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VEST-FINNMARK REGIONRÅD
ALTA, 26. OG 27. MAI 2011

RICA HOTELL, ALTA
1/

Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta
Til stede:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
ordfører Geir Ove Bakken
Alta:
rådmann Bjørn Atle Hansen
Alta:
politiker Bjørn Odden
Måsøy:
varaordfører Kjell Larsen
Måsøy:
rådmann Edmund Mikkelsen jr.
Nordkapp:
rådmann Åsleik Rannestad
Hammerfest: ordfører Alf E. Jakobsen
Hammerfest: politiker Marianne Sivertsen Næss
Hammerfest: rådmann Leif Vidar Olsen
Hasvik:
ordfører Eva D. Husby
Hasvik:
rådmann Erik Arnesen
Loppa:
ordfører Jan – Eirik Jensen
Loppa:
rådmann Bjørnar Tollefsen
Kvalsund:
ordfører Tor Arvid Myrseth
Leder av Næringsnettverket: Stig Hansen, Nordkapp – dag 1
Daglig leder: Arvid Mathisen
Dessuten møtte:
IT-sjef i Hammerfest Bård Dyrseth
IT-sjef i Alta Aleksander Øines
Politimester Torbjørn Aas, Vestfinnmark politidistrikt
Prosjektleder Hilde Lyngedal Rollstad, Øst-Finnmark Regionråd
Faglig rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak (UiT)
Kommunikasjonssjef Andreas Wulf, ENI Norge
Industri koordinator Bjørn Bjørgve, ENI Norge
Direktør Sveinung Eikeland, NORUT Alta

Følgende hadde meldt forfall:
Nordkapp:

ordfører Kristina Hansen

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

Følgende kjøreplan var satt opp og ble godkjent:
Dag 1 – torsdag 26. mai:
Kl. 12.00 – 13.00
Lunsj og innsjekking
Kl. 13.00 –
Følgeforskning regionale ringvirkninger av utbygging og drift av Goliatfeltet.
v/ Sveinung Eikeland, NORUT Alta
Kl. 14.00 Goliat – framdrift – orientering fra ENI Norge
Kl. 15.00
Vestfinnmark Politidistrikt - status i distriktet, utfordringer framover og
hvordan kan kommunene bidra i forebyggende arbeid?
v/politimester Torbjørn Aas, Vestfinnmark politidistrikt
Kl. 16.00
Samarbeidsavtale med Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i
Tromsø (UiT)
Faglig rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak (UiT), høgskolelektor Siw Blix,
sykepleiehøgskolen i Finnmark og Børre Eieland KS
Kl. 17.00
Særmøter for ordførere og rådmenn
Kl. 19.30

Middag

Dag 2 – fredag 27. mai
Kl. 09.00
Aktive ungdomsråd i Finnmark
v/prosjektleder Hilde Lyngedal Rollstad, Finnmark fylkeskommune
Kl. 10.00
IKT – samarbeid i Vest-Finnmark – status/framdrift
E-strategi for regionen
v/Aleksander Øines og Bård Dyrseth
Kl. 11.00
andre saker:
Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vest-Finnmark
Regionråd
Regnskap 2010
Nedlegging av skattekontor
Kl. 12.00
Lunsj og hjemreise
Rekkefølgen på saksbehandlingen dag 1 ble endret slik:
1. Goliat – framdrift – orientering fra ENI norge
2. Følgeforskning, regionale ringvirkninger av utbygging og drift av Goliatfeltet.
3. Samarbeidsavtale med Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT.
4. Vestfinnmark politidistrikt – status i distriktet, utfordringer framover….

Sak 13/11 Følgeforskning regionale ringvirkninger av utbygging og drift
av Goliatfeltet.
I forbindelse med utbygging og drift av oljefeltet Goliat, gjennomføres det en følgeforskning
for å dokumentere og analysere regionale samfunnsvirkninger.
Følgeforskningen gjennomføres av Norut Alta og ledes av direktør Sveinung Eikeland.
Direktør Sveinung Eikeland vil orienterte under møtet.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Sak 14/11 Vestfinnmark Politidistrikt - status i distriktet, utfordringer
framover og hvordan kan kommunene bidra i forebyggende
arbeid?
Politimesteren inviteres inn til regionrådet hvert år for å drøfte status og utfordringer framover
slik at man får en dialog om hvordan kommunene kan bidra i forebyggende arbeid.
Politimester Torbjørn Aas, Vestfinnmark politidistrikt innledet.

