PROTOKOLL
FRA
REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD
på Rica Hotel, Alta
tirsdag 4. desember og onsdag 5. desember 2012

Følgende representanter møtte:
Alta kommune:
Laila Davidsen
Ivan Olsen
Trine Noodt
Geir Ove Bakken
Hilde Søraa

H
H
V
AP
AP (møtte dag 2)

Forfall fra: Thomas Vordal V, Monica Nielsen AP, Steinar Karlstrøm AP.
Loppa kommune:
Jan Eirik Jensen
KP
Stein Thomassen
SP
Gjermund Amundsen AP
Ståle Sæther
Forfall fra Thorbjørn Johnsen H, Linda Martinsen H, Grethe Lill Olsen KP.
Hasvik kommune:
Eva D. Husby
AP
Roy Mienna
AP
Siv R. O. Gamst
AP
Odd Ivar Gladstø
H
Geir Adelsten Iversen SP
Nordkapp kommune:
Kristina Hansen
AP
Ole Håvard Olsen
AP
Anette Horn
AP
May Irene Strand Gerhardsen H

Forfall: Jan Morten Hansen AP, Tore Fosse SV

Måsøy kommune:
Anne Karin Olli
Anniken Johansen
Lena H. Pedersen
Siv Louise Berg

H
H
SP
AP

Forfall fra: Gudleif Kristiansen SP, Stig Meyer AP, Marte Stabell AP, Hanne Mathisen AP
Hammerfest kommune:
Alf E. Jakobsen
AP
Ronny Holm
AP
Erik Johannessen
AP
Reidar Johansen
SV
Forfall: Elin M Holmgren AP, Monique Jørgensen
Kvalsund kommune:
Ragnar Olsen
Rita Dreyer
Adrian Dybvik
Alf Sakshaug

AP
AP
AP
H

Forfall fra: Bente Israelsen, Yngve Nilsen SV og Gunnhild Hansen H.

I tillegg møtte:
Rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta kommune
Rådmann Erik Arnesen, Hasvik kommune
Rådmann Bjørnar Tollefsen, Loppa kommune
Rådmann Edmund Mikkelsen Jr., Måsøy kommune
Rådmann Sigurd Beite, Kvalsund kommune
Fra Næri9ngsnettverket:
Bente Olsen, Hasvik kommune
Sigurd Westgaard, Høgskolen
Arid Jensen Bedriftskompetanse AS
Marit Helene Pedersen, NHO- Finnmark.
Daglig leder Arvid Mathisen, Vest-Finnmark Regionråd

KJØREPLAN:
4. desember:
Kl. 17.00 – 19.00

FINNMARKSEIENDOMMEN – felles muligheter – felles ansvar.
Erfaringer etter 6 års drift og noen glimt inn i glasskula.
v/direktør Jan Olli, FeFo
FINNMARKSEIENDOMMEN – Har FeFo levert til forventningene og hva vil vi
som kommune bestille for de kommende åra?
v/ordfører Kristina Hansen, Nordkapp kommune
Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord Norge på lang sikt.
v/Foretningsutvikler Kjartan Mikalsen, Pro Barents

Kl. 20.00
5. desember:
Kl. 09.00 – 12.00

Felles middag

SAMHANDLINGSREFORMEN OG ANDRE HELSEORGANISATORISKE
SPØRSMÅL.
Samhandling med kommunene
v/administrerende direktør Hans Petter Fundingsrud, Helse Finnmark
Samhandlingsreformen – Fra forberedelse til gjennomføring.
v/Prosjektleder Roy Arne Andersen, Måsøy kommune
Muligheter og hinder for interkommunale helse- og omsorgstjenester i
Midt-Finnmark Helsehus
v/prosjektleder Markus Matell, Midt Finnmark Helsehus

Kl. 12.00 – 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 – 16.00

ANDRE SAKER:
Aktive Ungdomsråd
v/prosjektleder Hilde Lyngedal Rollstad, Øst-Finnmark regionråd
Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms.
v/Seniorforsker Elisabeth Angell, NORUT Alta
Vedtektsendring
Strategisk plattform 2013

KL. 16.00

Avslutning og hjemreise

Leder Ragnar Olsen åpnet og ønsket velkommen.
Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Det ble foretatt navneopprop.
Sak 15

FINNMARKSEIENDOMMEN
Innledere: Direktør i FeFo Jan Olli og ordfører i Nordkapp Kristina Hansen
Etterfulgt av debatt.

Sak 16

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord Norge på lang sikt.
Innledning v/foretningsutvikler Kjartan Mikalsen, Pro Barents
Etterfulgt av debatt.

