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Møtet fant sted på Honningsvåg Brygge
Til stede:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
ordfører Laila Davidsen
Alta:
rådmann Bjørn Atle Hansen
Måsøy:
ordfører Anne Karin Olli
Nordkapp:
ordfører Kristina Hansen
Nordkapp:
rådmann Åsleik Rannestad
Hammerfest: ordfører Alf E. Jakobsen
Hammerfest: varaordfører Marianne Sivertsen Næss
Loppa:
rådmann Bjørnar Tøllefsen
Kvalsund:
ordfører Ragnar Olsen
Kvalsund:
rådmann Sigurd K. Beite
Leder av Næringsnettverket: Stig Hansen, Nordkapp møtte dag 2
Daglig leder: Arvid Mathisen
Dessuten møtte dag 1:

Høgskolen i Finnmark: Sigurd Westgaard
Husbanken: Snorre Sundquist
Husbanken: Rigmor Richardsen
Kommunalbanken: Lars Mauritz Bekkelund
Følgende hadde meldt forfall:
Loppa:
Alta:
Alta:
Hasvik:
Hasvik:
Hammerfest:
Måsøy:

ordfører Jan Erik jensen
politiker Monica Nielsen
politiker Anita Håkegård Pedersen (innkalt vara for Monica Nielsen)
ordfører Eva D. Husby (kansellert fly)
rådmann Erik Arnesen (kansellert fly)
rådmann Leif Vidar Olsen
rådmann Edmund Mikkelsen jr.

Møtet ble ledet av leder Ragnar Olsen
Ordfører Kristina Hansen ønsket velkommen og orienterte fra Nordkapp kommune
Ingen hadde merknader til innkallingen.
Følgende kjøreplan var satt opp og ble godkjent:

Tirsdag 6. mars
Kl. 12.00

Ankomst/innsjekking og lunsj

Kl. 12.30

Plenum
Til behandling:
- Sak 01/12 - Strategisk plan 2012 – 2015
- Sak 02/12 - Husbanken informerer

Kl. 15.30

Pause m/kaffe og vafler

Kl. 16.00

Særmøter for ordførere og rådmenn

Kl. 19.00

Middag

Onsdag 7. mars
Kl. 08.30

Plenum
- Sak 03/12 – Politimesteren informerer (utgår)
- Sak 04/12 - FFK – anskaffelsesprosess for kollektivtransport
- Sak 05/12 - Struktur for læring – høringsuttalelse
- Sak 06/12 - Bolystprosjekt for VFR
- Sak 07/12 - Sjømatnæringa i Vest-Finnmark – innspill til stortingsmelding
- Sak 08/12 - ID – kontroll av utenlandske arbeidstakere
- Sak 09/12 - Øksfjordtunellen – ferdigstillelse
- Sak 10/12 - Krabbereguleringene
- Sak 11/12 – Samarbeidsavtale for utdanning av helsepersonell
I tillegg ble følgende saker ført opp til behandling:
Sak 12/12 - Kommunale representanter i OSO-Finnmark
Sak 13/12 – Samordning av Snescooterløyper - uttalelse
Sak 14/12 - Kompetanseforum VF – spørsmål om nedlegging
Sak 15/12 – Modernisering av mineralloven – uttalelse
Referater:
- Smarte kommunale tjenester- en orientering fra Tromsø Telemedicine
Consult v/Gunn Hilde Rotvold, Tromsø
- Gruvebesøk til Nord-Sverige
- Erfaringsutveksling/studietur NORA
Kl. 12.00

Sak 01/12

Lunsj og hjemreise

Strategisk plan 2012 – 2015

Arbeidet med Strategisk plan 2012 – 2015 er startet opp. Evalueringen høsten 2011 og senere
behandlingen i regiontinget, ligger til grunn for arbeidet. Næringsnettverket sammen med
kommunenes planledere har gjennomført prosesser som ble presentert av Sigurd Westgaard,
Høgskolen i Finnmark, som har ledet arbeidet.
Sigurd Westgaard ledet plenumsdebatt om scenarier, visjon, strategier og mål.
De innspill og merknader som framkom ble notert og tas med i det videre arbeidet.
Planen skal opptil sluttbehandling i regiontinget i juni 2012.
Vedtak:
Ingen formelle vedtak fattet.

