Protokoll
Vest-Finnmark Regionråds møte 26. og 27. mai 2010
Møtet fant sted på Radisson Blu Hotel i Tromsø.
Til stede:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
ordfører Geir Ove Bakken – forfall dag 2
Alta:
rådmann Bjørn Atle Hansen

Alta:

politiker Bjørn Odden – forfall dag 2

Kvalsund:
Måsøy:
Nordkapp:
Nordkapp:
Hammerfest:
Hammerfest:
Hammerfest:
Loppa:
Hasvik:
Hasvik:

ordfører Tor Arvid Myrseth
ordfører John Aase
ordfører Kristina Hansen
Konst. rådmann Gunnar Frank Holst
ordfører Alf E Jakobsen
politiker Marianne Næss Sivertsen
rådmann Leif Vidar Olsen
Konst. rådmann Monika Olsen
ordfører Eva D. Husby
rådmann Erik Arnesen

Daglig leder: Arvid Mathisen
Dessuten møtte:

Geir Ove Heir, Politimester Vest-Finnmark politidistrikt – sak 11
Vidar Ulriksen, Statssekretær Fiskeri og kystdepartementet – sak 10
Guri Hjallen Eriksen, Rådgiver – Havressurs- og kystavdelingen – sak 10
Reidar Nilsen, leder Norges Fiskarlag – sak 10
Jan Skjerve, Generalsekretær Norges Fiskarlag – sak 10

Arne Martin Luther, medlem LU-fiskutvalg - sak 10
Stian Jensen, sekretær LU-fiskutvalg – sak 10
Gunnilla Roos, Universitetet i Tromsø – sak 12
Morten Brattvoll, Universitetet i Tromsø – sak 12
Gøril Heitmann Kristoffersen, Skatt Nord – sak 13
Følgende hadde meldt forfall:
Kvalsund: rådmann Geir Ness
Loppa: ordfører Jan Eirik Jensen
Måsøy:rådmann Aina Borch
Leder av Næringsnettverket Stig Hansen, Nordkapp

Møtet ble ledet av leder Alf E. Jakobsen.
Ingen hadde merknader til innkallingen.

Følgende kjøreplan var satt opp og ble godkjent:

16.00 – 18.30

19.30

Framtidas fiskerinæring
Innledninger:
1. Statssekretær Vidar Ulriksen, Kyst- og fiskeridepartementet
2. Leder Reidar Nilsen, Norges Fiskarlag
3. Arne M Luther. Medlem LU-fisk-utvalget
4. Leder Paul Jensen, Kystfiskarlaget
DEBATT
Middag

27.mai:
08.30 – 09.15
09.15 – 09.35
09.35 – 10.00
10.00 – 12.00

Politimessige utfordringer i Vest-Finnmark
Politimester Geir Ove Heir, Politimester i Vest-Finnmark
Universitetet i Tromsø – kompetansekartlegging i Vest-Finnmark
Professor Gunnar Grepperud
Skatt Nord – Sak: Felles skatteoppkreverfunksjon for kommunene i
Vest-Finnmark.
Innledning v/representant fra Skatt Nord
Ordinære saker
- Årsmeldinger 2009 RSK- Vest
- Årsmelding 2009 Kompetanseforum Vest-Finnmark
- Kompetanseforum Vest-Finnmark – hva framover?
- Årsmelding 2009 Vest-Finnmark Regionråd
- Regnskap 2009 Vest-Finnmark Regionråd
- Budsjett 2011 Vest-Finnmark regionråd
- ”Bolyst” – Aktive ungdomsråd
- Strømpriser
- Tiltakssonen – oppsummering fra møtet 7. og 8. april

Sak 10/10

Framtidas fiskerinæring

Følgende innledet til debatt:
1. Statssekretær Vidar Ulriksen, Kyst- og fiskeridepartementet
2. Leder Reidar Nilsen, Norges Fiskarlag
3. Arne M Luther. Medlem LU-fisk-utvalget
4. Leder Paul Jensen, Kystfiskarlaget
Deretter fulgte debatt.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Det ble ikke gjort vedtak i saken.
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Politiutfordringer i Vest-Finnmark

Politimester Geir Ove Heir orienterte/og innledet til drøfting om politimessige utfordringer i
Vest-Finnmark.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Tas til orientering
Enst

Sak 12/10

Kompetansekartlegging

Næringsnettverket har som et av tiltakene i Felles tiltaksplan 2009 gjennomført en
kompetansekartlegging i forhold til olje/gassnæringen.
Universitetet i Tromsø v/gunnilla Roos og Morten Brattvold orienterte om kartlegging av
behov og interesse for høyere utdanning i Vest-Finnmark.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Tas til orientering
Enst

Sak 13/10

Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen.

