Protokoll
Vest-Finnmark Regionråds møte 6. og 7. oktober 2010.
Møtet fant sted på Honningsvåg Brygge (Nordkapp Næringshage).
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:
Nordkapp:
Hammerfest:
Hammerfest:
Hammerfest:
Loppa:
Hasvik:
Hasvik:

ordfører Tor Arvid Myrseth
rådmann Geir Nesse
ordfører John Aase
rådmann Aina Borch
ordfører Kristina Hansen
rådmann Åsleik Rannestad
varaordfører Kristine Jørstad Bock
politiker Marianne Sivertsen Næss
rådmann Leif Vidar Olsen
rådmann Bjørnar Tollefsen
ordfører Eva D. Husby
rådmann Erik Arnesen

Leder av Næringsnettverket: Stig Hansen, Nordkapp
Daglig leder: Arvid Mathisen
Dessuten møtte:
Adm dir. Øystein Rushfeldt – NUSSIS ASA
IT-sjef i Hammerfest Bård Dyrseth
IT-sjef i Alta Aleksander Øines
Torbjørn Johnsen - Finnmark Fotballkrets
Geir Larsen - Norges Fotballforbund
Team leder Even Kyseth - Kommuneforlaget
Beate Juliussen - NordNorsk reiseliv
Styreleder Sølvi Løkke - Kompetanseforum Vest-Finnmark
Kontorleder Lars Hapalathi - Kompetanseforum Vest-Finnmark

Følgende hadde meldt forfall:
Loppa: ordfører Jan Eirik Jensen
Hammerfest: Alf E. Jakobsen – her møtte Marianne Sivertsen Næss
Møtet ble ledet av nestleder Eva D. Husby.

Ingen hadde merknader til innkallingen.
Følgende kjøreplan var satt opp og ble godkjent:

6. oktober:
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.30
Kl. 17.30
Kl. 19.30
7. oktober:
Kl. 08.30

Innsjekking og lunsj
Rapport fra kommunene –5 min til hver kommune om lokale utfordringer.
(statusrapport)
Kompetanseforum Vest-Finnmark
Finnmark Fotballkrets – rehabilitering av kunstgressbaner
v/Torbjørn Johnsen – prosjektlede Finnmark Fotballkrets
Kaffe
NUSSIR ASA - orientering om gruvedrift i Kvalsund
v/adm.dir. Øystein Rushfeldt –
IKT – samarbeid. Status og videre framdrift
BedreStyring, Helhetlig styringssystem for kommunesktoren
v/teamleder Even Kyseth, Kommuneforlaget
Middag på Corner - Vert: Nordkapp kommune
Strategier for regionalt næringssamarbeid 2011 – 2015.
Handlingsplan 2011
Orientering om proshjekter i VFR’s regi
Nordnorsk Reiseliv v/Beate Juliussen
Lunsj og hjemreise

Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 12.00
Andre saker:
1. Kompetansesenter for oljevernberedskap
2. TV-dekning i kystsamfunn/fiskerihavner
3. Samarbeidsorgan mellom Helse Finnmark HF og kommunene
Møtet satte opp til drøfting under eventuelt:
4. Alta Labb – organisering
5. Sykelønnsrefusjon fra NAV

Sak 24/10

Rapport fra kommunene

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Hvorfor fremmes saken?
Kommunene orienterer om aktuelle saker.

Innhold
Følgende orienterte fra sine kommuner:
Alta kommune: v/ordfører Geir Ove Bakken
Hammerfest kommune: v/varaordfører Kristine Jørstad Bock og rådmann Leif Vidar Olsen
Hasvik kommune: v/rådmann Erik Arnesen
Loppa Kommune: v/rådmann Bjørnar Tollefsen
Kvalsund kommune: v/ordfører Tor Arvid Myrseth
Måsøy kommune: v/ordfører John Aase
Nordkapp kommune: v/ordfører Kristina Hansen

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Sak 25/10

Kompetanseforum Vest- Finnmark

Styreleder Sølvi Løkke orienterte om det strategiarbeidet som er satt i gang i KFVF og gikk
gjennom det framlagte notatet som peker ut de strategiske retninger styret drøfter.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd støtter det strategiarbeidet Kompetanseforum Vest-Finnmark har
igangsatt og de retninger som er presentert og ber om at sluttdokumentet oversendes VFR til
sluttbehandling.
Enst.