SAK 02/12

Husbanken informerer

Husbankens ledelse ønsker å informere samt ha en dialog med regionrådet om ordninger og
mulgheter som de rår over.
Fra Husbanken møter ledelsen fra avdelingen for kvalitet og boligpolitikk.
Sammen med dem møter også kommunalbanken, Lars Mauritz Bekkelund, som er kunde- og
markedsansvarlig for Finnmark.
Vedtak:
Tas til orientering.

SAK 03/12

Politimesteren informerer

Saken tatt ut da politimester Torbjørn Aas meldte forfall.

SAK 04/12

FFK - Anskaffelsesprosessen for kollektivkontrakter

Ordfører Eva D Husby, Hasvik, sitter i styringsgruppen for anskaffelsesprosessene for nye
kollektivkontrakter for fylkeskommunen og sulle orientere fra arbeidet så langt.
Dessverre ble fly kansellert og Eva D Husby fikk forfall til møtet.
Saken ble drøftet ut fra saksfremlegget.
Vedtak:
Ingen forfelle vedtak fattet i saken.

SAK 05/12

Struktur for læring – Utredning om videregående
opplæring i Finnmark - høringsuttalelse

Opplæringsutredningen Struktur for læring ble bestilt av Kompetanseutvalget høsten 2010.
Formålet med utredningen er å gi inngående kunnskap om videregående opplæring i
Finnmark og vurdere hva som må til for å forbedre og effektivisere tilbudene som gis.
Utredningen ble lagt fram for Kompetanseutvalget i november 2011. Kompetanseutvalget
vedtok å sende opplæringsutredningen Struktur for læring på høring og gjennomføre
dialogmøter i regionene i Finnmark.
Høringsfristen er satt til 8 uker — frist 5. mars.
Regionrådet står ikke på høringslisten, men kommunene har anmodet om at regionrådet
også bør gi sin uttalelse.

Vedtak:
Regionen Vest-Finnmark er i vekst og har store utfordringer i forhold til rekruttering av
arbeidskraft til et voksende og krevende næringsliv som omfatter et vidt spekter fra olje/gassnæring, bergverk, vindkraft, bygg og anlegg, mekaniske fag, IKT og oppdrett til
reiseliv og helse- og omsorgsfag mfl..
Men særlig olje-/gassnæringa og bergverksindustrien og dens leverandørindustri har en
stigende etterspørsel etter kompetent og kvalifisert arbeidskraft.
Vest-Finnmark Regionråd vil derfor kreve at fylkeskommunen videreutvikler og tilfører til
de videregående skolene i regionen, de linjer som næringslivet etterspør.
Vest-Finnmark Regionråd mener også at skolestrukturen i Vest-Finnmark videreføres med
sine tre videregående skoler i Nordkapp, Hammerfest og Alta. Innenfor regionen ønsker vi
fritt skolevalg.
For øvrig vil regionrådet bemerke følgende:
1. Vest-Finnmark Regionråd viser til at Finnmark er av de fylkene som bruker minst pr elev når
en tar bort kostnader til elevhybler/skolebygninger mv. Til sammenligning bruker Sogn og
Fjordane, som på mange områder kan sammenlignes med Finnmark, mest pr. elev og har
også de beste resultater mht til gjennomføringsgrad. Dette bør være et tankekors og heller
starte en drøfting om man tilfører nok ressurser til det videregående skoleverk?
2. Vest-Finnmark Regionråd ser det helt nødvendig med en videreføring av LOSA i regi av
Nordkapp Maritime fagskole og videregående skole. Særlig de yrkesfaglige retningene
har positive synergieffekter for elever, foreldre og lokalt næringsliv. En kan ikke unnlate å
peke på de sterke nasjonale føringene som er lagt om samarbeid med næringslivet
omkring opplæringen.
3. Vest-Finnmark Regionråd viser til at flere kommuner hevder det er fakta og tall som er
direkte feil i høringsdokumentet vedr. LOSA. Hvis dette er tilfelle, er det svært uheldig i et
høringsdokument og i en såpass stor sak som vil berøre store deler av fylkets befolkning.
Regionrådet ber om at eventuelle faktafeil i høringsdokumentene blir rettet opp før
vedtak besluttes.
4. Utdanningsløpene må kunne tas i sin helhet på samme skole.

