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Seminar om fiskerihavnene 9.1.2018 - invitasjon til å være samarbeidspartner
Innstilling
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg deltar som samarbeidspartner på Vest-Finnmark regionråds
seminar om fiskerihavnene 9.1.2018. Kostnad på kr. 18.500 dekkes av Vesterålen regionråd,
ansvar 33011.

Vedlegg:
Program inkl. middag - Utfordringer og muligheter for fiskerihavnene 9. januar 2018
Til samarbeidspartnere - budsjett og finansieringsplan
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Vest-Finnmark regionråd har invitert Vesterålen regionråd til å være samarbeidspartner for et
seminar om fiskerihavnene i Oslo 9.1.2018.
Fakta i saken
Den 9. januar 2018, kl. 14.00-18.00 arrangerer Vest-Finnmark Regionråd seminaret
«Utfordringer og muligheter i fiskerihavnene - ved en ansvarsoverføring til de nye regionene».
Dette finner sted i Oslo, på Radisson Blu Plaza Hotel (samme sted som "Nord i Sør" finner sted
den 8. januar 2018). Målet med seminaret er å avdekke utfordringer og muligheter som følge av
ansvarsoverføringen for fiskerihavnene, og belyse disse fra en rekke ulike ståsteder.

De som er invitert til deltakelse fra de nasjonale beslutningstakerne er følgende:
·
·
·
·

Politisk og administrativ ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet
Kommunal- og forvaltningskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og
Næringskomiteen på Stortinget
Finnmarks-, Troms- og Nordlandsbenken på Stortinget
Ekspertutvalget, Regionreformen

I tillegg vil deltakerne bestå av innlederne, samt deltakerne fra arrangøren (de 8 kommunene
tilknyttet Vest-Finnmark Regionråd), og deltakere fra ulike samarbeidspartnere.

Vest-Finnmark regionråd ønsker at seminaret i størst mulig grad skal fremstå som et
landsdelsinitiativ, og ønsker derfor samarbeidspartnere fra Nordland. De inviterer Vesterålen
Regionråd med som samarbeidspartner på finansieringssiden på seminaret. For kr 18.500,- får vi
mulighet til å:
·
·
·
·

Delta på seminaret med ønsket antall deltakere
Bli presentert av møtelederne ved oppstart av seminaret
Profilere seg med 1 stk Roll-up i møtelokalet
Anledning til å delta på middagen den 9. januar, kl. 19.30 på Restaurant Vaaghals (dekkes av
samarbeidspartnerne selv)

Vurdering
Tema på seminaret er også aktuelt for Vesterålen, og det en viktig arena der også Vesterålen bør
delta. Sekretariatet foreslår at Vesterålen regionråd dekker andelen for å være samarbeidspartner
på kr 18.500. Øvrige utgifter i forbindelse med reise og opphold dekkes av den enkelte
kommune.

Konklusjon
Kr. 18.500,- dekkes over driftsbudsjettet til Vesterålen regionråd, mens øvrige utgifter ved
ordførernes deltakelse dekkes av hver enkelt kommune.

Program for seminaret

Utfordringer og muligheter for fiskerihavnene
- ved en ansvarsoverføring til de nye regionene
Tid og sted:
Oslo, tirsdag 9. januar 2018, kl. 14.00-18.00 på Radisson Blu Plaza Hotel, møterom New Munch.
Møteledelse:
Vest-Finnmark Regionråd v/regionrådsleder Alf E. Jakobsen og daglig leder Bente O. Husby

Kl. 14.00-14.30

Mingling og registrering

Kl. 14.30-14.40

Velkommen

Vest-Finnmark Regionråd v/regionrådsleder Alf E. Jakobsen og daglig leder Bente O. Husby
Bakgrunnen for seminaret og presentasjon av samarbeidspartnerne.

Kl. 14.40-15.00

Regjeringen har ordet

Fiskeriminister Per Sandberg (eventuelt en av statssekretærene)
Hvorfor Regjeringen mener det er riktig og viktig å overføre ansvaret for fiskerihavnene til regionene.

Kl. 15.00-15.20

Kystdirektoratet og Kystverket har ordet

Kystdirektoratet v/Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik
Kystverket Troms og Finnmark v/Regiondirektør Jan Morten Hansen

Kystverkets ansvar for fiskerihavnene - historisk og frem mot 2020

Kl. 15.20-15.40

Fylkeskommunene har ordet – Hvilke standpunkter har fylkeskommunene tatt, og
hvorfor?

Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører Ragnhild Vassvik, AP
Hvorfor Finnmark ikke ønsker å overta ansvaret for fiskerihavnene!
Troms fylkeskommune v/fylkesrådsleder Willy Ørnebakk, AP
Hva mener vi er de viktigste mulighetene og utfordringene ved å overta ansvaret for fiskerihavnene?