Sakens innhold:
Rådmannen i Hammerfest hadde bedt om at man i regionrådet drøfter spørsmålet om
samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen.
Gøril Heitmann Kristoffersen fra Skatt Nord innledet og orientere.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Daglig leder lager et forslag til oppfølging med forslag til en arbeidsgruppe bestående av
skatteoppkrevere fra regionen med en rådmann som leder.
Det utformes et mandat (bestilling)for arbeidsgruppen
Rådmennene godkjenner bestillingen før utsendelse.
Enst.
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Regnskap 2009

Ansvar: 1060 Vest-Finnmark regionråd
Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer
10100 Fastlønn
10300 Ekstrahjelp 1)
10900 Pensjonsinnskudd KLP
11170 Bevertning møter/utvalg
11201 Kjøp av tjenester 2)
11270 Utgiftsdekning 2)
11300 Porto og frakt
11330 Telefon/telefaks
11350 Kommunikasjonslinje
11410 Representasjon
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse
11710 Transportutgifter 3)
11900 Husleie
11950 Avgifter og gebyrer
12000 Driftsmidler
12051 Abonnement fagtidsskrifter
12070 IKT maskinvare
12400 Serviceavtaler
12700 Konsulenttjenester 2)
12900 Internkjøp (Interne overføringer)
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
15400 Avsetninger til disponible fond 4)
Sum utgifter
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
17300 Fylkeskom. ref. 5)
17500 Kommunale ref. 5)
17700 Andre ref. (private) 5)
17900 Internsalg (interne overføringer) 5)
18500 Overf. fra kommuner 6)
Sum inntekter

Budsjett
2010

Regnskap
2009

Buds(end)
2009

490.000
0
53.000
7.000
0
75.000
0
11.000
3.000
15.000
75.000
25.000
10.000
1.000
0
0
5.000
330.000
0
0
0
0
1.100.000
0
0
-1.100.000
0
0
0
-1.100.000

480.206,56
100.000,00
61.966,64
10.003,44
15.000,00
136.879,64
4.043,89
12.274,06
0,00
506,00
70.226,40
343.426,74
0,00
3.837,40
0,00
1.576,00
0,00
303.434,00
120.000,00
0,00
152.388,67
316.999,23
2.132.768,67
-152.388,67
-10.193,00
-1.841.994,00
-16.193,00
-12.000,00
-100.000,00
-2.132.768,67

475.000
0
51.000
5.000
0
50.000
0
15.000
2.000
10.000
65.000
50.000
0
5.000
5.000
0
15.000
2.000
0
10.000
0
0
760.000
0
0
-760.000
0
0
0
-760.000

Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer

0

0,00

0

Sum ansvar: 1060 Vest-Finnmark regionråd

0

0,00

0

TOTALT

0

0,00

0

Merknader:
1) 10300 Ekstrahjelp kr. 100.000 Midler som er brukt til utredning av tiltaket Felles
plankontor i tiltaksplanen 2009. Honoraret er ført som ekstrahjelp da beløpet er
skattepliktig for honorarmottaker.
2) Alle poster gjelder utgifter i forhold til Felles tiltaksplan 2009
3) Gjelder utgifter studiereise for næringsnettverket, fylkeskommunen og Innovasjon.
4) Overskuddet fremkommer som følge av at alle tiltakene i Felles tiltaksplan ikke er
igangsatt eller fullt gjennomført. Overskuddet avsettes til fond. Det er nå totalt kr
439.489,70 på fond.
5) Postene inneholder refusjoner i forhold til Felles tiltaksplan 2009, studiereise omtalt i
merknad 3, serviceavtalene og refusjoner for drift av kontoret.
6) Beløpet gjelder innbetaling fra kommune vedr. Felles tiltaksplan 2010
Fra og med regnskapsåret 2009 tas alle disposisjoner som berører regionrådssamarbeidet med
i samme budsjett. Således kommer både kontorutgiftene, serviceavtaler, felles tiltaksplan osv.
inn i budsjett og regnskap i ettertid.
Regnskapet er revidert og der ligger ingen merknader fra revisor.