Regionrådet viser for øvrig til separate høringsuttalelser fra våre medlemskommuner.
enstemmig

SAK 06/12

Bolystprosjekt for Vest-Finnmark

Regionrådet gjorde i 2011 et forprosjekt på ”Inkludering av utenlandske arbeidstakere”.
Forprosjektet var gjennomført etter råd fra fylkeskommunen og de hadde også bevilget
midler til dette.
I Strategisk plattform 2012 som ble vedtatt i regiontinget 6. desember 2011 er prosjektet
fulgt opp gjennom følgende tiltak:
Kommuner i Norge har gjennom ulike tiltak greid å bosette utenlandsk arbeidskraft. Dette
har resultert i at industrien har dekket sitt arbeidskraftbehov og kommunen har fått
befolkningsvekst. Et forprosjekt i regi av VFR har synliggjort en brei kompetanse innen ulike
fagområder for de som har midlertidig arbeidsforhold i det lokale næringsliv. Forprosjektet
har også avdekket at flere av disse ønsker å se på muligheten for å bosette seg i VestFinnmark. Sammen med Finnmark fylkeskommune vil en fremme søknad til et 3-årig
program som skal øke attraktiviteten til kommunene i Vest-Finnmark og ha som hovedmål å
bosette utenlandske arbeidstakere.
På vegne medlemskommuner har en nå fremmet søknad om finansiering av et 3 – årig
fellesprosjekt. Prosjektsøknaden legges ved som orientering.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
Enst.

SAK 07/12

Sjømatnæringa i Vest-Finnmark – Innspill til
stortingsmelding

Fiskeri- og kystdepartementet skal innen utgangen av 2012 legge fram en stortingsmelding om Norsk
Sjømatnæring. Administrasjonen samlet næringslivsaktører, næringsnettverket og kommunenes
planledeere til et dialogmøte i Tromsø 1. mars 2012. Her fikk man innspill som ble drøftet og ført ned
i eget dokument som ble lagt fram i regionrådets møte. Bjørg Alvestad, Bedriftskompetanse, var
engasjert som referent fra Tromsømøtet.
Saken er forankret i Strategisk Plattform 2012 som ble vedtatt i regiontinget 6. desember 2011:

Fiskeri- og kystministeren skal i løpet av 2012 fremme en Stortingsmelding om norsk
sjømatnæring. Meldingen vil etter det en forstår få et innhold som dekker alle sider av
næringa; fangst, havbruk, produksjon, marked, kvalitet osv.. I vår region har alle
medlemskommuner interesser på en eller annen måte i sjømatnæringa. Viktigheten av å gjøre
innspill i utarbeidelsesfasen er derfor stor og en vil derfor etablere et prosjekt med innleid
”profesjonell” bistand til å lage en egen melding for sjømatnæringa i Vest-Finnmark, som
kan spilles inn til departementet og vise den utviklingen vi ønsker i vårt område.

Saken ble drøftet og administrasjonen noterte seg de konkrete innspill som kom.
Saken går tilbake til Næringsnettverket for å gjøre ferdig et sluttdokument som senere skal
presenteres for Fisker- og kystdepartementet.
Vedtak:
Ingen formelle vedtak fattet.

SAK 08/12

ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere

Fra 1. februar iverksetter skattemyndighetene en ordning som fører til at det kun blir fire
steder i Finnmark hvor utenlandske arbeidstakere får utstedt skattekort gjennom en IDkontroll. Alta, Hammerfest, Vadsø og Kirkenes er de steder hvor dette kan skje.
Saken var oppe tilbehandling i regionrådets møte i Alta 26. og 27. mai 2011 under sak 20/11
– nedlegging av skattekontor.
Vedtak:
VFR viser til brev av 31. mai 2011vedrørende nedlegging av statlige arbeidsplasser i
distriktskommuner. Spesielt vil VFR igjen peke på det uheldige ved nedleggelse av de lokale
skattekontorene og flytting av ID-kontrollen av utenlandske arbeidstakere til bare 4 steder i
Finnmark, Kirkenes, Vadsø, Hammerfest og Alta. Ordningen er gjennomført og påfører nå
både arbeidstaker og næringsliv, spesielt på kysten av Finnmark, store, kostbare og lange
reiser til ett av de fire kontorene i fylket for å få skattekort. Reiser som kan ta godt over ett
døgn å gjennomføre til stor kostnad for den enkelte og næringslivet. Dette kan ikke
skattemyndighetene ha tenkt på når endringene ble vedtatt.
VFR vil påpeke behovet for arbeidskraft innen de sesongbetonte næringer som fiskeindustrien
og reiselivsnæringa. Men også andre næringer er avhengig av utenlands arbeidskraft. Dette
vanskeliggjøres nå med de nye endringene og kan bli en direkte flaskehals for å få hjulene til
å gå rundt i næringslivet. I tillegg kan slike vanskeligheter som næringslivet nå opplever, føre
til mer uregistrert og svart arbeid.
Selv om skattemyndighetene ser på muligheter for å opprette ambulerende enheter til noen
steder for å gjennomføre slik kontroll, blir det aldri noe alternativ til å kunne få utført slike
oppgaver på et sted.
VFR vil be om at myndighetene legger disse oppagavene til det lokale politi/lensmann eller
kommunale myndigheter. Vi kan ikke ha et system der folk må reise milevis for å tilpasse seg
byråkratiet.
Enst.

