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VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Skaidi 2. og 3. oktober 2013

Skaidi Hotell
1

/

Møtet fant sted på Skaidi Hotell
Til stede:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
ordfører Laila Davidsen
Alta:
rådmann Bjørn Atle Hansen
Måsøy:
fung. ordfører Gudleif Kristiansen
Måsøy:
rådmann Edmund Mikkelsen jr.
Nordkapp:
ordfører Kristina Hansen
Nordkapp:
rådmann Børge Grønlund
Hammerfest: ordfører Alf E. Jakobsen
Hammerfest: varaordfører Marianne Sivertsen Næss
Hammerfest: rådmann Leif Vidar Olsen
Loppa:
ordfører Jan Erik Jensen
Loppa:
rådmann Bjørnar Tøllefsen
Kvalsund:
ordfører Ragnar Olsen
Leder av Næringsnettverket: Stig Hansen, Nordkapp
Daglig leder: Arvid Mathisen
Dessuten møtte:

Høgskolen i Finnmark:
NUSSIR:
Skatt Nord:
Alta kommune:
Atea:
Atea:

Sigurd Westgaard
Øystein Rushfeldt
Helge Ove Aune
Aleksander Øines
Einar Bjørgen
Bår Røkenes

Følgende hadde meldt forfall:
Kvalsund:
Alta:
Alta:

rådmann Sigurd Beite
politiker Monica Nielsen
politiker Anita Håkegård Pedersen (innkalt vara for Monica Nielsen)

Møtet ble ledet av leder Ragnar Olsen
Ingen hadde merknader til innkallingen.
Følgende kjøreplan var satt opp og ble godkjent:
2. oktober:
KL. 12.00 – 13.00
KL. 13.00 – 18.30

Ankomst/innsjekking og lunsj
Plenum (med innlagt kaffepauser)
- Kvalsund kommune orientering/oppdatering
v/ordfører Ragnar Olsen
- Nedlegging av lokal skattekontor – Ny ID-kontroll av utenlandske
arbeidstakere.
v/avdelingsdirektør Helge Aune, Skatt Nord

-

Kl. 20.00
3. oktober:
KL. 08.30 – 12.00

Strategisk Plattform 2013 – en første behandling/prosess
NUSSIR orientering/oppdatering
v/direktør Øystein Rushfeldt
Bolyst i Nord – Integrering og bosetting av utenlandsk
arbeidsinnvandrere i kystkommunene i Vest-Finnmark.
Gjennomgang av prosjektet og oppnevning av styringsgruppe.
Særmøter for ordførere og rådmenn

- Middag v/Kvalsund kommune

Plenum (med innlagte kaffepauser)
- IT- innkjøpsavtalen. Ny anke og oppfølging av avtalen
v/Aleksander Øines, IT-sjef Alta kommune
- Atea presenterer seg – hvordan følge opp kommunene gjennom
avtalen
v/Einar Bjørgen
- Arbeidslivsdagen Universitetet i Tromsø – referat/orientering
- LOSA – Lokal Opplæring i Samarbeid med Næringslivet
- Turistfiske og fredning av kveite.
- Reiselivsnæring - leder av Næringsnettverket Stig Hansen
orienterer
- Tiltakssonen – orientering om innspill KS til markedsføring
- Regional planstrategi for Finnmark 2012 – 2016 - Høring
- Regional vinkraftplan for Finnmark - Høring

SAK 24/12 Kvalsund kommune – orientering/oppdatering
Ordfører Ragnar Olsen vi orienterte og oppdaterte regionrådet i forhold til kommunale
planer.
Lederen og møtet ba administrasjonen utformer et generelt brev til sentrale myndigheter
hvor en reiser prolemstillingen omkring de mange og veldig lange prosessene en må
gjennom ved inngrep i arealer for større utbygginger mv. Dette skaper uforutsigbarhet og
sendrektighet for både industri- vindkraft-, vei- og andre infrastrukturprosjekter, og er blitt
et demokratisk problem slik det nå er.
Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak
Vedtak:
Tas til orientering
Enst.

SAK 25/12

Ny ID-kontroll av utenlandske borgere - informasjon og
praktiske løsninger.

Avdelingsdirektør Helge Aune, Skatt Nord, orienterte om nedlegging av lokale skattekontor
nye ID-kontrollordninger av utenlandske borgere.
Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak
Vedtak:
Tas til orientering
Enst.

