Protokoll

Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009
Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen.
Til stede:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
ordfører Geir Ove Bakken
Alta:
rådmann Bjørn Atle Hansen

Alta:

politiker Bjørn Odden

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

ordfører Tor Arvid Myrseth
rådmann Geir Nesse
ordfører John Aase
rådmann Aina Borch
varaordfører Lars Helge Jensen
ordfører Alf E. Jakobsen
varaordfører Marianne Sivertsen Næss
rådmann Leif Vidar Olsen
ordf. Jan-Eirik Jensen
ass. rådmann Monica Olsen
ordfører Eva D. Husby
rådmann Erik Arnesen

Daglig leder: Arvid Mathisen
Dessuten møtte:
Jørund K. Nilsen, NIVI Analyse AS
Bård Dyrseth, IT-sjef Hammerfest kommune
Aleksander Øines, IT-sjef Alta kommune

Forfall:

Rådmann Gunnar Frank Holst, Nordkapp kommune
Rådmann Jostein Størdal, Loppa kommune i stedet møtte ass.rådm.
Monica Olsen

Kjøreplan/Saksliste Hammerfest 2. desember 2009
Kl. 12.00 – 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 – 15.00

Interkommunalt samarbeid
Regionrådet har ved flere anledninger drøftet spørsmålet om
tjenestesamarbeid. Dette var også bakgrunnen for at man engasjerte
Bedriftskompetanse til forprosjektet ”Samarbeid om tjenester i
kommunene i Vest-Finnmark”. Rapporten som ble lagt fram 15.10.08.
tilråder at det igangsettes konkrete samarbeidsprosjekter på flere
områder.
Regionrådet ble også av KS invitert til å være med i en landsomfattende
kartlegging sammen med Kongsbergregionen, Knutepunktet Sørlandet
og Salten Regionråd. NIVI Analyse AS har vært engasjert av KS i dette
arbeidet.
Jørund K. Nilsen fra NIVI Analyse vil oppsummere fra dette
arbeidet og ellers orientere om erfaringer fra samarbeid i andre
regionråd.
Regionrådet vedtok i sak 26/09 i møte 01.10.09. å starte en utredning
om samarbeid om IKT-tjenester. IT-lederne fra henholdsvis Alta og
Hammerfest, sammen med rådmannen i Måsøy og daglig leder utgjør
en arbeidsgruppe som ut på nyåret vil legge fram en innstilling.
I første møte i arbeidsgruppen kom det fram et klart behov for en dialog
med ordførere og rådmenn hvor man ønsker å drøfte
- Hva man vil og hvilke områder og omfang et samarbeid skal
omfatte?
IT-leder Aleksander Øines, Alta kommune, vil innlede og orientere
Regionrådets styre inviteres til drøfting om interkommunalt
tjenestesamarbeid.

Kl. 15.00 – 15.30

kaffe

Kl. 15.30 – 17.00

Behandling av saker
Sak 31/09 - Tannhelseplan for Finnmark - høringsuttalelse
Sak 32/09 - Felles plankontor
Sak 33/09 - Felles tiltaksplan 2010 – innstilling til regiontinget
Sak 34/09 - Møteplan 2010
Sak 35/09 - Interkommunalt samarbeid
Sak 36/09 - Kystnettverket
Sak 37/09 - Høgskolen - fusjonsdrøftinger
Sak 38/09 - Statsbudsjettet 2010 – Eiendomsskatt i sjøområder

Kl. 17.00

Ordførerne kan i eget møte drøfte og innstille for valg i regiontinget.

Kl. 19.00

Felles middag

Sak 35/09 -

Interkommunalt samarbeid

Vest-Finnmark Regionråd ble invitert av KS til å være med i en landsomfattende kartlegging
sammen med Kongsbergregionen, Knutepunktet Sørlandet og Salten Regionråd. NIVI
Analyse AS har vært engasjert av KS i dette arbeidet.
Jørund K. Nilsen fra NIVI Analyse oppsummerte fra dette arbeidet og orienterte ellers om
erfaringer fra samarbeid i andre regionråd.
Regionrådet vedtok i sak 26/09 i møte 01.10.09. å starte en utredning om samarbeid om IKTtjenester.
IT-leder Bård Dyrseth, Hammerfest kommune og IT-leder Aleksander Øines, Alta kommune
innledet og orienterte. De reiste spørsmålet bla om hva man vil med et slikt samarbeid og
hvilke områder og omfang det eventuelt skal omfatte?

