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Møtet fant sted på Alta Rica Hotell
Til stede:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
ordfører Laila Davidsen
Alta:
rådmann Bjørn Atle Hansen
Måsøy:
ordfører Anne Karin Olli
Måsøy:
rådmann Edmund Mikkelsen jr.
Nordkapp:
ordfører Kristina Hansen
Nordkapp:
rådmann Åsleik Rannestad
Hammerfest: ordfører Alf E. Jakobsen
Hammerfest: formannskapsmedl. Berit Haagensen
Loppa:
rådmann Bjørnar Tollefsen
Kvalsund:
ordfører Ragnar Olsen
Kvalsund:
rådmann Sigurd K. Beite
Hasvik:
ordfører Eva D. Husby
Hasvik:
rådmann Erik Arnesen
Leder av Næringsnettverket: Stig Hansen, Nordkapp
Daglig leder: Arvid Mathisen
Dessuten møtte:

It – sjef i Alta Aleksandere Øines
Politimester Torbjørn Aas
Følgende hadde meldt forfall:
Loppa:
ordfører Jan Erik jensen
Alta:
form.skapsmedl. Monica Nielsen
Hammerfest: rådmann Leif Vidar Olsen

Møtet ble ledet av leder Ragnar Olsen
Ingen hadde merknader til innkallingen.
Følgende kjøreplan var satt opp:
Kl. 12.00

Ankomst/innsjekking og lunsj

Kl. 13.00

Plenum
Hver av kommunene bruker 5 min til en muntlig rapport om status og
utfordringer i sin kommune.

Kl. 13.45

Innstillinger av saker til Regionting:
1. Årsberetning 2011
2. Regnskap 2011
3. Budsjett 2013
4. Strategisk plan 2012-2015

Kl. 14.30

Ny ID-kontroll av utenlandske borgere - informasjon og praktiske løsninger.
v/avdelingsdirektør Helge Aune, Skatt Nord

kl. 15.30

Kaffepause

kl. 16.00

Særmøter for henholdsvis ordførere og rådmenn

Kl. 19.30

Middag
Pga vekterstreiken utgår saken: ”Ny ID-kontroll av utenlandske borgere –
informasjon og praktiske løsninger.” V/avdelingsdirektør Helge Auna, Skatt
Nord.

Nye saker som ble tatt inn i kjøreplanen:
IKT-samarbeid i Vest-Finnmark Regionråd – en orientering fra IT-sjef Aleksander
Øines.
Utfordringer og samarbeid i Vest-Finnmark Politidistrikt v/politimester Torbjørn
Aas
Forslag til endringer av eiendomsskatt verker og bruk – mulige konsekvenser –
orientering v/rådmann Sigurd Beite, Kvalsund
Flyruter i Nord-Norge – uttalelse
Nedlegging av Kompetanseforum VF – oppgjør og videreføring av
opplæringskontoret v/rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta

SAK 16/12

Rapport fra kommunene

Kommunene brukte 5 minutter hver til å gi en generell orientering om status og
utfordringer lokalt.
Vedtak:
Tas til orientering.

SAK 17/12

Årsmelding 2011

Årsmelding 2011 ble lagt fram.
Vedtak:
Innstilling til regiontinget:
Regiontinget godkjenner årsmelding 2011.
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REGNSKAP 2011

Regnskap 2011 ble lagt fram med et underskudd på kr. 14.000,- som i sin helhet dekkes
ved bruk av fond. Regnskapet er revidert og skal i henhold til vedtektene til endelig
godkjenning i Regionting.
Vedtak:
Regionrådet innstiller på at Regiontinget godkjenner det fremlagte regnskap for 2011.

Sak 18/12

Budsjett 2013

Vedtak:
Innstilling til Regionting:
Regiontinget vedtar det framlagte forslag til budsjett. Drift av kontoret som har en totalramme
på kr.800.000,- som utgiftsfordeles på medlemskommunene i henhold til vedtektene:

Kommuner

Innbyggere

pr.01.01.2012
Hammerfest
9 934
Alta
19 282
Loppa
1 087
Hasvik
995
Kvalsund
1 010
Måsøy
1 243
Nordkapp
3 228
SUM
36 779
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40% lik

60 %

fordeling innbyggerbeløp
45 715
129 648
45 715
251 648
45 715
14 186
45 715
12 986
45 715
13 181
45 715
16 222
45 715
42 129
320 000
480 000

2013

2012

pr.
kommune pr. kommune
175 362
173 610
297 362
292 510
59 900
59 100
58 700
57 730
58 896
58 060
61 937
61 060
87 843
86 930
800 000
789 000