SAK 26/12 Strategisk plattform 2013
Regiontinget vedtok i juni 2012 Strategisk plan 2012 – 2015. Planen skal legges til grunn for
handlingsplaner hvert år framover.
Næringsnettverket har i sitt møte 25. og 26. september hatt en første proses omkring
handlingsplanen 2013 og regionrådet inviteres etter ønske fra regionrådet selv, til å delta
aktivt i prosessen framover.
Det ble delt inn i grupper som arbeidet med prioriteringer og tiltak. Rapport vil komme i eget
arbeidsdokument for Strategisk plattform 2013.

SAK 27/12 NUSSIR – status og framdrift
Avgjørelsen om NUSSIR får åpnet gruvevirksomhet i Kvalsund kommune synes å dra ut i tid.
Gruvevirksomheten vil berøre hele Vest-Finnmark i form av ulike ringvirkninger.
Administrerende direktør Øystein Rushfeldt vil orientere om status og framdrift.
Forslag til vedtak:
Fremmer ingen forslag til vedtak.
Vedtak:
Tas til orientering.
VFR vil gjøre en henvendelse til sentrale myndigheter vedr framdriften i NUSSIR.
Enst.

SAK 28/12

BOLYST – Inkludering av arbeidsinnvandrere i
kystkommunene i Vest-Finnmark

KRD og Finnmark fylkeskommune har bevilget henholdsvis 3,8 mill kr og 1,9 mill kr til et 3årig bolystprosjekt: Bolyst – inkludering av arbeidsinnvandrere fra kystkommunene i VestFinnmark. Regionrådet bes oppnevne styringsgruppe for prosjektet
Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.
Vedtak:
Som styringsgruppe for prosjektet ”Bolyst i Nord” oppnevnes:
Ordførerne i de 5 deltakense kommuner pluss en representant fra Finnmark
fylkeskommune.
Ordfører Eva D. Husby, Hasvik oppnevnes som leder avstyringsgruppa.
Enst.

SAK 29/12

IT-innkjøpsavtale

IT-selskapet Atea vant anbudsrunden mht innkjøps- og driftsavtale for 15 kommuner i
Finnmark. Det var Vest-Finnmark Regionråd som hadde arbeidet fram avtalen hvor flere
andre kommuner i Finnmark ble invitert til å bli med.
De selskapene som tapte anbudsrunden anken avgjørelsen inn for KOFA og det norske
rettssystemet.
KOFA avviste saken og i tingretten vant kommunene på alle punkter.
Nå har en av de som tapte saken anket den videre til lagmannsretten.
IT-sjef i Alta Aleksander Øines orienterte.
Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.
Vedtak:
Tas til orientering
Enst.

SAK 30/12

Atea presenterer seg – Hvordan følge opp kommunene
gjennom inngåtte avtale?

Det er inngått avtale med mellom Atea og 15 kommuner i Finnmark om innkjøp og drift av
IT. Einar Bjørgen og Bår Røkenes fra Atea orienterte.
Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag.
Vedtak:
Tas til orientering.
Enst

SAK 31/12 Arbeidslivsdagen UiT
Kommunene i VFR har de to siste årene stilt opp på messe under Arbeidslivsdagen på
Universitetet i Tromsø.
Målet har vært å presentere mulighetene i våre kommuner ovenfor studenter i den hensikt å
rekruttere arbeidskraft og kompetanse til regionens næringsliv og det offentlige.
Daglig leder orienterte.
Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag vedtak.
Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

SAK 32/12

LOSA

Finnmark fylkesting vedtok 13. og 14. juni 2012 bla at LOSA tilbudene i flere kommuner
legges ned. Flere av medlemskommunene hadde bedt om at saken ble satt på dagsorden til
regionrådsmøtet.
Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd vil sterkt beklage fylkestingets vedtak vedr. nedlegging av LOSA
(Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet). LOSA har vært et velfungerende
videregående tilbud ute i kommunene som har eksistert siden 2005 og hvor man nesten ikke
har hatt frafall. Man har hatt god gjennomføringsgrad i enkelte kommuner, faktisk opp mot
90 %.

