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Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta
Til stedet:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
ordfører Laila Davidsen
Alta:
rådmann Bjørn Atle Hansen
Måsøy:
ordfører Anne Karin Olli
Nordkapp:
ordfører Kristina Hansen
Nordkapp:
rådmann Børge Grønlund
Hammerfest: ordfører Alf E. Jakobsen
Hammerfest: politiker Berit Hågensen
Hammerfest: rådmann Leif Vidar Olsen
Loppa:
ordfører Jan Erik Jensen
Loppa:
rådmann Bjørnar Tøllefsen
Kvalsund:
ordfører Ragnar Olsen
Kvalsund:
rådmann Sigurd Beite
Leder av Næringsnettverket: Stig Hansen, Nordkapp
Daglig leder: Arvid Mathisen

Følgende hadde meldt forfall:
Alta:
Måsøy:

politiker Monica Nielsen
rådmann Edmund Mikkelsen jr.

Møtet ble ledet av leder Ragnar Olsen
Ingen hadde merknader til innkallingen.
Følgende kjøreplan var satt opp og ble godkjent:
Saksliste
Sak 36/12 – Leveringsforpliktelser for trålere
Sak 37/12 – RUP – Handlingsplan 2013
Sak 38/12 – Forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomheten i
nordområdene og Arktis.
Sak 39/12 – Vedtekter og organisering (innstilling til regiontinget)
Sak 40/12 – Strategisk plattform 2013 (innstilling til regiontinget)
Sak 41/12 – Møteplan 1. halvår 2013
Sak 42/12 – Tiltakssonen – felles markedsføring (Innstilling til regiontinget)
Til drøfting:
Skoleeierrollen – Saken kommer opp i neste regionrådsmøte.
Tilleggssak:
Sak 43/12 - Fylkesrådmannens forslag til kutt i kollektivtilbudene.

SAK 36/12

LEVERINGSFORPLIKTELSER FOR TRÅLERE
Høringsnotat.
Fiskeri- og kystministeren har lagt fram et Høringsnotat om forslag til endring av forskrift av
12. september 2003 nr 1131, om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse med
høringsfrist 15. februar 2013.
Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd viser til Høringsnotat om forslag til endring av forskrift av 12.
september 2003 nr 1131, om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
VFR støtter forslagene til endringer av forskrift av 12. september 2003 nr 1131, om
leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
Forslaget ivaretar Finnmarks og Nord-Norges krav om at den fisken som er konsesjonsbelagt
til et fylke, skal leveres i fylket.
Bearbeidingsplikten økes, men hvis det tilgodesette anlegget ikke kan bearbeide eller ta i
mot fisken, så vil Råfisklaget tilby fangsten til andre bedrifter i området.
Råfisklagets rolle i dette vil gjøre at tilliten til at alt foregår lovlig er til stedet.
En kvotebonus gjør at forhåpentligvis mer fisk vil bli landet i fersk tilstand. Kvotebonusen kan
muligens også utjevne eventuelle prisforskjeller mellom fersk og fryst. Fleksibiliteten i
anvendelse av råstoffet imøtekommer det at bearbeidingsplikten økes.
Vedtak:
Som innstillingen
Enst.

SAK 37/12

RUP – Handlingsplan 2013

Finnmark fylkeskommune har invitert til innspill til RUP – Handlingsplan 2013 med frist 3.
desember 2013.

Forslag til vedtak:
Vest- Finnmark Regionråd har i møte 4. desember drøftet RUP-Handlingsplan 2013 og vil gi
følgende innspill:

FeFo er ikke nevnt i dokumentet. FeFo er blitt en viktig premissleverandør for
næringsutvikling i Finnmark og man bør derfor klargjøre hvilken rolle FeFo kan ha i det
regionale utviklingsarbeidet.
VFR savner mer konkrete tiltak rettet mot attraktivitet og bolyst.
I kap. 2.2 Opplevelsesfylket Finnmark, prioritering 4; jobbe videre med destinasjonsutvikling i
de modne destinasjonene; Nordkapp Kirkenes og Alta. Her må også Hammerfest tas med.
I kap. 2.4 Petroleum, prioritering nr 1; Her må også de videregående skoler få et ansvar ut fra
den begrunnelse at næringa mangler fagarbeidere.
I kap. 2.4 Petroleum, Her må det tas inn en ny prioritering; Utarbeide petroleumsstratgi for
Finnmark.
For øvrig mener VFR at det bør fokuseres langt mer på leverandørindustrien til både
havbruksnæringa, olje-/gassnæringa og andre relevante nye næringer for Finnmark.

For øvrig vil VFR vise til de innspill som den enkelte medlemskommune kommer med.

Vedtak:
Som innstillingen.
Enst.

