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Referat fra møte i Øst-Finnmarkrådet nr. 2/2021 
  
Tidspunkt: fra 27 April 2021. 
 
Møtested: Teams 
 
 
Start Kl. 12:00  
 
AGENDA 
 
KL 12:00 VELKOMMEN 
 
Åpning av møtet ved styreleder Wenche Pedersen, praktiske informasjon. 
   
ØFR-sak 7/21:  
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling. 
 
Vedtak: 
 
Styreleder informerte om at hun meldte inn en sak under Sak 12. Uttalelser. 
 
Møteinnkalling godkjent uten øvrig merknader 
 
ØFR- Sak 8/21 
 
Referat fra møte på teams 16 Februar 2021. 
 
Vedtak: 
 
Referat godkjent uten merknader. 
 
ØFR-Sak 9/21 
 
Kvartals rapport m/Regnskap per Mars 2021. 
 
Vedtak: 
 
Godkjent uten merknader 
 
 
ØFR- Sak 10/21   
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Aktuelle prosjekter som ØFR arbeider med. 
 

A) Bobilprosjekt – Status. 
 
Styreleder orienterte om at prosjektet. Vi er ikke kommet i gang på grunn 
av at finansieringen foreløpig ikke er på plass. Det skyldes kravet fra 
Fylkeskommunen om at man måtte ha med hele gamle Finnmark fylke i 
prosjektet for at vi skulle få bevilgningen. Søknaden er under behandling 
og vil tidligst være ferdigbehandlet i slutten av mai. Det vil derfor ikke 
være mulig med noen oppstart og effekt av dette prosjektet for denne 
sommersesongen. 
 

B) Internasjonalt prosjekt/grønn omstilling – status. 
- Beslutning om innlevering av søknad til forprosjekt. 
 
Styreleder og DL orienterte om prosjektet og at vi kom til søke 
fylkeskommunen om finansiering. Vi har plukket ut et hovedelement i 
forprosjektsøknaden som bygger på rapporten som var bestilt av 
Fylkeskommunen, «grønne» innkjøp. Vi har engasjert Finnut Consult til å 
bistå oss i søknadsprosessen og har også engasjert deres DL Bjørnar 
Pedersen som prosjektleder. Søknadsfristen for å kunne være med på 
tildelingen som passer for dette prosjektet er 29 April. 
 
Vedtak. 
 
Søknaden besluttes innlevert.  
 

C) Interkommunalt planutvalg – status og veien videre. 
- Beslutning om arbeidsgiver ansvar for prosjektleder/planlegger. 
 
Styreleder orienterte om det interkommunale planutvalget og ansettelse 
av prosjektleder. Arbeidsutvalget har besluttet at vedkommende bør 
ansettes under rådet, men hans bostedskommune vil være avhengig 
hvor personen ønsker å bo/bor.  
 
Vedtak: 
 
Øst-Finnmarkrådet slutter seg til Arbeidsutvalgets vedtak. 
 

D) Tilrettelegging av forkurs matematikk for sykepleiere – Status 
 
Styreleder og DL orienterte om hvor prosessen står. Valg av kursholder 
er nå valgt og de som har tatt kontakt med UiT/Sør-Varanger kommune 
for å delta på kurset vil bli kontaktet. Styreleder oppfordret kommunene 
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til å fremme dette kurset i sin organisasjon slik at man fikk fylt opp 
plassene av lokale søkere til høsten. 
 

E) Ungdomsråd – Status 
 

Styreleder orienterte om Arbeidsutvalgets beslutning om å arbeide 
videre med å etablere et ungdomsråd etter modell av det man har i Nord-
Troms også her i Øst-Finnmark. Vi har dialog med lederen av 
ungdomsrådet i Båtsfjord, Tobias Eriksen, og har forespurt han om han 
kunne bistå oss i arbeidet med å organisere et slikt ungdomsråd. Det har 
han sagt ja til. 
 
Det var stor oppslutting blant rådets medlemmer for å få på plass et slikt 
regionalt tilbud til lokal engasjert ungdom. Arbeidsutvalget vil komme 
tilbake med hvordan dette tilbudet skal organiseres på neste rådsmøte. 