Sak 26 /10 Finnmark Fotballkrets – rehabilitering av

kunstgressbaner
Geir Larsen fra Norges Fotballforbund og Torbjørn Johnsen fra Finnmark fotballkrets
orienterte om fotballkretsens rehabiliteringsprosjekt av kunstgressbaner i Finnmark.
Det er over 10 baner med gammel kunstgress i Finnmark som har passert 10 års levetid.
Fotballkretsen ønsker at dette skal være et samarbeid mellom fotballen, fylket og
kommunene.

Vedtak:
Tas til orientering
Enst.

Sak 27/10 NUSSIR ASA - orientering om gruvedrift i Kvalsund
Adm.dir. Øystein Rushfeldt i NUSSIR ASA ga en orientering god og bred orientering av
prosessenen rundt framdriften av gruveplanene i Kvalsund.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Sak 28 /10

IKT – samarbeid. Status og videre framdrift

IT-sjef Aleksander Øines, Alta og IT-sjef Bård Dyrseth, Hammerfest la fram saken i møtet og
orienterte om framdrift og status i arbeidet med IKT-samarbeid i regionen.
Drøftingene i møtet konkluderte med at rådmennene snarest må komme sammen i et
arbeidsmøte for å klargjøre saken for en prosess og vedtak i kommunestyrene i regionens
kommuner.

Forslag til vedtak:
Fremmet ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Sak 29/10 BedreStyring, Helhetlig styringssystem for kommunesktoren
Teamleder Even Kyseth, Kommuneforlaget, orienterte om BedreStyring, helhetlig
styringssystem for kommunesektoren.
Helhetlig styring (balansert målstyring, balanced scorecard – mange navn) har de siste årene blitt
innført som begrep i en rekke kommuner. Kommuneforlaget har i samarbeid med KS og SAS Institute
det siste året utviklet produktet KF BedreStyring. KF BedreStyring er et er et verktøy for helhetlig
styring og gir lederne i kommunen en unik sammenstilling av utvalgte indikatorer.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Sak 30 /10 Strategier for regionalt næringssamarbeid 2011 – 2015.

Handlingsplan 2011
Leder i Næringsnettverket Stig Hansen la fram et drøftingsnotat fra strategiarbeidet på
hurtigruta 28. sept. – 1. oktober 2010 og orienterte.
Næringsnettverket vil arbeide videre med saken og fremme et endelig strategidokument som
kan sluttbehandles i regionrådet.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Sak 31 /10

Orientering om prosjekter i VFR regi

Administrasjonen ønsker at regionrådets styre skal holdes løpende orientert om prosjekter i
VFR’s regi.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Sak 32/10

Nordnorsk Reiseliv AS

Nordnorsk Reiseliv AS ble etablert i 2009 og er et selskap for Nordland, Troms og Finnmark
Reiselivssjef Beate Juliussen, Alta, vil orientere om Nordnorsk Reiseliv AS.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

Sak 33/10

Kompetansesenter for oljevernberedskap

Nordkapp kommune har i brev av 16.06.2010 til Kystdirektøren, reagert på utlysning av
stilling som leder av kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap, og overvåkning
av nordområdene, som fysisk skal samlokaliseres med Vardø – NOR VTS..

Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark regionråd er gjort kjent med ordføreren i Nordkapp sitt brev av 16.06.2010 til
kystdirektøren hvor en krever innsyn i saken vedrørende stillingsutlysning av leder av
kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap, og overvåkning av nordområdene, som
fysisk skal samlokaliseres med Vardø – NOR VTS.
VFR støtter ordførerens syn om at utlysningen ikke er i tråd med Finnmark fylkeskommune
sine vedtak mht de regionale målsettinger om å bygge opp beredskap mot akutt
oljeforurensning i Barentshavet.
VFR viser i likhet med ordføreren, til de tunge satsinger som fylkeskommunen er med på
gjennom økte tilbud ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole i Honningsvåg
hvor det bla er investert i et av Europas beste maritime simulatortilbud. Videre viser en til de
investeringer og etablering som den private sektor foretar i Honningsvåg nå, og som
tydeligvis bygger på de planvedtak fylkeskommunen som regional aktør har vedtatt.
VFR ber om at Kystverket tar hensyn til fylkeskommunens vedtatte planverk gjennom sine
gjøremål og virksomhet.
Samtidig ber en om at Kystverket etterkommer Nordkapp kommunes anmodning om innsyn i
saken.

