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NOTAT:  
Notat statusmøte 3.5 
 
 

Deltakere: Lars Georg Fordal BarSek, Unni Sildnes UiT, Terje Jørgensen Kirkenes Havn, Frode Stålset 

Orinor, Rune Rautio Orinor, Magnus Mæland KN, Guro Brandshaug Orinor, Kenneth Stålsett SVU. 

 

SVK: 

Lena Bergeng, Per Christian Ludvigsen 

 

Møteagenda – Ukentlig statusmøte – 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: Er vi fornøyde med møtet statsministermøtet? 

  

RUNDEN RUNDT BORDET: 

Utdanning: Forkurs ingeniør opprettet. (1+4 år). Søkere vurderes. All type utdanning i dag har en 

endedato, utdanning vil ikke være et bærende prinsipp siden det i hovedsak er den voksne del av 

befolkningen som skal utdanne seg. Samarbeid med GSV vil kunne være interessant, det eksisterer 

allerede avtaler med flere avdelinger. Unni Sildnes tar forbindelse med GSV.  

 

Næring: Gått gjennom tiltakene ift oppdrag. 

 

Infrastruktur: Ikke noe nytt sist uke.  

 

Tiltakssonegruppen: Rapport med forslag til tiltak sendt til Øst-Finnmarksrådet. Blir behandlet 22.juni. 

 

Runden:  

 

Lars Georg: Bra møte, men forbedringspotesial ifm de 6 punktene. Samfunnshuset var fullt og det er 

bra. Et slikt folkemøte kan være noe vi som gruppe legger til rette for ved fremtidige ministerbesøk. 

 

Magnus: Vi hadde de 6 punktene, omforent på de. Skal ut på lytting til mindre bedrifter for å undersøke 

situasjonen. Situasjonen er uoversiktelig. Forrige uke var krevende. Stasministerbesøket var bra.  



 

Guro: Møtet på KIMEK var bra, fokuserte på de 6 områdene. Det er mulig det ble noe mye informasjon. 

Fokus på alvoret i situasjonen. Fellesmøtet ble ikke en samlende arena. Statsministeren oppsummerte 

med at «tiltakene fungerte og treffer bra». 

Visningsferd uten innhold, vi har ikke truffet i å få budskapet formidlet.  

Responsen har ikke vært tilfredsstillende fra regjeringens hold. Vi gjorde derimot jobben.  

Det klare budskapet fra alle er at tiltakene ikke kommer frem. 

Vi må kunne samles om konkrete prosjekt, eks 420V som er enkelt for ministeren å iverksette noe på. 

 

Lena: Gode samtaler. Flere ganger fikk vi budskapet frem. 

Folkemøtet var i regi av arbeiderpartiet, kunne vært åpnet for mer spørsmål fra salen. 

 

Lars Georg: Det er en god anledning til oppfølgingsmøte med Statsministeren. Det ble også bekreftet av 

ministeren selv. 

 

Kenneth: Tvil om at budskapet har kommet inn, da Statsministeren sier uttrykk for at «tiltakene treffer». 

Anbefaler at ordføreren er tydelig på dette. Bør komme fra politisk ledelse.  

 

 

Terje: Lite bevegelse p.t. Havn fikk ikke møte ministeren søndag. Ble ikke tid i programmet.  

 

Magnus: Strategien har muligens vært mislykket dersom vi faktisk ikke har fått budskapet inn. Vi må ha 

en tydeligere plan vedrørende infrastruktur.  

 

Per Christian: Innovasjon Norge; hvor er deres plass i forumet? Utdanning er i dialog med IN. Samme 

med SVU og Kenneth. IN er en viktig aktør som gruppene må ta inn. Vi må sørge for at dialogen 

etableres og vedlikeholdes. IN er viktige i det fremtidige arbeidet, og gruppene må se hvordan man kan 

nytte seg av det. Møtet på tirsdager er i hovedsak et informasjonsmøte, mens IN er sannsynligvis best 

egnet i arbeidsmøter og samlinger i gruppene.  

HVILKE PROBLEMER STÅR VI OVENFOR? 

Ingen konkrete nye problemstillinger p.t. 

 

  

Beslutninger tatt i møtet: Gruppene tar forbindelse med Innovasjon Norge og inkluderer IN i sitt arbeid. 

Ansvar: Gruppeledere. 

 

FREMTIDIG BESØK TIL REGIONEN:  

 Intet p.t. 
 
 
Per Christian Ludvigsen 
kontorsjef 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 