Sak 17

SAMHANDLINGSREFORMEN OG ANDRE HELSEORGANISATORISKE
SPØRSMÅL.
Innledere under følgende tittel:
Samhandling med kommunene
v/administrerende direktør Hans Petter Fundingsrud, Helse Finnmark
Samhandlingsreformen – Fra forberedelse til gjennomføring.
v/Prosjektleder Roy Arne Andersen, Måsøy kommune
Muligheter og hinder for interkommunale helse- og omsorgstjenester i
Midt-Finnmark Helsehus
v/prosjektleder Markus Matell, Midt Finnmark Helsehus

Etterfulgt av debatt.

Sak 18

Aktive Ungdomsråd
v/prosjektleder Hilde Lyngedal Rollstad, Øst-Finnmark regionråd

Etterfulgt av debatt.

Sak 19

Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms.
v/Seniorforsker Elisabeth Angell, NORUT Alta

Etterfulgt av debatt.
Sak 20

Vedtektsendring

Innstilling fra regionrådet:

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

Behandling og votering:
Reidar Johansen fremmet forslag til vedtektenes § 5 – 2 – utgiftsfordeling:
40 % fordeles likt mellom kommunene
60 % fordeles på grunnlag av folketallet pr. 01.01. det foregående budsjettår.
Votering: Forslaget forkastet med overveldende flertall mot 8 stemmer.
Regiontingets vedtak:

Vedtekter for Vest-Finnmark regionråd
§1 Formål
Vest-Finnmark regionråd er en strategisk allianse, basert på Kommuneloven §27, mellom
kommunene Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp.
Formålet er å skape samarbeid om næringsutvikling, utvikling av offentlige tjenestetilbud,
samt politisk påvirkning. Dette skal skje gjennom utvikling og arbeid med store og små
prosjekter som involverer medlemskommunene internt, eller eksternt mot aktører utenfor
regionen.
§2 Visjon og overordnet mål
Vest-Finnmark regionråd skal være en organisasjon som dynamisk og proaktivt arbeider for å
utvikle medlemskommunenes evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer, gjennom
samarbeid, allianser og nettverk, horisontalt så vel som vertikalt.
Overordnet mål er å utvikle Vest-Finnmark som en flerkjernet tettstedsregion med urbane så
vel som landlige særtrekk, og med omdømme som nasjonalt ledende innenfor minst et
næringsfelt.
§3 Politisk organisering
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
Vest-Finnmark regionråd skal ha et politisk sekretariat med permanent bemanning.
Sekretariatet ledes av daglig leder, som dessuten har møte- og forslagsrett i alle
organisasjonsenheter som utgjør Vest-Finnmark regionråd.
Sekretariatet kan, foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for regionstyret, også
foreta utredninger og administrere prosjekter i tråd med rådets og styrets intensjoner og
beslutninger.
Sekretariat kan i den utstrekning regionstyret finner det tjenlig, også fungere som sekretariat
for permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som defineres inn under
regionrådets virkefelt.
Sekretariatet skal ikke ha arbeidsgiveransvar eller opptre som arbeidsgiver. Slike funksjoner
skal ivaretas av vertskommunen for sekretariatet eller av aktuelle prosjekteiere. Sekretariatets
kontorsted skal være i en av medlemskommunene.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§5 Økonomiske forhold
Regiontinget vedtar budsjett for det kommende år etter regionstyrets innstilling og
kommunenes godkjenning. Budsjettet er ment å dekke årlige utgifter ved
opprettholdelse og drift av sekretariatet, samt tekniske utgifter direkte knyttet til
gjennomføring av regionmøter.
Utgiftene fordeles som følger mellom medlemskommunene. Hver kommune legger
inn 50 000.- i grunnkapital, deretter toppfinansieres budsjettet ved at 50 % fordeles likt
mellom kommunene, mens resterende 50 % fordeles på grunnlag av folketall per 1.1
det forgående budsjettår.
Prosjektinitiering, sammen med realisering av mindre prosjekter og
utredningsoppgaver knyttet til næringsutvikling, innarbeides hvert år i strategisk
plattform og finansieres av medlemskommunene som prosjekttilskudd til VestFinnmark regionråd. Prosjekttilskuddet fordeles likt mellom medlemskommunene.
Prosjektinitiering, sammen med realisering av mindre prosjekter og
utredningsoppgaver knyttet til utvikling av kommunale tjenestetilbud finansieres
direkte av kommunene gjennom egen prosjektdeltakelse.
Generelt skal prosjekter og utredningsoppgaver søkes finansiert gjennom utnytting av
distriktspolitiske virkemidler og andre statlige eller fylkeskommunale
tilskuddsordninger.
Utgifter til prosjekter som er klart avgrensbare til færre enn
regionens 7 kommuner, skal, dersom de ikke lar seg dekke ved eksterne tilskudd,
dekkes av de kommuner, eventuelt bedrifter/institusjoner prosjektet berører
(oppdragsgiverne)
Sekretariatets vertskommune yter driftskreditt og fører regnskap for regionrådets
løpende virksomhet. Anvisningsretten ligger til sekretariatsleder med unntak av de

regninger som gjelder sekretariatslederen selv. Disse regninger anvises av
regionstyrets leder.
Revisjon utføres av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.