Vedtak:
Som innstillingen.
Enst.

Sak 34/10 TV-DEKNING I KYSTSAMFUNN/FISKERIHAVNER
Etter etableringen av Riks-TVs digitale bakkenett har Fiskarlaget Nord fått en rekke
henvendelser/klager fra fiskere som har mistet tilgangen til TV i mange fiskerihavner i NordNorge.
Fiskarlaget Nord har i brev av 24. august 2010 bedt om at saken drøftes i regionrådet.

Forslag til vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd beklager sterkt at Riks-TVs digitale bakkenett ikke når ut til viktige
fiskerihavner i bla Vest-Finnmark.
Dette er ikke akseptabelt og VFR vil peke på at selv om befolkningsgrunnlaget er svakt på
mange steder, så er verdiskapingen gjennom fiske og fiskeforedling betydelig. Denne
verdiskapingen er avhengig av at kystfiskeflåten leverer sine fangster på disse stedene.
Havner uten TV-dekning blir ikke prioritert og har medført at flere har mistet sine leveranser
fra deler av kystflåten.

VFR vil be om at politiske myndigheter ser til at utbyggingen fortsetter for steder med stor
fiskeriaktivitet. En godt utbygd TV-dekning har og vil fortsatt ha stor betydning for den totale
verdiskapning i Norsk fiskerinæring.

Vedtak:
Som innstillingen
Enst.

Sak 35/10

Administrativt samarbeidsorgan mellom Helse Finnmark
HR og kommunene i Finnmark.

I forbindelse med etablering av et overordnet administrativt samarbeidsutvalg mellom Helse
Finnmark HF og kommunene i Finnmark, har Helse Finnmark bedt KS om å velge
kommunale representanter til det overordnede samarbeidsorganet.

Forslag til vedtak:
Fremmer ikke forslag til vedtak.

Vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd velger følgende til samarbeidsorganet:
1. Rådmann i Hammerfest, Leif Vidar Olsen
2. Rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen
Enst.

Sak 36/10

Eventuelt

1. Alta Labben
AltaLabben er et akkreditert vann- og næringsmiddellaboratorium lokalisert i Alta.
AltaLabben tilbyr tjenester til offentlige instanser, bedrifter og privatpersoner. Laboratoriet er
fristilt fra offentlige tilsynsmyndigheter og rapporterer direkte til sine kunder.
AltaLabben utfører mikrobiologiske og fysikalske analyser av drikkevann og mikrobiologiske
analyser av næringsmidler. Vi kan være behjelpelige med hygienekontroller i bedriften,
rådgivning i forbindelse med prøveplanlegging og interne kontrollrutiner. Vi utfører også
opparbeiding av blåskjell og andre skalldyr til toksinanalyser, radioaktivitetsundersøkelser av
næringsmidler og identifisering av insekt og smådyr.
AltaLabben er i dag organisert under Kultur-etaten.
Rådmann Bjørn Atle Hansen orienterte om omorganiseringen som er startet og kan føre til en
privatisering av AltaLabben.
Konklusjon: Saken behandles lokalt og fremmes så for regionrådet senere.

2. Sykelønnsrefusjon fra NAV
Flere rådmenn viser til at de har store beløp utestående som sykelønnsrefusjoner hos
NAV.
Konklusjon: Daglig leder tar saken opp med alle rådmenn og ser om dette skal
fremmes som en felles sak ovenfor NAV. Rådmann Geir Nesse tok opp saken.

Honningsvåg/Havøysund, 7. oktober 2010
Referent:
Arvid Mathisen
Daglig leder

