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Foreløpig program - Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge, Oslo 3.
jan 2023.pdf; 220510 Sluttrapport - Økt bearbeiding av sjømat, Oslo 10. mai
2022.pdf
Følg opp
Flagget

ATT:
Regionråd/IPR i Nord-Norge
Da kan vi for femte gang invitere til samarbeid om et "politisk verksted" i Oslo, i forkant av Nord i Sørkonferansen.
Herved oversendes foreløpig program for et dagsseminar 3. januar 2023, etter samme modell som i 2018
(fiskerihavner), 2019 (kvotemelding), 2020 (fisketurisme) og 2022 (økt bearbeiding av sjømat). Nord i Sør
finner sted 4. januar 2023.
Temaet denne gang er "Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge", og programmet er i all hovedsak
kommet på plass. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har vært i kontakt med alle aktørene som står oppført
som innledere, slik at det kan komme endringer. De som står med navn er bekreftet, med unntak av
statsrådene. Programmet bes derfor holdt innenfor regionrådene/IPR.
Dette blir et "politisk verksted", der nordnorske ordførere og fylkespolitikere får presentert sine innspill
direkte til stortingspolitikere og politisk ledelse i departementene. Dette blir en viktig påvirkningsarena i
forkant av at "KVU for fremtidens transportløsninger i Nord-Norge", "KVU Nord-Norgebanen" og de
statlige transportetatenes innspill i forbindelse med revideringen av NTP skal overhendes til behandling i
Samferdselsdepartementet i løpet av 2023.
Fra stortinget inviteres Transportkomiteen, Næringskomiteen og Nord-Norgebenken.
I tillegg inviteres styringsgruppen for de to KVU'ene og de nordnorske direktørene for NHO, LO og
Innovasjon Norge. Også direktørene i Kystverket, Statens Vegvesen, Avinor og Jernbanedirektoratet vil bli
invitert.
Gi beskjed dersom dere ser at det er andre aktører som bør inviteres som gjester.
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Vi har sendt forespørsel om deltakelse til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og næringsminister Jan
Christian Vestre, samt invitert til deltakelse fra deres embedsverk.
På seminaret får vi presentert aktuelle utredninger, samt at representanter for ulike bransjer vil synliggjøre
sine transportbehov. Dette danner bakteppet før vi går over i den politiske delen av programmet. Her vil vi
etter planen få politisk nivås synspunkter fremmet av regionråd/IPR, fylkeskommunene,
stortingsrepresentanter og politisk ledelse i SD og NFD.
Vi inviterer med dette regionråd/IPR i Nord-Norge, samt de to nordnorske fylkeskommunene, til å tre
inn som samarbeidspartnere etter samme modell som tidligere år. Dvs. at hver samarbeidspart
dekker inntil kr 15.000,- i andel av felleskostnader (leie av møterom og bevertning, utlegg for innledere
etter særskilt avtale, reisekostnader for prosjektleder, samt middagskostnader for innledere og
stortingspolitikerne fra Nord-Norgebenken, Næringskomiteen, Transportkomiteen, deltakere
fra departementene og andre inviterte gjester).
Eventuelle overskytende kostnader dekkes av Vest-Finnmark Rådet, samt at vi stiller gratis prosjekt- og
arrangementsledelse. Jo flere samarbeidspartnere, desto lavere andel på hver.
I tillegg betaler deltakerne fra samarbeidspartnerne for sine middager. Det er ikke avklart hvor denne
middagen blir og kostnaden på denne. Tidligere år har dette kostet kr 695,- pr person for en flerretters
meny på Vaaghals.
Jeg legger ved sluttrapporten m/regnskap fra vårt seminar "Økt bearbeiding av sjømat i Norge", som fant
sted i Oslo 10. mai 2022, slik at dere kan se hvordan vi endte opp sist. Vi har ligget på omtrent samme nivå
de fire foregående seminarene med hensyn til fordelingen av kostnader mellom partene.
De regionrådene/IPR som blir med som samarbeidspartnere får som vanlig anledning til å presentere
regionens politikk på det aktuelle temaet. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et åpent arrangement,
slik at det kun er inviterte parter og deltakere fra samarbeidspartnerne som har anledning til å delta.
Jeg imøteser snarlig tilbakemelding på om dere ønsker å delta som samarbeidspartner på seminaret.
Med vennlig hilsen
Bente Olsen Husby
Daglig leder
Vest-Finnmark Rådet
Mobil: +47 908 52916
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