8.

§6 Vedtak
Vedtak i regionrådets organer treffes med alminnelig flertall.
§7 Endring av vedtekter
Endring av vedtektene skjer ved konsensus i ordinært regionting.
§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. Kommunene plikter å dekke sin forholdsmessige del av regionrådets
budsjett fram til uttredelsestidspunktet.
Regiontinget vedtar slik organisering:
REGIONTING
REGIONRÅD
SEKRETARIAT
FAGNETTVERK

Sak 21

Strategisk plattform 2013

Innstilling til regiontinget
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.
Enst
Behandling og votering:
Det ble det votert punktvis over samtlige mål 2013 i de ulike satsingsområdene:

Hovedsatsingen
Regionrådet vil arbeide for raskere nasjonal saksgang i saker som berører bruk av sjø- og
landarealer.
Kostnad (målrealisering): kr 10 000.-.
Votering: enstemmig vedtatt

1. Bolyst og program for befolkningstilflytting (nasjonalt og internasjonalt
Regionrådet har operativt prosjektansvar for Prosjekt 1.1., og vil i 2013 bidra til å realisere
prosjektmål som oppnevnt prosjektstyre fastsetter.
Kostnad (målrealisering): kr. 2 675 000
Votering: enstemmig vedtatt

2. Videreutvikling av regionalt næringssamarbeid
2.1 Fisk
Regionrådet vil arrangere en studietur til Canada/Alaska med formål å øke kunnskapen i
regionstyret om hvordan lokalsamfunn i markedsorienterte omgivelser gjennomfører regionale
nyskapingsprosesser
Kostnad (målrealisering): 450 000.Votering: vedtatt med 15 stemmer for og 10 mot.

2.1/2 Mineraler
Regionrådet vil være en aktiv partner for Prosjekt 2.1.2_1.
Kostnad (målrealisering): kr. 250 000.Votering: enstemmig vedtatt

2.2/1 Olje og gass:
Drive påvirkning for å sikre at det blir en positiv beslutning om ilandføring av olje til
Veidnes i Nordkapp kommune.
Kostnad (målrealisering): kr. 500 000.Votering: Enstemmig vedtatt

2.2/2 Vind
Regionrådet vil bidra til et ringvirkningsstudie av framtidig vindkraftindustri i VestFinnmark som spesielt drøfter strategier for å sikre regionale og lokaløkonomiske
ringvirkninger.
Kostnad (målrealisering): kr. 200 000.Votering: Enstemmig vedtatt

2.3/1 Reiseliv
Regionrådet vil stimulere til en videre oppfølging av dialogkonferansen og utvikle en felles
regional profilering av Vest-Finnmark.
Kostnad: kr. 200 000.Votering: Enstemmig vedtatt

2.3/2 Kultur
Regionrådet ønsker å delta i prosjekter som tar sikte på å kartlegge regionale
kulturressurser for framtidig økonomisk verdiskaping.
Kostnad (målrealiseirng): kr. 20 000.Votering: Enstemmig vedtatt.

2.4 Entreprenørskap
Regionrådet vil utvikle en strategi for å stimulere regionalt entreprenørskap.
Kostnad (målrealisering): kr. 40 000.Votering: Enstemmig vedtatt.

3.Utvikling av effektive interne samferdselssystemer i regionen
Få kunnskap og kunne gi innspill på de prosesser som kjøres i forhold til de anbud
som skal ut på samferdselssektoren og som har betydning for Vest-Finnmark.
Kostnad (målrealisering) kr. 50 000,Votering: Enstemmig vedtatt
4. Kompetanse og rekruttering av kompetent arbeidskraft

Regionrådet vil stimulere til at Hasvik og Måsøy kommuner kommer i gang med sine
studiesentra slik at en kan høste erfaringer.
Regionrådet vil delta og profilere arbeidsmarkedsmulighetene på universitetere og
høgskoler på Nordkalotten.
Regionrådet vil videreutvikle egen bruk av sosiale media.
Kostnad (målrealisering): kr. 200 000.Votering: Enstemmig vedtatt.

