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NOTAT:  
Møtenotat 26.04.2022 
 

Deltakere: Kenneth Stålset SVU, Nina Greiner Iversen SVU, Lars Georg Fordal BarSek, Unni Sildnes 

UiT, Terje Jørgensen Kirkenes Havn, Guro Brandshaug Orinor,    

 

Fra Sør-Varanger kommune: 

Lena Bergeng, Elin Mathisen, Per Christian Ludvigsen, Nina Bordi Øvergaard, 

 

Møteagenda – Ukentlig statsumøte – hva er gjort siden sist – hva gjør vi videre? 

 

Møtenontat: 

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: Har gitt tilbakemeldinger til kommunalministeren at infrastrukturprosjekter må kunne 

forseres for å øke aktivitet.   

  

RUNDEN RUNDT BORDET: 

Utdanning: Har hatt 1 felles møte, viktig. Det vi ser er at vi trenger å få en hehetlig presentasjon av det 

som finnes av utdannigstilbud i kommunen. Felles forståelse er ikke etablert. Presenterer på neste møte. 

Gruppen har satt opp hvilke utfordringer vi har og hva vi har som løsninger på disse. Arbeidspakker er 

ikke nok.  

Næring: Innspill på tiltak er systematisert i matrise. Neste steg blir å komme fra skjerm til handling. Det 

har gått en del tid, og det er viktig med fremdrift i arbeidet. Alt som har kommet inn er satt i skjemaet 

og blir systematisert og prioritert. 

Infrastruktur: Ingen fra gruppen tilstede. Ingen utvikling siden sist møte. 

Tiltakssonegruppen: Møte førstkommende torsdag, ingen utvikling siden sist møte. Godt arbeid med 

systematiseringen av innspill fra næringsgruppen. 

 

Kenneth Stålset SVU: Gjennomgang av innspillsmatrisen til tiltakene. Inneholder oppgaver til gruppene 

som må prioriteres. Blir gjort et arbeid med dette for Nina Greiner Iversen. 

Terje Jørgensen: Kirkenes havn har kommet med på nettside ang cruisevirksomhet. Nyarbeid for å 

plassere Kirkenes havn på kartet. Ønsker og jobber for et nærmere samarbeid med Finland og finske 

aktører. Samarbeid med Kina, Norlines (eid av samskib, islandsk selskap) Jobbes med en prøveseilas 

via nordveslig rute. Utfordringen er returgods.  

Isbryterprosjektet: Kirkenes havn får sitt behov dekket med en batteridrevet isbryter, men ser at en slik 

løsning vil være en ulempe for arbeidet med å få tatt i bruk hydrogen til maritime formål i Øst-

Finnmark. Varangerkraft AS ønsker ikke å engasjere seg i isbryterprosjektet, men fylkeskommunen har 



gitt uttrykk for at det vil være ønskelig med isbryteren som en pilot for bruk av hydrogen. Kirkenes 

havn  er i et slikt tilfelle avhengig at andre enn havnen både tar seg av arbeidet og dekker kostnader for 

å gjøre hydrogen tilgjengelig fra kai i Kirkenes.    

  

Isbryterprosjekt: Kirkenes Havn jobber med utslipssfri isbryter. Alternativene er hydrogen eller strøm. 

Varanger kraft vil ikke engasjere seg i hydrogen. Kirkenes Havn ønsker hydrogen på lang sikt for å 

kunne tilby hydrogen som fremitid drivstoff og fylkeskommunen ønsker hydrogen. Vanskelig å utnytte 

hydrogen per nå, men i fremtiden må man regne med at det vil være behov i maritim sektor. Dette må 

løftes på politisk nivå. 

 

Nina Greiner Iversen, SVU: Isbryterprosjektet er et spennende prosjekt. Kompetansepiloter fra hele 

landet kommer hvor det skal gjennomføres ICE Talks for å vise at maritimt og øvrig næringsliv knyttes 

sammen. Isbryterprosjektet vil passe godt sammen med dette. 

Det er klart for å søke på tiltaksording for å søke på desentraliserende utdanningstilbud, kan søkes om 

støtte til søknad til øst-finnmark studiesenter. Det er best egnet dersom det er fylket som søker. 

Unni Sildnes UiT: Jobbes for å få et evt forkurs for ingeniørstudiet lokalt i tillegg til et ordinært løp. 

 

HVILKE PROBLEMER STÅR VI OVENFOR? 

 

Guro Brandshaug, Orinor: Frustrasjon over manglende fremdrift. Matrisen med tiltak må prioriteres 

og omsettes i handling. Samtidig må vi få problemstillingen igjen på agendaen i rikspolitikken. I 

forbindelse med tiltakspakken er det signalisert fra enkeltaktører at de ikke treffer. Det må 

kommuniseres tydelig at redningspakken ikke treffer godt nok. Innspill er sendt næringsministeren, 

høringsuttalelse er sendt fra SVK og samarbeidsaktører. Samtidig bør vi være gjennom media i forkant 

av stortingsbehandling at tiltakene ikke er gode nok.  

 

 

 

 Beslutninger tatt i møtet: Prioritering av tiltaksinnspill – gjøres av gruppene. Dokumentet 

viderearbeides med oppgavefordeling og distribueres til gruppene. I statusnotat som sendes til 

kontorsjef skal gruppene redegjøre for hvilket tidsperspektiv gruppen ser for seg på sine oppgaver. 

 

Til neste møte: Send statusnotat med tidsperspektiv på tildelte oppgaver i tiltaksmatrisen fra alle 

grupper mandag 2.mai. Ansvar: gruppeledere. 

 

FREMTIDIG BESØK TIL REGIONEN: 

Kommunal og forvaltningskomiteen – 27.april, Vadsø   

Kommunal- og distriktsdepartementet, statssekretær: stortingsmelding om distriktsmelding – 3.mai, 

Kirkenes  

Statsministeren kommer til Kirkenes 9.mai – Opprettet dialog ang folkemøte som sammenfaller med 

statsministerens besøk til Kirkenes. Ordføreren har dialogen med Bjørn Tharaldsen. 

 
 
 
 
 
Per Christian Ludvigsen 
kontorsjef 
 

    
 

 

 


