Nesseby Rådhus
9840 Varangerbotn
Mob: 90110562
E-post: th@ofr.no

Referat fra møte i Øst-Finnmarkrådet nr. 4/2020
Tidspunkt: 17 November 2020.
Møtested: Teams,
Møtestart: 10:00
Foreløpig Agenda:
Kl. 10:00

Velkommen.

Arbeidsutvalgs/Styreleder Wenche Pedersen ønsket velkommen og presenterte
sakslisten og programmet for dagen.
ØFR-sak 30/20
Godkjenning av møteinnkalling
Vedtak
Det kom følgende merknader til møteinnkalling.
Pål Gabrielsen ønsket å orientere om bakgrunnen for at Sør-Varanger
kommune hadde hatt oppe en sak om å starte egen sykepleierutdannelse.
Helga Pedersen ønsket at rådet behandlet en uttalelse som omhandler
prisutjevningsordningen til meieriene.
Sakene tas opp under ØFR- Sak 39/20, Eventuelt og tilmeldte saker.
Ellers ingen merknader til sakslisten.

ØFR- sak 31/20
Godkjenning av referat fra møte i Båtsfjord 7 September 2020. m/uttalelser utsendt i
etterkant.
Vedtak:
Referat fra møte i Båtsfjord 7 September 2020 ble godkjent uten merknader.
ØFR- sak 32/20
Drift og økonomiorientering fra Styreleder og DL m/presentasjon av foreløpig resultat
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Kort innledning fra styreleder som orienterte om mange henvendelser til rådet og at
det viser at vi blir oppfattet som en politisk kraft og at det derfor er mange som ønsket
å snakke med oss.
Pål Gabrielsen ønsket å få en avklaring vedrørende administrasjons tjenester levert
av Sør-Varanger kommune til rådet, all den tid DL nå var flyttet fra kommunen og nå
var bosatt i Nesseby. I henhold til statuttene skulle da administrasjonen til rådet
flyttes til DL sin bostedskommune.
DL opplyste om at det var sendt en forespørsel til Sør-Varanger Kommune
v/økonomisjefen om å videreføre administrasjonen av rådet. Denne henvendelsen
var avklart med Nesseby kommune som ikke hadde noen innvendinger mot at de
administrative tjenestene som rådet hadde behov for, ble kjøpt fra Sør-Varanger
Kommune. Muntlig var det bekreftet overfor DL at dette var i orden.
DL vil be økonomiavdelingen i Sør-Varanger Kommune om en skriftlig bekreftelse på
dette.
Vedtak:
Drifts og Økonomirapporten ble tatt til orientering.
ØFR-sak 33/20
Godkjenning av budsjett for 2021 med hovedsatsningsområder for 2021. Forslag til
virksomhetsplan 2021 vedlagt.
Helga Pedersen kom med et innspill på at man burde se på det økende problemet
knyttet til ungdomsmiljøer som ruset seg og samlet seg i helgene for å bruke
narkotika. Pål Gabrielsen fulgte opp med at han mente vi som råd burde få til et felles
møte med politirådet der dette var tema.
Knut I. Store ønsket at vi satte mangelen på sykepleiere høyt opp på agendaen.
Wenche Pedersen svarte at dette var et av hovedtemaene i samarbeidsavtalen med
UiT og ville bli fulgt opp.
Vedtak:
Budsjett og virksomhetsplan ble godkjent. Rådet ønsket i tillegg at AU fikk i
stand et felles møte med politirådet der dette med rus blant ungdommen ble
diskutert og hvilke tiltak man burde sette i verk.

ØFR-sak 34/20
Opprettelse av interkommunalt planutvalg
Styreleder Wenche Pedersen redegjorde for saken. Hun viste blant annet til
orienteringsmøte som ble avholdt 4 November, der fylkeskommunen orienterte om
hvordan et slikt interkommunalt planutvalg hadde fungert i Troms.
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I forbindelse med spørsmål fra deltagere i rådet om nytten for enkelt kommuner til å
delta, for eksempel på grunn av lite behov, plankapasitet, og at kommunene var på
forskjellig nivå i prosessen for å få utarbeidet sine kystsoneplaner, viste Wenche
Pedersen til nevnte orientering som var klar på at dette også hadde vært tilfelle i
Troms. Der hadde man svært gode resultater med å ha et slikt overordnet planutvalg
hvor kommunenes øverste politiske ledelse deltok. Hun understreket også at man
ville få fullfinansiert en hel stilling som skal koordinere arbeidet i en 3 års periode.
Prosjektstillingen legges inn under Øst-Finnmarkrådet
Vedtak
Øst-Finnmarkrådet tilrår at kommune vedtar å slutte seg til å delta i
interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Vest-/Øst-Finnmark og at
dette vedtas i kommunestyret i hver enkelt kommune snares mulig.
Det vises til saksfremlegget som ligger ved.

