
  

Spørsmål fra Jens Ingvald Olsen, fylkestingsrepresentant Rødt. 
  
Om samarbeidsavtalen mellom Hammerfest kommune og Nussir ASA 
  
I samarbeidsavtalen går det frem at Troms og Finnmark fylkeskommune skal delta i et utvalg innafor 
avtalens virkeområde. 
  
1. På hvilken måte har fylkesrådet deltatt i prosessen med avtalen mellom Hammerfest kommune og 
Nussir asa, vedtatt på kommunestyremøte i Hammerfest 4.februar i år? 
  
2. Fylkeskommunen er høringsinstans i kommunale plansaker, men det kan også være saker der 
fylkeskommunen er direkte part eller forvaltningsmyndighet i saker der Nussir asa, eller nærliggende 
virksomheter er part. Er TFFKs habilitet i slike eventuelle saker vurdert? 
  
3. Hvorfor har fylkesrådet besluttet at TFFK skal være part/deltaker i en avtale mellom en kommune 
og et privat selskap? 
 

Svar på spørsmålene fra Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø. 
  

1.     Troms og Finnmark fylkeskommune har deltatt i møter med Hammerfest kommune og Nussir 
på lik linje med alle som ønsker samarbeid og eller dialog, både kommuner og næringsliv. 
Fylkeskommunen er imidlertid ikke avtalepart i avtalen som er i ferd med å bli inngått 
mellom Hammerfest kommune og Nussir, men er blitt tilbudt plass i samarbeidsgruppe som 
angis i avtalen. Fylkeskommunen har foreløpig ikke tatt stilling til deltakelse i samarbeids-
gruppen, da gruppens mandat ennå ikke er på plass (jfr. behandlingen av avtalen i 
Hammerfest kommunestyre 28.1.21). 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune finner det foreløpig nærliggende å takke ja til deltakelse i 
Samarbeidsgruppen, da etableringen av virksomheten vil kunne ha store regionale 
ringvirkninger og potensiale til å generere mange lokale arbeidsplasser og oppdrag til lokale 
og regionale bedrifter. Også innen utdanningsfeltet vil det være behov for dialog og 
samarbeid, blant annet tilknyttet fagutdanning på ulike felt som det vil kunne bli etterspørsel 
etter når virksomheten kommer i drift.  
 
Det vises i denne sammenheng til fylkesrådets plattform «Et sterkt Nord» der det står; 

 Styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, regional utviklingsaktør og 
samarbeidspartner for de store næringsbjelkene i nord som fiskeri og havbruk, reiseliv, 
landbruk, reindrift, mineraler, energi og petroleum og leverandørnæringer/leverandør-
industri i tilknytning til disse  

 For å utnytte det enorme potensialet som ligger i Troms og Finnmark som ressursregion, må 
man stimulere ungdommen til å gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer til jobber i næringslivet 
og det nordnorske arbeidslivet. 

 Troms og Finnmark fylkeskommune arbeider for å følge opp vedtatt mineralstrategi. 
  

2.      Nei, og spørsmålet anses ikke relevant da fylkeskommunen ikke er avtalepart med Nussir 
ASA. 
  

3.      Fylkesrådet har ikke besluttet å være part/deltaker i avtalen, jfr. svar ved spørsmål 1 over. 
  