Forslag til vedtak:
1. Regnskapet for 2009 godkjennes.
2. Regnskapet oversendes medlemskommunen til behandling.
3. Regnskapet oversendes regiontinget i henhold til vedtektenes pkt. 2

Vedtak:
Som innstillingen
Enst
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Årsmelding 2009

I henhold til vedtektene skal det avlevers årsmelding som skal sluttbehandles i regiontinget.
Årsmelding 2009 ble lagt fram som eget dokument.

Forslag til vedtak:
Framlagte forslag blir regionrådets årsmelding 2009 og legges fram for sluttbehandling i
regiontinget

Vedtak:
Som innstillingen.
Enst
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Budsjett 2011

Sakens innhold:
Regionrådet må vedta et budsjett som kan ligge som grunnlag for den budsjettprosessen
medlemskommunene i har i sine budsjettprosesser for 2009. Saken skal senere videre til
Regiontinget.
Kolonne ”Budsjett kontoret” viser drift av kontoret og legges til grunn for refusjon fra den
enkelte medlemskommune.
Kolonne til høyre ”Totalbudsjett” viser hele budsjetteringen for regionrådsarbeidet der
følgende er tatt med:
1. Drift av kontoret kr. 781 000
2. Serviceavtaler kr. 320 000
3. Tiltak i tiltaksplanen (felles strategisk plattform) kr. 900 000

BUDSJETT 2011
Budsjett
kontoret

Totalbudsjett

Regnskap

2011

2009

2011

510000

480206,56

510000

10300 Ekstra hjelp

0

100000

0

10830 Møtegodtgjørelse

0

0

0

10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste

0

10100 Fastlønn

0

10900 Pensjonsinnskudd KLP

70000

61966,64

70000

11170 Bevertning, møter/utvalg

15000

10003,44

15000

0

15000

0

70000

136879,64

970000

0

4043,89

0

15000

12274,06

15000

0

0

0

11410 Representasjon

10000

506

10000

11600 Skyss- og kostgodtgjørelse

60000

70226,4

60000

11710 Reise og oppholdsutgifter

20000

343426,74

20000

11950 Avgifter og gebyrer

6000

3837,4

6000

12000 Driftsmidler

3000

0

3000

1576

0

2000

0

2000

12400 Serviceavtaler

0

303434

320000

12700 Konsulenttjenester

0

120000

0

12900 Internkjøp (Interne overføringer)

0

0

0

152388,67

250000

11201 Kjøp av tjenester
11270 Utgiftsdekning
11300 Porto og frakt
11330 Telefon/telefaks
11350 Kommunikasjonslinje

12051 Abonnement fagtidsskrifter
12070 IKT maskinvare

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven

15400 Avsetning disponible fond
781000

Sum utgifter
Kompensasjon moms påløpt i
17290 driftsregnska

316999,23

0

2132768,67

2251000

-152388,67

-250000

17300 Fylkeskom. ref.

-10193

-200000 2)

17500 Kommunale ref.

-1841994

-1801000 1)

17700 Andre ref. (private)

-16193

17900 Internsalg (interne overføringer)

-12000
-100000

18500 Overf. Fra kommuner

-2132768,67

Sum inntekter
Sum funksjon: 100 Politisk styring og
kontrollorganer

0

Sum ansvar: 1060 Vest-Finnmark
regionråd

0

1)
174500 Komm ref=

1. regionrådet

781000

2. Serviceavtaler

320000

3. Tiltaksplan

700000
1801000

2)
Håpet om midler fra FFK i 2011 er lagt inn.

Kontorbudsjettet kr 781 000 skal i henhold til vedtekter fordeles 40 % med lik fordeling og
60 % etter innbyggertall pr. 01.01. året før budsjettåret.