Vedtak:
Saken ble drøftet.
Enst.

Sak 31/09 – Tannhelseplan 2010 -2013 - Høringsutkast
Finnmark fylkeskommune har sendt på høring Tannhelseplan 2010 – 2013 med høringsfrist 4.
desember 2009.

Vedtak:
1. Vest-Finnmark Regionråd vil påpeke at det å være uten tannlege er en belastning for
befolkningen og lokalsamfunn. Tannlege er et normalt tilbud til befolkningen. Har
man ikke det, vil sannsynligvis befolkningens tannhelse stadig bli forverret.
2. Planen har for sterkt fokus på endringer i klinikkstrukturen. Endringer som medfører
at flere av klinikkene i kommunesentraene i flere av de små kommunene nedgraderes
til ambuleringsklinikker. Det sier seg selv at slike strukturer resulterer i et svært
svekket tannhelsetilbud og at de fleste voksne som har et tannlegebehov vil måtte reise
til sentrale klinikker for slik behandling. Dette koster ikke bare for den det gjelder,
men for næringslivet og andre da det blir snakk om fridager mv. Med de store
reiseavstander og reisekostnader man har i Finnmark, i tillegg til den belastning
næringslivet får, er dette helt uakseptabelt. Å få tannleger til små steder må
prioriteres sterkere.
3. Sentrale myndigheter må i sterkere grad legge til rette og tillate for rekruttering av
utenlandsk arbeidskraft.
4. Planen har mange gode forslag til tiltak for å rekruttere. Imidlertid er det VFR’s menig
at tannhelsetjenesten i sterkere grad må i dialog med den enkelte kommune for å finne
og kanskje samordne rekrutteringstiltak. Mulig kan en samlokalisering med
kommunens øvrige helsevesen være et tiltak, slik planen beskriver.
Enst.

Sak 32/09 -

Felles plankontor

I henhold til vedtatt tiltak i Felles tiltaksplan 2009 har man fått utredet spørsmålet om å om
etablering av felles plankontor.

Vedtak:
Regionrådet ber kommunene gjøre en prinsipiell behandling av saken så snart som mulig
Regionrådet tar saken opp til ny behandling i april-møtet for å oppsummere.
Enst.

Sak 33/09 -

Strategisk plattform 2010

Strategisk plattform 2010 rulleres og behandles i styret som en innstilling til regiontinget.
Planen ligger som vedlegg til saken.

Innstilling til regiontinget:
1. Regiontinget vedtar Næringsnettverkets forslag til Strategisk plan 2010.
2. Regiontinget ber medlemskommunene bevilge kr 100.000 hver til gjennomføring
av planen
3. Regiontinget ber om en 3-årig partnerskapsavtale med Finnmark
fylkeskommune
Enst.

Sak 34/09 -

Møteplan 2010

Fremmer forslag til møteplan for 2010 slik at dette kan tilpasses kommunenes planlagte møter
i 2010.

Vedtak:
Sekretariatet bearbeider innspill og sender ut nytt forslag til møteplan
Enst.

Sak 36 /09 -

Kystnettverket

Nettverk for kystkommuner (NFK) ble stiftet på Gardermoen 7. oktober 2009. Saken ble
fremmet med en oppfordring om å melde seg inn i nettverket.

Vedtak:
Saken ble drøftet.
Enst.

Sak 37 /09 -

Høgskolen i Finnmark – fusjonsdrøftinger.

Gjennom media har man registrert at Høgskolen i Finnmark har innledet drøftinger med
Universitetet i Tromsø om en mulig fusjon. Det er også i følge media ført samtaler om et
samarbeid med Samisk Høgskole i Kautokeino.
Saken ble lagt fram for drøfting.

Vedtak:
Saken ble drøftet.
Enst.

Sak 38 /09 -

Statsbudsjettet 2010 – Eiendomsskatt i sjøområder

Stortinget har under behandling av statsbudsjettet for 2010 vedtatt endringer i grensen for
hvor langt ut i sjøområdet kommunene kan skrive ut eiendomsskatt.

Vedtak:
Vest-Finnmark regionråd slutter seg til vedtak i KS og viser for øvrig til vår høringsuttalelse
av 28.11.2008.
Enst.
Hammerfest/Havøysund, 2. desember 2009
Referent:
Arvid Mathisen
Daglig leder

