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Invitasjon til dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 
2024-2033 

På vegne av Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, inviterer Troms og Finnmark 
fylkeskommune til dialogmøte omkring Regional transportplan Finnmark 2024-2033. 
Regional Transportplan Finnmark 2024-2033 
Regional transportplan er det viktigste virkemidlet for å nå de langsiktige utviklingsmål og 
satsingsområder innen samferdselssektoren i Finnmark. Planen skal sette retning for 
samferdselsområdet i Finnmark, og er det øverste regionale styringsverktøyet innenfor samferdsel i 
fylket.  

Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse i fylket. 
Utformingen av transportpolitikken står sentralt for å nå mål innenfor klima/miljø, levekår og 
folkehelse. Et stort etterslep på fylkesvegnettet, tunnel- og bru utbedring, fiskerihavner, uløste 
rassikringsoppgaver både på riks- og fylkesveg, strategisk utvikling av riksvegnett og jernbane, 
og videre utvikling av sentrale knutepunkt for sjøfart og lufttransport, samt overgangen til 0- og 
lavutslipps kollektivtransport er sentrale utfordringer som må inkluderes i den videre 
planleggingen. 
 

Regional transportplan skal legge til rette for at innbyggere og næringslivet sine behov til 
fremkommelighet, mobilitet og trafikksikkerhet ivaretas. Planen skal bygge opp under lokale, regionale 
og nasjonale behov og føringer, og slik bidra til ønsket utvikling av Finnmark I arbeidet skal dagens og 
fremtidens transportutfordringer ivaretas. Planen har derfor et langsiktig perspektiv på 12 år.  
.  
RTP Finnmark vil være førende for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig 
planlegging og virksomhet i fylket.  Fylkeskommunen skal ivareta planen gjennom sine prioriteringer i 
handlingsprogram og budsjett. Samtidig legger RTP Finnmark føringer og innspill for andre relevante 
prosesser som gjelder Finnmark, men som er utenfor fylkeskommunens ansvarsområde – som innspill til 
Nasjonal transportplan (NTP).  
Medvirkning 
Planprogrammet til Regional transportplan ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2022 (FT-sak 78/22).  

• I det videre arbeidet er det lagt opp til at medvirkning gjennomføres gjennom 
innspillsmøter i januar 2022.  

• Utkast til Regional transportplan blir sendt på høring i 6. februar 2023. Det legges opp til 
endelig vedtak i fylkestinget i juni 2023. 
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fremkommelighet, mobilitet og trafikksikkerhet ivaretas. Planen skal bygge opp under lokale, regionale
og nasjonale behov og føringer, og slik bidra ti l ønsket utvikling av Finnmark I arbeidet skal dagens og
fremtidens transportutfordringer ivaretas. Planen har derfor et langsiktig perspektiv på 12 år.
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handlingsprogram og budsjett. Samtidig legger RTP Finnmark føringer og innspill for andre relevante
prosesser som gjelder Finnmark, men som er utenfor fylkeskommunens ansvarsområde - som innspill t i l
Nasjonal transportplan (NTP).
Medvirkning
Planprogrammet ti l Regional transportplan ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2022 (FT-sak 78/22).

• I det videre arbeidet er det lagt opp ti l at medvirkning gjennomføres gjennom
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Foruten høring vil offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner medvirke gjennom særskilt 
medvirkningsprosess, samt informasjon gjennom fylkeskommunens internettsider og kunngjøringer i 
media.  
Innspill til Nasjonal transportplan 
Høring på RTP sammenfaller også med innspill til fylkeskommunens høringssvar til Nasjonal 
transportplan 2025-2036 (NTP). Detaljer rundt NTP sendes også på høring fra fylkeskommunen 6. 
februar. 

Invitasjon til dialogmøte 
Fylkeskommunen avholder to dialogmøter i løpet av januar der målgruppen er administrativ og politisk 
ledelse i kommunene, regionråd, representanter fra transportnæringen, næringslivet, ungdomsråd, 
eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelser. Fra Troms og Finnmark Fylkeskommune deltar 
politisk- og administrativ ledelse. 
Dato og sted for disse møtene med inviterte deltagere: 

- 17. januar. 2023 klokken 10.00 -16.00 på Tana bru hotel & camping 
- 19. januar. 2023 klokken 10.00 -16.00 på Scandic Hotel Alta 

Vi inviterer følgende kommuner til møte i Tana: Karasjok, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Nesseby, 
Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg. 
Til møte i Alta inviterer vi Kautokeino, Alta, Nordkapp, Hasvik, Loppa, Hammerfest, Måsøy, Porsanger. 
Det er ønskelig at Norges Lastebileier Forbund, NHO og næringsforeninger på begge møtene med 
innspill for hver region. Også andre interessenter er velkomne til å delta.  
Frist for påmelding er 16. desember 2022. Meld dere på her, eller på e-post til Ruben Mathisen, 
ruben.mathisen@tffk.no.  
 
Vi legger opp til at hver kommune har forberedt en kort presentasjon/innlegg på maksimalt fem 
minutter med konkrete problemstillinger fra deres region. I tillegg settes det av tre minutter med 
spørsmål og svar etter hver presentasjon.  
Norges Lastebileier Forbund, NHO og næringsforeninger forbereder innspill med spørsmålsrunde etter 
hvert innlegg. Vi er ute etter å få tilbakemelding på deres forventninger til RTP, hvilke utfordringer dere 
ser, hvilke behov som er og hvilke tiltak som bør prioriteres.  
 
