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Utarbeide og enes om en felles strategi !

Hvor er vi ? 
Hvor skal vi ? 
Hvordan kommer vi dit ? 
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Hvor er vi ? 
 Demografiundersøkelse – SVK og Barents sekretariatet 
 Strategi, mål og tiltak 
 Notat av arbeidsgruppa
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Hvor skal vi ? 
Målene er allerede satt: 
 Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2025)
 Strategisk næringsplan 
 Nordområdemeldingen 
 Ulike festtaler og møteuttalelser 
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Utfra dette skal målene stadfestes ! 
Eks:

•Sikkerhetspolitisk viktig sone 
•Økning i antall innbyggere til 12 000



Hvordan kommer vi dit ? TILTAK !
Kortsiktige tiltak – Mellomlangt perspektiv – Langsiktig perspektiv 

1. Økonomisk tiltakssone 
2. Infrastruktur tiltak 

• Kommunen, TFFK, 
• Statens vegvesen 
• Politiet 
• Avinor 
• NAV
• Skatteetaten 

3. Utdanning
1. Universitet
2. Vg.skolene
3. Kompetansepiloten 
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Kommunestyret vedtak av 8 mars 22 

Sør-Varanger kommune skal gå i dialog med nasjonale myndigheter med mål om å 
opprette en økonomisk tiltakssone i Øst-Finnmark. Næringslivet i regionen berøres 
meget sterkt av de innførte sanksjonene og er i en særstilling i Norge, siden det har vært 
et utstrakt samarbeid og handel med Russland som en del av norsk utenrikspolitikk. Det 
må gis en statlig tilskuddspakke for å sikre ivaretakelse av de rammede eksisterende 
næringer og oppstart av ny aktivitet. Det er sikkerhetspolitisk svært viktig å sikre 
bosetting i regionen og næringsaktivitet er essensielt for vekst og utvikling. Dette 
arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv. Som en del 
av dette arbeidet bør det vurderes å gis en statlig garanti for oppstart av industri som 
hører inn under det grønne skiftet.
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Bedriftsrettede tiltak av 18 mars 22 
Distriktsrettede virkemidler
 Regjeringen foreslår å bruke 50 millioner kroner mer på eksisterende distriktsrettede virkemidler gjennom Innovasjon Norge og Siva. Det vil 

også bli åpnet for at fylkene kan bevilge midler til kommunale næringsfond i de berørte kommunene. Midlene skal også kunne gå til tiltak for 
kompetanseutvikling. Midlene kan raskt settes ut i live lokalt.

Støtteordning for bedrifter i Øst-Finnmark 
 Regjeringen vil etablere en støtteordning for bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland. Det tas 

forbehold om at det må avklares nærmere om dette er statsstøtterettslig mulig.

Lånegarantiordning 
 Regjeringen vil opprette en lånegarantiordning under Eksfin for bedrifter i Øst-Finnmark som står overfor likviditetsmangel som følge av de 

restriktive tiltakene. Dette har vært et ønske fra næringslivet i Øst-Finnmark. Regelverket vil ta utgangspunkt i ordningen som ble laget under 
pandemien og utformes i tråd med statsstøtteregelverket som EU-kommisjonen har foreslått i forbindelse med Ukraina-krisen. 

Lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge
 Lavrisikolån forvaltet av Innovasjon Norge brukes til å delfinansiere investeringer i bygninger og driftsutstyr, inkludert fiskefartøyer og 

investeringer i landbruket. En økning av årets utlånsramme med en halv milliard kroner, fra 2,5 mrd. til 3,0 mrd, er et godt tiltak for å bistå 
næringene som er hardt rammet av krisen. Den utvidede lånerammen skal rettes mot bedrifter i Øst-Finnmark.
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Næringsarbeids gruppa:
Næringsarbeid 
kortsiktige tiltak – mellomlangsiktige tiltak – langsiktige tiltak 

 Ansvarlig og prosjektleder: Frode Orinor
 SVK Anne Randa 
 SVU 
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Mellomlangsiktige tiltaks grupper:
 Infrastrukturgruppa: Leder Magnus M.

 SVK : Svanhild 
 Kirkenes havn: Terje Jørgensen 
 TFFK: 
 Statsbygg: 
 Statens vegvesen
 Varanger kraft 

 Utdanning Leder: Nina Iversen SVU 
 UIT: Unni
 SVK: Arnulf  
 Videregående skole 
 Kompetansepiloten 
 Nord Universitet: Kjell Stokkvik
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Tiltakssone Øst-Finnmark gruppa:

 Øst-Finnmark rådet 
 Leder Trond Haukanes 
 Medlem Kommunedirektøren Nina 
 Arbeidsutvalget 

 Legges frem for Øst-Finnmark rådet 20 juni 22 i Vardø 
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