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NOTAT:  
Notat statusmøte 3.5 
 
 

Deltakere:  Jonas Karlsbakk BarSek, Unni Sildnes UiT, Terje Jørgensen Kirkenes Havn, Frode Stålset 

Orinor, Rune Rautio Orinor, Kenneth Stålsett SVU, Thor Morten Bråteng KN, Nina Greiner Iveresen 

SVU,  

 

SVK: 

Lena Bergeng, Per Christian Ludvigsen, Nina Bordi Øvergaard 

 

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: Møter siste uker, depråd fra regejeringen (klim/miljø ikke repr.), Kommunedirektør  

presentasjon om SVK, muligheter og utvikling,  

 

  

OPPDATERING FRA GRUPPENE: 

Utdanning: Høringsinnspill på UiT studiemodell sendt. -Øst-Finnmark jobber på en helt annen måte enn 

ellers. Kobling mellom næringsliv og utdanning tett, men bør bli tettere. Digital kyst kan bli en 

overbygning på det hele som knytter samareide sammen. Innovasjon Norge positiv, nærings- og 

utdanningssektor positiv. Det har skjedd mye på UiT, har jobbet frem innspill. Prekært: studentboliger- 

kritisk viktig. Det er allerede behov for boliger for samlingsasert utdanning. Hvem skal man henvende 

seg til? (Møte neste fredag, sykepleierprosjekt og andre prosjekt – paal) -Prekvalifisering av voksen, 

jobbes videre med.  

Opprettholde og forbedre VGS – tilpasset udanning for distriktene, det kuttes i vgs opplæring i 

finnmark. Rektor på VGS jobber for å beholde hybelhus og infrastuktur. Det er en kjempeutfordring å 

fjerne penger fra vgs når det kun fylles på på toppen.  Vi ruster oss for færre, men vil bli flere. 

Dysfunksjonelt. Studiesenter: Tana, Vadsø og SVK, SVU står som søker. Ønsker 3 likeverdige enheter. 

Felles søknad, alle er med. Lokalisering- og organiseringdebatt ikke tatt p.t. SVK p.t ikke forpliktet til 

noe. SVK tilslutter seg søknaden. Målet er mer tilgjengelig utdanning til Øst-Finnmark. 

UIT: Forkurs på plass, ligger ikke ute enda men kommer. Finansieres av egne midler (UiT). 

Kombinasjon av nettbasert undervisning og oppmøte. Søkander og innspill forankres i de seks 



satsningsområdene. Kompetansebehov og strategisk forankring. -Eksamensgjennomføring p.t, veldig 

høyt karaktersnitt. Satsing på å etablere et studentmiljø. Bygg og datateknikk er hovedsøkermasse. 

Starter med informasjonsmøter snarlig. Skal ha dialogmøter med Nav idh å f søkere til studier for å øke 

kompetanse lokalt. Oppfordring til samtlige å fremsnakke utdanning. 

 

Næring: Prosess med fylket, kapital og hvorfor kapital er viktig. Tas inn i et notat som FK jobber med. I 

prosess med de olympiske ringene (6). Målet er å etablere prosjekt ut av de seks punktene. Jobber med 

grunnlaget, deretter inviteres gruppeledere til halvdags worksshop. Komdir og Trond hauganes inviteres 

i tillegg. 

 

Infrastruktur: Intet nytt p.t. Rapport i produksjon. 

 

Tiltakssonegruppen: Har levert sitt produkt til Øst-Finnmarksrådet. Anser arbeidet som sluttført p.t. 

frem til det skal opp i rådet 22.juni. God anledning til å komme med resultat av gruppearbeidet som er 

gjort.  

Fra administrasjonen: Næringssjef ansatt. Viktig funksjon som får mye betydning i samarbeide med 

nærinsglivet og etabvlering av næringspolitisk handlingsplan. Tiltrer 1.august.  

 

Runden:  

 

Terje: Stor utvikling innen infrastuktur på finsk side. «The port of Europe». Det skjer mye spennende 

om dagen. Dersom prosjekteringsmidler kommer blir det startet med folkemøte ifm fornying av 

sjøfronten. Positiv sak. Har hatt møte med Snøhotellet om utvikling av cruisetrafikk. Det jobbes mye 

med gods, nordlige sjørute. Transport fra Asia til Nord Amerika; i dette bildet overtar Norge arktisk råd; 

hvordan kan vi bruke arktisk råd som en forlenget arm inn i godstrafikk? 

 

 

Bjørn:  Reduksjon i antall ansatte i Skatteetaten (NavI). LO lokalt jobber aktivt for å unngå reduksjon i 

antall ansatte. 120 jobber med innkreving, ca 50% skal kuttes. 

Det jobbes med å fremskynde en oppstart av Syd-Varanger.  

 

 

Kenneth: Hvem setter agenda og møtedeltakere på besøk som kommer til kommunen? 

 

Tor-Morten: MENON-rapporten er grunnlag for tiltakssonegruppen. Rapporten er i stor grad nord-

Varanger orientert. Sør-Varanger er ikke viet nok oppmerksomhet. Sør-Varanger kommune kan ikke 

støtte dette eller sende en rapport med kommunens våpen på som i så stor grad favoriserer Vadsø 

kommune som handels- og utdanningssenter. 

 

Nina: Rapporten er basert på Menon, men fokuset ligger på tiltakene som skal gjelde for hele regionen, 

ikke om stedangitte tiltak. For å tiltrekke unge mennesker må tiltakene treffe disse. Oversendelsesbrevet 

er viktigst, når rapporten skal behandles i rådet må ordfører tale Sør-Varangers sak i større grad. 

 

Unni: Spm ang IN møte 30.mai. Formålet er infomrasjonsmøte om hvordan vi jobber. 

 

Bjørn: Hvordan påvirker situasjonen Barentssekretariatet? 

 

Jonas: Usikkerhet siden krigen startet. BarSek omstiller seg selv, ser etter nye og gode løsninger på 

arbeidet, se på hva vi gjør sammen. Barentssekretariatet vil også ha en funksjon i fremtiden ovenfor 

Russland. 

 

Nina: NATO er i utvikling, Sverige og Finland kommer etter all sannsynlighet til å bli medlemmer. 

Viktig at SVK ser sitt mulighetsrom. Barentssekretariatet vil kunne være en viktig aktør.    

 

HVILKE PROBLEMER STÅR VI OVENFOR? 

Intet konkret p.t. 

  

 

Beslutninger tatt i møtet: Ungdomsrådet inviteres til neste møte for å informere om evt arbeid de gjør. 

Møtene blir fremover hver 2.uke. Kenneth tar dialog med Linda Randal/IN. 

 

Besøk til SVK må sees på som muligheter og behandles deretter.  

 



Visningskonsesjon: Sendt fra Orinor, sendes fra SVK (ordfører) i dag. 

 

FREMTIDIG BESØK TIL REGIONEN:  

 Kunnskapsdepartementet om 14 dager. 
 
 
Per Christian Ludvigsen 
kontorsjef 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 


