
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 16 

Møtested Ordførers kontor 
Møtetidspunkt/ramme 19.04.22, kl.10:00-10:50 
Deltakere Thor Morten Bråteng, Kirkenes næringsforening 

Magnus Mæland, Kirkenes næringsforening 
Kenneth Stålsett, Sør-Varanger utvikling AS 
Nina Greiner Iversen, Sør-Varanger utvikling AS 
Lars Georg Fordal, Barentssekretariatet 
Bjørn Johansen, LO 
Unni Sildnes, UiT 
 
Sør-Varanger kommune: 
Lena Bergeng, ordfører 
Nina Bordi Øvergaard, kommunedirektør 
Per Christian Ludvigsen, kontorsjef 
Anne Randa, samfunnsplanlegger (referent) 

 

Møteagenda:  

Ukentlig statusmøte. Runden rundt bordet – hva er gjort siden sist – hva gjør vi videre? 

Møtenotat: 

Fredag før påske ble det invitert til møte på ordførerens kontor med gruppelederne. Bakgrunnen for 
disse møtene var ønske om å samles, og se hvordan vi kan jobbe sammen. Dette har ledet til fire 
grupper som jobber med særskilte områder: infrastruktur, utdanning, næring, og region Øst-Finnmark. 

Ordfører: tirsdagsmøtene er ordførers organ, så forslag om at vi engasjerer ekstern prosessveileder er 
ikke aktuelt. Gruppene utformer egen agenda, og egne problemstillinger. 

Ukentlige møter: utforme problemstillinger, utfordringer, og melder inn status til de ukentlige møtene. 

Runden rundt bordet: 
Anne Randa, Sør-Varanger kommune 
Næringsgruppa skal ha møte førstkommende fredag. 
 
Kenneth Stålsett, Sør-Varanger utvikling AS: 
Kommet over 100 innspill til notatet som næringsgruppa har utformet. Jobber med å gå gjennom disse. 
 
Forslag om at de 50millionene som fylkeskommunen er tildelt kan brukes til juridisk bistand. Det 
ligger også et mulighetsrom til å omdisponere ressurser i UD (som seksjon for eksportkontroll). 

Nina Greiner Iversen, Sør-Varanger utvikling: 
Jobber med å konstituere utdanningsgruppa, og få fordelt arbeidspakker – hvem skal gjøre hva? Skal 
sette opp fremdriftsplan som går fram 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 

Kommer mange innspill på bolig, barnehage og helse. Gruppa er usikker på hvordan de skal håndtere 
dette, da det ikke direkte går under deres mandat. Har diskutert om det bør være en egen gruppe for 
bolyst/attraktivitet. 
 
Fått inn nye punkter: regional satsning på attraktivitet og studentboliger. Ser på disse. 
 
Ordfører informerer om at rektor ved UiT har oversendt høringsuttalelse om framtidig struktur for UiT 
til kommunedirektøren. Utdanningsgruppa jobber videre med dette. Kommunestyret orienteres om 
saken i mai. 
 
11.-12.mai kommer alle kompetansepilot-koordinatorer til Sør-Varanger: utdanning som pådriver for 
kompetanse og utvikling. Kommunal- og distriktsdepartementet kommer også. SVU jobber med å få til 
ICE-talks i denne perioden. Håper å kunne samle de fire gruppene. 
 
Trenger innspill fra næringslivet som ser på hvilket behov (innenfor utdanning) de har på lengre sikt. 
Dersom de andre arbeidsgruppene får innspill på dette skal disse videreformidles til utdanningsgruppa 
v/Nina Greiner Iversen. 
 
Magnus Mæland, Kirkenes næringsforening: 

Infrastrukturgruppa har hentet inn innspill, og jobber nå med å se på hva som er regulert, ligger inne i 
statlige planer osv. Jobber med LO, TFFK v/samferdsel, m.fl. Har fått innspill fra Fagråd med bygg og 
anlegg. Kveldsmøte med LO for å koordinere arbeidet. 

Strategi: få kapital inn i samfunnet. Jobber med å ferdigstille et strategidokument, likt det 
næringsgruppa jobber ut ifra. 

Håper å ha møte med Nord-Norge benken på Stortinget. Infrastrukturgruppa jobber med å få inn 
tiltak/innvesteringer gjennom revidert nasjonalbudsjett. 

Nina Bordi Øvergaard, Sør-Varanger kommune: 

Arbeidsgruppa for tiltakssonen har kontakt med Menon, og vurderer å benyttes de som 
prosessveileder. Dette er ikke endelig vedtatt. Gruppa skal legge fram resultatet i Øst-Finnmarkrådet i 
juni. Har ikke hatt møte med Menon ennå. Planlegger møte førstkommende tirsdag. 

Lena Bergeng, ordfører:  

Tidligere diskutert at det må opprettes en egen gruppe for ungdom. Ber om status her. 

Nina Greiner Iversen viser til at Jørn Gjertsen (Basen) kan være aktuell som gruppeleder her. Per 
Christian jobber videre med dette. 

Viser til e-postadressen som Arve Henriksen etterspurte. Barentssekretariatet har også etterspurt 
dette. Har ennå ikke fått svar fra UD. Dette følges opp videre av Lena og Lars Georg. 

Lars Georg Fordal, Barentssekretariatet: 

Innovasjon Norge har ikke mulighet for å bidra med hjelp til å forstå sanksjonsreglene. 
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Barentssekretariatet har vært i kontakt med UD og gitt beskjed om at det må være flere jurister som 
kan svare på spørsmål. 

Legge politisk trykk på seksjon for eksportkontroll. 

Bjørn Johansen, LO: 

LO jobber aktivt med sikre at bedriftene har mulighet for juridisk kompetanse, og jobber med at 
tiltakspakkene skal treffe best mulig. 

Til neste møte: 

Utdanningsgruppa: Må enes om tiltakspakkene før de kan legge fram tiltakspakkene. Boligsituasjon for 
studenter må løses. 

Tilbakemelding til UD: anmode om at de flytter personell slik at det er flere som kan svare ut til 
bedrifter som har behov for tolkning av sanksjonstekst, og annen juridisk bistand. 

Tiltak ungdomsrådet: Per Christian jobber med å opprette en gruppe som sikter seg inn mot ungdom, 
jf. møtet 29.03.22. 

Det stilles spørsmål om følgende: Dersom russiske fartøy ikke får legge til havn i Norge: hvilken plan 
har vi da? Hvilke ressursgrupper har vi ikke mobilisert? 

Sør-Varanger utvikling, Orinor og Kirkenes næringsforening jobber med et folkemøte i samarbeid med 
Innovasjon Norge. 

Oppgave til alle gruppelederne: 

I forkant av det første møtet i hver måned forbereder hver gruppe et statusnotat. Dette sendes til 
kontorsjef Per Christian mandagen før, slik at det kan distribueres til gruppa. 

Framtidige besøk til regionen: 

- Stortingets arbeids- og sosialkomite - 20.april, Kirkenes 
- Kommunal og forvaltningskomiteen – 27.april, Vadsø 
- Kommunal- og distriktsdepartementet, statssekretær: stortingsmelding om distriktsmelding – 

3.mai, Kirkenes 
- Statsministeren kommer til Kirkenes 9.mai – ha dialog om folkemøte som sammenfaller med 

statsministerens besøk til Kirkenes. Ordføreren kontakter Bjørn Tharaldsen. 

Neste møte: tirsdag 26.april kl.10:00-11:00, kantina på rådhuset. 

 

Notat, datert 19.04.22 

 

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