ØFR-sak 35/20
Forslag fra arbeidsgruppen som ser på Øst-Finnmark sitt arbeid med internasjonale
saker.
DL redegjorde for arbeidet så langt, og orienterte samtidig om diskusjonen med
Fylkeskommunen om et videre samarbeid der man kobler internasjonalt arbeid
sammen med smart spesialisering og det grønne skifte.
Videre redegjorde Remi Strand for vårt høringssvar til EU om deres Arktiske strategi,
som han har hatt ansvar for å føre i pennen. Et omfattende dokument hvor vi peker
på konkrete tiltak som vil være viktig for vår region.
Styreleder takket Remi for det flotte arbeidet han har gjort med høringssvaret.
Vedtak:
Rådet tok redegjørelsen til orientering. Administrasjonen vil følge opp overfor
fylkeskommunen vedrørende midler til å kjøre et felles prosjekt der det grønne
skifte står i sentrum.

ØFR-sak 36/20
ØFR sin rolle innenfor besøksforvaltning. Forslag fra reiselivsnæringen.
Wenche Pedersen redegjorde for bakgrunnen for dette initiativet. Tema var blant
annet diskutert under møte i Kirkenes i Februar 2020, at rådet burde engasjere seg
innenfor reiselivssektoren. Vi kontaktet reiselivsnæringen for å høre hva de ønsket
fra oss. Forslaget fra dem var at ØFR påtar seg en rolle som prosjekteier for et
besøksforvaltningsprosjekt rettet mot Bobil/camping i Finnmark 2021.
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Det var flere i rådet som tok ordet og var enig i at dette var et prosjekt vi burde støtte
og gjennomføre.
DL understreket at vi nå ville gå inn i en dialog med fylkeskommunen for å se om det
finnes økonomiske midler som vi kan få tilgang til for å kjøre et slikt prosjekt. Når det
var avklart vil vi komme tilbake til rådet.
Vedtak:
Rådet ga sin tilslutning til å arbeide videre med prosjektet, og sammen med
reiselivsnæringen søke midler fra Fylkeskommunen til å gjennomføre
prosjektet.

ØFR-Sak 37/20
Orienteringer.
a) Jobbvinner prosjektet. Rekrutering av helsepersonell til regionen. Senior
Rådgiver Toril Brodahl,
-

Presentasjon. Sendt ut til deltagere på møte og lagt ut på hjemmesiden.
Prosjektet startet som et samarbeid mellom Sør-Varanger, Tana, Vadsø,
Båtsfjord og KS for å få helsefagarbeidere og sykepleiere til å velge
kommunene som sin arbeidsgiver.
Prosjektets gjennomføring er blitt preget av Covid19. Men prosjektet har
blant annet oppnådd tettere samarbeid UiT og at flere studenter får
praksisplass i sine kommuner.

b) Hydrogen prosjektet i Berlevåg. Varanger kraft presenterer status. Adm.
Direktør Terje Skansen, Varanger Kraft.
-

Presentasjon. Ikke sendt ut på grunn av konfidensialitet.
Varanger kraft sitt prosjekt går ut på å produsere hydrogen fra vindkraften
på Raggovidda. Hydrogenet vil deretter bli konvertert til Ammoniakk som
skal kunne eksporteres ut til blant annet å drive kraftforsyningen på
Svalbard.
Start på bygging av fabrikken til neste år under forutsetning av at man får
bygge ut resten av konsesjonen av vindkraft. Avgjørelse i Stortinget om
kort tid.
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c) Berlevåg kommunes etablering av industripark i forbindelse med hydrogen
fabrikken og samarbeid med UiT. Prosjektleder Kjell Richardsen
-

Presentasjon sendt ut til deltagerne på møte og lagt ut på hjemmesiden
Planlegging av industriparken som har et areal på 800 dekar. Satt i gang
med å lage en masterplan for bruk av arealet og hva man ønsker inn på
området. Hovedsaken er produksjon av grønn energi og utnyttelse av spill
varme etc. Samarbeid blant annet med UiT for å bygge opp lokal og
regional kompetanse.

d) Finnut; Presentasjon av E-handel for offentlig sektor. Daglig Leder Bjørnar
Pedersen, Finnut.
-

Presentasjon sendt ut til deltagerne på møte og lagt ut på hjemmesiden
Presentasjon av innkjøpssystem som forenkler både innkjøp og kontroll i
ettertid. Systemet forenkler innkjøpsrutinene i kommunen.