SAK 09/12

FV 882 – Øksfjordtunellen - ferdigstillelse

FV 882 er eneste veiforbindelse til Loppa og Hasvik kommune. I løpet av det siste året
har det blitt gjennomført utbedringsarbeid på Øksfjordtunellen. Arbeidet er foreløpig
avsluttet. Tunnelen går mellom Storvik og Skarbergodden i Øksfjorden. Den erstattet ei
rasfarlig veistrekning langs fjorden. Tunnelen er 4252 meter lang, har bare en kjørebane med
innlagte møteplasser for møtende trafikk og den ble åpnet i 1988.

Vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd viser til det svært nødvendige utbedringsarbeidet som har pågått i
Øksfjordtunellen FV 882. Ennå gjenstår mye arbeid før tunellen kan sies å være ferdig. Bla
nevnes:
Sikre alle gjenstående isolasjonsmatter med sprøytebetong.
Ny lyssetting i hele tunellen.
Ny asfalt i hele tunellen. Eksisterende asfalt er hullete og har vært dekket med betongrester.
(Asfalten ble ikke tildekket under betongsprøyting av isolasjonsmattene).
Kuldeporten på Storviksida fungerer ikke.
Skredsikring i ytre ende av tunellen.
Tunellen må utvides.
VFR ber om at FFK bevilger nok midler slik at restarbeidene blir fullført i 2012.

enstemmig

SAK 10/12

Krabbereguleringene

Dagens regulering av kongekrabbefiske medfører at det er et kvotebelagt fiske øst for
Nordkapp (26 gr Øst) mens det er et desmieringsfiske vest for for Nordkapp. Det betyr at alle
som vil kan delta i kongekrabbefisket vest for Nordkapp, også de som har kvoter øst for. I
praksis ser man altså at de som har kvoter øst for 26 gr. fisker opp sin kvote der og deltar så i
desimeringsfiske vest for. Mens de som er vest for Nordkapp og ikke har kvoter, og har ikke
denne muligheten for ”dobbel” deltakelse.

Vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd ber om at reguleringene for fiske etter kongekrabbe endres slik:
1. Grensen for kvotefiske etter kongekrabbe trekkes vestover slik at fisker fra alle
kommuner i Finnmark gis et grunnlag for å søke og få kongekrabbekvote. En slik
grenseflytting vil gi likebehandling av fiskere fra Finnmark.

2. Grensen for desimeringsfiske utvides ved at den flyttes østover til Nordkyn. Dette vil
gi et større område for desimeringsfiske, og vil være mer effektivt for å stoppe
utbredelsen av kongekrabben som en introdusert art i norsk fauna.
Enstemmig

SAK 11/12

Samarbeidsavtale for utdanning av
helsepersonell

Både Høgskolen i Finnmark og Det helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Tromsø
ønsker en samarbeidsavtale med kommunene om praksisplasser for sine studenter. Saken
ble drøftet i regionrådets møte i Alta 26. og 27. mai 2011 etter en innledning fra rådgiver
Arnfinn Andersen i Helsefak UiT. Her var det også lagt fram et forslag til samarbeidsavtale
uten at denne ble realitetsbehandlet og drøftet særskilt.
Saken er fortsatt i høyeste grad aktuell og må sees på og kan være et av tiltakene på
bemanningssiden mht gjennomføringen av samhandlingsreformen.
Saken legges fram til ny behandling.