IKT-samarbeid i Vest-Finnmark Regionråd

It-sjef i Alta kommune Aleksander Øines, orienterte om prosessen rundt Felles
innkjøpsavtale med tilhørende tjenester. I tillegg til våre 7 medlemskommuner, ble
samtlige kommuner i Finnmark invitert til å delta i en felles innkjøps- og vedlikeholdsavtale.
7 andre kommuner valgte å bli med, slik at vi totalt var 14 kommuner bak prosessen.
Etter en anbudskonkurranse ble Atea antatt som leverandør. To andre anbydere brakte godtok
ikke anbudsprosessen. Saken ble brakt inn for KOFA der de ikke fikk medhold. En annen
leverandør stevnet alle deltakende kommuner for tingretten med krav om underkjennelse av
anbudet. Både KOFA og tingretten avviste saken og ga fullt medhold til oss og den
anbudsprosess som var kjørt.

Som følge av ankene til henholdsvis KOFA og tingretten har saken tatt tid.
Anbudsutlysningen fant sted 27.06.2011.

Det anbefales at kommunene nå underskriver avtalen med Atea.
Vedtak:
Tas til orientering.

Sak 20/12

Utfordringer og samarbeid i Vestfinnmark Politidistrikt

Politimester Torbjørn Aas orinterte og innledet til drøftinger vedr Utfordringer og samarbeid i
Vestfinnmark Politidistrikt.
Vedtak:
Saken ble drøftet.
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Forslag til endringer av eiendomsskatt verker og bruk –
mulige konsekvenser

ådmann Sigurd Beite, Kvalsund, orienterte om høringsforslag til endringer av takstgrunnlag
for eiendomsskatt vedr verker og bruk. Et forslag til endringer som kan få store konsekvenser
for skattelegging av næringsbygg heri vindparkanlegg.
Rådmann Sigurd Beite får i oppgave sammen med Hammerfest kommune og daglig leder å
fremme forslag til felles strategi og uttalelse i saken.
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Flyruter i Nord- Norge - uttalelse

Regionrådet avga enstemmig slik uttalelse:
Flyruter innad i Nord-Norge – høringsuttalelse fra Vest-Finnmark Regionråd
Med henvisning til rapport bestilt av Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny
anbudsrunde for flyruter for kortbanenettet i Nord-Troms og Finnmark ønsker Vest-Finnmark
Regionråd å komme med en uttalelse.
Anbudet skal ut nokså snart, og anbudsperioden er fra april 2013. Rapporten og enkelte
høringsuttalelser går i all hovedsak på tvers av høringsuttalelse fra fylkestinget til

Samferdselsdepartementet i juni 2011, i mars 2012 og i presisering april 2012 ved å foreslå at
nav i Vest-Finnmark, som er stamflyplass Alta, utgår og erstattes av Tromsø.
Vest-Finnmark Regionråd opplever en stor vekst, og da spesielt ift oljerelatert næring og
reiseliv. Denne utviklingen forventes å fortsette.
Det er derfor viktig at kortbanenettet i regionen hensyntar dette, og etablerer Alta som et nav.
Vest-Finnmark Regionråd støtter uttalelsen fra Finnmark fylkesting.
”Flystrømmen må styres inn mot Finnmarks stamflyplasser, Alta og Kirkenes. Tromsø vil ikke
kunne fungere som nav for Vest-Finnmark, det vil svekke kommunikasjoner og gi et betydelig
dårlig tilbud for befolkningen i regionen og særlig i indre strøk av Finnmark som ikke har
egen flyplass.
Videre er det særs viktig å tilrettelegge for gode internforbindelser til fylkets to sykehus,
Kirkenes og Hammerfest, og kommunikasjoner mellom Alta og Hammerfest må styrkes.”
Samtidig vil Vest-Finnmark Regionråd presisere viktigheten av at flytyper opprettholder
minst dagens standard både mht kvalitet og kapasitet, som også dekker næringslivets og
reiselivets behov. Jfr. de planlagte satsinger på charterturisme.
Med bakgrunn i den store petroleumsaktiviteten og forventede næringer i
Hammerfestområdet, har Hammerfest et særskilt behov for et tilpasset flyrutetilbud som
ivaretar inn- og utmating til Tromsø.
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Nedlegging av Kompetanseforum VF – oppgjør og
videreføring av opplæringskontoret

Rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta, orienterte om prosessen ved nedlegging av
Kompetanseforum VF. Ansatt er over i stilling hos Alta kommune. Opplæringskontoret
overført Alta kommune og vil være lokalisert som før i samme bygg som de øvrige
opplæringskontor. Det økonomiske er fordelt etter nøkkel til alle deltakende kommuner.
Saken anses avsluttet.

Alta/Havøysund, 05.06.2012

Arvid Mathisen
Daglig leder/referent