e) Etablering av visningssenter for Kongekrabbe. Adm. Direktør Svein Ruud,
Norway King Crab.
-

Presentasjon sendt ut til deltagerne på møte og lagt ut på hjemmesiden.
Ruud gikk gjennom prosjektet fra ide til nå situasjonen der man nå ser for
seg å kombinere visningssenteret med et kompetansesenter for både
krabbe og laks. De videregående skolene i regionen er trukket med for å få
etablert en visningskonsesjon på laks som både kan støtte visningsenteret
for kongekrabbe og utdanning innenfor blå næringer og matfag.

f) Davvi vindkraft prosjekt. Orientering om status. Daglig Leder Harald Dirdal, Ny
Energi.
-

Presentasjon sendt ut til deltagerne på møte og lagt ut på hjemmesiden.
Dirdal gikk gjennom prosjektet og hvor prosjektet står i dag. Informerte om
at de hadde trukket seg ut av Tana kommune og nå bare var lokalisert i
Lebesby kommune. Viste blant annet til utregninger at ved utbygging av
Davvi, vil 420 Kva linjen til Varangerbotn være samfunnsøkonomisk
lønnsom. Prosjektet er klart til igangsettelse hvis man får nødvendige
godkjennelser.
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g) Fiberkabel Asia- Europa. Daglig Leder Kennet Stålsett, Sør-Varanger Utvikling
-

Presentasjon sendt ut til deltagerne på møte og lagt ut på hjemmesiden
Stålsett presenterte grunntanken bak prosjektet og hvilke ringvirkninger en
slik kabel kan få for Øst-Finnmark. Datasenterindustrien er stor på
verdensbasis og med grønn kraft vil vårt område være høyaktuelt å legge
slike datasentre. Det vil trigge mange nye arbeidsplasser og tiltrekke seg
ny og viktig kompetanse.

h) Beredskaps lab Finnmark, Nord Universitetet v/kjell Stokvik
-

Presentasjon sendt ut til deltagerne på møte og lagt ut på hjemmesiden.
Stokvik presenterte prosjektet, som er finansiert av Sør-Varanger Utvikling
og TFFK. Skal bidra til å øke kompetansen innenfor beredskap i vår region.
Første kurs var rettet mot reiselivsbedrifter. Covid19 gjorde at alt ble
digitalt, men kurset mot reiselivsnæringen ble på grunn av pandemien
høyaktuelt. Går nå i gang mot beredskapskurs rettet mot kommunene.
Håper å få med så mange kommuner som mulig.

Presentasjoner som var tilgjengelig sendt ut til deltagerne på møte. De av rådets
medlemmer som ikke var til stede vil finne presentasjonene på hjemmesiden når de
er lagt inn.

ØFR- Sak 38/20
Møteplan våren 2021.
Wenche Pedersen fremmet forslag om at det ikke ble vedtatt noen møteplan nå men
at AU vil diskutere saken på neste møte og komme med et nytt forslag.
Vedtak:
Wenche Pedersen sitt forslag ble vedtatt
ØFR- Sak 39/20
Eventuelt og tilmeldte saker.
a) Forslag til høringsuttalelse i forbindelse med Kongekrabbeforvaltningen
b) Forslag til uttalelse i forbindelse med konkurransesituasjonen for innkjøp
av medisiner.
c) Forslag til felles uttalelse fra Nord-Norge til Svendsen-utvalgets rapport Økt evne til å kombinere menneske og teknologi – veien mot et
høyteknologisk forsvar
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d) Forslag til uttalelse vedrørende ambulanse situasjonen
Vedtak:
Høring og uttalelser ble godkjent.
Tilmeldte saker:
Pål Gabrielsen: Orienterte om at Sør-Varanger Kommune går hardt ut overfor UiT
og deres samfunnsansvar for å få på plass en permanent sykepleierutdannelse ved
Campuset i Kirkenes.
Sør-Varanger Kommune har fått tildelt 750.000 i kompetansepiloten som de ønsker å
øremerke til et prosjekt for å starte egen sykepleierutdannelse. De er også beredt til å
bruke midler fra Sør-Varanger utvikling til et slikt prosjekt. Videre ønsker de
samarbeid med andre institusjoner i regionen som for eksempel sykehuset og
forsvaret.
Dette initiativet har fått UiT på banen, og de har nå tillyst et møte i desember hvor
samarbeidet vil bli tatt opp.

Helga Pedersen: Uttalelse vedrørende prisutjevningsordningen overfor meieriene.
Vedtak:
Godkjent

Møte slutt. kl 13:30

Wenche Pedersen
Styreleder

Trond Haukanes
Daglig leder