Kommuner

Hammerfest
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
SUM

Innbyggere
pr.01.01.2010
9 724
18680
1087
934
1026
1267
3185
35 903

40% lik

60 %

fordeling innbyggerbeløp
45000
126211
45000
242455
45000
14109
45000
12123
45000
13318
45000
16445
45000
41339
315000
466000

2011
pr.
kommune
171 211
287455
59 109
57123
58318
61445
86339
781 000

2010
pr.
kommune
166645
282222
58420
57012
58354
61379
85 968
770000

-2251000

Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark Rregionråd vedtar det framlagte forslag til budsjett. Drift av kontoret som har
en totalramme på kr. 781.000,- utgiftsfordeles på medlemskommunene i henhold til
vedtektene:

Kommuner

Innbyggere

pr.01.01.2010
Hammerfest
9 724
Alta
18680
Loppa
1087
Hasvik
934
Kvalsund
1026
Måsøy
1267
Nordkapp
3185
SUM
35 903

40% lik

2011

60 %

fordeling innbyggerbeløp
45000
126211
45000
242455
45000
14109
45000
12123
45000
13318
45000
16445
45000
41339
315000
466000

pr.
kommune
171 211
287455
59 109
57123
58318
61445
86339
781 000

2010
pr.
kommune
166645
282222
58420
57012
58354
61379
85 968
770000

Vedtak:
Som innstillingen.
Enst.
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Kompetanseforum Vest – årsmelding 2009

Årsmeldingen 2009 fra Kompetanseforum Vest legges i sin helhet som vedlegg.
Kompetanseforum Vest sitt styre behandler saken 20. Mai og vedtaket derfra legges fram i
møte.

Vedtak:
Tas til etterretning
Enst.

Sak 18/10 – utgått.

Sak 19/10

”Bolyst” - Aktive ungdomsråd i Finnmark.

I samarbeid med fylkeskommunens Næringsavdeling fremmer de tre regionrådene (Avjuvarri
Urfolksregion, Øst-Finnmark Regionråd og Vest-Finnmark Regionråd) en felles søknad om
finansiering av et ”Bolyst-prosjekt” – Aktive ungdomsråd i Finnmark.
Saken legges fram for orientering og drøfting regionrådet.

Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd ser det som viktig at det etableres ungdomsråd i kommunene og at
det etableres regionale nettverk for ungdomsråd. Dette kan være viktige virkemidler for å
skape bolyst og initiativ for nyskaping og nye arbeidsplasser. Noe som igjen kan medføre at
utflytta ungdom flytter hjem og at bofast ungdom ønsker å bli.
VFR støtter prosjektet og anmoder medlemskommunene å ta del i prosjektet.

Vedtak:
Som innstillingen.
Enst.

Sak 20/10

Strømforsyning i Finnmark

Saken ble drøftet i møte 8. April i Alta og regionrådet ba om at saken ble lagt fram på ny i
neste møte.

Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd er svært tilfreds med at det nå synes å gå mot en løsning for
framføring av en 420 kv-linje fra Balsfjord til Hammerfest. En linje som er svært viktig
og avgjørende for å sikre strømforsyningen til befolkningen i Finnmark. Utbyggingen
må ikke bare skje til Hammerfest men også forlenges til Øst-Finnmark.
Vest-Finnmark Regionråd mener imidlertid at den optimale løsningen er sannsynligvis å
se kraftsystemet i sammenheng med våre naboland Sverige og Finland, med en ny linje
fra Finnmark til knutepunkt i Sverige. Dette åpner for eksport fra Finnmark og gir
større sikkerhet for kraftsystemet i hele Norden.
VFR vil spesielt fremheve følgende momenter for en større utbygging av linjenettet:
1. Finnmark topper statistikken for strømbrudd og ikke levert energi.
Avbruddshyppigheten er 3,8 ganger høyere enn gjennomsnittet i landet og 7,6 ganger
høyere enn i Oslo. Lav forsyningssikkerhet rammer både vannforsyning,
kommunikasjon og beredskap. Sentralnettet til og i Finnmark må tilpasses krav til
samfunnssikkerhet og oppgraderes til nasjonal standard.
2. Aktiviteten i Barentshavet med utbygging av Goliat, et mulig Tog II til Melkøya og
ytterligere nye funn, vil ytterligere svekke forsyningssikkerheten for befolkningen i
Finnmark
3. Investering i sentralnett i nord kan utløse milliardinvesteringer i Finnmark både
innefor fiskeri, reiseliv, bergverk, petroleumskjemi og åpne mulighetene for eksport

