
 
 
 
ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK 
 
Landstinget i KS vedtok i 2008 nye vedtekter som innebærer at Fylkesmøtet er KS sitt øverste 
organ i fylket. Fylkesmøtet skal gi retning for Fylkesstyrets arbeid, og Fylkesstyret skal 
rapportere tilbake til Fylkesmøtet. Dette er bakgrunnen for at det til dette Fylkesmøtet legges 
fram årsmelding for 2008. 
 
Det ble avholdt ordinært Fylkesmøte for KS Finnmark 14.-15. november 2007, hvor valg av 
Fylkesstyre ble gjort. I tillegg er bedriftsmedlemmene representert med en representant samt 
at lederen av Rådmannsutvalget i Finnmark møter i Fylkesstyret 
 
ORGANISERING  
 
Fylkesmøtet 
Det høyeste organet i fylket er Fylkesmøtet hvor det deltar valgte utsendinger fra kommunene 
og fylkeskommunen, til sammen 37 delegater. (se vedlegg) 
 
Fylkesstyret 
Fylkesstyrets medlemmer 
Rolf Einar Mortensen, Vardø kommune, leder, AP 
Kristina Hansen, Nordkapp kommune, nestleder, AP 
Frank Ingilæ, Tana kommune, AP 
Klemet Erland Hætta, Kautokeino kommune, Samefolkesparti 
Raymond Robertsen, Hammerfest kommune, Høyre 
Staal Nilsen, Finnmark fylkeskommune, FRP 
Eli Liland, Kvalsund kommune, SP 
Arvid Beldo, ble erstattet av Kjetil Romsdal sommeren 2008, Bedriftsmedlem 
 
I tillegg møter leder av Rådmannsutvalget, Stian Lindgård 
 
Det har i 2008 vært avholt 6 møter i Fylkesstyret KS Finnmark.  
9. januar, Lakselv 
3-4 april, Karasjok 
21. mai, Vadsø 
23.september, telefon møte 
22 oktober, fellesmøte med Fylkestyret KS Troms, Tromsø 
10.desember, Tana 
 
Det har til sammen vært behandla 55 saker på møtene. 
 
I tillegg har Fylkesstyret KS Finnmark hatt ansvaret for Strategikonferansen 2008, konferanse 
om kommuneøkonomiproposisjon samt Høstkonferansen (felles med Troms) 
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Fylkesstyret har dessuten vært representert på Kommunedagene og KS Landsting i Molde. 
 
Fylkesstyret har vedtatt at styremedlemmene fordeler fylkets 19 kommuner mellom seg i en 
strategi for å få bedre kontakt med kommunene forut for styremøtene, og i saker som styret 
ber om at kommunene uttaler seg om.  
 
Kommunene er fordelt på følgende måte mellom styrerepresentantene: 
 
Rolf Einar Mortensen: Vardø og Vadsø 
Staal Nilsen: Sør-Varanger og Gamvik 
Kristina Hansen: Nordkapp, Lebesby og Porsanger 
Frank Ingilæ: Tana, Berlevåg og Båtsfjord 
Klemet Erland Hætta: Kautokeino og Karasjok 
Raymond Robertsen: Hammerfest og Måsøy 
Eli Liland: Kvalsund, Loppa og Hasvik 
Stian Lindgård: Nesseby og Alta 
 
 
Rådmannsutvalget 
Medlemmer: 
Stian Lindgård, leder, Nesseby kommune 
Bjørn-Atle Hansen, Alta 
Bente Larsen, Sør-Varanger 
Geir Nesse, Kvalsund  
Tom Mikalsen, Finnmark fylkeskommune 
 
Fylkesrådmannen er fast medlem i RU og er ikke på valg. Fylkesrådmannen kan stille med 
vararepresentanter fra egen organisasjon. 
 
Rådmannsutvalget har hatt 3 møter og behandlet 24 saker. Det har vært arrangert 2 
rådmannssamlinger i 2008, en som studietur til Murmansk, Russland. 
 
Rådmannsutvalget har vært opptatt av kommunenes rammebetingelser og spesielt endringer i 
inntektssystemet for 2009. Samarbeid med rådmennene i Troms, og etter hvert Nordland har 
også vært fokusert. Utvikling av rådmannsrollen er eksempel på et område som kan være 
grunnlag for samarbeid i Nord. Framdriften og implementering av nye Nav kontor og 
oppfølgingen av reformen ute i kommunene har vært et viktig arbeidsområde for 
Rådmannsutvalget. Spesielt er lederrollen for det lokale Nav-kontoret diskutert og utfordret 
med ledelsen i Nav Finnmark. Det er også besluttet å holde en egen konferanse om bl.a. dette 
i 2009.  
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Administrasjon 
Fylkeskontoret er underlagt regionleder for KS Nord-Norge, Magne Nicolaisen, med kontor i 
Tromsø.  
 
