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1 Om fylkesplanen

Fylkesplanleggingen er forankret i plan- og bygningsloven § 19-1. Det framgår at 
fylkeskommunen er ansvarlig for å drive løpende planlegging innenfor fylkets geografiske 
område. Fylkesplanen skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være 
retningsgivende for kommunal planlegging og virksomhet jfr pbl. § 19-6. 1. ledd. 

Fylkesutvalget vedtok i april 2004 at ”Fylkesplan for Finnmark 2002-2005” skulle rulleres og en 
ny plan skulle legges fram for fylkestinget til endelig behandling i juni 2005. Det ble også vedtatt
en arbeidsplan (vedlegg 1 i sak nr 34/04). Fylkesplanmelding 2003 som ble behandlet i 
fylkestinget i desember 2003 har fungert som grunnlagsdokument for utarbeidelsen av 
”Fylkesplan for Finnmark 2006-2009”. I tillegg har rulleringen tatt utgangspunkt i all tilgjengelig
informasjon om nye utviklingstrender, nye utviklingsprosjekter og ulike politiske dokumenter. 

Det ble gjennomført en fylkesplankonferanse i Vadsø i august 2004. Alle kommunene i 
Finnmark, Sametinget, regional statsforvaltning og Kommunens Sentralforbund (KS) var 
invitert. Det har også vært avholdt møter blant annet med flere kommuner, Sametinget, Helse 
Finnmark HF, Fylkesmannen i Finnmark, Kystverket og Avinor. Innspill fra konferansen og 
møtene er innarbeidet i planen. 

Fylkesutvalget, Kompetanseutvalget (KU), Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget (KNS) og 
en tverrpolitiske arbeidsgruppe har deltatt i arbeidet. Planen var på høring og offentlig ettersyn i 
tidsrommet januar – april 05. Planen sendes til sentral godkjenning via Miljøverndepartementet 
etter fylkestingets behandling i juni 2005.

Fylkesplanen for Finnmark 2006 – 2009 gir informasjon om viktige politiske saker for hele 
Finnmark, og om innsatsområder og strategier for årene 2006 – 2009. Den videre utviklingen av 
Finnmark avhenger av gode og forutsigbare rammebetingelser fra staten. Fylkesplanen 
inneholder seks politikkområder der aktuelle temaer for kommende planperiode er prioritert: 

 Arealpolitikk 
 Næringspolitikk
 Infrastruktur og kommunikasjonspolitikk 
 Kompetansepolitikk 
 Kulturpolitikk
 Helse- og sosialpolitikk

Fylkesplanen gir tydelig informasjon om hvilke områder aktørene i Finnmark selv skal ta ansvar 
for. Dette er de regionale utviklingsstrategier som både Finnmark fylkeskommune, og ”vi i 
Finnmark” bør prioritere i årene 2006-2009. Flere av strategiene kan verken kommune, regional 
stat, Fylkesmannen, Sametinget eller fylkeskommunen ta ansvar for alene og vi må samarbeide 
og videreutvikle partnerskapsløsninger. Fylkesplanen må forstås som en gjensidig politisk avtale 
mellom de ulike partene i regionen og sentrale myndigheter. Se vedlegg 1 for oppfølging av 
fylkesplanen.
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2 Visjon, utfordringer og gjennomgående 
perspektiver

2.1 Visjon 

”Finnmark – der drømmer blir virkelighet”
 ”Finnmárku – gos niegut ollašuvvet” 

Gjennom samhandling og felles målrettet innsats bygd på humør, raushet og stolthet skal 
drømmene virkeliggjøres. 

2.2 Verdigrunnlag 

”I Finnmark tar vi vare på hverandre, er gjestfrie og viser raushet for alle som kommer hit. Det 
legges til rette for enkeltmenneskets utvikling, opplevelsestrang og trygghet. Vi framstår med 
troverdighet og ærlighet. Små og store samfunn i Finnmark skal inspirere til kreativitet, 
kjærlighet og grenseløs toleranse.

Finnmarksnaturen forvaltes med tanke på både framtidige generasjoner, trivsel og 
fritidsaktiviteter, og videreutvikling av næringslivet. Finnmark framstår som nasjonalt og 
internasjonalt sentrum på områder som mat, energi, opplevelser, kultur og grensesamarbeid.

Vi skal vise omgivelsene at vi tror på Finnmark og framtiden. Gjennom samhandling og felles 
innsats bygd på kreativitet, kjærlighet og grenseløs toleranse skal drømmen virkeliggjøres.

Universell tilgjengelighet skal være førende for all planlegging slik at alle innbyggerne gis 
mulighet til å bruke hele sitt potensiale: fysisk, intellektuelt og skapende.”

2.3 Finnmark i verden

Finnmarks geografiske beliggenhet ved Barentshavet og med Russland og EU-landet Finland 
som nærmeste naboer, plasserer fylket i en særstilling. Forskjellen i levestandard er høy når en 
krysser grensen mellom Norge og Russland. Samarbeid i Barentsregionen, EØS-avtalen og 
utvidelsen av EU har endret viktige rammebetingelser for Finnmark og Norge. 

I mange sammenhenger trekkes Finnmark fram som en utkant. Fylket ligger langt fra Oslo og 
resten av Europa. Til tross for dette ser en stadig tendenser til at Finnmark er i begivenhetens 
sentrum. Fokuseringen på Finnmark er stadig økende. Dette ser vi blant annet i forbindelse med 
flere politikkområder som olje- og gassrelatert virksomhet i Snøhvit-feltet og i Barentshavet, 
arbeid med ny regional fiskeripolitikk, ny satsing på Finnmark som reisemål for turister fra 
Europa om vinteren, og generelt økt interesser for nordområdepolitikk og samarbeid med 
Nordvest Russland.



Finnmark er det geografiske hovedområdet for det samiske urfolk og reindriften. Kvenene har 
fått status som en nasjonal minoritet i Norge1. I Finnmark møtes norsk, samisk, kvensk, finsk og 
russisk kultur. I tillegg har mange samfunn stor representasjon av innvandring fra alle 
verdensdeler. Fylket framstår som en kulturell møteplass.

2.4 Finnmark med ulike utfordringer

Finnmark er Norges største fylke i geografisk utstrekning, men har lavest innbyggertall med sine 
73 031 innbyggere (pr 01.01.2005). Fylkets mest folkerike kommune er Alta med 17 628 
innbyggere, mens Nesseby er minst med 901 innbyggere. De regionale sentrene Alta, Sør-
Varanger, Hammerfest og Vadsø bosetter 42 533 innbyggere, det vil si 58 % av befolkningen i 
Finnmark. Fremdeles er det slik at innvandring fra andre land utgjør en betydelig del av 
befolkningen i Finnmark. Den relativt store utflyttingen fra Finnmark blir til dels demmet opp av
innvandringen.

Finnmark har en gjennomgående yngre befolkning enn landet sett under ett. Mange kommuner 
oppleves som lite attraktive som bosted for yngre kvinner. Kvinner i aldersgruppen 20-39 år 
velger å bosette seg i kommuner som har et godt utdanningstilbud og/eller gode jobbmuligheter. 
Kvinneandelen varierer relativt mye fra kommune til kommune i Finnmark. Alta, Hammerfest, 
Sør-Varanger og Vadsø trekker kvinneandelen oppover, mens de øvrige kommunene ligger 
under gjennomsnittet for Finnmark.

Fylket har 19 kommuner. Konstellasjonene i interkommunalt samarbeid varierer ut fra hva som 
er mest hensiktsmessig. Noen ganger er samarbeidet delt mellom kommunene i øst og vest, mens
andre ganger er det en tredeling mellom øst-, vest- og indre Finnmark. I fylkesplanen deles 
Finnmark inn i følgende interkommunale samarbeidsområder:

 Vest-Finnmark: Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Loppa, Hasvik, Hammerfest og Alta.
 Øst-Finnmark: Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik og Lebesby
 Indre Finnmark: Tana, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Nesseby

De ulike regionene har forskjellige utfordringer i tiden framover, men en felles problemstilling er
knyttet til etterspørsel etter arbeidsplasser. Det ligger klare utfordringer i tilrettelegging for 
yrkesdeltakelse for et økt antall unge, samtidig som en må tilrettelegge for et inkluderende 
arbeidsliv slik at funksjonshemmedes, innvandreres og eldre arbeidstakerers ressurser tas best 
mulig i bruk. 

Vest-Finnmark

Næringsstrukturen i Vest-Finnmark er forskjellig for bykommunene Hammerfest og Alta og for 
kystkommunene. Fiskerinæringen er helt sentral i kystkommunene. Fiske, fiskeindustri og 
oppdrett sto samlet for i underkant av 30 % av sysselsettingen, og i disse kommunene er offentlig
sektor større enn fiskeriene. Fiskeindustrien har slitt i de fleste kystkommunene de siste årene, og
det har vært flere konkurser samtidig som enkelte driver bra. I enkelte av de sjøsamiske bygdene 
i Vest-Finnmark har oppdrett vært en viktig vekstnæring. En positiv utvikling innen 
fiskerinæringen er avgjørende for videre utvikling av kysten i Vest-Finnmark.

1 St.prp. 80 (1997-98) om ratifisering av Europarådets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av 
nasjonale minoriteter. Stortinget samtykket i dette i desember 1998.
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Reiselivssatsingen rundt Nordkapp gjør at næringslivet er noe annerledes enn i de øvrige 
kystkommunene. I noen hektiske sommeruker rekrutteres det betydelig ekstern arbeidskraft. 
Vinterturisme har vært lite utprøvd, men har potensiale.

Alta og Hammerfest har en mer differensiert næringsstruktur enn de andre kommunene, og er 
mindre avhengig av fiskerinæringen. Hammerfest har snudd flere års nedgang i antall sysselsatte 
etter oppstarten av Snøhvit. En stor utfordring i denne kommunen er å tilrettelegge for nye 
boliger og barnehageplasser til folk som ønsker å flytte til kommunen. Videre må en fortsatt 
arbeide med å skape positive ringvirkninger av Snøhvit-utbyggingen for hele regionen. Det er 
knyttet store forventninger til videre virksomhet i Barentshavet. 

Alta skiller seg ut og er en stor vekstkommune. Alta har den høyeste andelen i 
forretningsmessig- og privat tjenesteyting i fylket, og er i tillegg en viktig landbrukskommune. 
Høgskolen i Finnmark gir viktige kompetansearbeidsplasser. Kunnskapsnæringene er små i 
Finnmark, og det som finnes er hovedsakelig lokalisert i Alta i tilknytning til høgskolen og 
forskningsinstitusjonene. Etablering av kunnskapspark i Alta og næringshage i Hammerfest 
bidrar til å befeste og utvikle disse næringene. 

Bykommunene har høyere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for fylket og andelen med bare 
grunnskoleutdanning er lavere. Kystkommunene i vest har fylkets laveste utdanningsnivå. 
Kvinner er i knapt flertall blant de med høyere utdanning, og menn i flertall blant de med 
videregående utdanning. Prognosene tyder imidlertid på at utdanningsadferden for ungdom fra 
kystkommunene ligner stadig mer på resten av fylket.

Øst-Finnmark

Fiskeri er hovednæringen i Øst-Finnmark med unntak av Sør-Varanger og Vadsø. Næringa 
sysselsetter flere enn kommunal sektor. Kommunene i Øst-Finnmark er særdeles sårbare for 
svingninger i ressursbaserte næringer. Statlig tjenesteyting har gjennom hele 1990-tallet vært 
liten. Leveringsmuligheter, tilgang på råstoff, rekruttering og oppdrettskonsesjoner er avgjørende
for utviklingen i Øst-Finnmark.

I Sør-Varanger og Vadsø er den offentlige sektor betydelig. Utviklingen i offentlig sektor er 
viktig for regionen, særlig innenfor forsvaret, helsevesenet og fylkeskommunal forvaltning. 
Offentlig sektor gir viktige kompetansearbeidsplasser og kan være sentral også i etterspørselen 
og utviklingen av private kompetansebedrifter.

Felles for alle kommunene i Øst-Finnmark er en betydelig reduksjon på mellom 11-15 % i totalt 
antall sysselsatte i løpet av 1990-tallet. I samme periode har det vært stor utflytting. 
Arbeidsstyrken er betydelig redusert. For å snu dette må tilflyttingen øke. Særlig i 
kystkommunene er det behov for attraktive arbeidsplasser for kvinner med høyere utdanning.

Utdanningsnivået i kyst-Finnmark drar ned gjennomsnittet for fylket. Her skiller Sør-Varanger 
og Vadsø seg fra de øvrige kommunene i øst. Vadsø har fylkets høyeste utdanningsnivå, med 
høyest andel av befolkningen med høyere utdanning og samtidig lav andel med kun grunnskole. 
I Sør-Varanger ligger også utdanningsnivået over fylkesgjennomsnittet.
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En annen viktig faktor har vært satsingen mot Nordvest-Russland på områdene servicenæringer 
og produksjon for det russiske markedet. Den geografiske nærheten til Russland med stor 
befolkning og store markeder gir muligheter innen flere sektorer.

Indre Finnmark

Indre Finnmark er det samiske kjerneområdet i Norge. De viktigste nasjonale samiske 
institusjonene som blant annet Sametinget, Samisk høgskole og NRK Sámi Radio er lagt til 
denne regionen. Samisk språklov gjelder for disse fem kommunene, og størstedelen av 
befolkningen i forvaltningsområdet for samisk språk kommuniserer på samisk både i private og 
offentlige sammenhenger. Jordbruk og reindrift er viktig for denne delen av Finnmark, mens 
kyst- og fjordfiske har tradisjonelt vært en viktig næringsvei i samiske fjordområder.

Indre Finnmark har gått fra å være et primærnæringsdominert samfunn til å bli et 
tjenestedominert samfunn. Utfordringene for primærnæringene er i særlig grad knyttet til 
endringer i nasjonale og internasjonale rammebetingelser. Det må arbeides for at disse viktige 
samiske næringene ut i fra et urfolkshensyn får særskilte rammebetingelser. Indre Finnmark har 
et stort potensiale knyttet til videreforedling av mat og reiseliv. Turistsesongen er i hovedsak 
knyttet til noen uker om sommeren, men det satses i økende grad på vinterturisme.

Sysselsettingsmessig er offentlig sektor svært viktig i regionen og har økt sin betydning de siste 
15 årene. De viktigste statlige virksomhetene i disse kommunene er forsvaret, den nasjonale 
samiske forvaltningen og andre samiske institusjoner. Mens forsvaret har bygd ned de siste 
årene, har den samiske forvaltningen økt. De mange høyt utdannede kvinner arbeider i liten grad 
i privat sektor. Det er viktig å trekke disse kvinnene sterkere inn i innovasjon og idéskapning. 

Utdanningsnivået i Indre Finnmark har økt betydelig og utdanningstilbudene er bygd ut. Et 
kjennetegn er at forskjellene innad i befolkningen er store. Kvinner i Indre Finnmark er i klart 
flertall blant de som har høyere utdanning, og dette er mest fremtredende i Karasjok og 
Kautokeino.

2.5 Gjennomgående perspektiver

Arbeid – Arbeid – Arbeid

Over en rekke år har antall arbeidsplasser i distriktene blitt redusert, og dette er en utfordring.
Det siste året har Finnmark vært preget av et næringsliv i motgang og en økning i antall 
arbeidsledige. Mange små lokalsamfunn har vært hardt rammet. Viktige hjørnesteinsbedrifter i 
kommuner har ligget nede, og usikkerhet knyttet til arbeid og inntekt har satt sitt preg på disse 
stedene. Andelen arbeidsledige i Finnmark er i dag 6 %, mens resten av landet har 3,3 %. 
Budskapet fra kommunene er at den viktigste jobben framover er å skape arbeidsplasser i fylket 
som helhet. 

Finnmarkskommuner og finnmarkingene har mange kvaliteter som må synliggjøres bedre. 
Naturgitte fortrinn, sentral plassering i et viktig grenseområde og fortrinnene i tiltakssonen må 
markedsføres bedre. Fylket er et kulturhistorisk viktig område og er et internasjonalt pulserende 
samfunn.
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I Finnmark skal vi de neste årene arbeide aktivt på flere områder og arenaer for å få flere 
arbeidsplasser til Finnmark. Dette krever unge etableringsvillige mennesker av begge kjønn.

Urfolk i fokus

Finnmark er et flerkulturelt fylke der samenes urfolksstatus er av en spesiell betydning og det er 
viktig å ivareta urfolksdimensjonen i tråd med sameparagrafen i grunnloven. Den samiske 
kulturen er en ressurs for Finnmark som må utnyttes bedre og integreres i ulike sammenhenger.

Våren 2003 inngikk Sametinget og Finnmark fylkeskommune en omfattende samarbeidsavtale 
der målet er å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv. Formålet med avtalen 
var å formalisere et allerede etablert samarbeid og utvikle nye samarbeidsområder. Intensjonen 
er å skape større forpliktelse til samhandling i begge organisasjonene og styrke det regionale 
utviklingsarbeidet i fylket.
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3 Felles rammebetingelser

Hovedmål: 

Finnmark – der samfunns og næringsutviklingen utvikles videre i positiv retning

Finnmark har behov for stabile rammebetingelser for utvikling av næringsliv og privat og 
offentlig servicetilbud. Fylket har spesielle utfordringer i forhold til blant annet driftskostnader, 
kommunikasjonsløsninger og infrastruktur. I Finnmark er avstandene store, men de fleste 
menneskene bor i sentre eller på småplasser i tilknytning til de større sentrene. Det er lite 
arbeidspendling.

3.1 Finnmark ønsker å bestå som en egen region

Fylkeskommunen er opptatt av å se helhetlig på de utfordringene fylket står overfor, og mener at 
det regionale nivået med sin brede kompetanse og demokratiske forankring er best egnet til å 
samordne, se mulighetene og møte utfordringene i fylket. Det er arbeidet målrettet med utvikling
av nye arbeidsformer i regionale partnerskap med private og offentlige aktører, og med utvikling 
av fylkeskommunens rolle som påvirker i sentrale samfunnsspørsmål. Et viktig demokratiaspekt 
er at innbyggerne i fylket føler nærhet til beslutningstakere.

Statens ressursforvaltning og de ulike virkemidlene er for oppdelte. Effektutvalget2 konkluderte 
våren 2004 med at statlig innsats er best når sektorpolitikkene virker sammen. I tillegg mente 
utvalget at det er nødvendig at det er et ansvarlig felles regionalt organ som kan se de ulike 
politikkområdene i sammenheng fordi flere statlige politikkområder har gunstige 
distriktspolitiske effekter. Vi kan for eks. konstatere at regjeringens samepolitikk har stor 
betydning for regional utvikling i samiske kommuner i Finnmark.

Uheldige effekter av dagens og gårdagens forvaltningspolitikk er blitt mer og mer synlig. 
Fiskerinæringa i Finnmark har vært gjennom en omfattende strukturendring de siste 10 årene. En
økende andel av råstoffet havner utenfor fylket. Råstoffet må leveres til fylkets fiskeindustri og 
gi grunnlag for ulike kvalitetsprodukter. Finnmark blir ofte fremstilt som et ”subsidiefylke” der 
det er minimalt med verdiskaping og store overføringer. Et av målene i prosjektet 
”Fiskeripolitikk med Finnmarksvri” er å få størst mulig verdiskaping i fylket gjennom å sikre 
kyst- og fjordsamfunnene i Finnmark sin rettmessige andel av fiskelandingene.