av fornybar energi fra Finnmark. Mao kan en slik investering i et sentralnett gi store
økonomiske gevinster for det norske samfunn og styrke vår aktivitet og tilstedeværelse
i nordområdene.
4. Norges velferd etter oljealderen avhenger av vår aktivitet og tilstedeværelse i
nordområdene. Vi må posisjonere oss geopolitisk for å sikre velferdssamfunnets
framtid. Hvor store rettighetene blir, avhenger av vår posisjon når ressursene fordeles
mellom verdens nasjoner. Sterk næringsstruktur og trygge bosettinger er de beste
bevisene på eierskap. Dette sikres med romslig infrastruktur. Tilgang til energi er det
beste smøremiddelet for næringslivets etableringsvilje. Kraftnett med god plass til ny
industri er det beste samfunnsøkonomiske virkemiddelet for framtiden.

Vedtak:
Som innstillingen
Enst.
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Tiltakssonen 20 år – oppsummering fra
jubileumskonferansen

VEIEN VIDERE:
Stortinget har gjennom sine behandlinger sagt at tiltakssonen skal videreføres:
”Komiteen er enig med Regjeringen i at Finnmark og Nord-Troms står overfor permanente
ulemper knyttet til beliggenhet og store avstander, liten befolkningskonsentrasjon og små
næringsmiljøer.
Komiteen mener derfor at det fortsatt er behov for ekstraordinær innsats i tiltakssonen.”
Innstilling S nr 176/St.meld nr 8 (2003-2004)
Fra innlederne kom det entydige signal om at:
-

Informasjon om tiltakssonens virkemidler er for dårlig og når ikke alltid ut til
andre deler av landet.
Man bør se om man skal endre benevnelsen ”Tiltakssonen” – Kanskje
mulighetssonen kunne passe?
Fungerer virkemidlene tilfredsstillende eller etter hensikten?
En videreføring bør sees opp mot regjeringens nordområdesatsing
Gå gjennom tiltakene for å se om hvilke som skal videreføres
Er der andre tiltak/virkemidler som kan settes inn for å møte nye utfordringer i
sonen?
Likhetsbehandling innenfor område viktig – jfr. kommuneøkonomi

Sveinung Eikeland beskrev et ”Tiltakssonescenario 2025”:
- God intern transportinfrastruktur, intern transportstøtte
- Nye og parallelle nøkkelbedrifter med egen markedskontakt
- Lav personskatt (kanskje på bekostning av redusert arbeidsgiveravgift?)
- Nedskriving av studielån/utdanningsstipend

-

Momsfrie transaksjoner i sonen? Eventuelt i Barentsregionen?
Skattefritak for utvikling av fornybar energi, spesielle plikter for utvikling av
fornybar energi for ”tiltakssone LNG”

Forslag:
Etableres et 2 – årig prosjekt som får som mandat:
1. Oppsummere tiltakssonens 20 år og få en analyse/vurdering av virkemidlenes
virkning.
2. Tiltakssonen i nye 20 år! Nye eller andre virkemidler? I den sammenheng vurdere en
endring av navnet på sonen.
3. Hvilke markedsføringsutfordringer har vi? Forslag til tiltak i den sammenheng.
Det etableres en styringsgruppe/ressursgruppe bestående av medlemmer fra hvert av de 4
regionrådene.
Framdrift:
Juni – september:
Engasjerer Norut Alta til å lage en prosjektbeskrivelse som behandles/godkjennes av
regionrådene og som kan danne grunnlag for en finansieringssøknad. Avklare KS sin
rolle/delaktighet i prosjektet.
September – desember:
Avholde fellesmøte mellom regionrådene i tiltakssonen for å stake ut kursen videre. Få
finansiering for et hovedprosjekt og formelt oppnevne styrings-/ressursgruppe.
2011 – 2012
Gjennomføring av hovedprosjektet.

