
SØR-VARANGER KOMMUNE 

Administrasjonsavdelingen 

Postadresse:    Telefon:     www.svk.no 
Boks 406    78 97 74 00    postmottak@svk.no 
9915 Kirkenes 

Vår ref: 22/1764 

NOTAT: Ukentlig statusmøte 

Møtested Ordførers kontor, rådhuset (Teams) 
Møtetidspunkt/ramme 29.03.22, kl.10:00-10:40 
Deltakere Thor Morten Bråteng, Kirkenes næringsforening 

Unni Sildnes, UiT 
Rune Ratio, Orinor 
Frode Stålsett, Orinor 
Lars Georg Fordal, Barentssekretariatet 
Kenneth Stålsett, Sør-Varanger utvikling 
Magnus Mæland, Kirkenes næringsforening 
Guro Brandshaug, Orinor 
Linda Randal, Innovasjon Norge (deltok på Teams) 
 
Sør-Varanger kommune: 
Lena Bergeng, ordfører 
Nina Bordi Øvergaard, kommunedirektør 
Per Christian Ludvigsen, kontorsjef 
Anne Randa, samfunnsplanlegger (referent) 

 

Møteagenda:  

Ukentlig statusmøte. Hver arbeidsgruppe sier noe om hva de har gjort så langt, samt runden rundt 
bordet. 

Møtenotat: 

Forslag om at Innovasjon Norge, SIVA og Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) inviteres inn i 
møtet neste uke. Orinor har kontakt med SIVA og de behøver derfor ikke inviteres inn. 

Tiltakene ikke er behandlet i Stortinget ennå. Det spilles derfor inn at det kan være lurt å vente til 
etter påske med informasjon fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen, når tildelingsbrevet er sendt 
ut. Vi konkluderer med at fylkeskommunen og Innovasjon Norge kan ha en kort presentasjon i vårt 
neste møte. 

Innspill til neste ukes møte: Henriksen Shipping AS vil gjerne komme til møte for å orientere om 
hvordan private sanksjoner rammer deres arbeidet mot Russland. 

En god nyhet: Kimek har trukket sine permitteringsvarsler.  

Oppdatering næring v/Frode Stålsett: 
Frode har kalt inn Kirkenes fondsforvaltning, Sparebanken Nord-Norge og Kirkenes næringsforening, 
utover de som allerede er i arbeidsgruppa. 

- Trekker inn de som er nødvendig å ha med. 
- Lånegarantiordning lik den som under Covid-19. 
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- Lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge – kan Innovasjon Norge si mer om dette når de 
kommer til Kirkenes? Innovasjon Norge er enig at tiltaket ikke vil funke slik det fremgår nå 
fordi næringslivet er avhengig av høyrisiko lån. 

Infrastruktur v/ Magnus Mæland 
- 12. mai er frist for revidert statsbudsjett. Jobber fram mot denne fristen. 
- Har oversikt over de kommunale investeringene. Må få oversikt over de private 

investeringene 
- Skal se samlet på SVK og på Øst-Finnmark som region 
- Innspill fra Orinor: Bruk NHO Arktis og LO 

Utdanning v/Kenneth Stålsett 
- UiT blir å starte opp ingeniørstudie her 
- Torsdag 24.mars: Fikk mange tilbakemelding på notatet som Orinor og SVU har utarbeidet. 
- Spurt Innovasjon Norge om et møte om hva IN kan bistå med 
- Har gitt et bredt innspill til TFFK om deres pott på 50 millioner 

Tiltakssone Øst-Finnmarkrådet v/Nina Bordi Øvergaard 
Arbeidsgruppe: to kommunedirektører (må oppnevnes), kommunedirektør Nina Bordi Øvergaard og 
styreleder Trond Haukanes. Har sitt første møte førstkommende fredag. 

- Skal gi innspill møte til Øst-Finnmarkrådet i møte deres 20.juni. 

Runden rundt bordet: 
Guro Brandshaug, Orinor: SIVA koordinerer sammen med Orinor om de distriktrettede virkemidlene 

- Midler i RUPP-apparatet 
- SIVA har midler som kan overføres til Orinor, og via fond brukes som investeringsmidler til 

lokale bedrifter 

Linda B. Randal, Innovasjon Norge: Daglig kontakt med NSD for å få på plass 
kompensasjonsordningen 

- 500 millioner i lavrisikolån 
o Forsøker å notifisere gjennom ESA for å kunne bruke det som garanti 

- Møte med TFFK 28.03.22 om fordeling av midler til SIVA, Innovasjon Norge og kommunale 
næringsfond. 

- Ønskelig å benytte virkemiddelapparatet 

Rune Ratio, Orinor: Jobber videre med veikartet. To spørsmål knyttet til dette: 

- Spørsmål om det er mulig å opprette en gruppe som skal jobbe mot ungdom (10-20år)? 
o Konkret innspill fra arbeidsmøtet torsdag 24.mars både om ungdomsinvolvering, og 

psykisk helse. 
o Kan vi benytte Ungdomsrådet? Gi de et mandat til å si noe om dette. Sende dem en 

henvendelse. 
o Ungdomsbarometer fra Sparebanken Nord-Norge 

- Notatet som er oversendt: Kan det sendes ut til næringslivet for å få videre tilbakemelding? 
o Notatet sendes ut til næringslivet. 

Unni Sildnes, UiT: Styrket med en ekstra ressurs fra HSL-fakultetet (50 % frem mot sommeren) 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no


Postadresse:    Telefon:     www.svk.no 
Boks 406    78 97 74 00    postmottak@svk.no 
9915 Kirkenes 

- Skal være en åpen dag i neste uke 
- Søknadsfrist 20.april for programpakker – hele studieløp 
- Frist 1.juni for enkeltemne og mindre emner 

Thor Morten Bråteng, Kirkenes næringsforening: Ønsker tilgang til det som er blitt gjort tidligere. 
Kontorsjefen oversender dette. 

Nina Bordi Øvergaard, Sør-Varanger kommune: Intet nytt over det som er nevnt allerede. 

Magnus Mæland, Kirkenes næringsforening: Handelsstanden merker at det handles mindre, selv om 
denne tida på året ofte er treg. Må skape optimisme. 

Kenneth Stålsett, Sør-Varanger utvikling: Ikke noe mer enn det som er orientert tidligere. 

Lars Georg Fordal, Barentssekretariatet: Ønsker oversikt over kommunens strategidokument. 
Avklares med samfunnsplanlegger. Har mye besøk for tiden: 

- LO-leder 
- Kronprinsparet 
- Frp-leder 

Forslag: Lage en felles presentasjon som kan benyttes av alle i møte med eksterne aktører osv. 
Kontorsjefen og samfunnsplanlegger utarbeider dette. 

 

Neste møte: tirsdag 5.april kl.08:00-09:00. 

 

 

Notat, datert 29.03.22 

 

Eventuelle merknader til notatet skal oversendes referent innen 24 timer. Notat blir publisert på 
kommunens hjemmeside. 
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