
SØR-VARANGER KOMMUNE 

Koordinering, fag og forvaltning 

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

 

Vår ref: 22/4021 

NOTAT:  

Møtested Museet i Neiden 

Møtetidspunkt/ramme 31.05.22, kl.12:00-13:30 

Deltakere Ca. 16stk 
 
Bård Ramberg 
Anne Randa 

 

Møteagenda:  

 

Møtenotat:  

Transport: 
• Utfordrende å svare på spørsmålene 
• Vanskelig for de som kommer fra distriktene å komme seg til veien 

o Noen bor langt unna riksvei 
o Fylket har fått i gang en ordning med flexrute 

▪ Må bookes dagen før - alt må koordineres slik at det skjer på samme dag når du 
først skal til byen 

• Har du bil kommer du deg lett rundt i byen. Er du tidlig i byen er det kun matbutikkene som er 
åpen 

• Flexrute kommer én gang i uka - bør være oftere 
o Har du ikke bil er det utfordrende å få med seg varer fordi du må bære de rundt om i 

byen 
• Hvordan kommer man seg rundt om man ikke har bil? 

o Lange avstander rundt om i Kirkenes 
o Ønsker seg byrute med høyere frekvens 

▪ Mangler buss til Handelsparken/Spar Kjøp mm 
• Vanskelig å komme seg ut med bil pga mye snø. Leie folk til å måke snø 

o Store skavler etter maskinen som har brøytet veien 
▪ Nå er det brøytebil med skjær (ikke med spiss plog), derfor kastes snøen inn i 

innkjørselen og blir tung å brøyte 
• Vellykket med middager i kommunal regi - disse er det transport til for de som ikke har bil 

o Viktig tiltak for å få folk til å samle 
o Ønskes et spleiselag mellom kommunen og beboerne for å kunne ha felles transport til 

samlinger/møter 
▪ Opplever ofte at de blir neglisjert - får ikke de samme tilbud som de som bor mer 

sentralt 
o Finnes en ordning som samkjøring gjennom pensjonistforeninga 

▪ Betaler 50kr for å sitte på 4stk som har bil 
  

  

Sosial deltakelse: 
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• Henger i stor grad sammen med transport - å komme seg til arrangement 
• Mangler lokale: Da skolen ble nedlagt var det utfordrende med lokaler å være for bla 

pensjonistforeningen 
o Koret mistet sitt lokale 

• Spørsmål: er ikke kommunen pliktig til å holde lokale for arrangement 
o Måtte tømme lokalet for ting - må betale for å lagre utstyr mm 
o Lokalet stod tomt i tre år, og lokale arrangement fikk ikke gjennomføres selv om skolen 

var der 
o Opplever å være nederst på prioriteringslista 

• Faste møter i måneden med pensjonistforeningen, kirkeforening 
o Noen holder til på kroa, noen på fjellstua 

• Savner en positiv innstilling til at bygda skal leve 
o Opplever manglende positiv innstilling til tiltak fra kommunen 

• Spørsmål om byggetillatelser i området 
  

  

Respekt og sosial inkludering: 
• Kommunen må svare på brevene. Vi har forsøkt å sende brev om kran på yttersiden av 

renseriet for to år siden, og flere ganger etter, men vi får ikke svar på brev.  
• Vi får generelt lite tilbakemeldinger på henvendelser, og det gjør at man føler seg tilsidesatt. 

Kommunen bør ha fokus på at vi er en samlet kommune, ikke en sentrert kommune. 
• Vi ønsker flere unge og aktivitet i bygda, og da trenger vi arbeidsplasser og boliger 
• Vi blir ikke nevneverdig tatt med på råd 
• Det er noe som heter TT kort, men det finnes lite informasjon om det, og man får avslag på det 

hvis man søker. 
• Vi treffer ikke så mange barn og unge lenger. Tidligere treftes vi på idrettsarrangementer på 

grendehuset 
• Isfiskekonkurranse og sankthansfeiring er for familier og da kommer det barn og unge 
• Nå starter man munkeferden fra Neiden og da er det ikke noe arrangement 
• Kommunen bør legge kommunale aktiviteter til grendehuset for å skape aktivitet 

o Vi savner initiativ for å skape aktivitet i Neiden, ikke bare nei til alt 
• 9. juni er det laksefestival, vi fikk låne kokeplate på grendehuset 
• Vi opplever vrangvilje fra kommunen, vi får ikke låne grendehuset til 50 års bryllupsdag 

 

 

Notat, datert 31.05.22 
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