Konsekvensene av fylkestingets vedtak blir at foreldre i de berørte kommuner nå må sende
sine barn (15 – 16 års alderen) bort til videregående skoler på sentrale steder. Dette er ikke
bare en forsterket sentralisering, men får også store kostnadsmessige konsekvenser for de
familier som berøres. I tillegg til at lokalsamfunn mister et helt årskull et år tidligere med de
samfunnsmessige konsekvenser dette har. Nedlegging av LOSA vil også få store negative
konsekvenser for rekruttering til lokalt næringsliv. Regionrådet vil peke på at særlig de
yrkesfaglige retningene har positive synergieffekter for elever, foreldre og lokalt næringsliv.
En kan i den forbindelse heller ikke unnlate å peke på de sterke nasjonale føringene som er
lagt om samarbeid med næringslivet omkring opplæringen.
Kommunene stiller seg dessuten undrende til fylkestingets vedtak all den tid forskning og
evaluering både fra Høgskolen i Finnmark på LOSA i Finnmark og fra lærerhøgskolen på
Nesna på LOSA i Nordland sier at LOSA har vært vellykket. Elevene får være et år lengre
hjemme. Dette gir elevene stor selvstendighet, god innsikt og bruk av IKT og ikke minst at de
har gode karakterer som ligger på høyde med de andre selvstendige skolene. LOSA-elevene
får dessuten være hjemme et år lengre. Noe som har stor betydning for elevens modning og
motivasjon for videre utdanning. LOSA har også fungert som et sikkerhetsnett for de som har
droppet ut allerede første året og vendt hjemover.
LOSA er en ordning der elevene er ute i bedrift i flere uker i løpet av året. Det er en ordning
med nettbasert undervisning og gir fleksible muligheter. Det burde derfor vært en utfordring
å utvikle tilbudet slik at nettbasert undervisning kunne føre til flere fleksible ordninger også
for de videregående skolene.
Det er flere ganger hevdet det at LOSA er en kostbar ordning? Dette bestrides og en
skjønner ikke at kostnadene har eskalert så betydelig fra tilbudet ble satt i gang med et
driftsbudsjett på under 3,2 mill kr. årlig.
VFR ser med undring på de prosesser som er kjørt i forkant av fylkestingets vedtak i juni sak
sak 12/14 ”Framtidig organisering av videregående opplæring i Finnmark” og de prosesser
som skal settes i gang i ettertid av vedtak. Stort sett har det vært der skoleverket sjøl som
setter premissene. Således ser man også at når Kreativ Industri engasjeres til å bistå i
arbeidet for å utrede modeller, så er invitasjonen til deltakelse stort sett bare til ledere og
ansatte i de videregående skolene. Dette har og vil utelukke andre utenfor skoleverket til å gi
innspill og ha deltakelse i prosessene.
VFR vil be fylkestinget omgjøre sitt vedtak og opprettholde LOSA som et framtidig tilbud.
Dette vil ikke rokke ved de øvrige tiltak som fylkestinget ønsker skal bli gjennomført i forhold
til sitt vedtak fra 13. og 14. juni 2012 i sak 12/14. Regionrådet ber derfor igjen om at en
viderefører LOSA i regi av Nordkapp Maritime fagskole og videregående skole.
Behandling i regionrådet:

Laila Davidsen fremmet følgende forslag:
Vest-Finnmark Regionråd ser nødvendigheten av strukturendringer i den videregående skole i
Finnmark.
Befolkningsprognoser og endringer i elevgrunnlaget gir fylket utfordringer i forhold til
kvalitet på undervisningen, rekruttering av kompetanse, opprettelse av klasser og elevenes
gjennomføringsgrad.
Dersom fylket skal kunne møte de kommende endringene i elevgrunnlaget ved den enkelte
skole – og fremdeles gi et godt tilbud – er det nødvendig å tenke nytt om den videregående
skolestruktur.
Vest-Finnmark Regionråd ser at en må bygge ut og øke antall klasser ved de skolene med
økning i elevgrunnlaget, og samtidig finne nye fleksible løsninger for de minste skolene og
LOSA elever.
Dette kan la seg gjøre ved å finne nye måter å organisere videregående opplæring på, ved for
eksempel desentralisert fagundervisning, samlingsbasert undervisning og 0-4 års løp for
fagutdanning med mer.
Eva D. Husby fremmet følgende forslag:
Vest-Finnmark Regionråd viser til sitt vedtak i sak 05/12 fra møte 6. og 7. mars 2012 der en
har uttalt seg vedrørende LOSA.
Vest-Finnmark Regionråd beklager fylkestingets vedtak om nedlegging av LOSA. Regionrådet
ber om at LOSA vurderes tilbudsmessig og økonomisk på samme måte som de øvrige
tilbudsstrukturer i videregående skoler i fylket.
Etter debatt trakk administrasjonen sitt forslag.
Votering:
Det ble votert over de to gjenstående forslag som ble satt opp mot hverandre:
Eva D. Husby sitt forslag fikk 6 stemmer
Laila Davidsen sitt forslag fikk 1 stemme
Vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd viser til sitt vedtak i sak 05/12 fra møte 6. og 7. mars 2012 der en
har uttalt seg vedrørende LOSA.
Vest-Finnmark Regionråd beklager fylkestingets vedtak om nedlegging av LOSA. Regionrådet
ber om at LOSA vurderes tilbudsmessig og økonomisk på samme måte som de øvrige
tilbudsstrukturer i videregående skoler i fylket.
Vedtatt mot 1 stemme

