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

Referat fra møte i Øst-Finnmarkrådet nr. 3/2021
Tidspunkt: 8 September 2021
Møtested: Mehamn, Gamvik Kommune.

Start Kl. 09:00
AGENDA
KL 09:00

VELKOMMEN

Åpning av møtet ved styreleder Wenche Pedersen, praktiske informasjon..

Foredrag: Samarbeidet i Barentsregionen hva nå? Ved Rune Rafaelsen
Spørsmål og diskusjon.
Innspillene fra Rune om større fokus på samarbeid med grensekommunene i
Russland og Finland etter at Covid19 restriksjonene blir opphevet, vil bli fulgt
opp av rådet.
Ordfører Alf N. Hansen. Hva skjer i Gamvik kommune? Muligheter og utfordringer.
Rådsmøte saker
ØFR-sak 14/21:
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.
Møteinnkalling godkjent uten merknader
ØFR- Sak 15/21:
Godkjenning av referat fra rådsmøte på teams 27 April 2021.
Referat godkjent uten merknader.
ØFR-Sak 16/21:
Kvartals rapport m/regnskap per August 2021.
Godkjent uten merknader.
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ØFR- Sak 17/21:
Forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2022
Forslaget til aktivitetsplan ble diskutert:
- Det ble blant annet stilt spørsmål om nytten av å delta på Nord i Sør
arrangementet som finner sted i Oslo, rett etter nyttår hvert år. Styreleder
opplyste om at selve konferansen ble brukt som utgangspunkt for andre
møter som fikk i stand. Som for eksempel møte med Nord-Norge benken
departementer etc.
- Innspill om tettere dialog med FeFo fremover.
Styreleder ba medlemmene komme med forslag til administrasjonen på
aktiviteter som burde legges inn i planen, før neste møte den 16 November. Da
skal aktivitetsplanen endelig skal vedtas sammen med budsjettet.

ØFR- Sak 18/21 OPPFØLGING AV PÅGÅENDE PROSJEKTER
A) Ungdomsråd – Status. Prosjektleder Tobias Eriksen.
Tobias Eriksen presenterte prosjektet så langt. PGA ferieavvikling og
manglende kontaktdata så hadde det vært utfordrende å nå ut til alle
ungdomsrådene. I presentasjonen (som ligger ved) så ønsker han å få
til et panel av alle ungdomsrådene hvor man kan diskutere hva som
vil være viktig på regionalt nivå for ungdommene i Øst-Finnmark. Det
ble stilt spørsmål fra til han om ikke det hadde vært en ide å få 2 stk
per kommune, en av hvert kjønn, inn i et slikt panel. Det syntes
Tobias var en god ide som han ville ta med seg videre i arbeidet.
Styrelederen var glad for at vi var kommet i gang med prosjektet å så
frem til å få på plass et slikt råd. DL vi formidle E-mail adressen til
Tobias til rådets medlemmer slik at man kan ta direkte kontakt med
han. Presentasjon vedlagt
B) Prosjekt/grønn omstilling/Innkjøp – status. Prosjektleder Bjørnar Pedersen.
Prosjektleder Bjørnar Pedersen gikk grundig gjennom prosjektet og
fortalte om fremdriften og hvordan man ville involvere kommunene.
Presentasjonen er vedlagt.
C) Interkommunalt planutvalg – status v/Gunnar Davidsson , TFFK
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Gunnar Davidsson informerte om at fylkeskommunen nå var i
sluttfasen på å ansette prosjektledere for dette arbeidet. Det var ikke
mange søkere til stillingene, men de håpet var at de var kvalifisert til
å arbeide med planarbeid på dette nivået. Man hadde besluttet å
ansette dem gjennom fylkeskommunen, og at de kunne velge fritt
hvor kontorstedet skulle være. Håpet var at man fikk beholde dem
også etter at prosjektet var ferdig.
D) Tilrettelegging av forkurs matematikk for sykepleiere – Status. Prosjektleder
Hilja Pedersen
Hilja presenterte prosjektet så lang. Kurset i matematikk ble
fulltegnet (30 plasser) i tillegg går det over 20 stk på norsk.
Presentasjon ligger ved. Spørsmålet om dekning av eksamensavgift
ble tatt opp. I diskusjonen som fulgte var rådet klar på at dette måtte
man finne løsning på, enten fra hver enkelt kommune eller som
tilskudd fra Øst-Finnmarkrådet. Det ble uttrykt stor tilfredshet fra
rådets side at vi hadde fått i gang dette kursopplegget i samarbeid
med UiT og nettskolen. Presentasjon vedlagt.
E) Bobilprosjekt – Status. Prosjektleder Dag Norum.
Dag Norum informerte om fremdriften i prosjektet. Fortalte kort om
brukerundersøkelsen som er utarbeidet og som det nå er kommet
mange tilbakemeldinger på. Fremdeles mangler noen
kommunekontakter, men det ble lovet fra kommunene at dette skulle
ordnes opp i.