Andre regionale utviklingsprogrammer
Et aktivt folkehelsearbeid
Regionrådet vil etablere et regionalt friluftsråd tilknyttet Vest-Finnmark regionråd.
Kostnad (målrealisering): kr. 50 000
Votering: Enstemmig vedtatt.

Regionalt kultursamarbeid
Regionrådet vil arrangere en dialogkonferanse for å drøfte mulighetene for å styrke
regionalt kultursamarbeid.
Regionrådet vil bidra til utvikling av en regional kulturkalender for Vest-Finnmark.
Kostnad (målrealisering): kr. 100 000.Votering: Enstemmig vedtatt.

Organisasjon og styring
Regionrådet vil evaluere partnerskapsavtalen med Høgskolen i Finnmark med sikte på et
eventuelt nytt partnerskap.
Regionrådet vil avklare hvilken rolle Vest-Finnmark regionråd skal spille i forholdet
mellom fylkeskommunen og alliansekommunene.
Regionrådet vil videreutvikle organisasjon og prosjektportefølje
Kostnad (målrealisering) kr. 150 000.Votering: Enstemmig vedtatt.

Prosjektøkonomi 2013
Prosjektbudsjett 2013 for Vest-Finnmark reigonråd
årlig tilskudd
Hovedsats/påvirkning
1. Bolyst *)
2.1./1 Fisk
2.1./2 Mineraler **)
2.2./1 Olje og gass
2.2./2 Vind

100000
225000
75000
100000

Kommuner

Regionråd
10000

668750
350000
155000

25000
20000

Ekstern

Totalt
10000
2006250 2675000,00
450000,00
250000,00
250000 500000,00
100000 200000,00

2.3./1 Reiseliv
2.3./2 Kultur
2.4. Entreprenørskap
3. Samferdsel
4. Kompetanse
Folkehelsearbeid
Kultursamarbeid
Organisasjon/styring

100000

50000

10000
20000

40000
50000
100000

50000

50000

200000,00
20000,00
40000,00
50000,00
200000,00

50000

15000
35000

35000
15000

50000,00
100000,00

1323750

10000
195000

150000,00
2396250 4895000,00

140000
980000

40000

Vedtak:

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.
Sak 22 - Svekket flyrutetilbud mellom Finnmark og Oslo
Saken ble tatt opp av Laila Davidsen og hun fremmet følgende forslag til uttalelse:
Vest-Finnmark Regionråd kan ikke akseptere at flytilbudet mellom Finnmark og Oslo er så
sterkt svekket som vi nå ser. Det siste direkteflyet går nå kl 11.50 om formiddagen.
Dette skaper store vanskeligheter for både reiseliv, øvrig næringsliv og innbyggerne, og
rammer den vekst i nordområdene som er et satsingsområde fra regjeringen.
Vest-Finnmark Regionråd vil sammen kjempe for å få tilbake en direkterute mellom Alta og
Oslo på ettermiddagen, og vil også formidle dette til departement og flyselskap.
I tillegg vil Vest-Finnmark Regionråd be om at departementet jobber for å få rutet fot-rutene
inn til stamflyplassene Alta Lufthavn og kirkenes Lufthavn når de skal i forhandlinger med
den nye aktøren på disse rutene. Dette vil også sikre større belegg og grunnlag for flere
direkteruter.
Behandling og votering:
Saken ble foreslått utsatt.
Votering: Utsettelsesforslaget forkastet med overveldende flertall mot 7 stemmer.
Det ble så votert punktvis over forslaget:
1. avsnitt enstemmig vedtatt
2. avsnitt enstemmig vedtatt
3. avsnitt enstemmig vedtatt
4. Siste avsnitt forkastes med 12 stemmer mot 11 stemte for å beholde avsnittet.

Vedtaket ble:

Vest-Finnmark Regionråd kan ikke akseptere at flytilbudet mellom Finnmark og Oslo er så
sterkt svekket som vi nå ser. Det siste direkteflyet går nå kl 11.50 om formiddagen.
Dette skaper store vanskeligheter for både reiseliv, øvrig næringsliv og innbyggerne, og
rammer den vekst i nordområdene som er et satsingsområde fra regjeringen.
Vest-Finnmark Regionråd vil sammen kjempe for å få tilbake en direkterute mellom Alta og
Oslo på ettermiddagen, og vil også formidle dette til departement og flyselskap.
Møtet hevet kl. 16.00
Alta/Havøysund, 4. og 5. desember 2012
Referent:
Arvid Mathisen
Daglig leder

