Oppsummering frokostmøte 12.februar
Tid: 0830 – 1000
Sted: Corner kafe`
Antall tilstede: 35


















Kari Lene ønsker velkommen og innleder med foredraget til Bente Larssen som ble
værforhindret til å komme.
Rådmannen overtar med orientering om kommunesammenslåing så langt og hvilke
utredninger som foreligger.
Økonomisjef Børge Grønlund – om føringer til kommunen om inntekter. Slik det ligger an i
dag, ser det ut til at overføringer fra Staten vil være uendret.
Kari Lene Sender ut dokumentene om kommunesammenslåing til deltakerne.
Ronny Andersen, Avinor orienter om Valan lufthavn – ønsker større engasjement fra
næringslivet og politisk hold vedr. kommersielle ruter og bruk av eksisterende FOT ruter.
Honningsvåg lufthavn vil ikke influeres av kommunesammenslåing, men av passasjerantall.
Innspill om at flyruter må korrespondere med annen infrastruktur i fylket.
Vi har behov for flere drosjer i kommunen, bedre tilrettelagt infrastruktur og korrespondanse
mellom de forskjellige aktører.
Spørsmål om regularitet – hva påvirker denne
Fra Politiet, Øystein Mathiesen; vil en mulig storkommune endre Lensmannskontoret eller
endring i stillinger: – mulig for en til stilling, eller samme situasjon som i dag. Mener at
kommunesammenslåing ikke vil påvirke lokalt kontor nevneverdig. Kan med fordel få flere
arbeidsoppgaver som førerkortfornyelse og ID- kontroll.
Nordkapp Regionen Næringshage – Vil ikke bli påvirket av kommunesammenslåing. De
jobber i dag over kommunegrensene. Tildeling av midler påvirkes av krav fra SIVA og
Innovasjon Norge.
Heidi Holmgren; holde diskusjonen på nivå der de forskjellige næringene kan være med å
bidra i prosessen. Fokus på våre fortrinn; reiseliv og fiskeri.
Anne Sivertsen orienterte om nåværende omorganisering i NAV. Det kommer til å bli
endringer i Finnmark – og hvorvidt dette får konsekvenser for Nordkapp vil vi få vite etter
1.april
Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag orienterte om høring som ligger til behandling i
Stortinget som vil påvirke de små kraftverkene negativt. Dette vil medføre et skille mellom
adm. og kraftselskap – og redusert ansatte. For Repvåg Kraft vill dette medføre en







ekstrakostnad på mellom 4-6 millioner. Kraftlaget jobber med fibersamarbeid for å øke
kundemassen.
Lars Helge Jensen orienterte for HHI: ønsker å holde fokus på fordeler med
kommunesammenslåing og aller helst se til store kommuner. Spørsmålet er hvilke
muligheter ligger i sammenslåing. HHI vil ikke nevneverdig merke en eventuell kommunal
adm.redusksjon i kommunen.
Åse Lill Barstad, Visit Nordkapp: Reiseliv ikke vil ikke merke kommunesammenslåing, slik de
jobber i dag. Reiseliv i endring. Stort fokus på masterplanen og gjennomføring av denne.
Fokus på vinterturisme.
Arvid Bye; orienterte om mye turister på vinteren – som er en endring.

Til debatten; Yngve Kristiansen, Elisabeth Hansen, Vegar Juliussen, Ina Helene Olsen, Kjellbjørg
Mathiesen, Raymond Elde.
Konklusjon:
Samfunnet og nasjonen er i stor endring, det er et faktum. Nordkapp som kommune, næringslivet og
andre offentlige aktører må jobbe for å trekke veksler på det som i dag er våre store fortrinn innenfor
kompetanse i offentlige institusjonene, fiskeri og reiseliv.
Posisjonere Nordkapp kommune – og aller helst være i forkant av utviklingen.

Kari Lene Olsen
referent