Under lunsjen gå Næringssjef i Gamvik, Stein-Arild Olaussen, en orientering om
utviklingen innenfor næringslivet i Gamvik kommune

ØFR- Sak 19/21 ORIENTERINGSSAKER

-

420 Kv linjen fra Skaidi til Varangerbotn. Bente Rudberg, Senior prosjektleder,
Statnett
o Orientering om prosjektet.
o Vedlagt presentasjonen

-

Kompetanseforum Arktis. Ole Martin Linaker og Ida Huru
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o Orientering om Kompetanseforum Arktis er et samarbeidsforum for
regional kompetansepolitikk med formål om å bidra til god balanse
mellom tilbud og etterspørsel på kompetanse i arbeidslivet i Troms og
Finnmark gjennom felles mål og koordinert innsats.
o .Presentasjon vedlagt
-

KVU for transportløsninger i Nord-Norge. Prosjektleder Signe Eikenes, fra
Statens Veivesen
o Prosjektleder Signe Eikenes, fra Statens Veivesen, om hvordan politisk
samrådsgruppe arbeider med å få til gode transportløsninger for Nord
Norge.
o Presentasjon vedlagt

-

Praksiskoordinator mellom UiT og kommunene i Øst-Finnmark. Hilja Pedersen
Praksiskoordinatoren til Sør-Varanger Kommune.
o Sør-Varanger Kommune ønsker et samarbeid med de andre
kommunene i Øst-Finnmark for en felles praksiskoordinator.
Praksiskoordinatoren til Sør-Varanger Kommune, Hilja Pedersen
presenterer forslag til en samarbeidsavtale med de andre kommunene.
o Presentasjon vedlagt
Det ble en diskusjon knyttet til om de kommunene som nå har en
samarbeidsavtale om praksisplasser skal dele på å ha en felles
koordinator. Det må i så tilfelle hver kommune melde inn til SVK
som da vil ha ansvar for denne i denne omgang.
Forøvrig ble alle invitert til en dialog møte med UiT den 30
September i Kirkenes.
Det vil bli sendt ut et eget forslag, med budsjett, til kommunene
med forslag til å opprette en felles praksiskoordinator for
kommunene i Øst-Finnmark.

-

Original Film AS. utviklingen av et TV-serie prosjekt med gjenreisningen av
Nord-Troms og Finnmark etter andre verdenskrig som bakteppe. Presentert av
Mona Steffensen, produsent.
o Konsept og manus utvikles i samarbeid med Gisle Normann Melhus og
Kathrine Haugen (Kathrine skrev manus til TV-serien Himmelblå).
Arbeidstittel er 1945.
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Mona Steffensen orienterte om prosjektet og hennes arbeid med å
finne tidsvitner i Øst-Finnmark som kan fortelle om
gjenreisningen. Hun ba om hjelp fra oss til dette. Forsamlingen var
veldig begeistret for prosjektet og ville gjerne gi henne tips.
Det vil sannsynligvis komme spørsmål om økonomisk bidrag til
prosjektet etter hvert fra Original Film AS.

ØFR- Sak 20/21.
Uttalelser fra regionmøtet.
-

Rådet ønsket, etter forslag fra Ronald Wærnes, at administrasjonen laget
et forslag til høringsuttalelse for å støtte pliktkommunene sin høring.
Etter innspill og forslag fra Remi Strand vil det bli utarbeidet en uttalelse
knyttet Norges «naboskaps initiativ».
Rådet ønsket at administrasjonen laget en uttalelse knyttet til mobil
dekningen langs hovedveiene i Øst-Finnmark

ØFR - Sak 21/21
Eventuelt.
Ingen saker
Møteslutt

15:30

Wenche Pedersen
Styreleder

Trond Haukanes
Daglig Leder
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