Vedtak:
Tas til orientering

Sak 15/11

Aktive ungdomsråd i Finnmark.

Prosjektet ”Aktive ungdomsråd i Finnmark” er kommet i gang og Hilde Lyngedal Rollstad er
tilsatt som prosjektleder. Prosjektet er finansiert gjennom Bolyst-midler fra KRD,
fylkeskommunal og kommunal deltakelse og går i regi av Øst-Finnmark Regionråd..
Prosjektleder Hilde Lyngedal Rollstad orienterte.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Sak 16/11 IKT – samarbeid i Vest-Finnmark – status/framdrift
E-strategi for regionen
Møtet ble orientert om framdriften i IKT-prosjektet. Fylkesmannen har innvilget søknaden om
finansiering med kr. 600.000. Videre ble det orientert om at Loppa og Måsøy kommuner blir
piloter.
Møtet drøftet behovet for å få fram en E-strategi for regionen og den enkelte kommune.
Prosjektlederne jobber ut et forslag som i sin tur forelegges prosjektgruppen og rådmennene.
Saken fremmes så til behandling i regionrådsmøte 27. og 28. september.

Vedtak:
Saken ble drøftet.
Enst.

Sak 17/11

Samarbeidsavtale med Det helsevitenskapelige fakultet
ved Universitetet i Tromsø (UiT)

Faglig rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak (UiT) orienterte og la fram forslag til
samarbeidsavtale. Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø (UiT) ønsker
en samarbeidsavtale med kommunene for å kunne møte nye utfordringer i
kommunehelsetjenesten. Denne vil bli drøftet i regionrådet i neste møte.
Kommunehelsetjenesten vil bli mer sentral i den fremtidige helsetjenesten, og tilgang på
helsepersonell til alle deler av tjenesten blir en flaskehals. For å møte disse utfordringer
ønsker Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø, som den mest sentrale
utdanningsaktør av helsepersonell til landsdelen, å styrke samarbeidet med kommunene med
hensyn til både utdanning og forskning.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Saken ble drøftet.
Enst.

Sak 18/11 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FINNMARK
FYLKESKOMMUNE OG VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Finnmark fylkeskommune har fremmet forslag til en samarbeidsavtale og denne legges frem
for behandling i regionrådet.

Forslag til vedtak:
1. Vest-Finnmark Regionråd ser positivt på at Finnmark Fylkeskommune fremmer forslag til en
samarbeidsavtale mellom partene. VFR har over lang tid ment at partene burde inngå en
partnerskapsavtale som var mer forpliktende mht næringsutviklingsarbeid.
2. I og med at avtaleperioden i denne omgang begrenses til en varighet på bare 1 år synes
samarbeidsområdene som er foreslått å bli for omfattende. VFR vil derfor i dette første året
begrense samarbeidsområdene til et område:
Styrke næringsutviklingsarbeidet i regionen.
3. VFR ber om at det er en løpende dialog mellom fylkeskommunen og Næringsnettverket i VFR om
hvordan VFR kan bli en proaktiv aktør i næringsutviklingsarbeidet og hvilken rolle eller funksjon
regionrådet skal spille.

Vedtak:
Som innstillingen
Enst.

Sak 19/11

Regnskap 2010

Forslag til vedtak:
Med forbehold om revisjonens godkjenning av regnskapet gjøres følgende vedtak:
1. Regnskapet for 2010 godkjennes.
2. Regnskapet oversendes medlemskommunen til behandling.
3. Regnskapet oversendes regiontinget i henhold til vedtektenes pkt. 2

Vedtak:
Som innstillingen.
Enst.

Sak 20/11

Nedlegging av skattekontor

Saken ble drøftet. Møtet var enige om at daglig leder formulerer en skriftlig henvendelse til
politiske myndigheter med kopi til Skattedirektoratet ang konsekvensene ved nedleggelse av
statlige arbeidsplasser i småkommunene.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Saken ble drøftet.
Enst.

Sak 21/11

GOLIAT – Orientering vedr framdriften i utbyggingen

Regionrådet ønsker å bli holdt løpende orientert om framdriften i utbyggingen av Goliat.
Kommunikasjonssjef Andreas Wulf og industrikoordinator Bjørn Bjørgve deltok og
orienterte.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Alta/Havøysund, 27. mai 2011
Arvid Mathisen
Daglig leder