Delmål 3.1: Å arbeide for at Finnmark skal bestå som egen region med større 
forvaltningsmyndighet

Statens medvirkning - Vi forventer:
 At staten legger til rette for at Finnmark består som eget fylke/region og tilføres 

arbeidsoppgaver som beskrevet av Distriktskommisjon3

 At staten legger til rette for regional forvaltning av fiskeressursene i Finnmark
 At staten fortsatt legger til rette for at ulike sektorpolitikkområder tar distriktspolitiske 

hensyn

2 NOU 2004:2 Effekter og effektivitet – effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål
3 NOU 2004:19 Livskraftige distrikter og regioner
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 At staten videreutvikler Sametingets rolle 
 At staten tar et helhetlig ansvar for oppfølgingen av kvenenes status som nasjonal 

minoritet.

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Finnmark fylkeskommune videreutvikler seg som regional utviklingsaktør gjennom 

rollen som påvirker, utvikler, tjenesteyter og forvalter
 Finnmark fylkeskommune fortsetter å se flere politikkområder i sammenheng
 Finnmark fylkeskommune viderefører og videreutvikler samarbeidet med Sametinget
 Finnmark fylkeskommune viderefører samarbeidsavtalene med de interkommunale 

sammenslutningene

 Vi i Finnmark vil gjennomføre nye forvaltningsforsøk
 Vi i Finnmark legger til rette for at målene i fiskeriprosjektet ”Fiskeripolitikk med 

Finnmarksvri” realiseres
 Vi i Finnmark legger til rette for at Altas rolle som fylkets regionsenter for høyere 

utdanning og forskning videreutvikles
 Vi i Finnmark legger til rette for at samiske senterfunksjoner videreutvikles i Indre 

Finnmark
 Vi i Finnmark skaffer oss mer kunnskap om regionalisert bruttonasjonalprodukt og 

eksportverdien av våre varer og tjenester for å synliggjøre verdiskapingen i større grad
 Vi i Finnmark legger til rette for at kvenske senterfunksjoner etableres i fylket.

3.2 Finnmark kan videreutvikles som etableringssted

Mange yrkesgrupper har siden begynnelsen av 1980-tallet hatt egne rekrutterings- og 
stabiliseringstiltak i Finnmark. I 1990 ble en egen virkemiddelordning etablert gjennom 
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. De viktigste virkemidlene er knyttet til null 
arbeidsgiveravgift, skattelettelser, nedskriving av studielån og ekstra barnetrygd. Stortinget 
behandlet våren 2004 St. meld. nr 8 (2003-2004) Rikt mangfold i nord. Om tiltakssonen om 
Finnmark og Nord-Troms. Konklusjonen er at virkemidlene i tiltakssonen skal videreføres.

I markedsføringssammenheng framstilles Finnmark som en spennende og ressursrik region med 
økonomiske fortrinn. Mulighetene innenfor kultur, reiseliv, fiskeri og havbruk samt olje og gass 
blir trukket fram. Nettsiden www.tiltakssonen.no er opprettet i forbindelse med markedsføringen
av Finnmark og fylkets unike muligheter.

Forsvaret har de siste årene gjennomført en omfattende sentralisering av sine styrker, og redusert
i antall funksjoner. I Finnmark er Hæren/Luftforsvarets styrker blitt sentralisert rundt Porsanger 
og Sør-Varanger. Forsvaret vil i perioden 2005-2008 fortsatt videreføre grenseoppdraget i Sør-
Varanger som en prioritert oppgave. I tillegg skal aktiviteten i Porsanger området med 
Halkevarre Skytefelt, Banak flystasjon og Porsangermoen videreføres, men det er fortsatt 
usikkerhet rundt omfanget av aktiviteten og ressursfilføringen. 
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Delmål 3.2: Å videreutvikle Finnmark som et sted for ny virksomhet og rekruttering av 
arbeidskraft

Statens medvirkning - Vi forventer:
 At staten ved regjeringen har en offensiv oppfølging av St. meld 8 (2003-2004) for å 

sikre at tiltakssonens virkemidler fortsatt skal gjelde i Finnmark og Nord-Troms
 At staten videreutvikler Nord-Norge og tiltakssonen som en arktisk sone innenfor EØS 

avtalen for å sikre null arbeidsgiveravgift og nye typer godkjente ordninger for regional 
statstøtte for årene 2007 – 20134

 At staten sikrer årlige indeksreguleringer av virkemidlene i tiltakssonen
 At staten har en offensiv holdning til desentralisering av offentlige arbeidsplasser til 

Finnmark
 At staten opprettholder og videreutvikler forsvarsaktiviteten i Finnmark i samsvar med 

St.prp. 42 (2003-2004)
 At staten oppretter et statlig investeringsfond (egenkapitalfond) i tiltakssonen. Fondet bør

være på 300 mill. kroner. Fondet skal bidra til å fremme næringsutvikling og sikre at 
verdiskaping knyttes til lokalsamfunn

Regionale utviklingsstrategier, vet at:
 Vi i Finnmark markedsfører regionen som et etableringssted for offentlige og private 

arbeidsplasser
 Vi i Finnmark markedsfører Finnmark som et attraktivt bosted for ungdom
 Vi i Finnmark vil støtte forsvarskommuner i arbeidet med å tilføre nye sivile/militære 

arbeidsplasser.
 Vi i Finnmark skal ha en offensiv oppfølging for å sikre stabile rammebetingelser for 

næringsutvikling i fylket

3.3 Aktivt internasjonalt samarbeid

Finnmark opplever en rekke internasjonale problemstillinger knyttet til ressursutnyttelse, miljø 
og sikkerhetspolitikk. Barentssamarbeidet har siden etableringen i 1993 utviklet seg til å bli basis
for de nordnorske fylkeskommunenes utenrikspolitiske engasjement. Barentssekretariatet er et 
ressurs- og kompetansesenter eid av fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark. 
Fylkeskommunen i Finnmark har i tillegg egne bilaterale samarbeidsavtaler med Murmansk, 
Arkhangelsk og St. Petersburg. 

Finnmark er blitt en del av regionenes Europa gjennom å være et grensefylke mot Lappland, 
gjennom mangeårig deltagelse i Nordkalottsamarbeid, Barentssamarbeid og Interreg-
programmene. Det er blitt mer og mer vanlig å inngå strategiske partnerskap og forpliktende 
prosjektsamarbeid på viktige satsingsområder over landegrensene.5

Nordisk ministerråd vil vitalisere grenseregionsamarbeidet i Norden. Et ledd i dette arbeidet var 
at statsministrene fra Finland og Norge våren 2004 ble enige om hvilke type grensehindringer 
som bør avskaffes mellom Lappland og Nord-Norge (se rapport ”Grenseløst i Nord”, mai 2004).

4 Brev fra KRD til EU kommisjonen 2.7.2004 og NOU 2004:15 Regional statsstøtte og EØS regler. 
Handlingsromsutvalget. August 2004.
5 Sametinget i Norge samarbeider med sametingene i Finland og Sverige i en rekke viktige saker. De aller fleste 
kommuner, Fylkesmannen i Finnmark, Fiskeridirektoratets regionkontor i Finnmark og andre statlige sektoretater, 
Høgskolene i Finnmark, NHO og LO m.fl. har mange internasjonale samarbeidsaktiviteter og oppgaver.

13



Delmål 3.3: Å videreutvikle samarbeidet på Nordkalotten og med Nordvest-Russland

Statens medvirkning - Vi forventer:
 At staten utvikler en tydelig nordområdepolitikk ved at det regionale nivået gis en tydelig

rolle på den utenrikspolitiske arenaen, og at St. meld. nr 30 (2004-2005) Muligheter og 
utfordringer i nord følges opp

 At staten oppretter et Barentsinstitutt i Kirkenes
 At staten fortsatt legger til rette for at Sør-Varanger kommune er et nasjonalt brohode til 

Nordvest-Russland 
 At staten har nødvendig fokus på energiressursene i Barentshavet både på norsk og 

russisk sokkel. Dette påvirker næringsutviklingen i Finnmark og gir viktige 
rammebetingelser for miljøsikkerhet

 At staten legger til rette for det internasjonale atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-
Russland slik at dette også gir ringvirkninger til aktører i Nord-Norge

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Finnmark fylkeskommune kontinuerlig rullerer sine internasjonale strategier
 Finnmark fylkeskommune videreutvikler det bilaterale samarbeidet med Lappland, 

Murmansk, Arkhangelsk og St. Petersburg

 Vi i Finnmark legger den utenrikspolitiske dimensjon til grunn i det løpende arbeidet 
innen næringsutvikling, energi, kultur, miljøspørsmål, helse, utdanning, infrastruktur og 
kommunikasjon

 Vi i Finnmark viderefører og utvikler Barentssamarbeidet og Nordkalottsamarbeidet
 Vi i Finnmark deltar fortsatt i EU’s INTERREG- og Naboskaps- programmer
 Vi i Finnmark overvåker våre interesser sammen med Troms og Nordland gjennom et 

Europakontor for Nord-Norge i Brussel
 Vi i Finnmark deltar aktivt i den norsk-finske grensevassdragskommisjonen, den blandete

norsk-russiske miljøvernkommisjon og ekspertgruppen for undersøkelser av radioaktiv 
forurensning i nordområdene

 Vi i Finnmark følger opp anbefalingene fra ”Grenseløst i Nord” angående 
grensehindringer mellom Finnmark og Lappland

3.4 Rammebetingelser for kommuner og fylkeskommunen 

Bosettingsmønster og næringsliv i Finnmark blir sterkt påvirket av summen av statens politikk. 
Det kommunale inntektssystemet for kommunenes og fylkeskommunens aktivitet er særdeles 
viktig. Inntektssystemet er et viktig virkemiddel for gjennomføring av regjeringens velferds- og 
regionalpolitikk. En ny evaluering av inntekstssystemet er satt i gang (Borgeutvalget). 
Målsettingen er å utvikle et enkelt og rettferdig system.

Et fellestrekk er at Nord-Norge-tilskuddet fram til 2005 har sikret bedre rammevilkår for 
finnmarkskommunene enn i landet for øvrig. Følgelig er vi svært sårbare for endringer i 
tilskuddsordningen. Kommunenes frie inntekter består av disse statlige overføringer og 
kommunenes skatteinntekter. Regjeringen utreder nå om disse tilskuddene sikrer bosetting og 
levedyktige lokalsamfunn, og om denne typen særskilte tilskudd bør inngå i inntektssystemet6.

6 Kommuneøkonomiproposisjon (St.prp.nr 64 (2003-2004) vedlegg 11) viser at kommunene i 
Finnmark vil tape 16 mill kroner fra 2005 i tilbakeføringen av selskapsskatten i inntektssystemet.
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I motsetning til Finnmark er det i sentrale strøk marked for at private aktører kan tilby sine 
tjenester også innenfor velferdstjenester.

Deler av Finnmarks befolkning bor i tettsteder på øyer som ikke har fastlandsforbindelse og som 
dermed er avhengige av ferger og hurtigbåter. Dette er dyrt for det offentlige, men samtidig er 
mange av disse småsamfunnene svært produktive og genererer inntekter. Det bør være en 
premiss at alle innbyggerne skal ha et likt tilbud av basistjenester. Stram offentlig økonomi kan 
likevel gjøre at nærheten og tilgjengeligheten til tilbudene ikke kan være den samme i 
avsidesliggende strøk som i mer sentrale områder.

Delmål 3.4: Å sikre at inntektssystemet fortsatt bidrar til å oppfylle positiv regional 
utvikling og ivaretar distriktspolitiske hensyn

Statens medvirkning - Vi forventer:
 At staten øker forutsigbarheten blant annet gjennom aktivt bruk av langsiktige 

målsettinger i kommuneproposisjonen
 At staten via inntektssystemet sikrer befolkningen i Finnmark gode velferdstilbud på linje

med resten av landet
 At staten sikrer at det fremtidige inntektssystemet kompenserer for ufrivillige kostnader 

som befolkningssammensetting og geografi. Dersom dette ikke skjer forventes det at 
staten setter i gang tiltak for å dempe konsekvensene av sentraliseringen for innbyggerne

 At staten må videreutvikle ordninger og legge til rette for at større deler av overskuddet i 
verdiskapingen tilbakeføres lokalsamfunn. Gjeninnføring av selskapsskatten er ikke en 
god løsning for Finnmark på kort sikt.

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Finnmark fylkeskommune har som mål å tilby tjenester av god kvalitet til fylkets 

innbyggere
 Finnmark fylkeskommune vil måtte effektivisere sin virksomhet og tilpasse sitt 

tjenestetilbud til tilgjengelige økonomiske rammer. Dette for å oppnå balanse mellom 
utgifter og inntekter i årene fremover

 Vi i Finnmark vil arbeide for gode regionale samarbeidsløsninger på tvers av 
kommunegrensene. Dette kan dreie seg om driftsoppgaver, effektivisering, kompetanse 
og næringsutvikling

 Vi i Finnmark vil belyse mer systematisk samfunnsøkonomiske konsekvenser av 
bosettingsvalg

 Vi i Finnmark vil kartlegge særskilte kostnadsfaktorer i Finnmark knyttet til offentlig 
tjenesteproduksjon

3.5 Finnmarkingene vil råde i eget hus

Statens grunn i Finnmark omfatter ca 46.000 km² og forvaltes i dag i medhold av Loven om 
statens umatrikulerte grunn i Finnmark (jordsalgsloven). Finnmarksloven7 ble vedtatt våren 
2005. Det nye organet Finnmarkseiendommen (FE) vil få grunnbokshjemlene overført fra 
Statskog SF. Fylkestinget har i juni 2004 lagt til grunn at Finnmarkseiendommens styre skal 

7 Ot.prp.nr. 53 (2002-2003) Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke 
(Finmarksloven)
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utøve den reelle eierrådigheten over den grunnen og de ressursene som Finnmarkseiendommen 
rår over.

Finnmarkseiendommen vil bli et eget rettssubjekt med de muligheter og begrensninger som dette
innebærer. Utfordringene for FE i denne forbindelse vil ikke nødvendigvis bare være knyttet til 
sammensetningen av styret, administrasjonens lokalisering eller organisering, men også til 
hvordan FE kan opptre som grunneier. Bruks- eller eiendomsrettigheter som 
Finnmarkskommisjonen avdekker plikter Finnmarkseiendommen til å ta stilling til. 

Regimet den nye finnmarksloven åpner for, avviker fra dagens forvaltningssystem etter 
jordsalgsloven. Finnmarkseiendommen, som grunneier, vil få et langt større handlingsrom enn 
det jordsalgsmyndighetene har etter dagens regelverk.

Delmål 3.5: Å sikre at Finnmark forvalter egne naturressurser 

Statens medvirkning – Vi forventer:
 At staten fortsetter en konstruktiv dialog i forbindelse med videre konkretisering av 

Finnmarkslovens forskrifter og bestemmelser
 At staten, ved Statskog SF, i tiden fram til FE blir opprettet ikke gjør vesentlige endringer i 

den etablerte forvaltningspraksis, og forvalter ressurser i et langsiktig økonomisk 
perspektiv

 At staten sikrer en kortest mulig overgangsperiode hvor den nye administrasjonen i FE 
kommer på plass og virksomheten forbereder seg på nytt forvaltningsregime. Stikkord for 
denne perioden er kompetanse, kapasitet og rolleforståelse. Det må i denne fasen sikres 
tilstrekkelig startkapital

 At staten medvirker til at et nytt regime er organisert og oppsatt slik at det har mulighet for 
å oppfylle Finnmarklovens intensjoner om bærekraftig forvaltning og samisk kultur

 
Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Vi i Finnmark vil sikre at Finnmarkseiendommen utvikler en tydelig forvaltningspolitikk 

for de fornybare av naturressursene, grunneiendom og bruken av arealer til næringsformål.
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4 Arealpolitikk

Hovedmål:

 Finnmark – der vi tar vare på miljøet, sikrer en langsiktig og bærekraftig 
arealpolitikk og en fornuftig bruk av naturressurser og kulturarv. 

Finnmarkingene bruker naturen til høsting og i rekreasjonssammenheng. Det har vært et prinsipp
å sikre hele befolkningen god tilgang til utmark og friluftsliv herunder jakt, fiske og 
bærplukking. Det blir ofte satt fokus på konfliktområder knyttet til naturvern, kulturminnevern, 
barmarkskjøring eller overbeiting på vidda. Det er viktig å bevare naturens produktivitet og 
biologiske mangfold, samtidig som vi sikrer forsvarlig bruk av Finnmarksnaturen.

I næringssammenheng er areal- og naturressursene i Finnmark av avgjørende betydning. 
Myndighetene har et særskilt ansvar for at reindriftens arealvern ivaretas i arealplanarbeidet8. 
Nye næringer som olje-/gassvirksomhet og vindkraft har også begynt å prege deler av fylket. 
Vakker natur er noen av de viktigste produktene reiselivsnæringen i Finnmark trenger. Nasjonale
verneprosesser i kystsonen og økt oljetransport utgjør en stor utfordring for Finnmark. 

Retningslinjene i denne fylkesplanen er et virkemiddel for å samordne og styre bruken av arealer 
og naturressurser på tvers av kommunegrenser i Finnmark. Fylkesmannen, Sametinget og 
fylkeskommunen kan benytte seg av fylkesplanens retningslinjer i forbindelse med vurdering av 
planer og enkeltsaker der dette er relevant.

4.1 Vern av naturområder

Finnmark har aktivt fulgt opp St.meld. nr. 62 (1991-92) Landsplan for nasjonalparker og andre 
større verneområder. Eksisterende nasjonalparker i Stabbursdalen og Øvre Pasvik er blitt 
utvidet. I tillegg er Seiland Nasjonalpark og Varangerhalvøya Nasjonalpark under etablering 
innen 2006. Etablering av Goatteluoppal nasjonalpark vil trolig ikke bli vedtatt før 2010, men 
arbeidet begynner i planperioden. Dersom alle skisserte verneplaner blir gjennomført, vil ca. 12-
13% av Finnmarksnaturen være vernet etter naturvernloven, mot 8-9 % i dag. Formålet er bl.a. å 
sikre inngrepsfrie naturområder. All skogbruksaktivitet er utelukket på verneområder som 
naturreservat og nasjonalparker. Totalt er det i Finnmark vernet 133 km2 skog som utgjør 16 % 
av produktiv skog i fylket. 

Nasjonalparker og reservater er ikke den beste måte å verne Finnmark på. Der det likevel 
etableres nasjonalparker og reservater må dette kompenseres til de berørte kommuner særlig 
gjennom etablering av arbeidsplasser. Både Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet
har i flere sammenhenger kommet med sterke signaler om at det må legges til rette for 
næringsmessig bruk av verna områder. Dette arbeidet må følges opp av aktører innen 
arealforvaltning, reiseliv og næringsutvikling. 

Grunnlaget for tradisjonell næringsvirksomhet må sikres. Forvaltningen av rovdyr, rovfugler, 
hval og sel må skje på en slik måte at man beskytter grunnlaget for primærnæringene. Det bør 

8 Jfr. Norges forpliktelser i forhold til ILO-konvensjonen 169. Art. 27 og reindriftsloven sikrer det materielle grunnlaget for reindriften. 
Finnmarksloven kommer bl.a. til å erstatte jordsalgslovens § 2 om reindriftens arealbehov.
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igangsettes en gjennomgang av Bern-konvensjonen sett i sammenheng med ILO-konvensjon nr 
169, og på hvilke måter disse påvirker primærnæringene i Finnmark. 

Delmål 4.1: Å sikre at vernearbeidet ivaretar lokale og regionale interesser samtidig som 
naturens produktivitet og mangfold ivaretas.

