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Referat fra møte i Øst-Finnmarkrådet nr. 1/2021 
 
  
Tidspunkt: fra 16 Februar 2021. 
 
Møtested: Teams 
 
 
Start Kl. 12:00  
 
Agenda: 
 
KL 10.00 Velkommen 
 
Åpning av møtet ved styreleder Wenche Pedersen, praktiske informasjon. 
 
   
ØFR-sak 1/21:  
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte på teams 17 November 2020.  
 
Vedtak: 
 
Til møteinnkallingen. Ragnhild Vassvik meldte inn en uttalelse under sak 5/21. 
 
Til møteinnkallingen. Styreleder vil ta opp en oppfølgingssak i forbindelse med 
møte med politrådet under sak 6/21. 
 
Referatet godkjent uten merknader. 
 
ØFR-sak 2/21 
 
Årsrapport 2020 med regnskap 
 
Vedtak: 
 
Godkjent uten merknader 
 
 
ØFR- Sak 3/21   
 
Aktuelle prosjekter som ØFR arbeider med. 
 

A) Bobilprosjekt – Status 
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Administrasjonen orienterte om at prosjektet foreløpig ikke var satt i 
gang på grunn av at fylkeskommunen ikke hadde ferdigbehandlet 
søknaden. 

 
B) Internasjonalt prosjekt/grønn omstilling – status 

 
Remi Strand redegjorde for prosjektet og gikk gjennom den foreløpige 
rapporten. 6 av 9 kommuner har svart på spørsmålene som ligger til 
grunn for rapporten. Rapporten vil bli levert fylkeskommunen før påske. 
Da håper man at alle kommunene har gitt inn sine svar. 
 

C) Jerbaneutvalg opprettet av fylkeskommunen 
 
Styreleder Wenche Pedersen redegjorde om bakgrunnen for opprettelse 
av jernbaneutvalget og hvordan arbeidet vil foregå.  
 

D) Interkommunalt planutvalg – status 
 
Administrasjonen orienterte om status så langt. Manglet vedtak fra 3 
kommuner før alle hadde gitt sin tilslutning. Fylkeskommunen vil ikke 
sette i gang prosjektet før alle kommuner har svart. 
 

E) Tilrettelegging av forkurs matematikk for sykepleiere. Opptak høsten 2021 
 
AU/Styret i ØFR vedtok i sist møte å bestille et forkurs i matematikk for 
de som ønsker å søke på neste opptak til sykepleierutdannelsen ved 
Campus i Kirkenes. Kurset er bestilt fra fylkeskommunens nettskole. Vi 
vil straks sette i gang informasjon om kurset og vil be om at kommunene 
også reklamerer for dette kurset. 

 
F) Brev fra Ungdomsrådet i Båtsfjord. 

 
Henvendelsen fra ungdomsrådet i Båtsfjord ble diskutert. Rådet ble enig 
om at administrasjonen og styre/AU arbeider videre med et forslag for 
organisering og rammer for en slik ungdomssatsning på regionalt nivå til 
neste møte i rådet. 

 
 
 
 
ØFR – Sak 4/21  
 
ORIENTERINGSSAKER 
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A). Dialogmøte med UiT.  
Rektor Anne Husebekk m/stab. 
 
Anne Husebekk gjennomgikk aktivitetene til UiT i Øst-Finnmark. Nevnte 
spesielt at man nå vil øke opptaksfrekvensen for sykepleierutdannelsen 
ved Campus Kirkenes fra hvert 4 til hvert 3 år. Det vil også bli tatt opp 40 
sykepleierstudenter ved neste opptak.  
 
Videre informerte hun om at det arbeides med å få Øst-Finnmark inn i 
Finnmarksmodellen for legeutdanning. Her var det nødvendig med 
tettere samarbeid med Helse Nord. 
 
Hun var også innpå deres satsning mot hydrogen prosjektet i Berlevåg 
og forskningsinnsatsen på klima, COAT prosjektet, som foregår på 
Varangerhalvøya. COAT forskningsprosjektet var det viktig å få en 
langsiktig finansiering av. Her må det gjøres en innsats både fra UiT og 
lokalt for å få til en langsiktig finansiering.  
 
Videre informerte hun om Peter F. Hjort seminaret som er UiT sitt årlige 
initiativ for å ha en møteplass for å styrke samarbeidet mellom 
landsdelens arbeids- og næringsliv og akademia. Vadsø vil i år være 
seminarsted i vår region. Peter F. Hjort seminaret i Vadsø vil ha som 
overskrift «Grønn næringsutvikling i Øst-Finnmark» Her vil blant annet 
Wenche Pedersen være en av innlederne på seminaret. 
 
Til slutt nevnte hun utbyggingen av Barentshuset som huser Campus 
Kirkenes. Utvidelsen her vil gi flere undervisningsrom og øke 
kapasitetene ved campuset. 

 
B) RUST – Orientering om ungdomssatsningen i Nord-Troms. Noe for oss? 

Orientering ved Ramona Soleng Thomassen, leder av Nordreisa ungdomsråd 
og nestleder i Nord-Troms ungdomsråd og Bernt Lyngstad, saksordfører for 
RUST, ordfører i Kåfjord kommune 

 
Rådet fikk en presentasjon av ungdomssatsningen i Nord-Troms. De 
mente måten de hadde organisert det på hadde engasjert ungdommene 
til å delta aktivt i politisk arbeid.  
Flere av representantene i Øst-Finnmarkrådet syntes dette var en veldig 
bra måte å involvere ungdommene på. 
Presentasjon fra Nord- Troms er lagt ved. 

 
ØFR-Sak 5/21.  
 
Uttalelser fra regionmøtet 
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Vedtak: 
 
Følgende uttalelse på vegne av rådet ble vedtatt: Støtte til endringer av 
leveringspliktforskriften for plikttrålerne 
 
 
ØFR – Sak 6/21   
 
Eventuelt. 
 
Wenche Pedersen tok opp saken som ble diskutert i møte med politiet om å få til en 
felles resurs i Øst-Finnmark, en såkalt SLT koordinator. Hun spurte Sør-Varanger 
kommune ved Nina Bordi om de hadde gjort noen form for vedtak i saken. Nina 
svarte da at det foreløpig ikke var tatt opp, men at dette var noe man ville komme 
tilbake til. Wenche understreket at det sikkert var mulig for at flere kommuner kunne 
samarbeidet om dette. Sør-Varanger kommer tilbake til saken når man har kommet 
har noe konkret. 
 
Wenche Pedersen informerte videre om at rådet hadde mottatt et brev fra Kåre 
Breivik vedrørende satsning på nye arter innenfor oppdrett. Rådet har informert Kåre 
Breivik at man vil komme tilbake til saken når det interkommunale planutvalget var 
etablert. 
 
AU/styret vil komme tilbake med dato for neste rådsmøte. 
 
 
Møteslutt  14:00 
 
 
 
 
Wenche Pedersen      Trond Haukanes 
Styreleder        Daglig Leder 
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