
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, uke 14 

Møtested Møterom Øretoppen, rådhuset (Skype) 
Møtetidspunkt/ramme 05.04.22, kl.08:00-09:30 
Deltakere Thor Morten Bråteng, Kirkenes næringsforening 

Kenneth Stålsett, Sør-Varanger utvikling AS 
Arve Henriksen, Henriksen Shipping AS 
Frode Stålsett, Orinor 
Lars Georg Fordal, Barentssekretariatet 
Bjørn Johansen, LO 
Solveig Steinmo, Kirkenes fondsforvaltning 
Magnus Mæland, Kirkenes næringsforening 
Karin Eriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune (Skype) 
Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge (Skype) 
 
Sør-Varanger kommune: 
Lena Bergeng, ordfører 
Nina Bordi Øvergaard, kommunedirektør (gikk ca. 08:20) 
Per Christian Ludvigsen, kontorsjef 
Anne Randa, samfunnsplanlegger (referent) 

 

Møteagenda:  

Arve Henriksen fra Henriksen Shipping AS orienterer om hvordan private sanksjoner rammer deres 
arbeid mot Russland. 

Kirkenes Fondsforvaltning v/Solveig Steinmo – Hvordan kan Kirkenes Fondsforvaltning bidra i dagens 
situasjon? 

Tiltakspakkene – hvordan kan vi benytte oss av dem: Innovasjon Norge v/Randi Abrahamsen, Troms 
og Finnmark fylkeskommune v/fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen, SIVA v/Orinor, Frode 
Stålsett. 

Runde rundt bordet – hva er gjort siden sist – hva gjør vi videre? 

Møtenotat: 

Arve Henriksen orienterer: 
Dette er ikke en ny situasjon fra 2014, men omfanget er nytt. 124 leverandører knyttet opp mot 
Russland, og disse igjen har flere underleverandører som nå rammes. 

Norge har ikke sanksjonert bort rederiene. Russland tar også dette på alvor, og området er ikke 
sanksjonert fra russisk side pr. nå. Til tross for at det ikke er sanksjoner innenfor maritim sektor merker 
Henriksen Shipping AS at det sanksjoneres utover myndighetenes sanksjoner. Norske rederi får ikke 
betalt for arbeid de har utført. De opplever at leverandører «vrir» på sanksjonene slik at de rammer 
feil, og ikke er i tråd med signalene fra norske myndigheter. 
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Henriksen ber om en e-postadresse hos Utenriksdepartementet som kan svare ut på «vridning» av 
sanksjonstekst. Dette er noe rederiene ikke har kapasitet til. De behøver et raskt, skriftlig svar på om 
de er innenfor rammene av sanksjonene (varer, tjenester, rederier og personer som kan være 
sanksjonert). 

Ser det som sannsynlig at det snart vil komme mot-sanksjoner fra Russland. For å demme opp for 
brudd på sanksjonsreglene må alle gode krefter ut og mane til ro: «Følg sanksjonsreglene! Er du i tvil 
må du kontakte lovgivende myndighet.» Det er vanskelig å se for seg at det er noe maritim næring og 
norske myndigheter kan gjøre for å hindre russiske mot-sanksjoner. 

Det legges til at dersom den felles fiskeriforvaltningen mellom Norge og Russland ikke fungerer vil vi i 
fremtiden ha store utfordringer innenfor maritim sektor. 

Kirkenes næringsforening: Utenriksdepartementet har opprettet en e-post for å ta imot henvendelser 
om sanksjonene, tilbakemeldingen er at den ikke fungerer optimalt. Brukes mye tid i lokalt næringsliv 
på advokater for å tolke sanksjonstekster. Det har vært dialog med Utenriksdepartementet, LO, 
Venstre, Høyre, AP, alle politiske partier. Dette ble også sagt konsekvent i møtet med finansministeren 
og næringsministeren. Det stilles spørsmål om vi jobber rett, og om politikerne forstår budskapet. 

Barentssekretariatet: Spørsmål til Henriksen Shipping AS: dersom det hadde vært jurister i UD som 
kunne svart ja/nei på slike e-posthenvendelser innenfor en kort tidsramme, kunne dette vært en 
løsning? Ja, er svaret. 

Forslag fra Sør-Varanger utvikling om å ha jurister lokalt tilstede som samarbeider direkte med 
Utenriksdepartementet. Næringen trenger raske avklaringer, ikke farlig om de svarer feil. Det verste 
akkurat nå er usikkerheten som eksisterer.  

Innovasjon Norge: Bruke de virkemidler som vi har. Finne markedsmuligheter som ikke er i Russland. 
Jobbe sammen for å finne løsninger. Foreslår et folkemøte. 

Kirkenes fondsforvaltning v/Solveig Steinmo 
Kirkenes fondsforvaltning, vunnet anbud om å forvalte investeringsfond på vegne av staten. Dette r et 
kommersielt fond, rigget under Næringsdepartementet. Fondet påvirkes også av situasjonen; Arbeidet 
lagt til Kirkenes for å kunne ha utstrakt samarbeid med Russland 

Det jobbes for å endre fondets mandat – Tilrettelagt for dagens investeringer; fornybar energi mm. 
Også foreslått endring om at fondet kan gjøre direkteinvesteringer i Øst-Finnmark, uten at det er krav 
om kobling til andre land (som for eksempel Russland). Dette kan avhjelpe situasjonen på lengre sikt – 
omstilling av bedrifter. Kan bidra med egenkapitalinvesteringer. 

