å komme med sine innspill før saken fremlegges KNS for strategiske valg.
Enst.

SAK 03/13

Partnerskapsavtale med Høgskolen i
Finnmark

Regionrådet har de siste tre årene hatt en partnerskapsavtale med Høgskolen i Finnmark og
administrasjonen ønsker nå å fornye den. Dersom fusjonen mellom Univeristetet i Tromsø og
Høgskolen i Finnmark finner sted, vil partnerskapsavtalen omfatte universitetet også.
En ny partnerskapsavtale har vært drøftet med rektor og ansatte ved høgskolen. Før forslag til
endelig tekst i en eventuell avtale fremmer administrasjonen et forslag til avtaletekst for
drøfting regionrådet.:

Forslag til vedtak:
1. Regionrådet godkjenner forslag til avtaletekst. Endelig behandling vil finne sted i møte
16. og 17. april 2013.
2. Rektor Sveinung Eikeland inviteres til samme møte for å orientere om fusjonsplanene
med Universitetet i Nord-Norge samt til eventuelt å undertegne avtalen.

Vedtak:
Som innstillingen
Enst.

SAK 04/13

BOLYST I NORD

”Bolyst i Nord” er et prosjekt for 5 av medlemskommunene som ble igangsatt høsten 2011 og
finansiert av KRD og FFK. Deltakende kommuner er hasvik, Loppa, Kvalsund, Måsøy og
Nordkapp
Det ble gitt en muntlig orientering i møtet om framdriften i prosjektet.

Vedtak:
Saken tas til orientering

Enst.

SAK 05/13

Kraftlinjen Ofoten - Hammerfest

Statnett har vedtatt å igangsette bygging av linjen mellom Ofoten og Balsfjord. I regionen er
man usikker på framdriften til linjen mellom Balsfjord – Hammerfest.
Direktør for Nordområdeprogrammet Audun Hustoft –og prosjektdirektør for Ofoten –
Hammerfest, Kirsten Faugstad, begge Statnett, orienterte.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Vest- Finnmark Regionråd viser til den brede og gode informasjonen regionrådet fikk i
sitt møte i Hammerfest den 19. februar 2013 fra Statnett vedrørende planlagte
utbygging av 420 kv linjen fra Ofoten til Hammerfest og planene om en videreføring til
Varangerbotn.
VFR vil understreke viktigheten av at den planlagte framdriften står fast og ikke blir
forsinket på noen områder. Det er fattet investeringsbeslutning for oppstart i 2014 for
strekningen Ofoten-Balsfjord og planlegger oppstart 2015 for strekningen Balsfjord –
Skaidi med en endelig ferdigstillelse av hele strekningen i 2019/2020. Den vekst av
industrietablering som nå skjer i Vest-Finnmark i tillegg til økt aktivitet i Barentshavet
vil bety et økt kraftbehov i regionen. Det betyr også at utbyggingen vil gi bedre
sikkerhet for kraftleveranse også til husholdning. VFR mener dimidlertid at det også må
være grunnlag for Statnett å se på en mulig forsering av utbyggingene slik at
ferdigstillelsen kan skje tidligere en 2019/2020.
VFR er bekymret for at planleggingen og utbyggingen av linjenettet videre til
Varangerbotn kan dra ut i tid. Utbyggingen er viktig for den samfunnssikkerhet
lokalsamfunnene skal ha og kommende industrietableringer i Øst-Finnmark. En
utbygging av linjen Skaidi – Varangerbotn vil også gi muligheter for en ringløsning av
strømleveranser med både Finland og Russland på lag.

Enst.

SAK 06/13

NRK Finnmark

NRK har besluttet å gjenopprette eget distriktskontor i Finnmark.

Vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd er meget tilfreds med at NRKs styre har vedtatt å gjenopprette
distriktskontoret i Finnmark. Det er også med tilfredshet regionrådet ser at man vil styrke
bemanningen i Vest-Finnmark. Dette er viktig med den sterke næringsutviklingen som nå

skjer i denne regionen, både innefor olje/gassnæringa, mineralutvinning, vindkraft og ikke
minst fiskerinæringa.
Enst.

SAK 07/13

Studietur fiskeri.

Regionrådet har tidligere drøftet en mulig studietur til Canada eventuelt Alaska med det
formål å få en innsikt i hvordan forvaltningen av fiskeri, havbruks og olje/gass –næringene
skjer i disse områdene.

Vedtak:
Tas til orientering. Regionrådet ber administrasjonen arbeide videre med saken.
Havøysund, 20.02.2013
Referent:
Arvid Mathisen
Daglig leder