Statens medvirkning – vi forventer:
 At staten sikrer god informasjon i verneprosessene
 At staten utarbeider forvaltningsplaner for nasjonalparkene i Finnmark i samarbeid med 

lokale og regionale aktører
 At staten utarbeider forvaltningsplaner for bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn i samarbeid 

med relevante brukergrupper
 At staten gir økonomisk kompensasjon til aktuelle kommuner i forbindelse med verning av 

naturområder

Retningslinjer for naturvern - vi forventer: 
 At kommunene sikrer inngrepsfrie naturområder i arealplaner, og følger dette opp i 

arealforvaltningen. 
 At strandområder langs sjøer, elver og vann sikres mot inngrep. Dette er aktuelt når 

strandområdene er viktige i rekreasjonssammenheng eller har verdier knytta til biologisk 
mangfold

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Vi i Finnmark vil arbeide for å ivareta lokale og regionale interesser i verneplanleggingen
 Vi i Finnmark vil at rovviltforvaltningen tar hensyn til livskvalitet, bosetting og 

næringsutvikling i distriktene, og at nødvendige forebyggende tiltak gjennomføres
 Vi i Finnmark vil utvikle økoturisme basert på våre nasjonalparker og verneområder

4.2 Vern av kulturminner og kulturmiljø

Finnmark er rik på kulturminner, hvor de eldste boplassene er datert til eldre steinalder, dvs. 
eldre enn 4 500 år f.Kr. Automatisk freda kulturminner er kulturminner fra før 1537, samt 
samiske kulturminner eldre enn 100 år. De fleste kulturminnene er boplasspor fra eldre og yngre 
steinalder, og kulturminner knyttet til villreinjakt. Mange av landets mest kjente hustufter finnes 
i Finnmark. I tillegg har vi mange verneverdige bomiljøer og bygninger fra nyere tid. Mange 
museer i Finnmark presenterer kulturminner og er selv etablert i verneverdige bygg.

Kulturminneforvaltningen i Norge er underlagt Miljøverndepartementet (MD). Riksantikvaren, 
fylkeskommunen og Sametinget skal sørge for at det tas hensyn til kulturminner og – miljø i 
kommunene, enten det gjelder kulturminner av nasjonal, regional eller lokal verneverdi.

Delmål 4.2: Å sikre vern av kulturminner, kulturmiljøer og gjenreisingsbebyggelse

Statens medvirkning – vi forventer:
 At staten bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om fredete og verneverdige bygg
 At staten følger opp forvaltningsplanen for ”Verdens kulturarv” - områdene for bergkunst i 

Alta bl a ved å bidra til etablering av et nasjonalt senter. 
 At staten opprettholder økonomiske rammevilkår som sikrer videreutvikling og 

implementering av kulturminnedatabasen Askeladden/ GIS.
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Retningslinjer for kulturminnevern – vi forventer:
 At kommunene gjennom utøvelse av sin planmyndighet ivaretar og synliggjør 

kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Finnmark fylkeskommune forbereder fredningssaker for Riksantikvaren og kan gjøre 

selvstendige vedtak om midlertidig fredning
 Finnmark fylkeskommune og Sametinget samarbeider faglig og praktisk om 

kulturminneforvaltningen9 

 Vi i Finnmark vil øke forståelsen for og bevisstheten omkring fylkets kulturminner og 
kulturmiljø gjennom dialog, partnerskap og lokale strategier

 Vi i Finnmark vil innen 2008 bidra til at det årlige tapet av kulturminner og kulturmiljø 
som følge av fjerning, ødelegging eller forfall ikke overstiger 0.5 %

 Vi i Finnmark bruker eksisterende infrastruktur (skoler, museer, reiselivsbedrifter) for å 
profilere og formidle kunnskap om kulturminner

 Vi i Finnmark ønsker å sikre en god representativitet av hovedtypene av kulturminner og - 
miljøer i Finnmark med vekt på geografisk, sosial, etnisk og tidsmessig variasjon

 Vi i Finnmark vil arbeide for etablering av ett nasjonalt bergkunstsenter i Alta

4.3 Langsiktig bruk av Finnmarks natur og kulturlandskap 

Befolkningen i Finnmark ønsker i stor grad å bygge/ha egen hytte. Lokalisering av hytter langt 
fra vei har ofte medført krav om tilrettelegging for motorisert ferdsel. Kommunene har et stort 
ansvar, som planmyndighet, å tilrettelegge for hyttebygging.

Motorisert ferdsel og bruk av motorkjøretøy til nærings-, høstings- og fritidsformål er et mye 
debattert tema i Finnmark. Dagens nasjonale forskrifter for motorferdsel i utmark gir anledning 
for kommunene i Nord-Troms og Finnmark å fastsette rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring, 
og løypenettet kan i dag legges opp slik at nødvendig behov i samband med reiselivet også 
fanges opp. Den motoriserte ferdselen i naturen er økende, noe dagens omfang av scooterløyper 
og det store salget av firehjulinger (ATV) illustrerer. De offentlige barmarksløypene er 744,9 
km, mens dispensajsjonsløypene er 2437,2 km. Barmarksløypene utgjør totalt 3182,2 km, og 
effektene av kjøringen er et økende problem for Finnmarksnaturen.

Fylket har store mineralforekomster som har vært utnyttet og utnyttes i dag. Gjennom tidligere 
kartlegginger er det påvist mange interessante malm-, mineral- og natursteinsforekomster, som 
kan gi sysselsetting knyttet til bryting/uttak og foredling, spesielt i Indre Finnmark. En uavklart 
rettighetssituasjon har resultert i at mange aktører ennå ikke har ønsket å satse på utvinning. 
Opprettelse av Finmarkseiendommen og en ny minerallov vil være avklarende i planperioden.

Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune var Finnmarks første vindkraftanlegg og kom i drift 
høsten 2002. I tillegg ble det innvilget konsesjon for Gartefjellet i Lebesby kommune i 2003 og 
til Skallhalsen vindpark i Vadsø i 2004. Status for Magerøya vindpark i Nordkapp var ikke 
avklart høsten 2004. Ti vindparker var i tillegg forhåndsmeldt til Norges Vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) medio oktober 2004. Lokalitetene Domen, Bugøynes og Seglkollfjellet 
er foreløpig stilt i bero. Hovedutfordringen i planperioden blir å styrke nettkapasiteten til og fra 
Finnmark, samtidig som en ivaretar viktige verne- og brukerinteresser i planleggingen av nye 

9 Dette er nedfelt i artikkel 9 i samarbeidsavtalen fra 2003 mellom Sametinget og FFK. 
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kraftlinjetraseer og vindparker. Utvelgelse av noen - men få - store utviklingsområder for 
vindkraft kan være et mulig veivalg.

Delmål 4.3: Å arbeide for at befolkningen sikres adgang til friluftsområder og sikre at 
bruken av Finnmarks natur, landskap og kulturarv skjer i et langsiktig perspektiv

Statens medvirkning – vi forventer:
 At staten samarbeider med aktører i Finnmark om kartlegging av barmarkskjøringens 

konsekvenser gjennom et felles prosjekt
 At staten reviderer motorferdselsloven slik at denne er tilpasset problematikken i Finnmark 

for å åpne for en begrenset bruk av dispensasjoner i forbindelse med organisert 
vinterturisme

 At staten bidrar til et arbeid med holdningsendringer i bruk av motorkjøretøy på barmark
 At staten legger til rette for at vindkraftutbygging ikke skal skje uten å ta hensyn til 

eksisterende verne- og brukerinteresser

Retningslinjer for hyttebygging, anleggutbygging og masseuttak - vi forventer:
 At kommunene planmessig legger til rette for å imøtekomme befolkningens ønske om 

hyttebygging. Bygging skal i hovedsak reguleres til hyttefelt, og i størst mulig grad legges 
til eksisterende infrastruktur

 At kommunene stiller krav om at nye reguleringsplaner for hytter inneholder løsninger for 
adkomst, parkering, vanntilførsel, renovasjon og strøm

 At kommunene ivaretar hyttebygging på en slik måte at det kommer minst mulig i konflikt 
med bolig- og næringsformål, samt bevaring av kulturlandskap

 At kommunene ikke tillater omdisponering fra næringshytter til fritidshytter uten at dette 
vurderes i forhold til plansituasjon

 At kommunene sikrer sand- og grusressursene gjennom kommuneplanenes arealdel og 
reguleringsplaner og stiller miljømessige krav til drift og til opprydding og 
landskapstilpasning ved avslutning av masseuttak

 At kommunene ikke dispenserer fra egne arealplaner i forbindelse med vindkraftutbygging,
men stiller krav om detaljplan10

Retningslinjer for motorisert ferdsel – vi forventer:
 At kommunene kan knytte snøscooterløyper over kommunegrensene
 At kommunene i samråd med Fylkesmannen i Finnmark vurderer tiltak for å unngå skader, 

samt reparerer ødelagte kjørespor i barmarksløypene
 At kommunene vurderer restriksjoner for bruk av barmarksløyper, både med hensyn til 

tidsrom og type kjøretøy
 At kommunene kartlegger og kartfester kjørespor/ løyper og viktige høstingsområder

Regionale utviklingsstrategier for bruk av Finnmarksnatur, ved at: 
 Vi i Finnmark tar ansvar for å motvirke spredt bygge- og anleggvirksomhet i utmark
 Vi i Finnmark vil samlokalisere ny utbygging med etablert infrastruktur
 Vi i Finnmark vil strebe etter å finne frem til gode løsninger og helhetsvurderinger når det 

oppstår interessekonflikter i forhold til arealdisponering i forbindelse med utbyggingstiltak
 Vi i Finnmark vil arbeide for at etablering av nye vindparker skal skje i områder med lavest

mulig konfliktnivå og i dialog med lokale og regionale interesser
 Vi i Finnmark vil utarbeide egne retningslinjer for hyttebygging i Finnmark

10 Regulerings- eller bebyggelsesplan 
etter plan- og bygningsloven.
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 Vi i Finnmark utviser strengere holdninger til dispensasjonspraksis til kjøring på barmark 
enn på snødekt mark

 Vi i Finnmark samarbeider om å utvikle en restriktiv holdning til motorisert 
barmarkskjøring

 Vi i Finnmark vil samarbeide om bruken av arealdatabaser slik at alle beslutninger tuftes på
et best mulig grunnlag

 Vi i Finnmark vil stille krav til både letevirksomhet og eventuell utvinning av malmer og 
mineraler

 Vi i Finnmark gir alle mineralsaker en konkret vurdering og vil sikre en dialog mellom 
Finnmarkseiendommen og aktuelle interessenter

4.4 Reindriftens arealbehov

Naturgitte og historiske forhold i Finnmark gjør at fylket har landets største reindriftsarealer. 
Inngrep og forstyrrelser innenfor beiteområder truer reindriftsnæringens arealgrunnlag. Dette 
gjør at det er behov for å styrke vernet av reindriftens arealer. Reindrifta er svært viktig for 
samisk kultur og samfunnsliv. Kommunene i Finnmark har et særlig ansvar for at reindriftens 
arealvern ivaretas i arealplansammenheng. Det er blitt fastsatt et øvre reintall i Vest-Finnmark, 
men det går sent med reduksjonen av reintallet. Alle distrikter i Finnmark har utarbeidet 
distriktsplaner. Disse gir nyttig informasjon for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Delmål 4.4: Å sikre ressurser og arealer for reindriftsnæringen

Statens medvirkning – vi forventer: 
 At staten i samråd med reindriftens organer definerer og effektuerer fastsatte og nye 

hensiktsmessige øvre reintall i Finnmark og bidrar til å balansere dette med beitegrunnlaget
 At staten er med på å sikre stabil kapasitet for slakting og behandling av slakteavfall i 

Finnmark
 At staten i planperioden har gjennomført arbeidet med verdiklassifisering av reindriftens 

arealer og bidrar til å gjøre arbeidet kjent i kommunene
 At staten legger til rette for en videre forskning om beiteressurser og om bruken av 

forskningsresultater i den praktiske forvaltningen
 At staten jevnlig informerer om reindriftens arealbruk, arealkategorier og arealbehov

Retningslinjer for reindriftens arealvern – vi forventer:
 At alle reinbeitedistriktene kvalitetsikrer sine distriktsplaner slik at de gir riktig og relevant 

informasjon
 At distriktsplanene gjøres kjent og brukes bl.a. aktivt som et virkemiddel for å redusere 

kjøringen på barmark i Finnmark
 At kommunene utvikler sin arealforvaltning i samarbeid og dialog med reindriftsnæringa

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Vi i Finnmark vil videreutvikle gode kommunikasjonskanaler mellom de ulike aktørene for å

ta vare reindriftens interesser i all planarbeid
 Vi i Finnmark vil sikre reindriften tilstrekkelige arealer og tilgjengelige beiter året rundt
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 Vi i Finnmark vil ta del i verdiklassifiseringen av reindriftens arealer og synliggjøre de 
samlede reinbeitearealer som gjøres retningsgivende for all planarbeid

4.5 Jord- og skogbrukets arealbehov

I Finnmark er en relativt liten andel av arealet dyrkbart. Husdyrtall og antall gårdsdrift er halvert 
siden 1990, men vi ser liten nedgang i jordbruksareal i drift. Mange gårdbrukere velger å utvide 
drifta for å skaffe et bedre inntektsgrunnlag. I områder nær tettstedene oppleves et press på 
jordbruksarealene, spesielt i forhold til boligbebyggelse. Nedlegging av jordbruksaktiviteten i 
deler av Finnmark har medført at deler av fylkets natur- og kulturlandskap preges av gjengroing 
fordi arealene ikke lenger blir beitet eller høstet. Dette medfører en reduksjon av landskapets 
verdi, med tanke på næring, rekreasjon og estetikk.

Skogbruket i Finnmark har tradisjonelt vært knyttet til furuskogsområdene i kommunene Sør-
Varanger, Karasjok, Porsanger og Alta. I dag er det lite hogstmoden skog, men desto større 
arealer med ungskog og tynningsskog. Tynning vil være et viktig tiltak for å skape økt verdi på 
den gjenstående skogen. Lauvskogen i Finnmark består for det meste av bjørkeskog og dekker 
om lag ¼ av fylket. Uttaket er vesentlig mindre enn tilveksten. Det er altså et potensial for økt 
hogstuttak, særlig til vedproduksjon.

Delmål 4.5: Å sikre en areal- og ressursforvaltning som ivaretar jord- og skogbrukets 
behov, og som sikrer bosetting, sysselsetning og trivsel i distriktene 

Statens medvirkning – vi forventer:
 At staten sikrer gode rammebetingelser for jord- og skogbruket, slik at det er mulig å 

bevare mangfold og bærekraftig landbruk i hele fylket
 At staten tilrettelegger for videreutvikling av både nye og tradisjonelle 

næringskombinasjoner i landbruket
 At staten legger til rette for at landbruksutøvere kan kjøpe tilleggsarealer også til 

skogbruksformål. 

Retningslinjer – vi forventer:
 At kommunene sikrer nødvendig arealgrunnlag for jord- og skogbruk ved aktiv oppfølging 

av egne arealplaner

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Vi i Finnmark vil bidra til å minimalisere interessemotsetningene mellom landbruket og 

andre interesser
 Vi i Finnmark vil legge til rette for toleranse og aksept i forhold til husdyr på beite i 

innmark og utmark
 Vi i Finnmark skal bidra til å opprettholde kulturlandskapet
 Vi i Finnmark vil arbeide for en planmessig utnytting av skogressursene innenfor rammene 

av naturens produksjonsevne og hensyn til lokalklima, miljø og andre interesser som 
friluftsliv og rekreasjon

4.6 Stedsutvikling
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Stedsutvikling bør fortsatt vies oppmerksomhet på grunn av økt konsentrasjon av folk i større 
sentra og at innbyggerne ønsker flere urbane verdier i tettstedene. Det er en utfordring å bevare 
og modernisere tettsteder i Finnmark slik at de framstår som funksjonelle, estetiske og attraktive 
for befolkningen. Næringslivets behov for arealer må dekkes, men like viktig er det å tilby 
kvaliteter som tilfredsstiller behov hos ulike aldersgrupper og kjønn. Fysisk opprusting av 
tettsteder innebærer en utstrakt planlegging og involverer både offentlige og private aktører.

Delmål 4.6: Å videreutvikle gode bosteder med helhetlig og estetisk gode fysiske miljøer 

Retningslinjer for stedsutvikling – vi forventer:
  At kommunene gjennom planprosesser tar hensyn til universell utforming
  At kommunene sikrer og videreutvikler lekeområder og nærfriluftsområder i arealplaner
  At kommunene ved tettstedsplanlegging og stedsutvikling utarbeider stedsanalyser
  At kommunene gjennom en aktiv dialog med lokalsamfunn og fylkeskommune ivaretar 

gjenreisningsstilen som en del av de moderne tettstedene
  At kommunene forsøker å unngå etableringer og utbygginger som truer tydelig 

senterstruktur og som øker avstander i forhold til daglige gjøremål

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Vi i Finnmark ønsker å ta vare på gjenreisningsstilen som en del av de moderne tettstedene 

for å bevare dets historie og identitet
 Vi i Finnmark vil å ta vare på det spesielle ved tettstedene slik at hvert sted får beholde sitt 

eget visuelle særpreg
 Vi i Finnmark vil sikre alle brukergrupper tilgang til og bruk av nærfriluftsområder

4.7 Helhetlig fiskeri- og kystsoneforvaltning

Ressursene i Barentshavet er grunnleggende for bosettingen langs kysten samtidig som havet er 
sårbart for overbeskatning og miljøpåvirkning. Forvaltningen av disse ressursene er derfor 
avgjørende for den samlede verdiskapingen i fylket. Finnmark er kommet langt i 
kystsoneplanlegging som avklarer potensielle konflikter og tilrettelegger for bruk av sjøarealer 
bl.a. for fiske og oppdrett. Som en følge av St.meld. nr.43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona, er 
det opprettet et rådgivende utvalg som har foreslått vern av flere kystsoneområder. Denne nye 
marine verneplanen foreslår at deler av Tanafjorden, Indre Porsangerfjorden og Lopphavet 
vernes i Finnmark. Vern er knyttet bl.a. til forskning, langtidsovervåking og reketrålfritak. 
Endelig avgjørelse tas i 2007.

Delmål 4.7: Å sikre ressurser og sjøarealer for vekst i fiskeri- og havbruksnæringen i 
Finnmark

Statens medvirkning - vi forventer:
 At staten legger en bærekraftig ressursforvaltning til grunn for fiskeressursene
 At staten koordinerer og videreutvikler eksisterende offentlig overvåkning av havmiljø til å 

tilfredsstille dagens og fremtidige behov
 At staten snarest bidrar til å ferdigstille utredningen av de økologiske konsekvensene av 

kongekrabben og dens videre utbredelse
 At staten legger til rette for utvikling av havbruksnæringen basert på lokale og regionale 

særtrekk, deriblant utvikling av oppdrett på nye arter

23



 At staten forvalter hval og sel på en slik måte at man beskytter grunnlaget for 
fiskerinæringen 

 At staten sikrer at Tanavassdraget snarest overføres fra staten til en lokal rettighetsbasert 
forvaltning 

 At staten følger opp ansvar i henhold til samenes og andre finnmarkingers rettigheter til 
marineressurser, og at dette utredes og sikres i lov

Retningslinjer for fiskeri og kystsoneforvaltning - vi forventer:
 At kommunene tilrettelegger for bruk av sjøarealer gjennom rullering og videreutvikling av

kystsone- /arealplanleggingen

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Vi i Finnmark vil øke kunnskapen om kystsonen og vil gjør denne kunnskapen tilgjengelig 

for brukere (GIS)
 Vi i Finnmark vil utvikle felles strategier for utvikling av havbruk og maritime miljøer

4.8 Beredskap mot akutt oljeforurensning i Barentshavet

Trafikken av oljetankere langs kysten utgjør den største miljørisikoen i Barentshavet. Trafikken 
av tankfartøy med russisk olje forventes å øke betydelig i årene som kommer dersom bygging av
en oljerørledning i Nordvest Russland blir realisert. Petroleumsaktivitet på norsk sokkel vil også 
bidra til økt risiko. Det antas imidlertid at sannsynligheten for større utilsiktede oljeutslipp ved 
produksjon og drift av norsk offshore virksomhet er relativ lav11.