SAK 33/12 Fredning av kveitefiske
Fiskeri- og kystdepartementet har i brev av 14. mai 2012 til Fiskeridirektoratet bedt om en
vurdering av regulering av fiske etter kveite og breiflabb. Loppa kommune har bedt om at
saken drøftes i regionrådet.

Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd har fått kjennskap til at Fisker- og kystdepartementet i brev av 14.
mai 2012 til Fiskeridirektoratet har bedt om en vurdering av en fredningsperiode for fiske
etter kveite nord for 62° i månedene juni og juli. Bakgrunnen synes å være tilfeldige
rapporter inn til departementet der det hevdes at kveitebestanden er nedfisket? For VFR ser
en på dette med undring all den stund departementet ikke legger faglige
forskningsrapporter til grunn for slike bestillinger.
For VFR synes det å være turistfisket som begrunner en slik bestilling. Turistfisket i våre
områder som omfatter hele Vest-Finnmark fra Troms grense til Nordkynn utøves fra
selskaper og bedrifter som har satt klare regler på hvordan dette fisket skal utøves. Her er
strenge begrensninger på størrelse som kan fanges. Likeledes utøves det aller meste som
catch and release der det er klare regler for hvordan dette skal utøves. I tillegg regulerer
loven hvor mye fisk den enkelte utøver kan ta med seg ut av landet.
VFR vil peke på at turistfiske har utviklet seg som en betydelig næring i kystkommunene. Slik
fisket utøves i dag, med strenge begrensninger og bestemmelser skulle det ikke være noen
fare for nedfisking av kveitebestanden nord for 62 °.

Vedtak:
Som innstillingen.
Enst.

SAK 34/12 Regional vindkraftplan for Finnmark - Høring
Finnmark fylkeskommune har satt i gang arbeidet med en regional plan for vindkraft i
Finnmark. Planforslaget er nå sendt på høring og hadde høringsfrist 30.09.2012.
Imidlertid velger en å legge saken fram for drøfting i regionrådet. Dette også med bakgrunn i
regionrådets drøfting den 5. juni 2012 vedr. skatteregime for slike anlegg og den uttalelse
som da ble avgitt.
Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd er positive til at det utarbeides en regional vindkraftplan for
Finnmark og vil støtte det framlagte høringsutkastet. Regionrådet viser for øvrig til den
enkelte kommunes innsendte høringsuttalelse i saken.

Imidlertid er en kjent med at det arbeides for å fjerne eiendomskatt på vindmøller og tiltak
knyttet til slike. Vi forutsetter at ordningen med eiendomskatt for slike tiltak fortsetter, fordi
en slik ordning er viktig både i forhold til lokalsamfunnets belastning ved slike etableringer,
og i forhold til de beredskapsordninger slike tiltak fører med seg. Eiendomskatt vil være
viktige inntektskilder for kommuner som forvalter store og mangfoldige arealer og får mye
av dette båndlagt ved etableringer.
Kommunenes velvilje til å ta et miljømessig overordnet ansvar, må belønnes og ikke bare bli
til en belastning for disse. I det ligger det at skal kommuner ta ansvar, må det ligge en
langsiktig og gjensidig forutsigbarhet på alle nivå, både i økonomi, anlegg og felles forståelse
av de overordnede mål.
Vest-Finnmark Regionråd vil derfor be om at det avklares med sentrale myndigheter hvilke
eiendomsskatteregler som vil være gjeldende i framtida? Regionrådet viser i den forbindelse
til uttalelse fra møte 5. juni 2012 som er oversendt Finansdepartementet som også
vedlegges.

Vedtak:
Som innstillingen.
Enst.
Sak 35/12 – regional planstrategi for Finnmark.
Saken utgår.
Følgende orienteringer ble gitt:
1. Reiselivsnæring – Planlagt dialogseminar v/ leder av Næringsnettverket Stig Hansen
2. Tiltakssonen – orientering om innspill KS til markedsføring v/daglig leder

Skaidi/Havøysund, 2. og 3. oktober 2012
Referent:
Arvid Mathisen
Daglig leder