Bemanning fylkeskontoret 
Lill-Ottesen, daglig leder (sluttet 19/12-08) 
Gunhild Ingilæ Haukenes, rådgiver 
Rune Bjørkli, konsulent 
 
 
SENTRALE SAKER FOR FYLKESSTYRET KS FINNMARK 
 
Tilbakemelding på debatthefte - Strategikonferansen 2008 Finnmark 
Fylkesstyret behandlet innspillene til debattheftet 2008 som kom frem på Strategikonferansen 
2008 og gav sine innspill til KS-sentralt. 
 
Nytt kommunalt inntektssystem, Sørheim - utvalgets innstilling. 
Rådmannsutvalget og Fylkesstyret i Finnmark har engasjert seg sterkt i arbeidet med det nye 
kommunale inntektssystemet som ble lagt frem for Stortinget i 2008. Forslaget til 
Sørheimutvalget som ble lagt fram ville fått en dramatisk omfordeling av kommunerammen, 
og ville måtte forringe tjenestetilbudet i utsatte distriktskommuner, hvis det hadde blitt 
vedtatt. Beregninger som ble gjort tilsa at kommunen i Finnmark ville tape om lag 110 
millioner kr til sammen i inntekter. Fylkestyret og RU i Finnmark jobbet aktivt sammen med 
blant andre høyskolen i Finnmark om en alternativ argumentasjonsrekke og 
mobiliseringsstrategi. Resultatet av blant annet denne jobbinga var at Sørheimsutvalget sitt 
forslag ikke ble vedtatt, og at det ikke ble vedtatt noen systemendringer som ville ført til 
svekking av kommunene i Finnmark sine inntekter. 
 
Kommunepropposisjonen 2009 
Fylkesstyret i Finnmark inviterte kommunene i Finnmark til konferanse om 
kommuneproposisjonen 2009 og Regjeringas forslag til nytt inntektssystem i Vadsø 20.mai. 
Sentralt i konferansen var det kommunale inntektssystemet og debatt om muligheter og 
konsekvenser for kommune i Finnmark. 
 
Høstkonferansen 2008 
KS Finnmark hadde også i 2008 felles høstkonferanse med KS- Troms. Konferansen ble i 
2008 avholdt i Tromsø. I tillegg til at Statsbudsjettet 2009 ble diskutert opp mot helse og 
samferdsel, ble Regjeringas Nordområdesatsning og kommunenes rolle i denne debattert. 
Hovedinnleder på Regjeringas nordområdesatsning var Stabssjef ved Statsministerens kontor 
Karl Eirik Schøtt Pedersen. 
 
Rekrutteringsutfordringer for kommunene i Finnmark 
Fylkesstyret har hatt fokus på rekrutteringsutfordringer for kommunen i Finnmark, og har 
kommet med innspill om at problematikken innarbeids i KS sitt arbeid. Som en del av dette 
har rådmannsutvalget i Finnmark besluttet å ha utvikling av arbeidsgiverstrategi som tema på 
sin neste felles samling mellom personalledere og rådmenn.  
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LOSA 
Styret i KS- Finnmark har hatt fokus på viktigheten av desentralisert videregående opplæring. 
Fylkestyret har i denne sammenhengen i brevs form oppfordret Finnmark fylkeskommune til 
å satse mer på LOSA i kommunene i Finnmark. 
 
Retten til fiske i havet utenfor Finnmark  
I samarbeid med regionrådene i fylket arrangerte KS- Finnmark en debattkonferanse i 
forbindelse med høringen på NOU 2008:5 retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Målet med 
konferansen var å engasjere lokalpolitikerne og folk i Finnmark til å gi sin høringsuttalelse til 
utformingen av den fremtidige fiskeripolitikken for Finnmark. Konferansen ble arrangert i 
Alta med 48 deltaker.  
 
Sykestuefinansieringen 
KS Finnmark har en representant i styringsgruppen som skal utarbeide ny 
sykestuefinansiering i Helse Nord. Arbeidet er ikke ferdigstilt og vil videreføres i 2009 
 
Utfordringer i forhold til kommuner med tospråklighet 
KS- Finnmark har satt i gang et prosjekt sammen med kommunene i forvaltingsområdet for 
samisk språklov. Formålet med prosjektet er å gå igjennom kostnadene knyttet til 
tospråklighet i kommunale tjenester. Prosjektet videreføres i 2009 
 
Fremtidig ruteplan for Hurtigruten 
Fylkesstyret i KS- Finnmark gav sammen med Fylkesstyret i KS- Troms en uttalelse om 
fremtidig ruteplan for Hurtigruten med krav om at Regjeringen, også i neste anbudsrunde for 
Hurtigruta, legger dagens seilingsmønster til grunn. 
 
Nasjonal Transport plan 2010 – 2019 (NTP) 
Fylkesstyret i KS- Finnmark har gitt en uttalelse til Nasjonal Transportplan med krav 
om at man øker basisrammene med minimum 25% for region nord slik at planlagte 
investeringer ikke forskyves ut i tid i forhold til eksisterende plan. 
 
