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9840 Varangerbotn
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E-post: th@ofr.no

Referat fra møte i Øst-Finnmarkrådet nr. 4/2021
Tidspunkt: 16 November 2021
Møtested: Vadsø, Rådhuset.
Start Kl. 10:00
AGENDA
Kl. 10:00
informasjon

VELKOMMEN Åpning av møtet ved styreleder Wenche Pedersen, praktiske

Rådsmøte saker
ØFR-sak 22/21:
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.
Møteinnkalling godkjent uten merknader

ØFR- Sak 23/21:
Godkjenning av referat fra rådsmøte på teams 8 September 2021.
Referat godkjent uten merknader.

ØFR-Sak 24/21:
Kvartals rapport m/regnskap per August 2021.
Godkjent uten merknader.

Informasjon/diskusjons tema
Informasjon om Menon Economics prosjektet i Nord Varanger v/Karl Eirik SchjøttPedersen på videolink. Diskusjon og innspill.

Schjøtt-Pedersen presenterte den foreløpige rapporten og redegjorde også for noen av
forslagene som rapporten inneholdt for å motvirke den dramatiske nedgangen i
folketallet frem mot 2080.
Blant annet forslag om å styrke tiltakssonen, innføring av dobbel barnetrygd,
aktivt å rekruttere innbyggere fra andre EU land etc. Schjøtt-Pedersen
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understreket at rapporten ennå ikke var ferdig. Den ville overleveres til
Ordførerne i Nord-Varanger før Jul i år.
Det ble diskusjon om tema blant rådets medlemmer, og forskjellige innspill ble
gitt. Disse vil Menon ta med seg i det videre arbeide med rapporten.
Det var også stor enighet blant rådets medlemmer at denne rapporten, med
kartlegging og forslag til tiltak, ville være en sak som måtte stå høyt på agendaen
for alle kommunene fremover.
Rådsmøte saker forts.
ØFR-Sak 25/21 Valg:
i henhold til Samarbeidsavtalenes punkt 6 , Politisk organisering av Øst-Finnmarksrådet skal
Representasjonen følger valgperioden. Leder og nestleder velges for to år av gangen
på rådsmøte i november måned.
Leder, Wenche Pedersen og nestleder, Rolf Laupstad, har nå sittet 2 år siden valget i November 2019.
Disse står nå på valg.
Alf Normann Hansen ble valgt som møteleder for denne saken.
Wenche Pedersen og Rolf Laupstad ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder for den
neste 2 års perioden.

ØFR- Sak 26/21:
Aktivitetsplan og budsjett for 2022
Aktivitetsplanen og budsjettet ble vedtatt slik det foreligger fra administrasjonen.

ØFR- Sak 27/21 OPPFØLGING AV PÅGÅENDE PROSJEKTER
A) Bobilprosjekt – Status. Prosjektleder
Prosjektet er i full gang. Ca 150 innkomne svar på spørreundersøkelsen som ble sendt ut til
Caravan og Bobil turister som var innom Finnmark i år. Svarene er under bearbeiding og
analyse. Prosjektleder arbeider nå opp mot alle sine kommunale kontakter for å få de
enkelte kommunene sine prioriteringer.
B) Prosjekt/grønn omstilling/Innkjøp – status.
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Prosjektet er kommet i gang. Første work shop vil være i Vadsø 25 November der
leverandører til kommunene skal delta.
C) Interkommunalt planutvalg – status.
Fylkeskommunen holder på med ansettelse av prosjektleder for Øst-Finnmark.
D) Tilrettelegging av forkurs matematikk for sykepleiere
Kurset var fulltegnet og det er nå snart eksamen for kursdeltagerne. Vi vil i løpet av
Desember få vite hvor mange som har klart kravene og har søkt om opptak til
sykepleierstudiet i Kirkenes.
E) Ungdomsråd – Status.
Forslag til organisering vil bli lagt frem på neste rådsmøte i Februar 2022.

ØFR- Sak 28/21 ORIENTERINGSSAKER
A) ST1 orienterer om deres Grønn ammoniakk prosjekt i Finnmark.’
Vedlagt presentasjon.
B) Informasjon fra Husbanken om nye støtteordninger.
Vedlagt presentasjon.

ØFR- Sak 29/21.

Uttalelser fra regionmøtet
2 Uttalelser ble lagt frem:
-

Uttalelse – Øst-Finnmarkrådet: Oppdelingen av fylket må ikke forsinkes.
Uttalelse – mammografibussen må også være tilgjengelig for kvinner over 69 år.

ØFR - Sak 30/21
Eventuelt.
2 saker under eventuelt:
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o 1.
KVU, Rådet ber administrasjonen ta en ny kontakt opp mot Statens
Veivesen for å kunne komme i inngrep knyttet til den pågående KVU for Nord
Norge.
o 2.
Helse Finnmark skal etableres et strategisk samhandlingsutvalg (SU) som
erstatter Overordnet samarbeidsorgan (OSO). Det bes om at kommunene
oppnevner representanter som følgende:
• Vest Finnmark rådet – oppnevner to representanter
• Øst Finnmark rådet - oppnevner to representanter
• Karasjok/Kautokeino – oppnevner en representant
Rådet spiller inn følgende representanter:
Marit Nordstrand, Vadsø Kommune. Varamedlem, Kommunelege Britt Larsen
Mehmi.
Unni Mari Lindstrøm, helseleder i Gamvik kommune, Varamedlem (uavklart)
Oppsummering og avslutning av møtet ved styreleder

Møteslutt

15:30

Wenche Pedersen
Styreleder

Trond Haukanes
Daglig Leder