Beredskapen mot akutt oljeforurensning i Norge er delt mellom den private industrien, den 
enkelte kommune og statlige myndigheter. Operatørselskapene har organisert sin beredskap 
gjennom NOFO. I Finnmark har NOFO en beredskapsbase i Hammerfest. Kommunene er 
organisert gjennom interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Fiskeri- og 
kystdepartementet har tillagt Kystverket det operative ansvaret for forebyggende tiltak og 
beredskap mot akutt oljeforurensning.

En ny utfordring i Finnmark er omlasting av olje fra Nordvest Russland i norske farvann fra 
mindre skip til oljetankere, og Bøkfjorden i Kirkenes er et aktuelt område. St.meld.14 (2004-
2005) ”På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap” er tydelig på at oljeomlastning 
forutsetter tilstedeværelse av privat slepebåtkapasitet. Kystverket avgjør tillatelse for omlastning.

Delmål 4.8 Å ha de beste forebyggende tiltak og beredskap mot oljeforurensning

Statens medvirkning – vi forventer:
 At staten sikrer en god koordinering og samordning av beredskapen mellom de ulike 

aktører som er involvert ved akutt oljeforurensning
 At staten, i samarbeid med russiske myndigheter, etablere et gjensidig meldings- og 

informasjonssystem for oljetransport i Barentshavet
 At staten sikrer tilstrekkelig permanent slepebåtkapasitet knyttet til utviklinga av 

skipstrafikken
 At staten sikrer en raskest mulig oppstart av sentralen i Vardø, som skal overvåke all 

skipstrafikk i Nord-Norge

11 Konsekvensutredning for helårig petroleumsaktivitet: 2003, Olje- og energidepartementet, Konsekvensutredning 
for Skipstrafikk: 2004, Kystdirektoratet, Konsekvensutredning for ytre miljø: 2004, Norsk polarinstitutt.
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 At staten arbeider for å styrke oljeverndepoter i Finnmark ved sikring av tilstrekkelig 
oljevernutstyr med høy kvalitet.

 At staten bidrar til at utdanning og opplæringstilbud innen sikkerhet og beredskap skjer i 
Finnmark. Sikkerhetssenteret i Honningsvåg må styrkes gjennom en etablering av 
kompetansesenter for oljevern i Honningsvåg

 At staten bidrar med tilstrekkelige ressurser for å sikre god kvalitet og oppdatering av 
planer for nødhavner som tar høyde for utviklinga i trafikkbildet

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Vi i Finnmark skal bidra til at informasjon, varsling og beredskap ved akutt forurensning 

fungerer på en god og effektiv måte
 Vi i Finnmark skal videreutvikle og styrke samarbeidet med Nordvest Russland for å bidra 

til en samlet sikkerhet og beredskapsinnsats
 Vi i Finnmark utvikler spisskompetanse på havmiljø og forurensing i arktiske farvann ved å

satse på en samordning og videreutvikling av de lokal/nasjonale ressurser som allerede 
finnes i Nordkapp

4.9 Atomtrusselbildet i Finnmark 

Utfordringene knyttet til sikring av kjernefysiske installasjoner12 og håndtering av brukt 
kjernebrensel og radioaktiv avfall i Nordvest-Russland/Kolahalvøya er omfattende. Den norske 
bistanden til atomsikkerhet og atomopprydding i Nordvest Russland er betydelig og er det mest 
omfattende enkeltområde innenfor miljøsamarbeid med Russland. 

Spredning til Finnmark ved et eventuell atomuhell på Kolahalvøya kan medføre store helse- og 
miljømessige konsekvenser i fylket. Myndighetenes ansvar for håndtering av atomberedskap 
ivaretas av Kriseutvalget ved atomulykker. Statens Strålevern er fagmyndighet på området 
strålevern og atomsikkerhet og har fått delegert ansvar for all måling av radioaktivitet og 
varsling av atomuhell. Overvåkningen på radioaktivitet i luft i Finnmark anses tilfredsstillende.

Delmål 4.9: Å ha en godt utbygd atomberedskap i Nordområdene

Statens medvirkning - vi forventer:
 At staten i samarbeid med Russland og andre land styrker atomsikkerhet, beredskap mot 

atomforurensning og videreutvikler pålitelige informasjons-, overvåkings- og 
varslingssystemer i Barentsregionen

 At staten bidrar til økt forskning på radioaktiv forurensning og dens miljøpåvirkning
 At staten fortsatt bidrar aktivt og setter i gang tiltak for å utvikle teknologiske/økonomiske 

løsninger som muliggjør håndtering av atomavfallsproblematikken, særlig i Andrejava-
bukta

Regionale utviklingsstrategier:
 Vi i Finnmark følger opp bilaterale avtaler mellom Murmansk og Finnmark med 

nødvendige øvelser
 Vi i Finnmark vil følge opp og bidra til å opprettholde fokus på atomsikkerhet i 

Nordområdet
 Vi i Finnmark vil i samarbeid med den norske stat og russiske myndigheter være med å 

legge til rette for utvikling av teknologiske løsninger på atomavfallsproblematikken på Kola

12 Kola kjernekraftverk, åtte atomisbrytere og et stort antall atomdrevne ubåter i den russiske Nordflåten. 
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5 Næringspolitikk 

Hovedmål:

Finnmark – der næringslivet er framtidsrettet og konkurransedyktig med økt 
verdiskaping og sysselsetting basert på fylkets fortrinn og muligheter
 
Sentrale nasjonale mål er verdiskaping, stabile rammevilkår, satsing på regioner og sentre med 
vekstpotensiale. Et arbeidsmål er å desentralisere mer ansvar og flere oppgaver til regionalt og 
lokalt nivå13. 

En offensiv næringspolitikk for Finnmark må ha i seg kompetanse, kapital, FoU og 
markedsretting for å øke innovasjonstakten i bedriftene og bedriftsmiljøene i fylket. Finnmark 
må ha lønnsomme og robuste bedrifter som forholder seg profesjonelt til det globale markedet og
utnytter våre naturmessige fortrinn. Det er nødvendig å få til en balanse mellom lønnsomhet og 
sysselsetting.

5.1 Innovasjon og læringsmiljøer

Finnmark har en stor andel små- og bittesmå bedrifter. Det gir fleksibilitet, men også sårbarhet 
for kompetanse, spesialisering, omstilling osv. En stor andel av bedriftene innenfor 
servicesektoren/tjenesteyting, bygg- og anlegg og småindustri er basert på hjemmemarkedet. I 
Innovasjon Norge Finnmark har nyskaping vært prioritert de siste årene. Et kritisk punkt er 
mangel på privat kapital. Det offentlige er ofte sentral i finansieringen av prosjekter.

Innenfor fiskeri og havbruk, reiseliv og bergverk er bedriftene i Finnmark svært 
konkurranseutsatte og har behov for prosesser som frambringer nye produkter, nye 
produksjonsprosesser, nye markeder og nye måter å organisere virksomheten på.

I Finnmark er det viktig å knytte sammen næringslivet, utdanningsinstitusjoner, 
studieorganisasjoner, kunnskapsmiljøer og investeringsmiljøer for å oppnå lokale og regionale 
læringsmiljø. Et felles formål for offentlige og private er å skape konkurransedyktige bedrifter 
og sterke nærings- og utviklingsklynger ved samarbeid, erfaringsutveksling og 
kunnskapsutvikling.

Delmål 5.1: Å øke innovasjons- og fornyelsestakten i bedriftene ved kompetanseheving og 
nettverksbygging

Statens medvirkning - vi forventer: 
 At staten stiller såkornfond og kapitalfond til rådighet for næringslivet
 At statlig satsing på innovasjonsutvikling intensiveres
 At de regionale utviklingsmidlene innen ansvarsreformen økes for å gi større regionalt 

handlingsrom innenfor den smale distriktspolitikken

Regionale utviklingsstrategier:
13 St. prp. Nr 1 (2004-2005) Forslag til statsbudsjett for 2005.
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 Vi i Finnmark vil stimulere til økt satsing på systematisk kompetanseutvikling i bedriftene 
basert på forretningsmessig tenkning

 Vi i Finnmark vil at Innovasjon Norge bruker minst 50% av de distriktspolitiske 
virkemidlene til prosjekter innen nyskaping og innovasjon i næringslivet

 Vi i Finnmark vil sette i gang nye typer nyskapningsprogrammer og gi en systematisk 
oppfølging av nyskapingsprosjekter med avklarte ansvarsområder

 Vi i Finnmark vil lage et godt kompetansemessig støtteapparat for unge gründere og 
entreprenører

 Vi i Finnmark vil videreutvikle felles arenaer og samarbeid mellom bedrifter, 
utdanningsinstitusjoner og høykompetansemiljøer

 Vi i Finnmark vil bidra aktivt i videreutvikling av næringshager/kunnskapsparker/andre 
relevante læringsmiljø som ledd i kompetanse- og nettverksbygging

 Vi i Finnmark vil videreutvikle samarbeidet mellom det offentlige virkemiddelapparatet og 
lokale, regionale og nasjonale kapital- og investeringsmiljøer

 Vi i Finnmark vil følge opp og videreutvikle samarbeidet med tredje sektors 
voksenopplæring

5.2 Matfylket Finnmark 

Primærnæringene reguleres av staten, og fylkene har liten mulighet til å utforme egen politikk på
disse områdene. Nasjonale beslutninger bestemmer utviklingen av viktige næringer i Finnmark. I
flere sammenhenger har Finnmark tatt til ordet for å få en sterkere regional styring med 
naturressursene. Størst fokus har vært på fiskeressursene.

Finnmark er i første rekke matprodusent – noe som bekreftes av at 14-16 % av alle sysselsatte i 
fylket jobber i primærnæringene og næringsmiddelindustrien14. Marin sektor med fangst, 
fiskeforedling og havbruk er dominerende, men jordbruk, reindrift, meieri og slakteri er viktig i 
mange finnmarkskommuner. Det produseres også mat fra andre lokale råvarer som blant annet 
kongekrabbe, vilt, innlandsfisk, bær og urter. I tiden framover er det viktig å videreutvikle 
Finnmark som matprodusent slik at markedet både innenlands og utenlands utvides.

Marin sektor er en svært viktig eksportnæring i Finnmark. Det er opparbeidet betydelig 
kompetanse i næringen, ressursene er nære og lett tilgjengelige. Nye ressurser (kongekrabbe) er 
kommet til samtidig som en tar i bruk kjente ressurser (skjell og kråkeboller). Oppdrettsnæringa 
hadde tidligere en klar distriktsprofil15. I dag blir driftsenhetene større og sentraliseres i ei tid der 
næringen generelt sliter. Konsekvensene er at små kystsamfunn utarmes ytterligere. Marin sektor
må synliggjøre budskapet om at vi har verdens beste og reneste sjømat. 

Jordbruk er en viktig distriktsnæring i Finnmark. Jordbruket bidrar til bosetting, sysselsetting og 
trivsel i bygdene, samt vedlikehold av kulturlandskapet. I tråd med resten av landet går 
utviklingen av Finnmarksjordbruket mot færre og større bruk. Nedgang i antall gårdsbruk kan 
forklares ved bl.a. salg av melkekvoter, store investeringsbehov, tap av sau til rovdyr, sviktende 
lønnsomhet i deler av næringa og lav rekruttering. Klimatiske og geografiske forhold legger 
betydelige begrensninger på valg av driftsformer i jordbruket i Finnmark.

14 65 % av Finnmarks industri er næringsmiddelindustri, og fiskeindustrien utgjør en betydelig del. 
15 Lov om oppdrett av 1985, § 1 fastslår at oppdrettsnæringa skal …være en lønnsom og livskraftig distriktsnæring.
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Reindrift er en tradisjonsrik samisk næring. Tilgangen på slaktedyr er avhengig av 
kalvetilgangen og tap av dyr. En stor utfordring framover er markedsføring av reinkjøtt slik at 
produktene blir bedre kjent i regionen, landet for øvrig og Europa. 

Delmål 5.2: Å videreutvikle matfylket Finnmark til å bli en lønnsom og etterspurt 
matprodusent for regionale, nasjonale og internasjonale markeder

Statens medvirkning i fiskerinæring:
 At staten bidrar til at konsesjonsvilkår, herunder leveringsforpliktelser, oppfylles for å 

sikre en stabil råstofftilgang til fiskeindustrien
 At staten sørger for rekrutteringskvoter innen fiskeriene
 At staten ikke aksepterer praktisering av omsettelige fiskekvoter
 At staten gjeninnfører avgiftsfrie oppdrettskonsesjoner, og at konsesjonene gis til 

kommuner med godkjente kystsoneplaner
 At staten sørger for at konsesjoner for oppdrett som er lokalisert til Finnmark ikke flyttes 

ut av fylket gjennom tiltakssonen, og at den såkalte flytteforskriften endres for å ivareta 
distriktsprofilen i oppdrettsnæringen

 At staten stimulerer fiskeflåten til å levere ferskt råstoff
 At staten endrer kvoteåret for å bidra til at råstoffet blir bedre fordelt over hele året
 At staten hindrer overfiske i Barentshavet ved at staten, i samarbeid med Russland, 

styrker kontrollen i Barentshavet og vurderer å forby omlasting av fisk i åpen sjø.

Statens medvirkning i landbruksnæring:
 At staten bidrar til å sikre driftsgrunnlaget for jordbruket i Finnmark ved å gi rom for 

regionalt tilpassede løsninger og nye produksjonsformer
 At staten sikrer fleksible rammevilkår for småskala matproduksjon
 At staten ikke øker dagens konsesjonsgrenser for svin
 At staten etablerer egne rekrutteringskvoter for melk i Finnmark utenom regulær 

kvotefordeling
 At staten aktiviserer og omsetter sovende melkekvoter innad i Finnmark for å styrke 

eksisterende næringsmiddelproduksjon
 At staten tilrettelegger for en regional forvaltning av kvoteordningen for melk 
 At staten ivaretar sine plikter og sikrer at fylket har forsvarlig veterinærdekning til enhver

tid

Regionale utviklingsstrategier ved at: 
 Vi i Finnmark skal satse på økt videreforedling av fylkets eget råstoff 
 Vi i Finnmark vil satse på kvalitetsprodukter med arktisk merkeprofil
 Vi i Finnmark skal styrke kompetansetilbudet som bidrar til nyskaping, økt verdiskaping 

innen spesialisert matproduksjon og bedre markedskunnskap
 Vi i Finnmark vil sørge for helårige, stabile leveranser av matprodukter fra Finnmark 
 Vi i Finnmark vil arbeide med omstilling og utvikling for en lønnsom primærproduksjon
 Vi i Finnmark skal legge til rette for samarbeid på langs og tvers i verdikjedene for å øke 

konkurransekraften
 Vi i Finnmark vil stimulere til levendelagring av fisk i merder for å jevne ut 

råstofftilførselen over året
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5.3 Energifylket Finnmark

Petroleumsmulighetene i Barentshavet har ført til økt interesse for nordområdene. Stortingets 
langsiktige utviklingsbane baseres på at 25% av verdens uutnyttede petroleumsressurser ligger i 
de arktiske områder, og mesteparten av dette i Barentshavet, Karahavet og Nordvest-Russland. 
Områdene nord og øst for Finnmark fremstår som et av de aller viktigste områder for å sikre 
stabile enerigforsyninger til EU og USA.

Snøhvit representerer Norges første gassutvinning i Barentshavet og Europas første storskala 
produksjon av LNG. Oppstart av produksjon fra Snøhvitfeltet er planlagt å komme i gang i løpet 
av 2006, og prosjektets levetid er beregnet til 25 år. Næringspotensialet er todelt: 
Næringsvirksomhet basert på direkte utnyttelse av naturgass og kjølevann i Hammerfest, og 
næringsvirksomhet basert på småskaladistribusjon av LNG.

Det knyttes store forventninger til olje- og gassfunn i områdene utenfor Øst-Finnmark. Samtidig 
øker den internasjonale interessen for petroleumsressursene i Barentshavet, noe som har medført 
at delelinjeforhandlingene med Russland muligens kan avsluttes i rimelig nær fremtid. Ved 
letevirksomhet og utvinning skal det brukes høyeste teknologiske standard som sikrer miljøet i 
Barentshavet. Fylkeskommunen vil i samarbeid med aktuelle aktører være med å legge til rette 
for at norsk teknologi blir tatt i bruk ved utvinning av olje og gass i Barentshavet.

Fylkeskommunen ser store muligheter for utbygging av vindkraft i Finnmark, og 
fylkeskommunen vil arbeide for lokalt eierskap og oppbygging av lokal kompetanse. Dette gir 
muligheter for å styrke kraftproduksjonen. Vindkraft vil gi kommunene økte inntekter. 
Nettkapasiteten er en sentral utfordring. Fylkestinget vil be Stortinget pålegge Statsnett videre 
bygging av kraftoverføringslinje fra Balsfjord til Øst-Finnmark gjennom en trinnvis utbygging 
med forbindelse til nabolandene i øst. 

Delmål 5.3: Å utvikle Barentshavet til å bli et av de framtidige tyngdepunktene i norsk 
olje- og gassindustri med Finnmark som hovednedslagsfelt for ny, lønnsom 
petroleumsvirksomhet

Statens medvirkning - vi forventer:
 At staten gir forutsigbare rammebetingelser for petroleumsutviklingen som gjør at 

nasjonale, regionale og lokale aktører kan arbeide langsiktig og foreta nødvendige 
investeringer

 At staten legger til rette for en hensiktsmessig transportinfrastruktur for distribusjon av 
el-kraft fra fornybare kilder

 At staten bidrar til å realisere Norges første gasskraftverk med CO2 –håndtering i 
Hammerfest

Regionale utviklingsstrategier, vet at:
 Vi i Finnmark vil sikre de næringsmessige ringvirkninger av Snøhvit 
 Vi i Finnmark skal være et foregangsfylke for utvikling av nye former for integrerte 

næringsprosjekter basert på energi
 Vi i Finnmark vil at petroleumsutviklingen i Barentshavet skal bli starten på en nærings- 

og kompetansemessig utvikling i fylket som gir ny økonomisk og befolkningsmessig 
vekst

 Vi i Finnmark vil at det settes i gang utbygging av ”fase 2” på Melkøya og den vestlige 
infrastrukturen
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 Vi vil sikre at Finnmark skal bli et attraktiv etableringssted for nasjonale og 
internasjonale aktører

 Vi i Finnmark vil sikre nødvendig infrastruktur og kommunikasjonsløsninger som følge 
av igangsatt og framtidig petroleumsvirksomhet

 Vi i Finnmark vil utvikle fylkets rolle som port, arena og samarbeidspartner for 
petroleumsvirksomheten i Nordvest-Russland

 Vi i Finnmark vil legge til rette for næringsutvikling basert på vind-, bølge- og 
tidevannsenergi

 Vi i Finnmark vil legge ril rette for utbygging av linjenett mellom Finnmark og Russland

5.4 Grensefylket Finnmark 

Finnmarks geografiske beliggenhet med Russland og Finland som nærmeste naboer gir fylket en 
særstilling. Fylkets næringsliv eksporterer i hovedsak sine varer til internasjonale markeder og er
følsom overfor utenrikspolitiske hendelser. Samarbeid mellom regioner på tvers av 
landegrensene er viktige elementer i distrikts- og regionalpolitikken. Alt samarbeid med 
Russland og Finland skal skje med gjensidighet, og det er viktig å se den russiske, finske og 
norske kompetansen i sammenheng for å oppnå resultater.

