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Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer
Til stedet:
Fra Vest-Finnmark regionråd:
Alta:
ordfører Laila Davidsen
Alta:
rådmann Bjørn Atle Hansen
Alta:
politiker Anita H. Pedersen
Måsøy:
ordfører Anne Karin Olli
Måsøy:
rådmann Raymond Robertsen
Nordkapp:
politiker Ole Håvard Olsen
Nordkapp:
rådmann Charles Hansen
Hammerfest: politiker Berit Hågensen
Hammerfest: rådmann Leif Vidar Olsen
Loppa:
ordfører Jan Erik Jensen
Loppa:
rådmann Bjørnar Tollefsen
Kvalsund:
ordfører Ragnar Olsen
Kvalsund:
rådmann Arne Hansen
Daglig leder: Arvid Mathisen
Dessuten møtte:

Rådgiver Lars Engerengen, Finnmark Fylkeskommune
Daglig leder Trude Rød, Finnmarkskollektivet
Psykolog Kjetil Grape, Finnmarkskollektivet
Rektor Sveinung Eikeland, Høgskolen i Finnmark
Amanuensis Sigurd Westgaard, Høgskolen i Finnmark
Følgende hadde meldt forfall:
Alta:
politiker Monica Nielsen.
Leder av Næringsnettverket: Stig Hansen, Nordkapp
Nordkapp:
ordfører Kristina Hansen
Hammerfest: ordfører Alf E. Jakobsen
Hammerfest: Marianne Sivertsen Ness

Møtet ble ledet av leder Ragnar Olsen
Ingen hadde merknader til innkallingen.
Saksliste:
1. Transport og kommunikasjoner i Vest-Finnmark, v/Lars Engerengen, rådgiver Finnmark
fylkeskommune
2. Finnmarkskollektivet – Ny modell v/Trude Rød, leder av Finnmarkskollektivet
3. Høgskolen i Finnmark – Fusjon med Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet. v/
Sveinung Eikeland, rektor Høgskolen i Finnmark
4. Utvikling av robuste lokalsamfunn v/amanuensis Sigurd Westgaard, Høgskolen i Finnmark
5. 110 – sentralen – omorganisering og sentralisering

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Strategisk plattform 2013 – oppfølging av tiltak - mulighetsstudie
Bolyst i Nord – orientering om framdrift – søknad om skjønnsmidler
Møteplan høst 2013
Saker/tema til regiontinget 4. og 5. juni
Særmøter for ordførere og rådmenn
Særmøte for styringsgruppa til Bolyst i Nord (ordførerne i Hasvik, Loppa, Kvalsund, Måsøy og
Nordkapp)

Kjøreplan:

Dag 1.
Kl. 13.00 – 14.00
Kl. 14.00 – 15.00
Kl. 15.00 – 15. 30
Kl. 15. 30 – 16.30

Kl. 19.00

Transport og kommunikasjoner v/Lars Engereng, FFKl
Finnmarkskollektivet – ny modell v/Trude Rød
kaffe og noe å bite i
Høgskolen i Finnmark – Fusjon med Universitetet i Tromsø, Norges
Arktiske universitet. v/ Sveinung Eikeland,
Særmøter:
1. Styringsgruppa for Bolyst i Nord
2. Særmøter for ordførere og rådmenn
Middag

Dag 2:
Kl. 09.00 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl.. 12.00

Utvikling av robuste lokalsamfunn v/Sigurd Westgaard
Behandling av andre saker
Lunsj og hjemreise

Kl. 16.30 – 18.00

SAK 08/13

Transport og kommunikasjoner i Vest-Finnmark

Vest-Finnmark Regionråd ønsker å være en aktiv deltaker i fylkeskommunens planlegging av
fremtidige kommunikasjoner i regionen. Rådgiver Lars Engerengen var invitert til å
innlede/orientere om mulige forslag til ruteopplegg for hurtigbåter i Vest-Finnmark.

Vedtak:
Vest-Finnmark er en spredt og lite befolket ressursperiferi. Det innebærer at det er lange
avstander og forholdsvis kostbare reiser internt i kommunene, i regionen og til steder
utenfor regionen. Slik blir samferdsel en kritisk suksessfaktor utvikling i Vest-Finnmark
Utfordringene er betydelige både hensyn på veier, busser, båter, og fly.
Vest-Finnmark Regionråd viser til orienteringen fra rådgiver Lars Engerengen, og vil gi
positiv tilbakemelding de forslag til endringer og opplegg som ble presentert for
hurtigbåtruter i Vest-Finnmark.
VFR er også meget tilfreds med at FFK foreslår en makspris på billetter for reiser i Finnmark.

SAK 09/13

Finnmarkskollektivet – ny modell

Helse Nord har sagt opp avtalen med Finnmarkskollektivet, noe som kan bety nedleggelse.
Leder av Finnmarkskollektivet, Trude Rød, og psykolog Kjetil Grape orienterte om forslag til
en ny modell for kommunene i Finnmark.

Vedtak:
Tas til orientering.
Enst.