SAK 38/12

Forsknings- og kompetansesenter for
petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis.

Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet har besluttet å opprette et forskningsog kompetansesenter for petroleumsvirksomheten i nordområdene og Arktis.
Norsk Forskningsråd utlyser midler til dette. OED og UD vil tilføre 10 mill kr i året de første
5 årene mot at næringslivet også tilfører midler.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Vest-Finnmark regionråd er veldig tilfreds med at OED og DU har besluttet å opprette et
forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomheten i nordområdene og Arktis.
VFR viser til at aktiviteten i nordområdedene og Arktis er økende og en forventer betydelig
olje-/gassaktiviteter i årene som kommer i disse områdene.
Vest- Finnmark fremstår som en betydelig region hvor olje-/gassaktiviteten etter hvert får stor
betydning.
VFR vilderfor peke på nødvendigheten av å få etablert dette forsknings- og
kompetansesenteret i Vest-Finnmark.

Enst.

SAK 39/12

Vedtekter og organisering

I prosessene med evaluering og Strategisk plan 2012-2015 kom det fram et behov for
justering av vedtektene og organisering av det regionale samarbeidet. § 8 i vedtektene tilsier
at endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært regionting og krever at minst 5 av de 7
deltakende kommuner bestemmer det.
Saken ble femmet i desember 2011 men regiontinget valgte å utsette saken til neste møte

Forslag til vedtak:
1. Regiontinget vedtar det framlagte forslag til vedtekter for Vest-Finnmark regionråd
2. Vedtektene sendes medlemskommunene for godkjenning.

Innstilling til regiontinget:
Det framlagte forslag til vedtekter for Vest-Finnmark Regionråd vedtas med følgende
endringer:
§ 3 Politisk organisering:
- Regionstyret endres til regionråd
- Alt vedrørende rådmannsgruppen tas ut og rådmennene inngår i regionrådet med
tale- og forslagsrett
Paragrafen i sin helhet vil da lyde slik:
Regiontinget
Regiontinget er øverste organ i i Vest-Finnmark regionråd, sammensatt av ordfører og fire
folkevalgte fra kommunestyret i hver deltakerkommune, valgt etter forholdstallsprinsippet.
Regiontingsleder og nestleder er også leder og nestleder av regionstyret. Disse velges hvert
andre år av regiontinget.
Regiontinget møtes hvert år i november eller desember måned for å behandle årsmelding,
regnskap, budsjett, strategiske planer, eventuelt andre saker fremmet av regionstyret.
Ekstraordinært regionting skal innkalles når regiontingets leder, regionstyret eller minst 5 av
deltakerkommunene krever det.
Regionrådet
Regionrådet består av ordførerne og rådmenn i deltakerkommunene, pluss en folkevalgt
representant fra kommunene Alta og Hammerfest. Ordførerne har tale-, forslags- og
stemmerett, mens øvrige folkevalgte representanter og rådmenn har tale- og forslagsrett.
Det føres protokoll over alle saker og vedtak som behandles av regionstyret. Gyldig vedtak
kan fattes når minst 5 av medlemmer med tale, forslags- og stemmerett er til stede.
§ 4 Administrativ organisering
Til første avsnitt tilføyes følgende setning:
Sekretariatets kontorsted skal være i en av medlemskommunene.

§ 5 Økonomiske forhold
Laila Davidsen fremmet forslag til endring pkt 2:
50% fordeles likt mellom kommunene, mens resterende 50% fordeles på grunnnlag av
folketall pr. 01.01. det foregående budsjettår.
§ 7 Endring av vedtektene
§ 7 endres i sin helhet til å lyde:
Endring av vedtektene skjer ved konsensus i ordinært regionting.
§ 8 Iverksettelse.
§ 8 slik den er foreslått utgår i sinhelhet og endres til å lyde:
§8 Uttredelse
Medlemskommuner sombeslutter å trekke seg fra samarbeidet i Vest-Finnmark regionråd,
kan først gjøre det etter en oppsigelsestid på 12 måneder med virkning fra første årsskifte
etter at utmeldelse er mottatt.
§ 9 Uttredelse
Paragrafen utgår.
ORGANISASJONSPLAN
Foreslåtte organisasjonsplan endres og blir slik:
REGIONTING
REGIONRÅD
SEKRETARIAT
FAGNETTVERK
Enst

SAK 40/12

Strategisk plattform 2013

Regiontinget i Vest-Finnmark regionråd vedtok juni 2012 Strategisk plan 2012 – 2015, og startet med
det en regional endringsreise for å utvikle en framtid som formulert i visjonen «Vest-Finnmark
2040».
Strategisk plattform 2013 konkretiserer mål og kostnader ved målrealisering for 2013 innenfor
utviklingsområdene: hovedsatsingen, regionale utviklingsprogrammer og regionrådets organisasjon
og styringssystemer.