Næringssamarbeidet mellom Nordvest-Russland og Finnmark har utviklet seg gradvis framover 
siden reformene på russisk side på begynnelsen av 90-tallet. Russisk økonomi har de siste fire år 
hatt en sterk økonomisk vekst og bedriftene har bedre forutsigbarhet. Bedrifter i Finnmark har de
siste ti årene opparbeidet god kompetanse på samarbeid med russiske selskaper og myndigheter. 
Nettverkt og alliansepartnere er bygd opp. Viktige samarbeidsområder er petroleum, fiskeri, 
havbruk, tjenesteyting og infrastruktur. 

Delmål 5.4: Å utvikle næringslivets engasjement mot Nordvest-Russland

Statens medvirkning - vi forventer:
 At staten legger til rette for næringssamarbeid med Nordvest-Russland gjennom stabile 

rammebetingelser gjennom blant annet effektiv visumbehandling, grensepasseringer og 
tollsamarbeid

 At staten legger forholdene til rette for at små- og mellomstore bedrifter kan samarbeide 
med aktører i Nordvest-Russland

 At staten bidrar til å styrke all infrastruktur og kommunikasjonstilbud øst-vest i 
nordområdene

 At staten løser utfordringen vedrørende ”omstridt område” med Russland hva angår 
forhold som framtidig olje- og gassleting

 At staten gjenåpner konsulatet i Arkhangelsk
 At staten legger til rette for døgnåpne grensestasjoner mot Russland og Finland med 

døgnåpen næringsmiddelkontroll

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Vi i Finnmark vil arbeide systematisk med utvikling av kunnskap, informasjon og 

kunnskapsspredning om virksomhet knyttet til Nordvest-Russland og tiltak som hever 
kompetansen innen internasjonalisering i fylket

 Vi i Finnmark vil bygge opp kunnskap i næringslivet om eksportmarkedene, 
internasjonal markedsføring og internasjonale rammebetingelser
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 Vi i Finnmark vil utvikle industri- og markedssamarbeid med Moskva, St. Petersburg, 
Murmansk og Arkhangelsk

 Vi i Finnmark vil utvikle kystfiske på russisk side, og samarbeide om forskning og 
oppdrett av krabbe i begge land gjennom prosjekt i Barentsregionen

 Vi i Finnmark vil informere om muligheter og fremgangsmåter for SMB´ere som ønsker 
å etablere virksomhet i Russland

 Vi i Finnmark vil legge forholdene til rette for at finnmarksbedriftene skal være 
konkurransedyktige på markedene inn mot Nordvest-Russland

 Vi i Finnmark vil aktivt bruke mulighetene innen Interreg og Naboskapsprogrammene

5.5 Opplevelsesfylket Finnmark

Det totale reiselivsproduktet i Finnmark består i hovedsak av natur- og kulturbaserte opplevelser 
og attraksjoner, overnatting og servering, transport, aktiviteter og informasjon. 
Natur- og kulturbaserte opplevelser er kjerneproduktet som vil være viktig satsing også i 
framtiden. Aktivitetsbedriftene i fylket har hatt en positiv utvikling de siste årene.

Finnmark kan i dag tilby sommer- og vinteropplevelser av høy kvalitet over hele fylket. 
Eksempler er den samiske temaparken Sápmi i Karasjok, Nordkapp, Alta Friluftspark, og 
Grenselandsmuseet i Kirkenes. Serveringsbedriftene i fylket har også hatt et jevnt fokus på 
utvikling og kvalitetsheving de siste årene ved å basere seg på lokale råvarer og tradisjoner. En 
del av hotellene på de mindre stedene i fylket sliter med å omstille seg hva markedet etterspør.

Oppslutningen rundt felles markedsføring av fylket er god. Satsingen på ett felles utviklings- og 
markedsføringsselskap for Finnmark er riktig. Finnmark Reiseliv AS eies av Finnmark 
fylkeskommune, destinasjonsselskapene og noen kommuner.

Delmål 5.5: Å styrke og utvikle Finnmark som reisemål gjennom aktiv produktutvikling og
markedsføring

Statens medvirkning - vi forventer:
 At staten gir forutsigbare rammebetingelser for reiselivsutviklinga som gjør at nasjonale, 

regionale og lokale aktører kan arbeide langsiktig og foreta nødvendige investeringer
 At staten tar et aktivt grep for å utvikle vinterturisme i Finnmark
 At staten tar et aktivt grep i markedsføringa av Nordkapp som nasjonalt reisemål, og at 

Honningsvåg havn utvikles for å ta imot alle moderne cruisefartøy
 At staten mer direkte ivaretar infrastrukturdelen ifm store attraksjonsutbygginger
 At staten legger Center of Expertice innen reiseliv til Finnmark
 At staten sikrer at Hurtigruta skal trafikkere mellom Bergen og Kirkenes

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Vi i Finnmark vil legge til rette for utvikling av et reiselivstilbud bygd på en levende 

samiske kultur, kystkultur og flere lokale tradisjoner
 Vi i Finnmark vil vektlegge Finnmark som attraktivt helårig reisemål i vår nasjonale og 

internasjonale markedsføring
 Vi i Finnmark vil bygge kompetanse og drive reisemålsutvikling i fylket. I dette inngår 

også utvikling, kompetanseheving og markedsføring innen cruisetrafikken
 Vi i Finnmark vil samarbeide om produktutvikling med finsk og russisk reiselivsnæring
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 Vi i Finnmark vil sette inn ressurser for å utvikle en god reiselivsmessig infrastruktur 
som grunnlag for en langsiktig markedsorientert utvikling av reiselivsnæringen i fylket

 Vi i Finnmark vil gjøre Finnmark som reisemål tilgjengelig gjennom å bidra til opplæring
og implementering av IKT- løsninger for reiselivsnæringen med utgangspunkt i bruk av 
bredbånd

 Vi i Finnmark vil i større grad utnytte lokal mat i reiselivssammenheng
 Vi i Finnmark vil ivareta likestillingsperspektivet når vi jobber på tvers av grensene

5.6 Kulturnæring

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt en offensiv satsing på ”Finnmark som kulturfylke” i 
desember 2003. Målet er å skape 500 nye kulturarbeidsplasser i Finnmark innen 2014.

Strategiene for å utvikle kulturarbeidsplasser i Finnmark må være bygd på Finnmarks 
særegenheter og fortrinn. Kulturnæringa i Finnmark er liten, og har et lite hjemmemarked og 
store avstander. Det offentlige som en viktig katalysator for utvikling av kulturnæringa vil derfor
være viktig i Finnmark. Vi har et langsiktig arbeid foran oss hvor både kunstnere, 
kulturarbeidere og andre aktører skal kunne skape seg et levebrød av virksomheten sin.

Kunst, kultur og opplevelser blir stadig mer et ettertraktet grunnlag for utvikling av nye 
kulturarbeidsplasser i Finnmark. Det er derfor viktig å starte i det eksisterende miljø, festivaler, 
aktiviteter og i den kulturnæringa som allerede finnes i fylket. Vi vil sette fokus på hvordan 
reiselivsnæringen kan bidra til videreutvikling og salg av lokale kulturopplevelser.

Delmål 5.6: Å arbeide for etablering av 500 nye kulturarbeidsplasser i Finnmark innen 
2014

Statens medvirkning - vi forventer at:
 At staten utvikler og oppretter målrettede virkemiddelordninger for 

kulturnæringssatsinger

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Finnmark fylkeskommune fortsetter sin offensive satsing på kultur som næring og vil 

arbeide for utvikling av nettverk og eksterne partnerskap for å skape kreative 
samarbeidsmiljøer

 Vi i Finnmark videreutvikler finansieringsordninger rettet mot kultur som næring
 Vi i Finnmark vil arbeide videre med markedsorientering av kulturlivet og informasjon 

om ringvirkninger av kultursatsing
 Vi i Finnmark vil utvikle produkter med god kvalitet
 Vi i Finnmark vil ha økt fokus på design som grunnlag for næring 
 Vi i Finnmark vil arbeide for å utvikle produkter og næringer bygd på materielle og 

kulturelle ressurser innenfor den samiske kulturen
 Vi i Finnmark vil stimulere de enkelte kommuner til å fokusere på kulturnæring
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6 Infrastruktur og kommunikasjonspolitikk

Hovedmål: 

Finnmark – der næringsliv og befolkning har et transport- og 
kommunikasjonstilbud med forutsigbarhet og sikker framkommelighet

Sikring av en god infrastruktur er i stor grad et offentlig ansvar, og er av stor betydning for at 
næringslivet skal ha stabile rammevilkår for sin virksomhet. 

I Nasjonal transportplan 2006-2015 er den tildelte økonomiske planleggingsrammen for 
vegnettet i Finnmark lav i forhold til de utfordringene og behovene som må løses. Dette gir seg 
særlig utslag for perioden 2010-2015 der den økonomiske rammen til øvrige riksveger reduseres 
dramatisk. Innenfor rammen til stamvegnettet vil arbeidet med å utbedre E6 vest for Alta ikke 
kunne ferdigstilles innen planperioden. Dagens hurtigrutemønster blir videreført. Regjeringen 
har i NTP 2006-2015 kommet til at dagens eksisterende havnestruktur skal beholdes, men deles 
inn i to nivå; nasjonale havner og øvrige havner.

6.1 Kan vi sikre kollektivtrafikken?

Rutebildriften i Finnmark blir utført av Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS (FFR AS). 
FFK inngikk i 2003 en 5-årig avtale med FFR AS om tilskudd og effektivisering av 
kollektivtrafikken. Alle hurtigbåtruter og de fleste fergeruter utføres av FFR AS og har stor 
betydning for øyer og vegløse samfunn i Finnmark. En viktig utfordring framover er 
kollektivtrafikk i byer og tettsteder, samt etablering av en god rutestruktur for sjøferdsel i Vest-
Finnmark.

Delmål 6.1: Å redusere avstandsulempene i distriktene ved et godt kollektivtilbud og gode 
veier

Statens medvirkning – vi forventer:
 At statens ansvarsområder innen kollektivtrafikk (kjøp av flyrutetjenester, riksvegferger 

og hurtigruta) ivaretas i samsvar med fylkesplanens målsetting

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Finnmark fylkeskommune vil, i samarbeid med transportutøvere og brukerne, 

tilrettelegge for et rasjonelt og effektivt transportsystem
 Finnmark fylkeskommune vil i utarbeidelsen av en samferdselsplan ta stilling til 

rutestruktur og kontraktsformer for kjøp av kollektive rutetilbud

 Vi i Finnmark vil arbeide for et godt kollektivtilbud i tettstedene for å fremme trivsel og 
redusere privat bilbruk, parkeringsproblemer, støy- og luftforurensing

 Vi i Finnmark vil arbeide for å etablere og opprettholde et godt rutetilbud for sjøferdsel i 
distriktene
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6.2 Fremtidig luftfart

I Finnmark, med punktbosetting og lange avstander, er fly i mange tilfeller eneste reelle 
reisemåte. Trafikkutviklingen på både de regionale flyplassene og stamruteflyplassene er i 
hovedsak positiv, men med betydelige variasjoner. Flytransporten i Finnmark blir utført av 
Widerøe Flyveselskap AS, Norwegian og SAS Braathens. Det regionale flyrutenettet har 
sammen med strekningen Tromsø-Lakselv v.v. vært lagt ut på anbud flere ganger, senest i 2003 
med tre års kontraktsperioder.

Rammevilkår og opprettholdelse av et godt flyrutetilbud i fylket er et statlig ansvar. 
Minimumstilbud og prisnivå fastsettes gjennom kriterier i anbudsinnbydelsen og delfinansieres 
av Samferdselsdepartementet. I den videre utviklingen av Barentsregionen er det viktig å få 
reetablert flyrutetilbudet mellom Finnmark og Nordvest-Russland samt vurdere muligheter for 
øvrige flyruter i Barentsregionen. 

Delmål 6.2: Å sikre et godt flyrutetilbud og gode rammevilkår for luftfarten i Finnmark

Statens medvirkning – vi forventer:
 At Staten bevilger nødvendige midler til å opprettholde og videreutvikle dagens 

flyrutetilbud, og til særlig å senke prisene på kortbanenettet og ved overganger mellom 
kortbane- og stamrutenettet

 At staten, gjennom Avinor AS, iverksetter nødvendige rammebetingelser for å 
opprettholde og oppgradere dagens flyplasser på en tilfredsstillende måte, herunder at 
nytt terminalbygg ved Kirkenes lufthavn fullføres tidlig i 2006 og at utbyggingen av nytt 
terminalbygg ved Alta lufthavn påbegynnes i 2006

 At staten bidrar til snarlig løsning for Hammerfest lufthavn.
 At staten opprettholder sitt kjøp av flyrutetjenester på sekundærrutenettet på trafikksvake 

flyplasser slik at reisende får et sikkert, effektivt og forutsigbart kommunikasjonstilbud. 
 At staten sikrer Avinor gode rammevilkår og kryssubsidiering mellom lønnsomme og 

ikke lønnsomme ruter

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Finnmark fylkeskommune vil arbeide for et bedre flyrutetilbud og lavere flybillettpriser 

og vil være en aktiv og kreativ part når staten fastsetter rammevilkår for luftfarten i 
Finnmark og landet for øvrig

 Vi i Finnmark vil arbeide for økt charterflytrafikk til Finnmark. I dette arbeidet bør 
kommunene samarbeide med reiselivsaktører og flyselskaper

 Vi i Finnmark vil arbeide for flyforbindelser internt i Barentsregionen

6.3 Hvordan sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet?

Næringstransporten er en avgjørende faktor for å få til verdiskaping og økonomisk utvikling i 
fylket. For å få en effektiv utbygging av de større vegprosjektene, er det nødvendig med en 
økning i de økonomiske rammene. Deler av vegnettet i Finnmark er i ferd med å smuldre opp. 
Alderen på vegdekkene er i dag blant landets høyeste. Hvis ikke vegkapitalen vedlikeholdes, kan
dette få konsekvenser for fylkets næringsliv da akseltrykket på vegene må settes ned. I Finnmark
brukes en større andel av de samlede midlene til vegvedlikehold på vinteren sammenlignet med 

34



resten av landet. Med dagens overføringer betyr dette at fylkets vegvedlikehold i sommerhalvåret
blir skadelidende.

Det internasjonale aspektet i transportsektoren er av stor betydning for næringslivet og må følges
opp fra sentralt nivå. 

Innsatsen innen trafikksikkerhet i Finnmark blir rettet mot barn, ungdom og kommunalt 
trafikksikkerhetsarbeid. Arbeidet vektlegger holdningsskapende og forebyggende arbeid.

Delmål 6.3: Å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på vegnettet hele året

Statens medvirkning –vi forventer:
 At staten setter i gang utbedringen av E6 fra Storsandnes til Alta i 2006 og at 

bevilgningene er tilstrekkelig for rasjonell anleggsdrift
 At staten fullfører arbeidet med utbedringene av riksvei 888 Nordkynvegen og riksvei 

889 Havøysundvegen i løpet av perioden 2006-2009
 At staten bevilger tilstrekkelige midler til utbedringer av øvrige riksveger herunder 

rassikringsprosjekter og oppgradering av tunneler, samt at riksvei 94 Skaidi – 
Hammerfest oppgraderes til stamvei ved tilføring av tilstrekkelige midler og med rask 
gjennomføring

 At staten øker den økonomiske rammen for øvrige riksveger og stamveger i fylket 
vesentlig for perioden 2010-1015 slik at nødvendige utbedringsprosjekter kan 
gjennomføres

 At staten bidrar til å utrede en jernbaneforbindelse til Russland

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Finnmark fylkeskommune vil at trafikksikkerhetsarbeidet skal rettes mot barn, ungdom 

og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Holdningsskapende arbeid skal vektlegges, men 
også fysiske tiltak skal øke trafikksikkerheten i Finnmark

 Finnmark fylkeskommune vil arbeide for at planlagte rassikringstiltak blir gjennomført 
raskere enn det dagens økonomiske rammer gir rom for

 Vi i Finnmark vil i arbeidet med en samferdselsplan for Finnmark dokumentere behovet 
for opprettholdelse av vegkapitalen og arbeide for at det settes av tilstrekkelige midler til 
vinter- og sommervedlikehold av både fylkesveger, stamveger og øvrige riksveger

6.4 Store utfordringer for havner 

Flåtestrukturen har endret seg de siste årene. Den havgående fiskeflåten er blitt større og krever 
større dybde enn tidligere. I de havnene som både er trafikk- og fiskerihavner vil tiltak for å 
bedre forholdene for en av havnefunksjonene ha positiv effekt også for havnens andre 
funksjoner. I de senere år har uvær forårsaket store skader på moloanlegg i fylket. Utbedring av 
slike skader fører til at planlagte utbygginger av moloer og mudringer utsettes.

Det er kommunene og næringslivet som i hovedsak eier og har ansvaret for infrastrukturen i 
havnene. Fylkeskommunen kan gi anbefalinger til sentrale myndigheter i forbindelse med 
finansiering av utbygginger. I tillegg disponerer fylkeskommunen midler som kan nyttes til 
utbygging av kommunal infrastruktur i havner, for eksempel næringsareal og kaier.
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For fiskerihavnene vil det viktigste være at dybdeforhold og skjerming har en standard som 
tilfredsstiller dagens og framtidas behov. Havnene må ikke være en begrensende faktor i forhold 
til å betjene fiskerinæringa. Viktige nye store havnesatsinger i Finnmark har blant annet vært 
mudring i Vadsø. Nye store satsninger i planperioden vil være Havøysund og Båtsfjord. Det må 
sikres en utbyggingstakt av sjø- og havn som følger annen utbygging av infrastruktur. 

Delmål 6.4: Å ha havner med en standard som tilfredsstiller dagens og framtidas behov.

Statens medvirkning – vi forventer:
 At statens bevilgninger til havneformål økes

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Finnmark fylkeskommune, i samarbeid med Fiskeridirektoratet region Finnmark, 

Kystverket og kommunene utarbeider en plan for tiltak i havnene i forbindelse med 
samferdselsplan for Finnmark

6.5 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Finnmark fylkeskommune har som mål å påskynde utbyggingen av et digitalt transportnett i 
Finnmark. Markedsgrunnlaget er lite, og det er derfor vanskelig å bygge et konkurrerende nett til
Telenors radiolinjebaserte nett. Telenor har i dag en monopolstilling i Finnmark. Finnmark har et
godt utviklet aksessnett tatt i betraktning de begrensningene som i dag ligger i transportnettet. 
Kraftlagene i fylket er opptatt av å styrke aksessnettet i sine kundeområder, og er også villige til 
å bidra i felles prosjekt for å styrke transportnettet til Finnmark og internt i fylket. 

Finnmark fylkeskommune har etablert et eget selskap med mandat å etablere et høykapasitets 
transportnett internt i fylket med tilknytninger mot resten av landet og eventuelt mot Finland og 
Russland. Kommersielle aktører er inviterte til å delta i dette selskapet. Det offentlige i Finnmark
vil bli en av de største brukerne av høyhastighetsnett.