Vedtak:
Daglig leder drøfter med Nord-Troms Regionråd en oppfølging av saken og et mulig felles
møte.
Enst.
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RSK Vest-Finnmark - Årsmelding 2009

Årsmeldingen er sendt ut til regionrådets medlemmer og tas opp i regionrådet.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.
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Kompetanseforum Vest-Finnmark – Videreføring

Kompetanseforum VF har finansiering ut året og man må nå ta stilling til en eventuell
videreføring.
Saken var opp til behandling i styret for Kompetanseforum Vest-Finnmark den 20.05.10. der
følgende vedtak ble gjort:
1. Styret tilråder Vest-Finnmark Regionråd å videreføre Kompetanseforum
Vest-Finnmark (KFVF) i inntil 2 år fra 01. 01. 2011.
2. Finansiering søkes oppnådd gjennom deltakerbetaling, gjennom ekstern
støtte fra prosjekt til prosjekt, og gjennom OU-midler fra KS.
Medlemskommunene betaler en årlig medlemskontingent iht. vedtektene.
3. Styremedlemmene i KFVF må inneha relevante fullmakter fra sine
respektive kommuner.
4. Det vil bli lagt vekt på å videreutvikle samarbeid og samhandling mellom
KFVF og RSK med sikte på å utnytte felles web-løsninger samt dra veksler
på erfaring og kunnskap i de to organisasjonene.
5. Dette legges som forutsetning for videre drift:
- Administrasjonen skal aktivt delta i forankring av Kompetanseforum
ute i kommunene
- Alle kommuner skal utarbeide egne interne kompetanseplaner,
herunder utnevne kontaktperson for oppfølging
- Overordnet langsiktig kompetansehevingsplan
- Årlig virksomhetsplan

Vedtak:
Som styret med følgende tillegg:
6. Regionrådet ber Kompetanseforum løpende drøfte hvilke nye
utfordringer kommunene vil stå overfor de nærmeste årene, og hvilke
kompetansebehov det utløser.
7. Kompetanseforum må fritt drøfte om styresammensetningen bør
endres for å oppnå sterkere forankring i kommunenes strategiske ledelse..
8. Regionrådet ber om at det utarbeides en strategisk plan
for Kompetanseforum sin virksomhet.
enst
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Rutekutt i båt og bussruter.

Regionrådet ble enig om at følgende henvendelse ble sendt Finnmark fylkeskommune
v/fylkesordfører, fylkesråd og medlemmer av KNS:
Til Finnmark fylkeskommune
v/fylkesordfører, fylkesråd, medlemmer av KNS

RUTEKUTT I BÅT- OG BUSSRUTER
Vest-Finnmark regionråd har i møte 27. mai 2010 drøftet den situasjonen som er oppstått ved at
fylkeskommunen nå foreslår store innskrenkninger i ruteproduksjonen og enstemmig vedtatt å gi
følgende uttalelse:

Vest-Finnmark Regionråd konstaterer at rutekuttene som er foreslått både på sjø og land, i all
hovedsak gjelder ruteproduksjon i Vest- Finnmark. Dette er svært betenkelig og er rutekutt
som setter kommunikasjonen mellom lokalsamfunn langt tilbake i tid. VFR stiller seg svært
undrende til at man på en så enkelt måte foreslår rutekutt og stiller spørsmål om det er foretatt
en konsekvensvurdering av forslagene?
Innsparingene som skal foretas for å bringe økonomien i balanse er så betydelig at man må
kreve at fylkestinget behandler saken. På den måten vil fylkestinget få se helheten i den
økonomiske forvaltningen og om nødvendig kunne gjøre omprioriteringer slik at aktiviteter og
virksomheter som er bærende for Vest- Finnmark ikke rammes.
VFR er av den formening at hele ruteproduksjon og de kommunikasjonstilbud som er både på
sjø og land, nå er moden for en total gjennomgang og det er et behov for nytenking.
Samfunnene i Vest-Finnmark endrer seg og folks og næringslivets transportbehov opp
gjennom årene er betydelig endret. VFR tror derfor det er et behov for en total gjennomgang av
hele ruteproduksjonen både mht bussruter, båtruter, materiellstandard og størrelse, kvalitet og
ikke minst prissetting av tilbudene.
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