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Referat fra møte i styringsgruppen for Ha vdoméneprosj ektet,
onsdag 5. mai 2004 kl. 11.00 i Stortinget.
Tilstede: Knut Werner Hansen, Marit Arnstad, Torill Selsvoll Nyborg,
Ottar Brox, Lodve Solholm og Johan J. Jakobsen
Fortfall: Reidar Nilsen.

Sak nr.:
1. Godkjenning av referat fra møtet den 8. mars 2004.
Vedtak: Referatet godkjent.

2. Orientering om prosjektets framdrift og økonomi.
Johan J. Jakobsen opplyste at framdriften blir noe forsinket p.g. a.
manglende avklaring av det økonomiske grunnlaget for videreføringen av
prosjektet i 2004. Vestlandsrådet har imøtekommet søknaden om støtte
på 150 000 kr. mens Landsdelsutvalget skal behandle søknaden den 10.
mai. Landsstyret i Norges Fiskarlag har av økonomiske grunner ikke
fonnet å kunne støtte prosjektet i 2004.
Arbeidet i arbeidsgruppe l og 2 er kommet i gang. Rådgiver Einar
Leknes ved Rogalandsforskningen er engasjert som sekretær og faglig
tilrettelegger for den maritime gruppen.
Møtet drøftet alternative finansieringskilder, jfr. vedtaket i Norges
Fiskarlag.
Vedtak: EP sender søknad om økonomisk støtte til organisasjoner som
bør ha interesse av Havdoméneprosjektet. Aktuelle organisasjoner:
Norges Råfisklag, Noreges Sildesalgslag, OLF, Fiskebåtredernes
Forbund og Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond.
3. Forlenget tidsfrist for arbeidsgruppe l og 2.
På grunn av forsinket avklaring av prosjektets økonomiske ramme
foreslo prosjektledelsen at fristen for levering av rapport forlenges til
årsskiftet 2004/2005 for arbeidsgruppe l og 2.
Vedtak: Forslaget om forlenget frist ble vedtatt.
4. Orientering om faglig samarbeid med to studenter ved UiB.
Jakobsen opplyste at to studenter fra Universitetet i Bergen skal hospitere
ved Europaprogrammet en uke i mai. Yngve Kristensen arbeider med en
hovedoppgave om konflikten mellom Island og Norge om Svalbardsonen,

mens Toralf Rutledals mastergradoppgave omhandler
forvalmingssamarbeidet mellom Norge og Russland i nordområdene.
Ettersom begge oppgavene faller innenfor prosjektets ramme, er det mulig
at de to nevnte oppgavene kan gå inn som del av Havdoméneprosjektets
sluttrapport.
Det ble også opplyst at EP har tatt kontakt med UiB med sikte på faglig
samarbeid innenfor Havdoméneprosjektets ramme.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
5. Oppnevning av arbeidsgruppe 3.
Jakobsen presenterte det justerte mandatet for arbeidsgruppe og opplyste at
prof. Carl August Fleischer og rådgiver Finn Solli hadde sagt seg villige til
å tiltre arbeidsgruppen. Aktuelle kandidater som var nevnt i møtet den 8.
mars er forespurt men har takket nei.
Jakobsen har hatt kontakt med prof. Ernst Nordtveit ved UiB som har lovt å
komme opp med aktuelle navn.
Vedtak: Det justerte utkastet til mandat for arbeidsgr. 3 godkjennes.
En søker å få oppnevnt arbeidsgruppe før sommerferien. Jakobsen tar
kontakt med medlemmene i styringsgruppen når aktuelle navn foreligger.
Om nødvendig avholdes det et telefonmøte for å få saken avgjort før ferien.
6. Eventuelt.
Jakobsen orienterte om kontakten med ECON om prosjektet "Barents
Russia 2015" (jfr. møtereferat fra 8. mars) som tar opp en del spørsmål som
faller sammen med Havdoméneprosjektets vinkling. Det er etablert kontakt
med ECON med sikte på gjensidig kommunikasjon.
Neste møte i styringsgruppen blir 23. eller 30. august. Jakobsen blir bedt om
å meddele endelig møtedato så raskt som mulig.