Polarnett har planer om å legge bredbåndskabel fra England til Stillehavet gjennom 
nordøstpassasjen med forsterkerstasjon i Skallelv i Vadsø. Kabelen kan gi regionen store 
utviklingsmuligheter.

Mobildekningen er i deler av fylket fortsatt for dårlig og representerer et hinder for 
næringsutvikling. Dette gjelder spesielt for oppdrettsnæringen. Fullgod mobildekning vil også ha
betydning i forhold til bedre sikkerhet for befolkningen i fylket. 
 
Delmål 6.5: Å få bredbåndskapasitet i hele Finnmark med samme kvalitet og pris som 
sentrale områder i landet

Statens medvirkning – vi forventer:
 At staten bidrar økonomisk til utbygging av bredbånd transportnett til Finnmark, og 

gjennom dette bidrar til reduserte kostnader for høyhastighetsoverføringer

Regionale utviklingsstrategier, ved at:
 Vi i Finnmark vil gjennom bredbåndsselskapet i Finnmark arbeide for at 

bredbåndsutbyggingen realiseres
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 Vi i Finnmark vil benytte Interreg - programmer og Naboskapsprogrammer til å søke 
samarbeid med leverandører i Finland, Sverige og Russland for å framskynde 
tverrkoplinger over riksgrensene

 Vi i Finnmark vil arbeide for fullgod NRK2- og mobildekning i fylket
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7 Kompetansepolitikk

Hovedmål:
 
Finnmark – der all opplæring og kompetanseoppbygging skal ivareta 
enkeltindividenes, samfunnets og næringslivets behov

Stortingsmelding nr. 30 (2003 –2004) Kultur for læring ble behandlet i Stortinget sommeren 
2004. Meldingen omfatter hele grunnopplæringen, og departementet fremmet forslag til 
endringer i grunnopplæringens innhold. Forslagene fikk i stor grad tilslutning av Stortinget. 
Endringene skal nå realiseres gjennom en ny, omfattende reform av hele grunnopplæringen. 
Reformen har fått navnet Kunnskapsløftet. Gjennomføringen av reformen krever en målrettet 
innsats på alle nivå i opplæringssystemet over flere år. Reformen innføres fra skoleåret 
2006/2007.

Utdanningsnivået i ulike områder av Finnmark varierer en del (se kapittel 2). At flest mulig 
fullfører videregående opplæring, er en målsetting i Norge og internasjonalt. Voksne som ikke 
har videregående opplæring har rett til å få vurdert sin realkompetanse. I Finnmark er det mange 
voksne som benytter denne retten.

Undervisningen på alle nivåer i utdanningssystemet skal gjenspeile Finnmarks egen historie, 
kultur og flerkulturelle bosetting. Med Reform 97 kom nye læreplaner og for første gang også en
egen samisk læreplan (L 97 Samisk) som primært skal brukes i det samiske forvaltningsområdet.
Sametingets ansvar og myndighet i forhold til samisk opplæring er styrket. Samtidig er det store 
utfordringer knyttet til gjennomføring av målsettinger om to- eller flerspråklighet.

Staten har ratifisert rammekonvensjonen og det europeiske språkcharteret for nasjonale 
minoriteter. Dette pålegger staten til å legge til rette for språkopplæringen for kvener. 
Regjeringen vedtok i april 2005 at kvensk anerkjennes som eget språk16. I Porsanger har man 
allerede etablert et Norsk Senter For Kvensk Språk og Kultur. Revitalisering av kvensk språk 
gjøres bl.a. i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark. 

7.1 Helhetlig opplæringstilbud

I Finnmark er det 97 grunnskoler, hvorav 2 er private grunnskoler. Den gjennomsnittlige 
klassestørrelsen i Finnmark er lavere enn for landsgjennomsnittet. Andelen kvalifiserte lærere på 
grunnskolenivå har hatt en positiv utvikling som følge av muligheten til å ta desentralisert 
lærerutdanning. Finnmark har mange skolebygninger fra 50- og 60-tallet som ikke oppfyller 
kravene sett i relasjon til det fysiske læringsmiljøet. Sett i lys av kvalitetsreformen er dette en 
stor utfordring og hvor staten må bidra slik at disse skolene blir vedlikeholdt og oppgradert.

I Finnmark er det i dag 11 videregående skoler.. Åtte av disse er fylkeskommunale, to er statlige 
og en er kommunal. 16 av fylkets 19 kommuner har opplæring på grunnkursnivå. Finnmark 
fylkeskommune (FFK) gir opplæring i ca. 35 VK I tilbud. Strukturen for videregående opplæring

16 Kvensk som eget språk - med fortsatt vern på nivå II i henhold til den europeiske minoritetsspråkspakten. 
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i hele Norge endres fra skoleåret 2006/2007. Vi vil få åtte yrkesfaglige utdanningsprogrammer 
istedenfor dagens 12 studieretninger17. I tillegg blir det tre studieforberedende programmer18. 

Kjernen i læringsarbeidet skal være den enkelte elevs mestring og utvikling. I ”Kompetent 
region – plan for videregående opplæring 2004 – 2007”19 fokuseres selve innholdet i 
opplæringen. Planen vil bli rullert.

Finnmark har de siste årene opplevd betydelig innvandring fra andre deler av verden. For å 
kunne dra nytte av de ressursene innvandrerne i fylket representerer, er det viktig å intensivere 
arbeidet med å integrere innvandrere i arbeidsliv, skoleverk og det sosiale livet i Finnmark. Dette
forutsetter samarbeid mellom kommuner og FFK. I tillegg er det viktig å samarbeide med 
frivillige organisasjoner, lag og foreninger.

Delmål 7.1: Å sikre ungdom i Finnmark et innholdsrikt, fleksibelt og helhetlig 
opplæringstilbud i et samfunn i utvikling

Statens medvirkning – vi forventer: 
 At staten sørger for tilstrekkelig ressurstilførsel for å gjennomføre kvalitetsreformen i 

Finnmark og at vi fortsatt har råd til å opprettholde et desentralisert tilbud
 At staten bidrar til at kommunene får ei økonomisk ramme slik at 

undervisningslokaler/skolebygg tilfredsstiller Opplæringslovens/Arbeidsmiljølovens krav 
til det fysiske miljøet.

 At staten legger til rette for økt bruk av samisk språk, og økt tilgjengelighet for samisk 
undervisning

 At staten sørger for undervisningsmateriale på samisk
 At staten legger til rette for norskopplæring til innvandrere/flyktninger
 At staten legger til rette for undervisning i og på kvensk
 At staten sørger for tilstrekkelig ressurstilførsel til tredje sektors voksenopplæring

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Finnmark fylkeskommune vil utvikle skolenes egne pedagogiske plattformer basert på 

”Kompetent region”, egne forutsetninger og lokale forhold
 Finnmark fylkeskommune vil organisere elevene i pedagogisk forsvarlige grupper og 

utvikle god kvalitet på kontaktlærerordningen
 Finnmark fylkeskommune vil tilrettelegge opplæringstilbudet til elevenes ønsker, 

samfunnets og næringslivets behov
 Finnmark fylkeskommune vil utvikle samarbeidet med tredje sektors voksenopplæring

 Vi i Finnmark vil legge til rette for IKT i opplæringen og ved avvikling av eksamen
 Vi i Finnmark vil sikre at alle elever får grunnleggende kunnskaper om samisk språk, 

kultur, historie og samfunnsforhold
 Vi i Finnmark vil sikre at alle elever får grunnleggende kunnskaper om kvensk og finsk 

språk, samt kvensk kultur, historie og samfunnsforhold
 Vi i Finnmark vil gi gode muligheter for at unge flyktninger skal få fullført grunn- og 

videregående opplæring

17 Utdanningsprogram for: teknikk og industriell produksjon, elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og 
næringsmiddelfag, helse- og sosialfag, design, medier og håndverksfag, service og samferdsel, naturbruk

18 Utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama

19 Dette er en fylkeskommunal sektorplan som er vedtatt av fylkestinget desember 2003.
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 Vi i Finnmark vil sikre at voksne får vurdert og verdsatt sin realkompetanse for deretter å få
”skreddersydd” opplæring

 Vi i Finnmark ønsker at Finnmark blir et forsøksfylke hvor elever i den videregående skole 
skal kunne velge mellom bokmål, nynorsk, samisk og finsk i sidemålsundervisning

 Vi i Finnmark vil sikre at tredje sektors voksenopplæring (studieforbundene) har sin 
naturlige plass i kompetansepolitikken

 Vi i Finnmark vil videreutvikle samarbeidet mellom frivillige studieorganisasjoner og 
bygdelagene

7.2 Gjennomstrømming i videregående opplæring

I Finnmark er det en utfordring å få flest mulig elever til å fullføre og bestå videregående 
opplæring på normert tid. En konsekvens av spredt bosetting i et stort fylke er at omlag en 
tredjedel av elevene ved de videregående skolene er borteboere. Blant annet vet vi at 
borteboende elever oftere enn andre slutter.

I Finnmark har det vært vanlig å bruke mer enn normert tid på det videregående opplæringsløpet.
Alle elever starter ikke på videregående skole rett etter ungdomsskolen. Elever som har vært 
utvekslingsstudent, jobbet eller gjort omvalg vil ikke komme i statistikken over dem som 
fullfører og består på normert tid. Imidlertid er Finnmark på landsgjennomsnittet når det gjelder 
videregående opplæring som høyeste utdanningsnivå for de mellom 30- 40 år.

Kvalitetsreformen fører til at Finnmark fylkeskommune får ansvar for rådgivningstjenesten både 
i grunn- og videregående skole fra 2006. FFK har begynt arbeidet med å utarbeide strategier for 
en god og målrett fylkeskommunal rådgivningstjeneste.

Delmål 7.2: Å få andelen ungdom som fullfører og består videregående opplæring i 
Finnmark på landsgjennomsnittet i løpet av planperioden

Statens medvirkning – vi forventer: 
 At staten regionalt samarbeider med skoleeiere i forbindelse med kompetanseheving av 

lærere i henhold til kvalitetsreformen

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Finnmark fylkeskommune skal, i tråd med kompetanseløftet og i samarbeid med 

kommunene, bidra til at overgangen mellom grunnskole og videregående skole blir en 
positiv opplevelse for den enkelte elev

 Finnmark fylkeskommune skal utvikle rådgivningstjenesten ved å skape nettverk mellom 
parter som har kompetanse innen yrkesrådgivning

 Vi i Finnmark vil øke tilgjengelighet til fag og kurs gjennom IKT og bruk at distribuert 
opplæring

 Vi i Finnmark vil gi en todelt rådgivingstjeneste – en sosial del og en faglig del. 
Rådgiverne må sikres faglig kompetanse på begge områder

 Vi i Finnmark vil tilrettelegge for at grunnskoleelever har en mulighet til hospitere ved en 
videregående skole for å finne mer ut om ulike valgmuligheter. 

 Vi i Finnmark vil ivareta borteboende elevers behov og vil videreføre og videreutvikle 
vertsfamilieprosjekter
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 Vi i Finnmark vil aktivt søke løsninger som reduserer andelen borteboende elever 
eksempelvis ved utplassering i stedlige bedrifter

 Vi i Finnmark skal utvikle og gjøre forsøk med andre opplæringsmodeller hvor eleven kan 
få et opplæringstilbud i sin hjemkommune

7.3 Skolene som regionale utviklere

Kvalitetsreformen vektlegger entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen. 
Grunnskolene i Finnmark har lenge vært opptatt av samarbeid mellom skole og lokalt arbeids- 
og næringsliv. I de videregående skolene i Finnmark er det satset bevisst på Ungdomsbedrift 
(UB)20 siden 1999.

De videregående skolene i Finnmark skal være medspillere i det regionale utviklingsarbeidet. 
Opplærings- og utviklingssentra (OPUS) er skolenes verktøy i koplingen mellom skole og 
næringsliv. I tillegg tilbyr skolene etter- og videreutdanning innen en rekke fagområder. Det er 
igangsatt flere prosjekter ved videregående skoler som forankrer og kobler behovene i det lokale 
næringslivet til skolens utdanningstilbud.

De siste årene har søkingen til yrkesfaglige studieretninger økt betraktelig i Finnmark. 
Yrkesfaglige studieretninger er mer kostnadskrevende enn allmennfag. Vi har 11 
opplæringskontorer som organiserer, rekrutterer og kvalitetsikrer opplæringen på vegne av 250 
lærebedrifter. En stor utfordring i fagopplæringa i Finnmark er å få utplassert alle elevene, 
utvikle nye prøve- og vurderingsformer samt skaffe aktive og motiverte lærebedrifter. 

LOSA Finnmark (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet) er et toårig forsøksprosjekt 
som starter høsten 2006. Elever i utkantkommuner får tilbud om videregående skole på sitt 
hjemsted i samarbeid med næringslivet ut fra egne faglige ønsker og behov. 

Utdanningsinstitusjonene i fylket bidrar til økt kunnskap om våre eksportmarkeder både når det 
gjelder språk, kultur og samfunnsforhold i samarbeidslandene. Utveksling mellom 
skoler/læresteder i Finnmark, på Nordkalotten, i Nordvest Russland og sentrale deler av Europa 
er av stor betyding. 

Delmål 7.3: Å legge til rette for at den videregående skolen i Finnmark skal være pådriver 
og støttespiller i utvikling av næringslivet både lokalt og regionalt

Statens medvirkning – vi forventer: 
 At staten sikrer fortsatt drift og videreutvikling av Barentspluss Junior
 At staten er med og bidrar slik at linjetilbudet ved de videregående skolene i fylket blir 

ivaretatt med tanke på fremtidig olje- og gassrelatert virksomhet i Barentshavet

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Finnmark fylkeskommune vil videreutvikle og markedsføre de videregående skolene og 

fylkesbiblioteket som fylkeskommunens førstelinjetjeneste i det regionale 
utviklingsarbeidet

 Finnmark fylkeskommune vil satse på Arktisk Læresenter for energi ved Hammerfest 
videregående skole

20 Dette er en læringsmetode basert på prosjektarbeid der elever i løpet av ett skoleår skal starte, drive og avvikle 
egne bedrifter.
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 Vi i Finnmark vil videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet og skoleverket 
 Vi i Finnmark vil videreutvikle satsingen på ungdomsbedrift (UB) for å sikre at innovasjon 

og nyskaping er en naturlig del av grunnopplæringen i Finnmark
 Vi i Finnmark vil øke kvaliteten på yrkesfag, ha kompetente opplæringsansvarlige i 

bedrifter og sikre en fleksibel formidling av lærlinger 
 Vi i Finnmark vil videreutvikle og videreføre skolenes internasjonale engasjement
 Vi i Finnmark videreutvikler samarbeidet med voksenopplæringsforbundet (Vofo)

7.4 Høyere utdanning, forskning og utvikling

Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Finnmark, Samisk Høgskole, Norut NIBR Finnmark, 
Nordisk Samisk Institutt, Svanhovd Miljøsenter, Origo AS, næringshager, de kommersielle 
utviklingsselskapene samt flere små enheter og opplæringsorganisasjonene er viktige 
kunnskapsmiljøer i og for Finnmark. Bibliotekene er i tillegg sentrale kunnskaps- og 
læringsarenaer (se kapittel 7.) En utfordring framover er i større grad å tilby 
tekniske/ingeniørrettede fag som næringslivet i Finnmark etterspør.

Høgskolen i Finnmark er gjennom sine brede utdanningstilbud hovedleverandør av kompetanse 
til arbeids- og næringslivet i Finnmark. Høgskolen i Finnmark samarbeider med flere aktører 
internasjonalt og har en samarbeidsavtale med Finnmark fylkeskommune.

Samisk høgskole (SH) ivaretar og utvikler kompetanse for de samiske samfunn. SH har et 
nasjonalt ansvar innen høgere samisk utdanning og knutepunktfunksjon for samisk 
lærerutdanning. Skolen har samisk som hovedspråk. Regjeringen vil støtte samisk kultur 
gjennom å styrke det samiske forskningsmiljøet ved Universitetet i Tromsø og ved Samisk 
høgskole i Kautokeino. Det er prosjektert en nytt samisk vitenskapsbygg i Kautokeino som skal 
være ferdig i 2009.21 Styret for samisk høgskole har vedtatt at høgskolen skal arbeide for å bli et 
samisk universitet på sikt, men først skal det arbeides for å få en gjensidig forpliktende plan 
mellom SH og Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD), for akkreditering av SH som 
vitenskapelig høgskole.

Universitetet i Tromsø (UiTø) er også Finnmarks universitet. UiTø har ansvar for utviklingen i 
hele landsdelen, og det er nødvendig å samarbeide med universitetet i forhold til framtidig 
kompetanseutvikling i Finnmark.

Forskningsinstituttenes rolle innenfor regional utvikling er knyttet til å styrke 
kunnskapsgrunnlaget for beslutninger i privat og offentlig sektor. Norut NIBR Finnmark er en av
de største forskningsinstitusjonene innen samfunnsforskning i Nord-Norge og har i tillegg et 
sterkt fagmiljø innen biologi, fiskeri/havbruk og geografiske informasjonssystemer (GIS). 
Høgskolen i Finnmark og Norut NIBR Finnmark samordner sin forskningsinnsats. Norut NIBR 
Finnmark og FFK har inngått en samarbeidsavtale. Det er brukt lite midler på forskning og 
utvikling (FoU) i Finnmark i forhold til resten av landet. 

Delmål 7.4: Å sikre at høgskolene og FoU-miljøer i Finnmark skal være aktive medspillere 
i utdanning, forskning og regional utvikling i Finnmark og i Norge

21 Vitenskapsbygget kommer til å gi plass til Samisk høgskole, Nordisk Samisk Institutt, avdelinger fra Sametinget, 
Samisk arkiv, Spesialpedagogisk støtte, Kompetansesenter for urfolkets rettigheter, fag- og formidlingssenteret for 
den sircumpolare reindrift og Studentsamskipnaden for Indre Finnmark . 
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Statens medvirkning – Vi forventer:
 At staten tilrettelegger for at Finnmark fortsatt kan beholde og videreutvikle sine to 

høgskoler og eksisterende forskningsinstitusjoner 
 At staten legger til rette for at høgskolenes finansiering tar hensyn til høgskolenes aktive 

deltagelse i arbeidet med regional utvikling og næringsrettede utviklingsprosjekter
 At staten sikrer at Finnmarks andel av nasjonale forskningsmidler økes
 At staten kanaliserer forskning relatert til petroleum til Finnmark
 At staten legger til rette for aktiv forskning om samiske og kvenske forhold

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Vi i Finnmark fortsatt sikrer en desentralisert høgskoleutdanning
 Vi i Finnmark samarbeider om felles strategier for høyere utdanning og om 

utdanningstilbud
 Vi i Finnmark vil fortsatt ha minst en forskningsinstitusjon som innehar den faglige 

sertifisering som en grunnbevilgning fra Norges forskningsråd utgjør
 Vi i Finnmark sikrer at høgskolene i Finnmark samarbeider med de videregående skolene 

om relevante og helhetlige utdanningstilbud
 Vi i Finnmark arbeider aktivt for at høgskolene i fylket får flere studenter fra Russland og 

Baltikum
 Vi i Finnmark videreutvikler eksisterende og nye partnerskapsavtaler mellom næringsliv, 

offentlig forvaltning, høgskolene og forskningsinstitusjoner
 Vi i Finnmark videreutvikler utdanningstilbudet knyttet til viktige næringer som 

eksempelvis fiskeri/havbruk, energi, reiseliv, landbruk og andre kulturbaserte næringer
 Vi i Finnmark vil sikre at høyskolene skal ha en sentral plass som aktør i regional utvikling
 Vi i Finnmark vil bidra aktivt til at Samisk høgskole skal bli et samisk universitet
 Vi i Finnmark vil jobbe for at det utvikles universitetstilbud ved Høyskolen i Finnmark
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8 Kulturpolitikk

Hovedmål:
 
Finnmark - der kulturen er mangfoldig, inkluderende og med høg kvalitet og er en 
drivkraft for utvikling og vekst 
 
Fylkestinget har vedtatt at Finnmark skal utvikles som kulturfylke (se kap 5.6). Dette vil kreve 
offentlig innsats på alle nivå. Det må utvikles møteplasser der aktivitet og kulturformidling kan 
finne sted. I tillegg må det finnes tilskuddsordninger som gjør at det frivillige og profesjonelle 
kulturlivet kan utvikle et mangfoldig og kvalitetsmessig godt kulturtilbud. 
 
