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Referat fra møte i Øst-Finnmarådet nr.3/22  
 
Tidspunkt 15 November 2022. 
 
Møtested: Bystyresalen, Vadsø 
  
Start Kl. 09.30  
 
 
Tirsdag 15 November  
 
 
Åpning av møtet ved styreleder Wenche Pedersen, praktiske informasjon og om 
Øst- Finnmarkrådets prioriteringer og arbeid i perioden. 
 

- Orienterte om rådets tur til Nord-Finland og oppfølging av besøket. 
- Orienterte om rådets tur til Brussel og møter man hadde med de forskjellige 

aktørene i Brussel. 
- Orienterte om rådets arbeid opp mot regjeringen knyttet til 420 Kv linja. 

 
ØFR-Sak 16/22:  
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Møteinnkalling og sakslista godkjent uten merknader 
   
ØFR-sak 17/22:  
 
Godkjenning av referat fra rådsmøte 20-21 Juni 2022.  
 
Referat fra rådsmøte 2/ 2022 godkjent uten merknader 
 
 
ØFR-sak 18/22 
 
Økonomirapport  per Oktober 2022 med regnskap 
 
Økonomirapport godkjent uten merknader. 
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ØFR- Sak 19/22  
 
Grønn omstilling. Veien videre. 
 
Vedlegg:  Sluttrapport «Grønn omstilling». 
 
Rådet godkjente sluttrapporten. Rådet ønsket at man gikk videre i dette 
arbeidet og foreslo at man satte ned en arbeidsgruppe bestående av 
representant fra: 
 

- Sør-Varanger Kommune 
- Finnut AS 
- Daglig Leder 

 
Denne gruppen skulle se på hvordan man kunne ta dette arbeidet videre. 
 
 
ØFR – Sak 20/22 
 
Forslag budsjett 2023 med forslag til økning av bemanning av sekretariatet. 
 
Forslaget til budsjett ble diskutert.  
Rådet vedtok budsjett basert på dagens bemanning justert før lønnsvekst 
 
ØFR- Sak 21/22   
 
Aktuelle prosjekter som ØFR arbeider med. 
 
 

A) Prosjekt for innkjøp av Hydrogen kjøretøy. Trond Haukanes 
 
Etter orienteringen ba rådet administrasjonen om å følge opp det videre 
arbeidet for å få til et møte med ENOVA. 
 

B) 420 Kv linje inn til Øst-Finnmark. Rolf Laupstad/Wenche Pedersen. 
 
Rolf og Wenche orientert om det pågående arbeid der man hadde fått til 
møte med Olje og Energi ministeren og hans statssekreter. Det er en klar 
forventnig om at strøm til Øst-Finnmark prioriteres foran elektifisering av 
Melkøya. 
 

C) Prosjekt for styrking av tiltakssonen i Øst-Finnmark. Wenche Pedersen 
 

Arbeidsgruppens arbeid med å fremme tiltak for å styrke tiltakssonen 
hadde vært en suksess. Derfor ønsket rådet at man nå satte i gang igjen 
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dette arbeidet med å se på ytterligere tiltak som kan bidra til å snu 
flyttestrømmen. Administrasjonen fikk fullmakt til å kontakte Menon 
v/Leo Grunfelt til å bistå gruppen i dette arbeidet.  
 

D) KVU Finnmark – Oppfølging. Trond Haukanes 
 
Daglig Leder orienterte om det pågående arbeidet ,og at man nå ville ha 
neste møte i Kirkenes 6 Desember, der alle ordførerne var invitert. Her 
ville også Samferdselsministeren være tilstede. 
 

E) Regionvekstavtale. Marit Mangelssen Vambheim 
 
I forbindelse med krisepakken til Øst-Finnmark hadde man fått tildelt 1 
mill Nok til å opprette en regionvekstavtale. Øst-Finnmarkrådet var nå i 
dialog med TFFK om innholdet i denne avtalen. I avtalen hadde man 
konsentrert seg om det grønne skifte og muligheten for å utnytte 
Hydrogen prosjektet i Berlevåg til å bygge opp en regionvekst avtale. 
Hvilke midler som fulgte med vet man ennå ikke. 
Selve avtaleutkastet er ikke klart. 
 

F) Prosjekt for rekrutering av nye innbyggere (KOM) : Marit M. Vambheim/    
Wenche Pedersen 

 
KOM – Kommunikasjonskampanje for godt omdømme og markedsføring 
av tiltakssonen. 
Som del av krisepakken til Øst-Finnmark hadde man fra TFFK lyst ut 
midler for å arbeide med rekrutering til regione. ØFR ble oppfordret av 
flere kommuner om å søke midler til et slikt prosjekt. ØFR har engasjerte 
Marit M.Vambheim til å lage en søknad for oss til et slikt prosjekt.  
 
Søkaden vedlagt til referatet. 

 
ØFR- Sak 22/22 Orientering om sikkerhetssituasjonen. 
 

- Politimester Ellen Katrine Hætta 
 
Vedlagt presentasjonen til Politimesteren 

 
 
ØFR – Sak 23/22  ORIENTERINGSSAKER.  
 
 

A) Presentasjon av Øst- Finnmark kystutviklingssenter, Kenneth Stålsett, Jan 
Onarheim og Morten Breivik (15 min) 

 



 

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

 

  

 

Vedlagt presentasjon 
 

B) Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret, Mona Halvari  
 
      Vedlagt presentasjon 
 
C) Informasjon om Øst-Finnmark Kunnskapssenter. Kenneth Stålsett  

 
Vedlagt presentasjon 

 
D) Kulturskolerådet i Troms og Finnmark v/leder Pål Johnsen  

 
Vedlagt presentasjon 

 
 
ØFR-Sak 24/22. Uttalelser/høringer 
 

- Uttalelse om rammebetingelsene for melkeproduksjon i Finnmark. 
 

Vedlagt. 
 

- Uttalelse om samiske barnehager. 
 

Vedlagt 
 

- Høring om kongekrabbeforvaltning i 2023. 
 

Vedlagt 
 

- Høring om regjeringens nye mineralstrategi.  
 

Vedlagt 
 
ØFR – Sak 25/22  Eventuelt. 
 
Møteplan 2023 
 
Møte 1.  23 Februar.   Årsmøte med regskap. Kirkenes 
Møte 2.    6 Juni.  Nesseby 
(Ikke møte på ettersommeren pga valgkamp) 
Møte 3.  14 November.  Konstituering av nytt råd. Vadsø 
 
Vedtatt med mulige justeringer. 
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Oppsummering og avslutning av møtet ved styreleder Wenche Pedersen 
 
Møteslutt  15:45 
 
 
 
 
 
Wenche Pedersen      Trond Haukanes 
Styreleder        Daglig Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