Kort om tiltakspakkene og hvordan vi kan nytte oss av dem (Innovasjon Norge og 
Orinor) 

- Lånegarantiordningen 
o Nedbetalingstidene på lånet må forlenges 

 Bra at de støtter drift og investeringer 
 Bra at de er statsfinansiert 

- Lavrisikolån 
o Renteutsettelse, avdragsutsettelse 
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- 55 millioner – bedrifter med inntektsbortfall 
o Forvaltes av Innovasjon Norge 
o I særlig tilfeller kan disse benyttes på kontrakter inngått etter 25.feb – hva er særlige 

tilfeller? 
o Tak på ca. 4 millioner til hver bedrift – ikke nok til omstilling 
o Reiseliv – utfordrende for tiden 

- 50 millioner til regionalpolitiske tiltak 
o Treffer godt 

 
Karin Eriksen, fylkesråd for plan, næring og miljø 
Fylkeskommunen jobber med pakken på 50 millioner. Det har vært utstrakt møtevirksomhet om 
disponeringen av krisepakken. 25.-29.mars fikk eksterne aktører anledning til å komme med innspill, 
noe mange har gjort. Dette gir et god kunnskapsgrunnlag. 

Fylkeskommunen skal ha møtet med KDD om midlene. Avventer oppdragsbrevet fra sentralt hold, før 
de kan lage sitt fagnotat og legge saken fram for fylkesrådet. Det er prioritert å sette av administrative 
ressurser i fylkeskommunen til arbeidet med disse midlene. Fylkeskommunen ser at virkningene av 
sanksjonene vil vare lengre, enn sanksjonene i seg selv, og at det derfor vil være behov for omstilling 
av næringslivet. 

Når det gjelder tidsperspektiv kan ikke fylkeskommunen foreta seg noe før de har mottatt 
oppdragsbrevet. Håper å få dette rett før/rett etter påske, men ikke noe bekreftet. 

Spørsmål/kommentarer til Innovasjon Norge, Orinor og TFFK: 
Bruk av BIO-midler: forvaltet av TFFK v/Utdanning. Fylkeskommunen ser på muligheten for å styrke 
disse. 

Runden rundt bordet: 
Magnus Mæland, Kirkenes næringsforening: arbeidsgruppa jobber med å få prosjekter til Sør-
Varanger. Lena tipser om Erik Selmer i TFFK, realisering av infrastrukturprosjekt. 

Arve Henriksen, Henriksen Shipping AS: Ikke ønske om midler, men å være der i fremtiden. 

Frode Stålsett, Orinor AS: Næringsgruppa er i gang. Neste møte etter påske. Få pakkene fra staten til 
å treffe. Prioriterer akutte tiltak. 

Kenneth Stålsett, Sør-Varanger utvikling AS: Fått inn mange innspill på strategidokumentet. Har TFFK 
og Innovasjon Norge i loopen. Ønskelig å ha et samfunnsmøte 3.mai for å orientere – ønsker 
kommunen med på laget. Er i gang med å konstituere utdanningsgruppa. Vært mange møter med 
universitetene. 

Thor-Morten Bråteng, styret i Kirkenes Næringsforening: Få på plass rammene/et fundament for 
arbeidet til gruppa. Prosessen er startet i det små, og har bredt seg ut etter hvert. Som regel er 
prosessen motsatt. Forankring, bredere involvering - yngre folk, olje/energi osv. Mediastrategi. Få alle 
til å gå i samme retning – behøver god prosesskompetanse. 

Solveig Steinmo, Kirkenes fondsforvaltning: Notatet som er laget inneholder mange gode innspill, 
men sentralt å prioritere noen tiltak. Gjort undersøkelser blant unge tidligere – starter derfor ikke på 
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bar bakke. Mener det bør trekkes erfaringer fra omstillingsarbeidet som allerede har vært gjort i 
kommunen, hva har fungert bra og hva har ikke hatt ønsket effekt. 

Bjørn Johansen, LO: Fokus på å tilrettelegge pakkene slik at de treffer. Egne møter med NHO og med 
næringsministeren. Blir å gi klar tilbakemelding til sentralt i LO om at det ikke må være private 
sanksjoner. 

Per Christian Ludvigsen, Sør-Varanger kommune: styring og eierskap av prosessen blir det viktigste 
fremover. Eksempel: tidlig målsetning – opprettholde kriseforståelsen i Oslo. Har vi klart dette? 
Opprettholde dette så vi ikke oppleves som «støy», men blir hørt. 

Lars Georg Fordal, Barentssekretariatet: Ikke noe å utdype. 

Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge: Viktig at noen styrer prosessen. 

Karin Eriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune: Prioriterer dette arbeidet 

Lena Bergeng, ordfører: Samtaler med Ola Borte Moe, utdanningstilbud i Øst-Finnmark. Karin har 
spilt inn til han viktigheten av utdanning i regionen. Snakke med Utenriksdepartementet om tydelig 
budskap om private sanksjoner. 

Neste møte: tirsdag 19.april kl.10:00-10:30. 

 

Notat, datert 06.04.22 

 

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