Satsingen på nye kulturarbeidsplasser får også betydning for kulturpolitikken, fordi allerede 
etablerte kunstnere i fylket vil være nøkkelressurser til videre utvikling. Det mangfoldige 
Finnmark og det internasjonale kulturarbeidet må ha en sentral plass i utviklingen av Finnmark 
som kulturfylke22. Kulturpolitikken i Finnmark har gjennomgående prioriteringer som er 
integrert i fylkesplanens delmål om kultur; 1) barn og unge, 2) samarbeid og nettverksbygging, 
og 3) kvalitet og kompetanse. 
 

8.1 Finnmarkingene har artige, spennende og gode 
kulturtilbud

Det frivillige organisasjonslivet i fylket er variert, men stadig flere organisasjoner opplever at det
er en utfordring å rekruttere tillitsvalgte som kan påta seg ansvar. Det er viktig å ivareta og 
verdsette det frivillig arbeide ettersom dette er en viktig bidragsyter til å skape aktivitet og trivsel
gjennom gode sosiale fellesskap. Det er stor vekst innen revymiljøet i fylket, og Finnmark revy- 
og teaterverksted har en viktig rolle i forhold til nettverksbygging og kompetanseheving.
 
Samarbeidet mellom profesjonelle kulturarbeidere og frivillige kulturarbeidere/organisasjoner gir
økt kvalitet og økt kompetanse, og vil kunne inspirere barn og ungdom til både utdanning innen 
kultur og etablering av egne kulturarbeidsplasser.
 
Når det gjelder kulturtilbudet kan en generelt si at det i Finnmark er utfordringer knyttet til 
kompetansen til arrangører på alle nivå, samt at det er behov for bedre og mer samordnet 
formidling og markedsføring av kulturtilbudet. De mange ulike festivaler i fylket er et viktig 
møtested for formidling av kunst og kultur, og er samtidig viktig i forhold til stedsutviking, 
trivsel og næringsutvikling. 
 
Flere kommuner i Finnmark har et bredt og godt kulturskoletilbud. Ungdommens 
kulturmønstring (UKM) har vist seg som en viktig arena for barn og unges kulturaktiviteter. 
Også her er det forskjell mellom kommunenes satsing. Den kulturelle skolesekken er den største 
kultursatsingen rettet mot barn og unge i landet. Utfordringene i Finnmark er å få formidlet 

22 ”Strategier for musikklivet i Finnmark 2004-2007”, ”Strategier for den regionale bibliotektjenesten i Finnmark 
2005-2014” og handlingsprogrammet ”Strategier for idrett, anlegg og friluftsliv 2005-2008” er 
grunnlagsdokumenter som ligger til grunn for utformingen av kulturpolitikken i fylkesplanen. 
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produksjoner av god kvalitet, effektiv turneplanlegging på regionalt nivå og at alle kommuner 
utvikler gode lokale kultursekker i grunnskolen. 
 
Det generelle bildet av folkehelsa i Finnmark er at befolkingen har lavere levealder og høyest 
forekomst av hjerte/kar lidelser og flere former for kreft sammenlignet med andre fylker. Fysisk 
aktivitet og andre aktivitetsbaserte kulturtiltak, blir derfor viktig, sett i et folkehelseperspektiv. 
Finnmark er derfor et såkalt FYSAK-fylke, der dette arbeidet står sentralt. 

Delmål 8.1: Å arbeide for at alle befolkningsgrupper i fylket skal ha tilgang til et variert og 
mangfoldig kulturtilbud som kjennetegnes ved kvalitet og tilgjengelighet
 
Statens medvirkning - vi forventer:

 At staten viderefører satsingen på fysisk aktivitet i Finnmark i et helseforebyggende 
perspektiv

Regionale utviklingsstrategier, ved at;
 Finnmark fylkeskommune vil bidra til at festivalene i fylket har høg kvalitet og utgjør et 

koordinert kulturtilbud i fylket
 Finnmark fylkeskommune skal arbeide for at ”Den kulturelle skolesekken” kjennetegnes 

av kvalitet, relevans og effektiv ressursbruk
 Finnmark fylkeskommune vil bidra til å utvikle et aktivt og kompetent arrangørmiljø i 

fylket
 Finnmark fylkeskommune vil arbeide for øke koordineringen av kunst- og 

kulturformidlingen i fylket
 

 Vi i Finnmark skal ha et bredt kulturskoletilbud i alle kommuner, gjerne i et 
interkommunalt samarbeid

 Vi i Finnmark arrangerer ungdommens kulturmønstring (UKM) med høy kvalitet og 
ungdom tar ansvar i alle kommuner

 Vi i Finnmark bidrar til at de frivillige organisasjonene har gode vilkår for økt aktivitet
 Vi i Finnmark legger til rette for å utvikle og synliggjøre revy- og teatermiljøet
 Vi i Finnmark legger til rette for at alle kan ha en aktiv fritid med fysisk utfoldelse og 

naturopplevelser, samt styrke innsatsen i folkehelsearbeidet i partnerskap med andre 
aktører

 Vi i Finnmark legger til rette for lokale kurs i husflid, mat- og kulturelle tradisjoner
 

8.2 Finnmarkingene har et sted å oppleve, øve og trene

Finnmark har mange gode idrettsanlegg, men mangler en differensiert anleggstruktur for å 
ivareta befolkningens behov for mosjon, konkurranse og toppidrett. Universell utforming må 
vektlegges for å gi hele befolkningen et godt aktivitetstilbud.
 
Fylkestingets vedtatte satsing på fylkesarkiv og fellestjenester for museene må følges opp, når 
økonomien tillater dette. Det samme gjelder oppfølging av de konsoliderte museumsenhetene i 
fylket. Det er behov for bedre museumslokaliteter for formidling og bevaring.
 
Alle kommuner i Finnmark har et folkebibliotek og/eller en bokbuss. Finnmark fylkesbibliotek 
har to avdelinger, en i Vadsø og en i Hammerfest. Bibliotekene er viktige kulturformidlere og 
læringsarenaer, men dette forutsetter god faglig kompetanse og godt utbygd IT-teknologi. Et mer
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forpliktende samarbeid mellom arkiv, bibliotek og muséer (ABM) i Finnmark er viktig. Formålet
er å se ressurser samlet og øke faglig samarbeid. 

Fylket har få gode lokaliteter for billedkunst, og det er fortsatt nødvendig å forbedre forholdene 
for formidling av dans, revy, teater og musikk. Kultursalen i Alta er i dag den eneste regionale 
kultursalen i fylket. Enkelte kommuner har lokale kulturbygg med god standard og størrelse. Det
er likevel behov for å satse på kulturhus eller lokaliteter i flere kommuner, der mange ulike 
aktiviteter kan finne sted og lokalene er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Delmål 8.2: Å arbeide for at kulturaktiviteter og kunstformidling kan finne sted og 
formidles på hensiktsmessige og tilgjengelige steder og arenaer

Statens medvirkning - vi forventer:
 At staten er med på et spleiselag for å utvikle kulturhus og lokaler for kulturformidling i 

kommuner i Finnmark
 At staten følger opp den vedtatte satsing på ABM-sektoren (arkiv/bibliotek/museum) 

med midler

Regionale utviklingsstrategier, ved at
 Finnmark fylkeskommune vil, i samarbeid med Sametinget, arbeide for utvikling av 

samiske kulturinstitusjoner

 Vi i Finnmark skal ha en differensiert anleggsutbygging innen idrett med vektlegging på 
universell utforming

 Vi i Finnmark skal ha hensiktsmessige kulturbygg tilpasset behovene i fylket
 Vi i Finnmark skal ha gode bibliotektilbud, tilpasset bosettingsstrukturen og bibliotekene 

utvikles til læringsarenaer
 Vi i Finnmark utvikler museenes og andre kulturinstitusjoners rolle i formidling av 

Finnmarks historie og flerkulturelle tradisjoner
 Vi i Finnmark bidrar til et tettere samarbeid mellom ABM-institusjoner 
 Vi i Finnmark bidrar til å etablere et regionalt kompetansebibliotek innenfor energi og 

miljø

8.3 Finnmarkskunstneren sprenger grenser 

Det er en global trend at stadig flere velger kreative yrker, mens det samtidig bor stadig færre 
kunstnere i Finnmark. Kunstnerne som bor i fylket jobber ofte innen flere kunstuttrykk, og har 
Nord-Norge og Barentsregionen som sitt virkeområde. Den offentlige kulturpolitikken handler 
både om å skape møtesteder for formidling og om tilskuddsordninger for produksjon og 
formidling. Sett i lys av målet om nye kulturarbeidsplasser, må vi i tillegg utvikle nettverk 
mellom de kunstnerne som faktisk bor og jobber i fylket.

I Finnmark er det både enkeltkunstnere, frie grupper og institusjoner som Beaivváš Sámi 
Teáhter, Musikk i Finnmark og Nordnorsk landsdelscene for dans, som samlet sett utvikler et 
godt kulturtilbud. I tillegg utgjør disse et kompetansemiljø, som både kan bidra til utvikling av 
kulturarbeidsplasser og yte tjenester til det øvrige nærings- og samfunnsliv. 
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Delmål 8.3: Å arbeide for at kunstnere og kulturarbeidere i fylket har arbeidsvilkår slik at 
det kunstneriske arbeidet er grensesprengende, kreativt og av høy kvalitet
 
Statens medvirkning - vi forventer:

 At staten bidrar i utviklingen av kulturinstitusjoner i Finnmark
 
Regionale utviklingsstrategier, ved at:

 Finnmark fylkeskommune vil videreutvikle stipendordninger og målrettede 
tilskuddsordninger rettet mot profesjonelle kunstnere

 Finnmark fylkeskommune vil arbeide for å utvikle Musikk i Finnmark til en bredere 
kulturinstitusjon som kan virke som en katalysator for utvikling av kulturarbeidsplasser i 
Finnmark

 Finnmark fylkeskommune vil arbeide for å styrke rammevilkårene for nordnorsk, kvensk 
og samisk film

 Vi i Finnmark arbeider for et godt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige 
kulturkrefter for å utvikle gode kulturtilbud

 Vi i Finnmark bidrar til utvikling av mange nye kulturarbeidsplasser
  

8.4 Den mangfoldige finnmarkingen på toppen av verden 

Den internasjonale erfaringen og det flerkulturelle Finnmark gir finnmarkingene viktig 
kompetanse i forhold til utvikling av Finnmark som kulturfylke. Vi må videreutvikle 
formidlingen av Finnmarks egen historie og kultur sett i lys av norsk, samisk, kvensk og finsk 
bosetting. Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune viser et stort 
behov og potensiale i forhold til formidling av samisk kultur og kunst. Dette kan handle om 
utviklingsarbeid basert på samisk musikk, språk og kultur.

Det internasjonale kultursamarbeidet er organisert gjennom Barentssamarbeid og 
Nordkalottsamarbeid. Det er behov for økt ungdomsutveksling både internt i fylket og 
internasjonalt. På den måten kan finnmarksungdommen bli enda mer bevisst det spennende 
området vi bor i. Det finnes en rekke gjesteatelier i Barentsregionen, og disse kan være et 
potensiale for ytterligere utveksling og kontakt mellom kunstnere i regionen.
 
Finnmark fylkesbibliotek har et nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge. Det arbeides 
for å få etablert en lignende tjeneste med russisk bibliotektjeneste, lokalisert i Sør-Varanger. 
Folkebibliotekene yter tjenester for innvandrere og flyktninger. 
 
Delmål 8.4: Å synliggjøre og forsterke kulturens betydning som døråpner og formidler 
mellom ulike kulturer og land
 
Statens medvirkning - vi forventer:

 At staten bidrar økonomisk til utvikling av den samiske kulturen 
 At staten bidrar økonomisk til utvikling av den kvenske kulturen 
 At staten bidrar økonomisk til utvikling av kystkulturen
 At staten bidrar til utvikling av flerkulturelle bibliotektjenester i Finnmark 
 At staten bidrar til etablering av en enhet for samisk musikkformidling i Finnmark, samt 

verdenssenter for urfolk og minoritetskulturer 
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 At staten øker pressestøtten til landsdekkende samiske aviser (både på norsk og samisk) 
der målet er daglige utgivelser 

Regionale utviklingsstrategier, ved at
 Finnmark fylkeskommune vil videreføre og videreutvikle det internasjonale 

kultursamarbeidet 
 Finnmark fylkeskommune vil etablere en permanent tjeneste innen norsk-russisk 

bibliotek- og informasjonstjeneste og videreutvikle satsingen innen norsk - finsk og 
kvensk litteratur 

 Finnmark fylkeskommune vil styrke samisk musikkproduksjon gjennom etablering av 
Samisk musikkformidling, samt verdenssenter for urfolk og minoritetskulturer

 Vi i Finnmark vil arbeide for aktiv kulturutveksling mellom finnmarksungdom og 
ungdom i resten av Barentsregionen 
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9 Helse- og sosialpolitikk

Hovedmål:
 
Finnmark – der helse- og sosialtjenesten er tilgjengelig og av god faglig kvalitet 
tilpasset befolkningsstrukturen og den flerkulturelle sammensetningen i 
befolkningen

De regionale helseforetakene (HF) har ansvar for å organisere sykehusene og 
helseinstitusjonene. Spesialisthelsetjenesten skal blant annet bidra til at det utarbeides 
individuelle planer for pasienter under psykisk helsevern og til andre pasienter med langvarige 
og kroniske lidelser 23. Dette skal gjøres i samarbeid med kommunene, Aetat og trygdeetat. Det 
er også viktig å være oppmerksom på at spesialisthelsetjenesten ikke skal skrive ut pasienter uten
at disse får nødvendig oppfølging av andre instanser i helse- og sosialtjenesten. Endringer i 
pasientrettighetsloven fra 01.09.04 innebære at spesialisthelsetjenesten må fastsette frister for 
både vurdering og behandling av pasientene.

Kostnadene ved syketransport er overført fra trygdekontorene til Helseforetakene fra 01.01.0424. 
Ansvaret for barne- og familievernet ble fra 1. januar 2004 overført fra fylkeskommunen til 
Barne- og familiedepartementet. En annen endring er at man fra 2004 overførte ansvaret for 
behandlingstilbudene for rusmisbrukere fra fylkeskommunen til staten ved de regionale 
helseforetakene.

Tilbudet til den samiske befolkningen skal i størst mulig grad være integrert i det øvrige helse –
og sosialarbeidet. Målet er å sikre reell tilgjengelighet og lik rett til helse- og sosialtjenester 
uavhengig av etnisk tilhørighet. Den samiske bruker har behov for helse- og sosialpersonell de 
kan kommunisere med. Dette forutsetter samisk kultur- og språkforståelse. 

Finnmark fylkeskommune har vedtatt å ha en aktiv påvirkerrolle når det gjelder helse- og 
sosialpolitikken i fylket. Det er blant annet inngått en samarbeidsavtale mellom de tre 
nordnorske fylkeskommunene og Helse Nord RHF. FFK har ansvar for den offentlige 
tannhelsetjenesten.

9.1 Sykehustjenester og psykiatri 

Helse Finnmark RH har ansvaret for to sykehus, psykisk helsevern og rusvern. 
Hovedadministrasjonen er lokalisert til Hammerfest. Den desentraliserte spesialisthelsetjenesten 
må bevares innen alle områder, herunder også sykestueplasser. Lokalsykehusene i Hammerfest 
og Kirkenes har totalansvaret for hvert sitt geografiske opptaksområde, men med en viss 
funksjonsdeling. 

Pasienter med sjeldne lidelser og/eller kompliserte tilfeller får hjelp ved for eksempel 
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) da Helse Finnmark ikke skal ha den kompetanse 

23 Rett til individuell plan er hjemlet i Pasientrettighetsloven § 2-5, spesiallisthelsetjenesteloven § 2-
5,kommunehelsetjenesteloven § 6-2a og i psykisk helsevernlov § 4-1. Dette er en rettighet, men er frivillig for 
pasientene med unntak av pasienter under tvungen psykisk helsevern hvor dette er et krav. 
24 Fra 01.01.04 har 50% av kostnadene ved syketransport vært dekket av Helseforetakene, og fra 01.01.06 skal 
Helseforetakene dekke 100 % av kostnadene. 
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som er nødvendig. Et godt faglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenestene i fylket og 
Universitetssykehuset i Nord-Norge er svært viktig både for å kunne yte befolkningen et 
tilfredsstillende tilbud, sikre faglig utvikling, utdanning og forskning. 

Den såkalte Alta-modellen, som går ut på å samle spesialisthelsetjenester og kommunale 
tjenester under samme tak, gir et godt tilbud. Spesialister på ulike felt fra blant annet UNN og 
sykehusene i fylket foretar konsultasjoner av pasienter ute i kommunene. Poenget er å skape 
robuste arenaer for samhandling internt i kommunehelsetjenesten og mot 
spesialisthelsetjenesten, ”minske” avstanden, og få økonomiske besparelser. 

Opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2008 stadfestet at desentralisering av tjenestene skal 
stå sentralt. Kommunene har fått et økt ansvar for personer med psykiske lidelser. Statistikken 
tilsier at Finnmark ligger forholdsvis godt an på dekningsgraden for poliklinikktilbud innen 
barne- og ungdomspsykiatri. Det er først og fremst behov for tilbud til ungdom som trenger 
behandling på institusjon25. Pasienter med psykiske lidelser som trenger sykehusinnleggelse, får i
dag dette ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) som ivaretar sentralsykehusfunksjonen
innen psykiatri for Finnmark. 

Delmål 9.1: Å sikre tilgang til gode spesialisthelsetjenester for befolkningen i Finnmark

Statens medvirkning – vi forventer: 
 At staten, gjennom Helse Nord RHF og Helse Finnmark HF, fortsatt legger til rette for 

god kontakt og innsyn i helseforetakenes planlegging og virksomhet
 At staten sikrer to fullverdige lokalsykehus i Finnmark med akuttmedisinsk beredskap 

inkludert fødetilbud
 At staten utvikler og omstiller sine helse- og sosiale tilbud i takt med befolkningens 

behov
 At staten sikrer de tre distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i Finnmark med tanke på 

videreutvikling og samarbeid med kommunene
 At staten skaper et helhetlig tilbud for pasienter med psykiske lidelser 
 At staten, ved UNN, utvikler flere tilbud som vil dekke behov hos de som faller i 

“gråsonene” mellom ulike tjenestetilbud (for eksempel rus- og psykiske problemer)
 At staten, gjennom Helse Finnmark HF, sikrer og videreutvikler bruken av 

sykestueplasser og desentralisert spesialtisttilbud i kommunene i hele fylket etter Alta-
modellen.