Vedtak:
1. Regionrådet mener det kan være klare fordeler i forhold til rekruttering av
helsepersonell til den enkelte kommune dersom en får faste avtaler for utplassering
av studenter under utdanning.
2. Regionrådet ber medlemskommune vurdere slike samarbeidsavtaler med Høgskolen i
Finnmark og Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø.
3. Dersom kommunene finner det riktig bør en også vurdere en prioritering av lokale
studenter.
Enstemmig

SAK 12/12

Kommunale representanter i OSO - Finnmark

Styret i KS – Finnmark har gjort følgende vedtak.
Fylkesstyret ber om at Fylkesmannen i Finnmark og KS i Finnmark har møte og talerett i
samarbeidsutvalget.
Fylkesstyret i KS Finnmark gjør den endelige oppnevningen til OSO. Fylkesstyret ber ØstFinnmark og Vest-Finnmark regionråd foreslå to representanter hver til OSO, hvorav en av to
har helsefaglig kompetanse og ber Avjuvarri regionråd foreslå en representant til OSO. Det
forutsettes 40 % kjønnsbalanse i alle KS oppnevnte grupper og utvalg.

Vedtak:
VFR foreslår følgende representanter:
1. Leif Vidar Olsen, Hammerfest
2. Erik Langfeldt, Nordkapp
Vararepresentanter:
1. Bjørn Atle Hansen, Alta
2. Kenneth Johansen, Alta
Enstemmig

SAK 13/12

Snøscooterløyper – samordning av løypenettet

VFR gjorde følgende vedtak til uttalelse:
Kommunene i Finnmark må gis en reell anledning til å revidere sitt
snøscooterløypenett.
Vest- Finnmark Regionråd krever at kommunene i Finnmark må få anledning til å knytte
sammen sine snøscooterløyper uten at det samtidig skal pålegges å kutte sine
eksisterende løyper.
I dag avslår fylkesmannen i Finnmark konsekvent alle kommunestyrevedtak om
sammenslåringer av scooterløyper hvis det da ikke kuttes tilsvarende kilometer i
eksisterende løypenett. Dette er neppe hjemlet i motorferdselsloven eller i andre
forskrifter. For kommunene og lokaldemokratiet oppleves dette som et kraftig
overtramp. Lokale politikere har fått tillit fra befolkningen og myndighet til å fatte
beslutninger som berører folks liv og helse, men fylkesmannen tillater ikke
lokaldemokratiet å foreta fornuftige justeringer av løypenettet.
Dette gå ut over både lokal og regionaldemokratiet. Vil bemerke at i gjeldende fylkesplan
står følgende: ”fylkesmannen forventer at kommunene skal kunne knytte
snøscooterløyper over kommunegrensene.”
Praksisen fra fylkesmannen innebærer at sammenkabling av løypenett over
kommunegrenser og landegrenser blir svært vanskelig å realisere. Disse løypene er
viktig i mange kommuner for å utvikle gode reiselivsprodukter om vinteren.
Et samarbeidsprosjekt over landegrensen mellom Inari og Nesseby kommune må
sannsynligvis skrinlegges, fordi fylkesmannen ikke vil tillate sammenkobling mellom
Tana og Nesseby uten at disse kommuner kutter tilsvarende antall kilometer løyper
andre steder.
Kvalsund kommune kjører et prosjekt i samarbeid med Hammerfest kommune og Turi
Prosjekter som har navnet Skaidi 2020. Dette prosjektet har avdekket et behov for
sammenknytning til nabokommuner i forbindelse med reiselivssatsing som for
eksempel vinterturisme. En tenkt utvikling på dette områdetkan stanse opp på grunn av
dagens satsing.

Det er ganske så spesielt at myndighetene på denne måten setter behovene til
lokalbefolkningen opp mot behovene som reiselivsnæringa har. Hvordan kan dette sees
i sammenheng med sentrale politiske signaler, spesielt når det blir sagt at man lemper
på restriksjonene for reiselivsnæringa i motorferdselsloven.
For øvrig er det positivt at mange kommuner planlegger å merke eksisterende løyper på
en bedre måte.

