
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 Pensjonisten, Kirkenes 

Møtetidspunkt/ramme 27.05.22, kl.11:00-12:15 

Deltakere Ca. 28stk 
 
Bård Ramberg 
Anne Randa 

 

Møteagenda:  

 

Møtenotat:  

Transport: 
• De i Kirkenes har ikke samme utfordringer som de som bor på bygda 
• Bussturene drar ikke innom alle feltene på sine byruter 

o Vanskelig å bruke mobil til å bruke til billetter, rutetider mm 
• Lettere for funksjonsfriske 

o Utfordrende for de som ikke er funksjonsfriske 
• Snø ikke noe problem 
• Spørsmål fra salen: Er rutetidene lett å lese/forstå? 

o Ikke alltid like lett å orientere seg 
• Spørsmål fra salen: Har kommunen noen mulighet til å påvirke bussruter? 

o Prestefjellet er utfordrende - går ofte tom 
o Prestøya - går flere busser, men de er ofte tomme. Skolebuss? 

• Mange ruter korresponderer ikke 
o Må bytte buss for å komme seg fra Prestøya og videre til Hesseng 

▪ Problematisk også for videregåendeelever å komme seg til skolen 
• Mer informasjon om bussruter - hvem kjører bussrutene? 
• Buss fra Jakobsnes - går for tidlig (06:40) og kjører fra byen for tidlig (14:20) 

o Lenge å være i byen 
o Flytte på ruta slik at ungdommer har anledning til å bruke det daglige tilbudet 
o Bussen må gå etter arbeidstider, skoletider og tidspunkt som er naturlig for å komme 

til/fra Kirkenes 
  

Sosial deltakelse: 
• Ingen kommentarer utover det som er skrevet på arkene. 

  

Respekt og sosial inkludering: 
• Bård: Siste temaet som er mest utfordrende å svare på, erfaringsmessig. Viktig med denne 

samtalen 
• Kommunen er lite flink til å høre på innbyggerne - vanskelig å komme gjennom 

o Demensomsorg: stå på og mase for å komme gjennom til kommune, for at pårørende 
skal få gode tjenester 
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▪ Mange hjemmesykepleier innom i løpet av ei uke - forvirrer den som er dement 
▪ Hvordan merket du forskjell i tjenestene? Fikk tilbakemelding om at samme pleier 

hadde vært innom 
• Dårlig samarbeidsklima i det politiske system 

o Stopper opp fordi det uenighet 
o Trekker frem helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus og havnesaken i Kirkenes 

▪ Blir vi hørt? 
• Nedskjæringer - berører "alltid" de eldre og de unge 

o Nordmo gård nevnes - synd at tilbudet er tatt bort 
o Aktivitør ble foreslått kuttet - et viktig tilbud 
o Omdisponere folk til å delta mer aktivt utearbeid i tjenestene 

• Tenke annerledes når det bygges eldresenter som er mer ressursbesparende 
• Styrke arbeidsplasser med flere ansatte, gjør at flere klarer å stå lengre i jobb fordi 

arbeidsbelastningen blir spredt utover 
  
 

Tema som ikke er tatt opp: 
• Fraflytting fra kommunen - vil mangle fagfolk i fremtiden, dette er en utfordring 

 

 

Notat, datert xx.xx.xx 
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