  

Foruten høring vil offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner medvirke gjennom særskilt
medvirkningsprosess, samt informasjon gjennom fylkeskommunens internettsider og kunngjøringer i
media.
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Høring på RTP sammenfaller også med innspill t i l fylkeskommunens høringssvar ti l Nasjonal
transportplan 2025-2036 (NTP). Detaljer rundt NTP sendes også på høring fra fylkeskommunen 6.
februar.
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politisk- og administrativ ledelse.
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17. januar. 2023 klokken 10.00-16.00 på Tana bru hotel & camping
19. januar. 2023 klokken 10.00 -16.00 på Scandic Hotel Alta

Vi inviterer følgende kommuner ti l møte i Tana: Karasjok, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Nesseby,
Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg.
Til møte i Alta inviterer vi Kautokeino, Alta, Nordkapp, Hasvik, Loppa, Hammerfest, Måsøy, Porsanger.
Det er ønskelig at Norges Lastebileier Forbund, NHO og næringsforeninger på begge møtene med
innspill for hver region. Også andre interessenter er velkomne ti l å delta.
Frist for påmelding er 16. desember 2022. Meld dere på her, eller på e-post til Ruben Mathisen,
ruben.mathisen@tffk.no.

Vi legger opp til at hver kommune har forberedt en kort presentasjon/innlegg på maksimalt fem
minutter med konkrete problemstillinger fra deres region. I tillegg settes det av tre minutter med
spørsmål og svar etter hver presentasjon.
Norges Lastebileier Forbund, NHO og næringsforeninger forbereder innspill med spørsmålsrunde etter
hvert innlegg. Vi er ute etter å få tilbakemelding på deres forventninger ti l RTP, hvilke utfordringer dere
ser, hvilke behov som er og hvilke tiltak som bør prioriteres.
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Program for dagen 
10:00-10:10 Velkommen 

- Fylkesråd for samferdsel – Agnete Masternes Hansen, TFFK 

10:10-10:30 Innledning og fylkeskommunale utfordringer 
- Samferdselsdivisjonen, TFFK 

10:30-11:30 Transportnæringen ved Norges Lastebileier Forbund  
Næringslivet ved NHO og næringsforeninger  
Spørsmål og diskusjon til hvert innlegg.  

11.30-12.15 Lunsj 
12:15-13:45 Hver kommune presenterer sitt innlegg.   

5 min presentasjon per kommune + 3 min til spørsmål og svar. 
13:45-14:30 Åpen dialog i plenum, gjennomgang og avklaringer. Felles utfordringer. 
14:30-15:00 Oppsummering og avslutning,  

- Fylkesråd for samferdsel - Agnete Masternes Hanssen, TFFK 

 
 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
 
Johan Andreas Rolstad 
Konstituert avdelingsleder fylkesveg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 
GAMVIK KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
PORSANGER KOMMUNE 
MÅSØY KOMMUNE 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
HAMMERFEST KOMMUNE 
NORDKAPP KOMMUNE 
LEBESBY KOMMUNE 
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
HASVIK KOMMUNE 
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
BERLEVÅG KOMMUNE 
VADSØ KOMMUNE 
VARDØ KOMMUNE 
NHO TRANSPORT 

Program for dagen
10:00-10:10 Velkommen

- Fylkesråd for samferdsel - A g n e t e Masternes Hansen, TFFK

10:10-10:30 Innledning og fylkeskommunale utfordringer
- Samferdselsdivisjonen, TFFK
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12:15-13:45 Hver kommune presenterer sitt innlegg.

5 min presentasjon per kommune+ 3 min til spørsmål og svar.
13:45-14:30 Åpen dialog i plenum, gjennomgang og avklaringer. Felles utfordringer.
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Johan Andreas Rolstad
Konstituert avdelingsleder fylkesveg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Mottakere:
KARASJOGA GlELDA/ KARASJOK KOMMUNE
GAMVIK KOMMUNE
ALTA KOMMUNE
PORSANGER KOMMUNE
MÅSØY KOMMUNE
SØR-VARANGER KOMMUNE
HAMMERFEST KOMMUNE
NORDKAPP KOMMUNE
LEBESBY KOMMUNE
DEANU GlELDA/ TANA KOMMUNE
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LOPPA KOMMUNE
BERLEVÅG KOMMUNE
VADSØ KOMMUNE
VARDØ KOMMUNE
NHO TRANSPORT
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STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
TRYGG TRAFIKK 
Trygg Trafikk Finnmark 
NORGES LASTEBILEIERFORBUND AVD FINNMARK 
MASKINENTREPRENØRENES FORBUND 
SAMFERDSELSFORUM NORD 
LO Troms og Finnmark 
STATENS VEGVESEN 
FINNMARK ARBEIDERPARTI 
TROMS OG FINNMARK FRP 
TROMS OG FINNMARK HØYRE 
TROMS OG FINNMARK KRISTELIG FOLKEPARTI 
SENTERPARTIET I TROMS OG FINNMARK 
TROMS OG FINNMARK SV 
TROMS OG FINNMARK VENSTRE 
MILJØPARTIET DE GRØNNE TROMS OG FINNMARK 
NHO Arktis v/ direktør Målfrid Baik 
VEST-FINNMARK REGIONRÅD 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) TROMS OG FINNMARK 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON I FINNMARK 
NORGES HANDIKAPFORBUND NORD-NORGE 
NORGES BLINDEFORBUND FINNMARK 
NORSKE REINDRIFTSAMERS LANDSFORBUND 
NORGES TAXIFORB AVD FINNMARK 
YRKESTRAFIKKFORBUNDET 
TROMS OG FINNMARK RØDT 
SYKLISTENES LANDSFORENING AVDELING ALTA 
NORGES LASTEBILEIER-FORBUND 
NHO 
FYLKESELDRERÅDET V/LEDER JOHANNES SOMMERSÆTHER 
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