Regionale utviklingsstrategier; ved at: 
 Finnmark fylkeskommune skal ha en aktiv påvirkerrolle og være 

høringsorgan/samarbeidspartner med Helse Finnmark HF og Helse Nord HF

 Vi i Finnmark vil sikre god rolleforståelse og kjennskap til rammebetingelsene som Helse
Finnmark HF må forholde seg til

25 Ungdom over 13 år fra Finnmark får klinikktilbud ved ungdomspsykiatrisk institusjon i Tromsø, og en 
ungdomspsykiatrisk institusjon bygges i Karasjok.
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9.2 Rekruttering, stabilisering og kompetanse

Det er fortsatt vanskelig å rekruttere og beholde nødvendig fagpersonell. Et av målene nasjonalt 
er å få andelen ufaglærte i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene under 10 %. I dag har noen 
kommuner i Finnmark 34 % ufaglærte i denne sektoren. De som er mest i kontakt med brukerne, 
har ofte minst formell kompetanse. Det foregår desentralisert utdanning av sykepleiere flere 
steder i fylket, og utdanning av legespesialister pågår kontinuerlig i kommunene og ved 
sykehusene i fylket. Den største utfordringen er å beholde de ferdigutdannede spesialistlegene i 
Finnmark.

Antallet årsverk i Finnmarkskommunenes helse- og sosiale tjenester er stort sett over 
landsgjennomsnittet. Det er imidlertid forskjeller mellom ulike fagområder og det varierer hvilke
områder som har vanskeligheter. Rekrutteringssituasjonen er særlig problemfylt for personell 
med spesialisering og videreutdanning. Problemene er størst i de minste kommunene, og 
merkbare ved begge sykehusene i Finnmark. Dette er for øvrig en sentral utfordring for hele 
distrikts-Norge.

Delmål 9.2: Å utvikle tiltak som satser på lokal kompetanse og som sikrer rekruttering og 
stabilisering av nødvendig helse- og sosialpersonell i Finnmark

Statens medvirkning – vi forventer: 
 At staten videreutvikler det desentraliserte utdanningstilbudet innenfor helsetjenesten
 At staten sikrer og videreutvikler målrettet rekrutteringspolitikk i fylket26

 At staten sikrer fagmiljøene i Finnmark kompetanse- og metodeutvikling for flere 
områder enn samiske helse- og sosialtjenester 

 At staten legger til rette for at Finnmark får spisskompetanse innen enkelte områder som 
hele landet kan dra nytte av

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Vi i Finnmark stimulerer fagfolk til å ta videreutdanning 
 Vi i Finnmark legger til rette for stipendordninger for etterspurt kompetanse mot en viss 

bindingstid 

9.3 Organisering av tjenester

Geografi, befolkning og klima betyr mye for organiseringen av helsetjenestene i Finnmark. 
Likeså har hensynet til nasjonale mål om likhet og tilgjengelighet veid tungt. Pasientene må 
sikres et kvalitativt godt tilbud. Med utgangspunkt i brukernes behov er det bygget opp en 
desentralisert helsetjeneste.

En desentralisert modell er sårbar fordi pasientgrunnlaget og fagmiljøene er små og spredt. 
Fagkvalitet må fokuseres gjennom desentraliserte opplæringsprogrammer både for leger og annet
helsepersonell. En desentralisert modell må utøves i nært samarbeid med større faglige miljø, 
eksempel ved hospitering.

26 Et eksempel på dette kan være deltakelse i prosjektet ”Rekruttering og stabilisering av legespesialister i Finnmark” som ble 
fremmet høsten 2004 av Helse Nord RHF.
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Når det gjelder barnevern er det viktig at kommunene kommer tidlig inn at barn og unge slipper 
å flytte fra sine hjem. Statistikken viser at antall akuttvedtak om flytting av barn og unge er 
økende. Det er viktig at barna fortsatt får mulighet til å bo i Finnmark. Dette forutsetter 
tilstrekkelig antall fosterhjem og institusjonsplasser 

Utviklingen innen informasjonsteknologien går svært raskt, og en har gode redskaper for 
systematisk og effektiv bruk av dette både når det gjelder pasienter, undervisning, faglige fora, 
samarbeid og møtevirksomhet. Helse- og sosialtjenesten i Finnmark har lenge vært ledende i å ta
i bruk slik teknologi. 

Delmål 9.3: Å videreutvikle samarbeidsforhold og organisasjonsmodeller mellom tjenester 
og nivå som sikrer gode tiltaksnettverk for brukerne

Statens medvirking – vi forventer: 
 At staten legger til rette for koordinering, samordning og samarbeid innenfor helse- og 

sosiale tjenester
 At staten, i samarbeid med kommunene, videreutvikler eksisterende ordninger innen 

sosialsektoren for oppfølging av vanskeligstilte mennesker
 At staten bidrar til at Finnmark sikres bredbåndsdekning med tilstrekkelig kapasitet for å 

styrke bruken av telemedisin og IKT-løsninger i helsevesenet i Finnmark

Regional utviklingsstrategier, ved at: 
 Vi i Finnmark skal videreutvikle eksisterende samarbeidsavtaler for å samordne tiltak 

mellom kommunale og statlige helse- og sosialtjenester 
 Vi i Finnmark må delta i utviklingen av samarbeidsordninger inne telemedisin, 

fagnettverk og utnyttelse av informasjonsteknologi 

9.4 Konsekvenser av fritt sykehusvalg

Ordningen med fritt sykehusvalg er nedfelt i pasientrettighetsloven og var ment å skulle virke til 
at somatiske og psykiatriske pasienter får raskere behandling. Etter at informasjonstjenesten om 
fritt sykehusvalg er etablert og kommet i gang, viser det seg at dette har negativ virkning for 
sykehusene i Finnmark. Finnmarks egne innbyggere velger i større og større grad bort sine egne 
lokale sykehus mot tilbud på UNN og på det sentrale østlandsområdet. Dette får negative 
konsekvenser for sykehusene i Finnmark, og på sikt kan dette gi reduksjon i helsetilbudet. 

Delmål 9.4: Å belyse og framheve de gode og positive sidene ved institusjoner og fagmiljø i 
Finnmark

Statens medvirkning – vi forventer: 
 At staten opprettholder og viderefører de kvalitative sidene ved sykehusene i Finnmark
 At staten satser på lokale, desentraliserte fagtilbud der det er kompetansemessig og 

økonomisk mulig
 At staten sikrer at ordningen med fritt sykehusvalg ikke får utilsiktede konsekvenser som 

for eksempel reduksjon og dårligere kvalitet i tjenestetilbudet 

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Vi i Finnmark skal framheve og markedsføre sykehusene i Finnmark som små, gode og 

nære 
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 Vi i Finnmark skal informere om hva konsekvensene er når befolkningen velger bort 
lokale sykehustilbud 

 Vi i Finnmark bidrar til å videreutvikle det desentraliserte spesialisthelsetilbudet 

9.5 Tannhelse 

Befolkningen i Finnmark har av ulike og sammensatte årsaker dårligere tannhelse enn i landet 
for øvrig, men vi nærmer oss stadig landsgjennomsnittet. Stadig flere eldre og uføre har behov 
for tannbehandling. Dette representerer en stor utfordring for tannhelsetjenesten. 

Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) er Finnmark fylkeskommunes ansvar. Det har vært 
satset mye på utstyr og teknologi siste årene. Den nye tannklinikken i Hammerfest som åpnet 
høsten 2004 blir beskrevet som en av Europas mest moderne med hensyn til utstyr og teknologi. 
Tannklinikken i Alta er også utbygd og modernisert. Fylket er delt i tre tannhelsedistrikt med til 
sammen 20 tannklinikker. Tannhelsetjenesten skal utvikle og yte et tilbud til prioriterte grupper i 
tråd med de nasjonale føringer og lovgrunnlaget. Fylkeskommunens Tannhelseplan 2006 - 2009 
er retningsgivende i dette arbeidet.

Det er kontinuerlig mangel på tannlegedekning i deler av fylket, særlig på enmannsklinikker. 
Den største konkrete utfordringen for å sikre en god tannhelsetjeneste er rekruttering og 
stabilisering av tannleger i Finnmark. Tannleger innenfor EU-området blir automatisk godkjent 
av Statens Autorisasjonskontor. Når det gjelder de nye landene innenfor EU, blir tannleger fra 
disse landene godkjent dersom utdanningen begynte etter 1. mai 2004. Alle andre utenfor 
EU/EØS-området, med unntak av USA, Canada, Australia og New Zealand, må gjennom et 
kvalifiseringsprogram. 

Delmål 9.5: Å utvikle tiltak som sikrer rekruttering og stabilisering av tannleger i 
Finnmark

Statens medvirkning – vi forventer: 
 At staten opprettholder og videreutvikler tannlegeutdanningen ved universitetet i Tromsø
 At staten forenkler rutinene når det gjelder refusjonsordningene i trygdesystemet
 At staten dekker reiseutgifter for ikke-betalende klientell ved nødvendig tannhelsetjeneste

Regionale utviklingsstrategier, ved at: 
 Finnmark fylkeskommune skal gi behandling til prioriterte grupper, og spre opplysninger

og øke interessen for hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å fremme tannhelsen
 Finnmark fylkeskommune skal gjennomgå tannhelsestrukturen og sikre tilgjengelighet 

for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket
 Finnmark fylkeskommune vil se nærmere på og legge til rette for 

spesialisttannhelsetjenesten
 Finnmark fylkeskommune skal sikre en faglig og teknologisk utvikling av 

tannhelsetjenesten i fylket
 Finnmark fylkeskommune skal legge til rette for studenter som ønsker å hospitere/ha 

praksisplass på tannklinikker i fylket
 Finnmark fylkeskommune vil videreføre og videreutvikle stipendordninger for 

tannlegestudenter fra Finnmark. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med kommunene
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 Vedlegg 1. Oppfølging og ansvar i fylkesplanen

Denne tabellen gir en oversikt over politiske fora, partnerskap og aktører som har ansvar for 
oppfølging av fylkesplanens politikkområder i Finnmark. 

Kapittel Politiske fora, partnerskap og aktører
3: Felles rammebetingelser Politiske fora: Fylkestinget (FT), fylkesutvalget (FU), Barents 

Regionråd, Landsdelsutvalget (LU), Nordkalottrådet, 
Jordsalgsstyret/Finnmarkseiendommen, Sametinget
Partnerskap; Barentskomité 
Aktører: Staten, Finnmark fylkeskommune (FFK), kommunene, 
Sametinget, Fylkesmannen (FM), Forsvaret, Barentssekretariatet,
Regionrådene, Indre Finnmark Utviklingsselskap, 
Statskog/Finnmarkseiendommen, KS-Finnmark, Regionrådene i 
Finnmark 

4: Arealpolitikk Politiske fora: FT, FU, Jordsalgstyret/Finnmarkseiendommen, 
Fylkeslandbruksstyret, Sametinget
Partnerskap: Arealplanforum 
Aktører: Staten, FFK, kommunene, Sametinget, 
Statskog/Finnmarkseiendommen, Områdestyrene, Forsvaret, 
Reindriftsforvaltningen, FM, Kystverket Finnmark, Svanhovd 
Miljøsenter, Interkommunale utvalg mot akutt forurensing, 
Regionrådene i Finnmark

5: Næringspolitikk Politiske fora; FT, FU, Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget 
(KNS), Sametinget, 
Partnerskap: RUP-partnerskapet, Næringshagenettverk, 
Kontaktforum olje og gass for Troms og Finnmark, 
Aktører: Innovasjon Norge Finnmark (IN), Staten, FFK, 
Næringshagene, Kunnskapsparker, Næringslivet, Norut/NIBR, 
Høgskolen i Finnmark, kommunene, NHO-Finnmark, FM, 
Finnmark Reiseliv AS, Fiskeridirektoratet Region Finnmark, 
kraftselskapene, LO-Finnmark, Aetat Finnmark, Regionrådene i 
Finnmark, Indre Finnmark utviklingsselskap

6: Infrastruktur og 
kommunikasjonspolitikk

Politiske fora; FT, FU, KNS, 
Partnerskap: Kontaktmøter med vegmyndigheter i Norge og 
FFK, Trafikksikkerhetsforum Finnmark
Aktører: Staten, Avinor, Statens vegvesen, Kystverket, FFK, 
Politiet, FM, Trygg Trafikk, kommunene (havner), 
Jernbaneverket, Bredbånd Finnmark as, IKT-Finnmark, 
Regionrådene i Finnmark

7: Kompetansepolitikk Politiske fora; FT, FU, Kompetanseutvalget (KU), Sametinget,  
Yrkesopplæringsnemda
Partnerskap: Skolenes egne lokale partnerskap
Aktører: Staten, Sametinget, FFK, FM, kommunene, RSK-
kontorene, Høgskolen i Finnmark, Norut/NIBR Finnmark as, 
UiTø, Samisk Høgskole, De samiske videregående skolene, 
Atetat Finnmark, næringslivet, Regionrådene i Finnmark, IN

8: Kulturpolitikk Politiske fora; FT, FU, KNS, Sametinget
Partnerskap: Den nordnorske kulturavtalen, Barents  



kulturkomité, Nordkalottrådets kulturråd, Samarbeidskomiteen 
for verdensarvområdene, Finnmark museumsråd, FYSAK-
samarbeid, Den kulturelle skolesekken m.fl. 
Aktører: Staten, FFK, FM, Finnmark fylkesbibliotek, 
kommunene, Sametinget, Musikk i Finnmark, Finnmark 
Idrettskrets, kulturinstitusjoner, Voksenopplæringsforbundet i 
Finnmark, Norsk Musikkråd Finnmark,  Regionrådene i 
Finnmark,

Kapittel 9: Helse og 
sosialpolitikk

Politiske fora; FT, FU, KU, Sametinget
Partnerskap: Samarbeid mellom FFK, FM og Helse 
Nord/Finnmark
Aktører: Staten, Kommunene, Helse Nord, Helse Finnmark, 
FFK, FM, Statens barnevern og familievern Finnmark, 
Fylkestrygdekontoret, Regionrådene i Finnmark

Organiseringen av oppfølgingen

Finnmark fylkeskommune vil koordinere arbeid med oppfølgingen av fylkesplanen.

Det vil bli utarbeidet aktuelle meldinger på de ulike politikkområdene både til fylkestinget og 
fylkesutvalget, og også event til sektorutvalg. I 2008 vil det bli utarbeidet en helhetlig 
”midtveisevaluering” til fylkestinget der det rapporteres med utgangspunkt i forventningene til 
staten og de regionale utviklingsstrategiene. I arbeidet med midtveisevaluering og aktuelle 
meldinger kommer fylkeskommunen til å ta kontakt med alle relevante miljøer i fylket. Det er 
også aktuelt å arrangere fortløpende ulike temadager til fylkestinget, og flere temaer kan ta 
utgangspunkt i fylkesplanen. 

Forum for Regional utvikling (FORU) kommer til å ha to møter årlig, og fylkesplanen er et 
prioritert tema i alle møter. Det vil bli arrangert et årlig samarbeidsmøte mellom fylkesordfører 
og fylkesmann for å følge opp fylkesplanen. Fylkesplanens intensjoner følges også opp via 
rapporterings- og møterutiner knyttet til samarbeidsavtalen mellom FFK og Sametinget. 

Oppfølging av fylkesplanen i fylkeskommunal virksomhet 

I følge plan- og bygningsloven har FFK et selvstendig ansvar å følge opp fylkesplanen. 
Oppfølging av fylkesplanen i fylkeskommunen skjer gjennom politisk påvirkning, 
utviklingsarbeid, forvaltning og daglig tjenesteyting. Fylkesplanen legges til grunn for 
fylkeskommunens økonomiplan, som gir de viktigste rammene for fylkeskommunal virksomhet 
og tjenesteyting.

Fylkesplanen legges til grunn for det fireårige regionale utviklingsprogrammet (RUP), som 
utarbeides av et RUP- partnerskap. Virkemidlene i RUP kommer hovedsakelig fra Kommunal- 
og regionaldepartementet via ansvarsreformen og årlig tildelingsbrev til FFK gir også rammer 
for oppfølging og arbeidsfordeling med Innovasjon Norge. RUP er fylkesplanens 
handlingsprogram innen næringsutvikling og tilstøtende områder. Årsplaner for RUP viser 
konkret hva de regionalpolitiske virkemidlene brukes til i Finnmark. Dette programmet danner 
rammer for fylkeskommunens innsats som ”regional utvikler”.
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Følgende fylkeskommunale planer tar utgangspunkt både i fylkesplanen, fylkeskommunens 
økonomiplan og FFK’s rolle som regional utvikler:

 Ulike strategidokumenter, som vedtas av fylkestinget
 Samferdselsplan for Finnmark 2006 - 200927, som har status som fylkesplanens 

handlingsplan for samferdselssektoren
 Plan for videregående opplæring / Finnmark som kompetansefylke
 Tannhelseplan 

Fylkeskommunens rolle i kulturminneforvaltning er både å ha ansvar for kulturminnevernet 
regionalt og ivareta nasjonale kulturminneinteresser. Areal– og kulturvernavdelinga er faglig 
rådgiver for FFK i slike saker. Kulturminneforvaltningen i Finnmark er delt mellom Finnmark 
fylkeskommune og Sametinget som har likeverdig myndighet. 

Oppfølging av fylkesplanen hos statlige sektormyndigheter

Hver enkelt part som har deltatt i fylkesplanarbeidet, skal selv gjennomføre de delene av 
fylkesplanen som angår eget ansvarsområde. Fylkesplanen legges til grunn for fylkesmannens 
virksomhet. Dette gjelder spesielt arealpolitikk, næringspolitikk, kompetansepolitikk og helse- 
og sosialpolitikk. Fylkesmannen bistår fylkeskommunen med å se til at statsetaten følge opp sitt 
ansvar for å gjennomføre fylkesplanen hver på sine områder. 

Fylkesmannen i Finnmark har et spesielt ansvar for formidling og vurdering av trusselbildet som 
Strålevernet/Kriseutvalget utarbeider. De koordinerer planarbeid, varsler og informerer om 
atomberedskapstiltak. Beredskapsenheten til Statens Strålevern på Svanhovd i Finnmark har 
ansvar knyttet til overvåking av radioaktivitet i miljøet gjennom analyser av fisk, vegetasjon, 
sopp, luft, vann og matvarer. 

Oppfølging av fylkesplanen i kommuner 

Fylkesplanen er retningsgivende for kommunens planarbeid innenfor de aller fleste 
politikkområdene. 

Kommuner har en sentral rolle spesielt i oppfølgingen av fylkesplanens arealpolitikk gjennom 
forvaltningen av plan- og bygningsloven. Denne forvaltningen knyttes til kommunenes 
enkeltsaksbehandling, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner28 og 
rollen som miljømyndighet. Fylkesplanens retningslinjer kommer til å bli brukt aktivt i dette 
arbeidet. 

Fylkesplanens næringspolitikk er retningsgivende for kommunenes bruk av sine næringsfond og 
danner fleksible rammer for arbeidet i regionrådene i Finnmark. Finnmark fylkeskommune vil ta 
ansvar for å videreutvikle samarbeidet i regionale partnerskap med kommunene, næringsliv, 
kompetansemiljø og private organisasjoner og statlige regionale statlige aktører.

27 Samferdselsplanen omfatter bl.a. kollektivtrafikk, fylkesveivedlikehold og trafikksikkerhet og FFK har et tett samarbeid med 
AVINOR, Kystverket og Statens Vegvesen i planarbeidet og virkemiddelbruket.

28 Plan- og bygningsloven er under revidering.
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