Kl. 15.40-16.10

Mingling, med noe å bite i

Alta – Hammerfest - Hasvik - Kvalsund - Loppa - Måsøy - Nordkapp - Porsanger

Kystkommunene har ordet – Behovene og utfordringene i den videre utviklingen av
fiskerihavnene

Kl. 16.10-16.40
Finnmarkskommunene:
o
o
o

Nordkapp kommune v/ordfører Kristina Hansen, AP (Vest-Finnmark Regionråd)
Lebesby kommune v/ordfører Stine Akselsen, AP (Øst-Finnmark Regionråd)
Hasvik kommune v/ordfører Eva D. Husby, AP (Vest-Finnmark Regionråd)

Tromskommunene:
o

Karlsøy kommune v/ordfører Mona Pedersen, LL (Tromsø-områdets Regionråd)

Nordlandskommuner:
o
o
Kl. 16.40-17.15

Værøy kommune v/ordfører Dagfinn Arntsen, KRF (Lofotrådet)
Andøy kommune v/ordfører Jonni H. Solsvik, H (Vesterålen Regionråd)
Næringslivet har ordet

Lerøy Norway Seafoods v/sourcing manager Ørjan Nergaard
Hvilken innvirkning har standarden på fiskerihavnene på vår drift, og hva er de største utfordringene i fiskerihavnene
vi drifter i?
Finnmark fisk/Norwegian Fish Company v/direktør Jørn-Gunnar Jacobsen og medeier Arne Hjeltnes
Hvordan innvirker planlagt utvikling i fiskerihavnene inn på nyetablerernes beslutning om lokaliseringen av nye
bedrifter?
Sjømat Norge v/direktør industri Sverre Johansen
Hva tenker Sjømat Norge om at ansvaret for fiskerihavnene skal overføres til de nye regionene?

Kl. 17.15-17.30

Noen tanker fra et av Ekspertutvalgets medlemmer

Svein Ludvigsen, tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms
Han er medlem i Ekspertutvalget for Regionreformen, som har1. februar 2018 som frist for innlevering av sine forslag
til regjeringen. Hvilke tanker gjør han seg i forhold til en overføring av ansvaret for fiskerihavnene til de nye
regionene?

Kl. 17.30-18.00

Paneldebatt

Det åpnes for at deltakerne kan stille spørsmål til seminarets innledere.

Kl. 18.00

Avslutning

Kl. 19.30

Middag på Restaurant Vaaghals
(For spesielt inviterte; innlederne, politisk og administrativ ledelse i departementene,
Ekspertutvalget og arrangør m/samarbeidspartnere)
Toastmaster er Arne Hjeltnes

Med forbehold om endringer.
Alta – Hammerfest - Hasvik - Kvalsund - Loppa - Måsøy - Nordkapp - Porsanger

Utfordringer og muligheter for fiskerihavnene
- ved en ansvarsoverføring til de nye regionene
Tid og sted:
Oslo, tirsdag 9. januar 2018, kl. 14.00-18.00 på Radisson Blu Plaza Hotel, møterom Munch.
Møteledelse:
Vest-Finnmark Regionråd v/regionrådsleder Alf E. Jakobsen og daglig leder Bente O. Husby
Arrangør:
Vest-Finnmark Regionråd
Samarbeidspartnere pr 20.12.17:
Finnmark fylkeskommune
Øst-Finnmark Regionråd
Nord-Troms Regionråd

Budsjett (pr 10.12.17):
Leie av møtelokale

kr 25.000,- (deles flatt på antall samarb.partnere)

Kaffe/te, halv dag

kr 9.000,- (kr 60,- pr pers-, 150 stk., deles flatt på
antall samarbeidspartnere)

Dagens bakst som pausebevertning

kr 7.500,- (kr 50,- pr pers, 150 stk., deles flatt på
antall samarb.partnere)

Diverse utgifter for innlederne

kr 25.500,- (deles flatt på samarb.partnerne)

Leie av mic. på seminaret

kr 2.000,- (deles flatt på samarb.partnerne)

Leie av bistand på seminaret

kr 2.000,- (deles flatt på samarb.partnerne)

Middag for inviterte gjester

kr 32.000,- (kr 800,- pr pers, 40 stk., deles flatt på
samarb.partnerne)

Uforutsette kostnader

kr 10.000,- (deles flatt på samarb.partnerne)

Totalt

kr 113.000,- (deles flatt på antall
samarb.partnere)

Samarbeidspartnerne og arrangøren dekker egne kostnader til reise, opphold og
middag utenom ovennevnte.
NB: Vi gjør oppmerksom på at det ikke er beregnet de kostnader som medgår til
planlegging, gjennomføring og etterarbeid på seminaret. Dette er kostnader som VestFinnmark Regionråd står ansvarlig for.

Finansieringsplan:
Vest-Finnmark Regionråd

kr 20.500,-

Øst-Finnmark Regionråd

kr 18.500,-

Nord-Troms Regionråd

kr 18.500,-

Lofotrådet

kr 18.500,-

Vesterålen Regionråd

kr 18.500,-

Finnmark fylkeskommune

kr 18.500,-

Sum totalt

kr 113.000,-

Dersom det fortsatt er ledig kapasitet på seminaret, vil flere potensielle regionråd bli kontaktet.
Da med utgangspunkt i hvilke regionråd de ordførerne som innleder tilhører.
Den totale kostnadsandelen pr samarbeidspartner vil da bli lavere.
Blir det færre samarbeidspartnere enn beregnet, vil Vest-Finnmark Regionråd stå ansvarlig for
manglende delfinansiering.