SAK 14/12

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Saken var opp til drøfting i rådmannsgruppa.
Bakgrunnen var at styret for kompetanseforum har drøftet organisasjonens videre
virksomhet. I forkant av møtet hadde kontorleder leverte et notat hvor styreleder bla
sier følgende:
”Trådte inn som styreleder i 2011 for KFVF. Har i hele perioden savnet den nødvendige
forankring og kobling opp mot Regionrådet i det daglige. Det har vært svært krevende å få til et
fruktbart interkommunalt arbeide i KFVF. Kvalsund har hele veien i min periode vært totalt
fraværende, og flere av de andre medlemskommunene har hatt egne utfordringer som har spist
opp deres fokus og kapasitet. I tillegg har ikke styret i KFVF og kontorleder i det daglige, fått
tilstrekkelig "trøkk" og gjennomføringsevne i arbeidet.
Totalen har medført at kost / nytte ift investering av tid, krefter og økonomi, etter min vurdering
ikke er hensiktsmessig. Det må presiseres at styret melder at man er godt fornøyde med den
delen av KFVF som er opplæringskontor. Dette fungerer godt, og driftes bra i det daglige.
Slik jeg ser det, har regionrådet nå to hovedretninger å velge mellom:
1. Avvikle KFVF i dagens form, opplæringskontorets rolle, plassering og organisering må da
drøftes.
2. Videreføring av KFVF - men da må arbeidet med eierforhold til / kobling mellom nedfelte
strategier og de oppgavene KFVF fokuserer på i det daglige, være langt bedre enn i dag. I
tillegg må medlemskommunene forplikte seg i større grad for at vi skal få resultater. Styrets
sammensetning bør også diskuteres - da det virker å være så hektisk i det daglige for alle
styremedlemmene, at man ikke får tilstrekkelig framdrift. Kontorleder har ikke større mandat /
fullmakt enn det styret legger til grunn, og styrets føringer må da være grundig forankret i de
enkelte medlemskommunene.
Jeg heller mot alternativ 1, da det synes vanskelig å ha tro på at alternativ 2 gir tiltrekkelig
"avkastning" for innsatsen/ressursene.”
De styremedlemmene som har uttalt seg til notatet, henger seg på styreleders uttalelse.

Rådmennene la fram følgende tilrådning til styret:
1. Kompetanseforum legges ned i sin nåværende form
2. Opplæringskontoret legges under RSK
3. Alta kommune som har arbeidsgiveransvaret for kontorleder tar også ansvar for at
slutt prosessene. Kontorleders engasjement går ut i oktober måned.
Vedtak:
Som rådmennenes tilrådning.
enstemmig

SAK 15/12

Modernisering av mineralloven

Lederen la fram saken og regionrådet gjorde følgende vedtak i saken:
Vest-Finnmark Regionråd krever en modernisering av mineralloven for å sikre at
verdiskapningen også kommer lokalbefolkningen til gode.
Verdien av mineralene i norske fjell er gigantisk. Mineralene er nødvendige for det moderne
liv – og må tas ut slik at både miljø og lokalsamfunn har nytte av det. I dag går bergavgiftene
til Direktoratet for mineralforvaltning i Trondheim. Overskuddet fra gruveselskapene går til
Staten. Lokalsamfunnet er henvist til skatteinntektene fra de ansatte i gruvene, men sitter med
alt av ulemper. Selv om ulike ringvirkninger er viktige er det en meget liten andel av de
totale verdier som blir igjen i lokalsamfunnet. De store pengene går som regel til
internasjonale gruveselskap.
Nasjonen Norge og Finnmark spesielt er rik på verdifulle metaller og mineraler og det bør
derfor utformes nasjonale strategier og regelverk som sikrer en større andel av disse
ressursene for landets befolkning.
Norges geologiske undersøkelse anslo tidligere at det finnes verdier i norske berg for
svimlende 1500 milliarder kroner, dette har nå økt ytterligere som følge av sterkt økte priser
på verdensmarkedet. Mesteparten er anslått å ligge i nord.
Vest-Finnmark regionråd ber nå regjeringen om å legge inn gode nasjonale regelverk i den
varslede mineralmelding som ivaretar kommunenes krav om større andel av inntekter.
Myndighetene må nå ta ansvar for å sikre seg kontrollen over mineralressursene slik at Norge
sikres disse verdiene på samme måte som man har gjort bl.a. med olje/gass og vannkraft.
Siden dette ligger på land og krever betydelige inngrep er det naturlig at mesteparten av
inntektene kommer kommunene der inngrepene gjøres til gode.
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