Befolkningsnedgangen i kommunene 
Fylkestyret i Finnmark har kontinuerlig fokus på utviklingen i Finnmark, også på den 
negative befolkningsutviklingen. Fylkestyret vil fortsette å hå fokus på dette i 2009 
 
Oppfølging av rapport fra Granskningsutvalget for barnehjemmene i Finnmark 
Fylkestyret i Finnmark har vært opptatte av at man følger opp rapporten fra 
Granskningsutvalget for barnehjemmene i Finnmark på en god måte. Fylkesstyret har bedt 
Rådmannsutvalget i Finnmark om å utrede saken. Arbeidet videreføres til 2009 
 
Møte med Rådet for funksjonshemmede i Finnmark 
Lederen i Fylkestyret har hatt foredrag og møte med Rådet for funksjonshemmede i 
Finnmark. Fokus i møtet var universell utforming. 
 
Møte mellom KS og Fylkesmannen i Finnmark 
KS administrasjonen og fylkesstyrelederen hadde dialogmøte med embetsledelsen hos 
Fylkesmannen 9.juni 2008. Sentralt tema var samarbeidsavtalene mellom KS og staten. 
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IKT samarbeid i kommunene  
Styremedlem i KS- Finnmark Raymond Robertsen har holdt foredrag på et seminar om IKT 
samarbeid arrangert av Vest-Finnmark regionråd  
 
 
Fylkestyret og KS administrasjonen har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen og regionrådene i Finnmark. 
 
 
 
 
 
 
__________            __________         __________      __________ 
Rolf Einar Mortensen Kristina Hansen  Frank Ingilæ  Klemet Erland Hætta 
 
 
 
__________        _________      ___________        ___________ 
Raymond Robertsen  Staal Nilesen  Eli Liland  Kjetil Romsdal 
 
 
____________      _____________ 
Stian Lindgård       Gunhild Ingilæ Haukenes  
        KS Nord-Norge 
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Vedlegg 1: Valgte representanter 2007 – 2011 
 
 
Fylkeskommunen AP 
  Runar Sjåstad 
  Ann-Solveig Sørensen (AP) 
  Kåre Simensen (AP) 
  Ann-Kristin Engstad (AP) 
  Ulf Tore Isaksen (AP) 
  Hanne Nilsen (AP) 
  Høyre 
  Anne Karin Olli (H) 
  SfP og KrF: 
  Svein Iversen 
  V og KP: 
  Klemet Klemetsen 
  FrP: 
  Jarle Andreassen 
  Laila Davidsen 
  SP: 
  Einar Johansen 
  SV: 
  Knut Mortensen 
Alta Geir Ove Bakken (AP) 
  Hilde Søraa (AP) 
  Bjørn Odden (FRP) 
Berlevåg Janne Andreassen (AP) 
Båtsfjord Frank Bakke Jensen 
Gamvik Marius Nilsen (AP) 
Hammerfest Kristine Jørstad Bock (AP) 
  Raymond Robertsen (H) 
Hasvik Eva D. Husby (AP) 
Karasjok Kjell Harald Sæther (AP) 
Kautokeino Klemet Erland Hætta (Samefolkets parti) 
Kvalsund Eli Annie Liland (SP) 
Lebesby Harald Larsen (AP) 
Loppa Jan Erik Jensen (Kystpartiet) 
Måsøy Ingalill Olsen (AP) 
Nesseby Inger Katrine Juuso (Tverrpolitisk Liste) 
Nordkapp Kristina Hansen (AP) 
Porsanger Mona Skanke (AP) 
Sør-Varanger Linda Beate Randal (AP) 
 Cecilie Hansen (SP) 
Tana Frank M. Ingilæ (AP) 
Vadsø Svein dragenes (AP/SV) 
  Robert Gærnæ (H) 
Vardø Rolf Einar Mortensen (AP) 
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Vedlegg 2: Arrangement/kurs/konferanser 2008  
 
Samling Eff.nettverk    18 deltagere 
Samling Eff.nettverk    22 deltagere 
Samling Eff.nettverk    15 deltagere 
Kurs Hovedtariff    42 deltagere 
Kurs Hovedtariff    37 deltagere 
Felles Høstkonferanse Troms/Finnmark 92 deltagere 
Info.etter tariffoppgjøret   50 deltagere 
Kommuneproposisjonen   35 deltagere 
Konfliktberedskap    10 deltagere 
Lansdelskonferanse Nordområde  62 deltagere 
Seminar for personalmedarbeidere  26 deltagere 
Rett til å fiske i havet Finnmark  48 deltagere 
Rådmannskonferanse Finnmark  15 deltagere 
Seminar samfunnsutvikling   40 deltagere 
Skolefaglig samling    14 deltagere 
Strategikonferanse 2008   62 deltagere 
Styringsrett     32 deltagere 
   
 
Avlyst   
Mediekurs   
 
 
 