SAK 10/13

Høgskolen i Finnmark – Fusjon med Universitetet i
Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø fusjonerer fra 01.08.2013 og får navnet
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Høgskolen og regionrådet har gjennom tre år hatt en partnerskapsavtale. Meningen var å
drøfte en ny avtale slik regionrådet tidligere har gitt uttrykk for at de ønsker. Imidlertid er
rektor og jeg blitt enige om å forlenge dagens avtale nettopp med balgrunn i den vedtatte
fusjonen og det fatum at regionrådet også vil skifte ny daglig leder fra 01.08.2013.
Rektor ved Høgskolen, Sveinung Eikeland, orienterte om fusjonen og de muligheter som
åpner seg.

Vedtak:
VFR forlenger dagens partnerskapsavtale ut året og ber om at en ny avtale legges fram til
godkjenning tidlig i 2014.
Enst.

SAK 11/13

110 – sentralen – omorganisering og sentralisering

DSB har tatt initiativ til å endre strukturen på 110-sentraler i flere deler av landet. Bla er det
fremmet forslag om at sentralen i Hammerfest flyttes til Tromsø. Imidlertid ser det ut for
regjeringen vil avvente en slik omorganisering. Imidlertid ligger forslaget der og regionrådet
inviteres til en drøfting av saken.

Vedtak:
Vest-Finnmark Regionråd drøftet forslaget om nedleggelse og sentralisering av 110sentralene i sitt møte 16. og 17. april 2013 og vil i likhet med KS-Finnmark gi slik uttalelse:
Det er med stor forbauselse at Vest-Finnmark Regionråd registrerer at Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap igjen fremmer forslag om nye nedleggelser og sentralisering
av 110-sentraler. Denne gangen skal det tas ned 10 sentraler der det etter forslaget kun skal
være to sentraler igjen i Nord-Norge lokalisert til Tromsø og Bodø.

De fem sentralene som ligger i det sentrale Østlandsområdet skal ikke berøres i dette
forslaget. VFR mener at en omorganisering og rasjonalisering burde tatt utgangspunkt i
reduksjon og samordning av sentralene i sentrale strøk. Her er det små avstander, mens en i
Nord-Norge har enorme avstander.
Finnmark fylke er stort, er tospråklig (norsk og samisk) og det er en rivende næringsutvikling
i fylket ikke minst som følge av en stadig opptrapping av petroleumsaktiviteten i
Barentshavet. Det er behov for en god nødmeldetjeneste innenfor fylkets grenser både i
forhold til brann, helse og politi. En sentralisering av 110-sentraler vil også medføre at 113
og 112 sentralene forsvinner ut av fylket. Dette har sammenheng med at sentrale
myndigheter har vedtatt at nødsentralene innenfor disse feltene skal samordnes i et felles
nødnett og i løpet at et par år skal resten av landet også ha innført reformen. De to første
felles nødsentralene er allerede igangsatt to steder i landet.
Vest-Finnmark Regionråd krever at 110-sentralen i Finnmark lokalisert til Hammerfest
opprettholdes og at myndighetene samordner de nye felles nødsentralene i tilknytning til
dagens 110-sentral. Dette vil gi mange tilleggseffekter i form av at sentralene vil beherske
både samisk og norsk som en samordning av de tre enhetene alle vil ha nytte av.
VFR mener at jo større enhetene blir, jo større er risikoen for at manglende lokalkunnskap
skal medføre misforståelser både i forhold til steds- og gatenavn som mange steder er lik. All
erfaring viser at store enheter betyr et større byråkrati og faren for misforståelser og
manglende samhandling øker som kan gå utover liv og helse.
Da det er kommunene som finansierer driften av sentralene, vil det etter VFR sin mening
være riktig at kommunene også bestemmer organiseringen innenfor eget fylke.
Avslutningsvis vil vi peke på at flere av kommunene i fylket arbeider med å samlokalisere
blålysetatene rent fysisk og dette kan ytterligere sørge for en rasjonell drift og samordning der
en også kan få til rasjonelle og økonomisk gode løsninger.
Enst.

SAK 12/13

Strategisk plattform 2013 – oppfølging av tiltak

Strategisk plattform 2013 skal løpende evalueres av regionrådet og tltakene skal prioriteres.

Vedtak:
Tas til orientering
Enst.

SAK 13/13

Bolyst i Nord

Styringsgruppa for Bolyst i Nord ble orientert om prosjektet i eget møte.

Vedtak:
Tas til orientering

Enst.

SAK 14/12

Regionting 4. og 5. juni 2013

Regiontinget skal møtes i Hammerfest 4. – 5. juni 2013. I den anledning ønsker
administrasjonen å drøfte tema for møtet.

Vedtak:
Saken drøftet.

Møteplan for høsten 2013 ble satt opp slik:
Regionrådsmøte Hasvik 25. og 26. september 2013
Regionrådsmøte og regionting i Alta 3. og 4. desember 2013

Referent:
Arvid Mathisen
Daglig leder