 
 
ØFR- Sak 11/21 ORIENTERINGSSAKER 
 

A) Statsforvalteren har ordet v/Elisabeth V. Aspaker 
o Samarbeid om statsborgerseremonier. 
o Orientere om at den nye strategien for Fyrtårn barn og unge   
o Eventuelt/Dialog 

 
Elisabeth V.Aspaker orientert først om deres visjoner og innsatsområder, 
der visjonen er at Troms&Finnmark skal bli den beste regionen for barn og 
unge til å vokse opp i. (Se vedlegg) 
Å ta vare på barn og unge er selvsagt et av de prioriterte områdene for både 
stat og kommuner. Derfor var hun veldig glad for at Øst-Finnmarkrådet nå 
hadde satt i gang med å etablere et ungdomsråd etter modell av RUSK i 
Nord-Troms. 
På spørsmål om det var satt av egne midler til dette arbeidet, så var svaret 
hun at det ikke var spesifikk midler tilgjengelig for dette arbeidet, men at 
man kunne søke skjønnsmidler for prosjekter som omhandlet dette tema. 
 
Videre orienterte Statsforvalteren om statsborgersermonier. 
Det er Statsforvalteren som både inviterer og organiserer selve seremonien, 
men at man hadde sett behov for at disse seremoniene ble mer spred utover 
blant kommunene, blant annet for at de som ønsket å delta ikke fikk for lang 
reisetid og kostnader.  
Det som tok ordet etter orienteringen var enig om at dette var en god ide og 
var viktig både for inkludering og integrering av nye statsborgere. 
Et spørsmål som ble reist av Helga Pedersen, var om man for å hindre 
merbelastning for ansatte i kommunene kunne legge selve seremonien i 
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ukedagene. Det mente Elisabeth V. Aspaker at man burde kunne ta hensyn 
til. 
Andre ting som kom opp i orienteringen fra Statsforvalteren var blant annet 
at det nå var stort fokus på pandemien. Her var det kommet en bevilgning 
på 30 mill som kommunene kunne søke fra for å kompensere for merutgifter 
i forbindelse med pandemien. 
 
Videre ble det reist spørsmål fra Ordfører i Vardø, Ørjan Jensen, om hvilke 
tiltak Statsforvalteren så for seg i forbindelse med den store økningen i 
rovfugl som skadet sjøfugl bestanden. Han viste til brev som var sendt fra 
Vardø til Statsforvalteren. 
Elisabeth V. Asapaker sa at hun hadde registrert brevet, og ved selvsyn 
hadde observert problemet under sitt besøk til Hornøya. Men henvendelsen 
var under behandling og Statsforvalteren ville komme tilbake med 
eventuelle tiltak når det var ferdig behandlet. 
 
 
 
 

 
B) KLP Trykktank – Satsning på oppstartsbedrifter i Nord Norge 

o KLP orienterer. v/ Thomas Wiik Tønnesen 
  
 

Thomas Wiik Tønnesen presentert KLP Trykktank, CoFounder som er KLP 
sitt investeringsselskap for gründerbedrifter, CoFounder investerer i 3-4 
gründerbedrifter per år og følger selskapene med kapital og kompetanse i 8-
10 år. 
Vedlagt en presentasjon.  

 
C) Original Film AS. utviklingen av et TV-serie prosjekt med gjenreisningen av 

Nord-Troms og Finnmark etter andre verdenskrig som bakteppe. 
  

o Konsept og manus utvikles i samarbeid med Gisle Normann Melhus og 
Kathrine Haugen (Kathrine skrev manus til TV-serien Himmelblå). 
Arbeidstittel er 1945. Presentert av Mona Steffensen, produsent. 

 
Beklageligvis kunne vi ikke koble opp Mona Steffensen på grunn av 
tekniske problemer. Vi vil forsøke å komme tilbake til henne på et senere 
tidspunkt. 
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ØFR- Sak 12/21.  
 
Uttalelser fra regionmøtet 
 
Det vil bli lagd en uttalelse om sentralisering av politiets snøscootere og 
ATV’er i Finnmark 
 
ØFR - Sak 13/21   
 
Eventuelt. 
 
Øst-Finnmarkrådet ble enig om å gi Rune Rafaelsen en oppmerksomhet i 
forbindelse med at han fratrer som Ordfører i Sør-Varanger. Arbeidsutvalget, 
sammen med administrasjonen vil arbeide med forslag som kom inn under 
rådsmøte. 
 
Oppsummering og avslutning av møtet ved styreleder Wenche Pedersen 
 
Møteslutt  13:20 
 
 
 
 
Wenche Pedersen      Trond Haukanes 
Styreleder        Daglig Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