Forslag til vedtak:
1. Regiontinget vedtar det framlagte forslag til Strategisk plattform 2013

2. Regiontinget ber medlemskommunene bevilge kr 140.000 hver til gjennomføring av
planen.

Innstilling til regiontinget:
Som innstillingen med tillegg av følgende:
3. Regionrådet gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer innenfor de gitte rammer.
Enst

SAK 41/12

Møteplan 2013

Vedtak:
Regionrådet vedtar slik møteplan 1. halvår 2013
Møteplan 2013:
Regiontinget: 4. og 5. juni 2013 i Hammerfest
Regionrådet: 18./19. februar i Hammerfest
16./17. april i Måsøy
4./5. juni i Hammerfest
Enst

SAK 42/12

Tiltakssonen – felles markedsføring

Lederne i de 4 regionrådene i Finnmark og Nord-Troms sammen med KS er blitt enige om å
forsøke å få til et fellesprosjekt for markedsføring av tiltakssonen for Finnmark og NordTroms og Karlsøy kommune. Regionrådet/regiontinget inviteres til et prinsippiellt vedtak om
å arbeide videre med saken.

Forslag til vedtak:
Regiontinget ber om at en arbeider videre med å få finansiert og satt i gang et felles
prosjekt for markedsføring av tiltakssonen.

Innstilling til regiontinget:
Som innstillingen.
Enst.

SAK 43/12 - Fylkesrådmannens forslag til kutt i kollektivtilbudene.
Vest-Finnmark Regionråd er gjort kjent med fylkesrådmannens forslag til budsjett 2013 der
det er lagt opp til en drastisk reduksjon av utgifter til samferdsel i Finnmark. I forslaget

legges det opp til kutt i buss-, ferge-, og hurtigbåttilbud. Forslaget innebærer en drastisk
endring i fylkets totale samferdselstilbud og da særlig i Vest-Finnmark.
VFR mener forslaget ikke bare en reduksjon av tilbud, men fører nærmest til en total
isolering av driftige lokalsamfunn i Vest-Finnmark. Innbyggere som er avhengig av offentlig
kommunikasjon vil ikke lenger kunne bruke dette med unntak av en ukedag. Nødvendige
reiser til sykehuset i Hammerfest blir berørt. Likeså vil reiser til Alta av både medisinske og
private årsaker ikke lengre kunne gjennomføres.
Næringslivet på flere av øyene og generelt i distriktene i Vest-Finnmark er avhengig av et
forutsigbart kollektivtilbud. Her produseres og skapes store verdier for det norske
samfunn både innafor tradisjonell fiske, havbruk, mineraler og reiseliv som har meget stor
betydning for den nasjonale økonomi. Et godt utbygd og velfungerende kollektivtilbud er
helt avgjørende for fortsatt næringsutvikling og tilrettelegging for arbeidskraft. Et godt
utbygd kollektivtilbud er også en vesentlig faktor for trygghet og bolyst for den enkelte
innbygger.
Forslaget om kutt i kollektivtilbudene har provosert lokalsamfunn i Vest-Finnmark. Nok en
gang virker det som om at alle budsjettkutt bare skal ramme de minste lokalsamfunnene,
som har stor verdiskapning gjennom aktiviteter i næringslivet. Det kan se ut som om at det
er en storstilt ”sentralisering” som er det eneste saliggjørende for å få fylkeskommunens
drift i ballanse.
VFR kan ikke under noen omstendighet godta de foreslåtte kutt i rutetilbud som
fylkesrådmannen legger opp til. Når den fylkeskommunale økonomien er så dårlig, må
politikerne og administrasjonen ta samme ansvar som kommunene må på kommunalt nivå
når økonomien skranter. Det vil si en total gjennomgang av politiske og administrative
funksjoner med tanke på innsparing. Herunder kan nevnes stillingskutt, ansettelsesstopp,
vakanser i stillinger, sammenslåing av avdelinger, færre reiser, salg av eiendommer,
reforhandlinger av avtaler og kjøp av tjenester.
I småkommunene i Vest-Finnmark har man greid å snu befolkningsnedgangen. Dette har
skapt optimisme og tro på det man har holdt på med i små lokalsamfunn. VFR satser
sammen med fylkeskommunen og KRD på bolyst og trivsel for dagens innbyggere og de
som flytter til våre kommuner. VFR forutsetter derfor at også gode kollektivtilbud og
infrastruktur for øvrig er et satstingsområde som også fylkeskommunen vil være tjent
med.
Enst

Alta/Havøysund, 10.12.2012
Referent:
Arvid Mathisen
Daglig leder

