
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 Pasviktunet, Svanvik 

Møtetidspunkt/ramme 14.06.22, kl.14:00-15:15 

Deltakere Ca. 22stk 
 
Bård Ramberg 
Anne Randa 

 

Møteagenda:  

 

Møtenotat:  

Transport: 
• Største problemet for de i Pasvik, det er veien 

o Tør ikke kjøre forbi for veien er dårlig - kan bli trafikkfarlig 
o De som kjører mye er mer kjent med veien 

• Tar noen buss? Ja, noen 
o Gode bussruter når skoleåret er i gang 

▪ Flexbuss: Kunne vært bedre om sommeren. Kun én avgang opp og ned, tre ganger i 
uka om sommeren 

o Flexbuss kjører ikke om vinteren. Det er god rutedekning om vinteren 
• Vanskelig å finne parkeringsplass i sentrum 

o Må ofte gå lengre avstander for å komme seg dit man skal 
• Er det vanlig med samkjøring? 

o Samler opp ærende når man skal til byen. Da er det ikke like enkelt å kjøre sammen når 
en har flere ærende man skal gjøre 

• Man er avhengig av å ha bil for å kunne delta på arrangementer 
• Er det mange som ikke deltar på møtet som ikke kjører bil? 

o Kan være derfor de ikke er her 
o Bor du på Vaggetem og ikke kan kjøre bil så blir du ganske låst 

• Godt taxitilbud i Pasvik 
• Hvordan er det å komme seg rundt i selve Kirkenes 

o Er vanskelig om du er dårlig til beins, eller er avhengig av rullestol 
  

Sosial deltakelse: 
• Det skjer mye aktiviteter i Pasvik. 

o Hvem står for aktivitetene? Idrettslagene, pensjonistforeningen, Pasvikdalen JFF, 
folkehøgskolen, NIBIO Svanhovd, Pasvik 4H, Pasvikringen (leikaringen), skolekorpset. 

o Noen større arrangementer i løpet av året, og mange små arrangementer innimellom 
• Tilgjengelighet på lokaler? 

o Flere av lokalene må leies av andre 
o På Skogfoss benyttes gjerne Idrettshuset (må betale leie) 
o På Svanvik benyttes, Folkehøgskolen, Svanhovd, Pasviktunet (betale leie for alle) 
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• Hvordan får man informasjon om at det skjer noe i Pasvik? 
o Facebook (egen oppslagstavle for Pasvikdalen) 
o Avisa 
o SMS 
o Større arrangementer som julemessa og loppemarked - kjent for alle 

• Deltar dere på arrangementer i mer sentrumsnære strøk? 
o Noen deltar på dette  

▪ Savner kinoannonse i avisa slik at alle vet hvilken kino som går, og når den går 
▪ Kan være aktuelt med fellestransport 
▪ Busstilbudet er utfordrende med å tanke på å komme seg hjem 

• Kan man få buss ordning som "Åpen hall" hvor det settes opp en fellesbuss 
ved arrangementer, en tu på puben eller lignende 

o Andre deltar mindre på dette - avhenger av biltransport 
• Sør-Varanger kultursal - det er heis der. Dårlig system med trappa som står ved heisen. Er 

utfordrende å komme seg til heisen. Et tiltak kan være å komme nummererte plasser i salen. 
• I sentrum er det flere kafeer som ikke har toalett på samme etasje som kafeen. Utfordrende å 

komme seg opp og ned trapper. 
• Vanskeligere for eldre å få tak i billetter til arrangementer 

o Kjøpes opp for nett før de som ikke kan betale via kontant ikke får tak i billett 
o Butikk-billett eller kjøp i kiosk 

• Forslag om eldretelefon 
o Til å bestille billetter eller andre ting 

• Korona har gjort at det er mennesker som ikke kommer på arrangementer eller tilstelninger 
o Hvordan skal vi nå disse? 

  

Respekt og sosial inkludering: 
• Vanskelig å forstå hva som står på arket - hva betyr det å bli hørt? 

o Det offentlige hører/får med seg, men det skjer ikke så mye utav det. 
o Blir ikke hørt i den forstand at det følges opp de som det blir gitt innspill om 

• Manglende respekt i møte med kommunen - kommunen har vært her flere ganger, men 
meningene som tas opp blir ikke gjort noe med 

• Offentlige tjenester og næringslivet 
o Alt er på nett 
o Veldig byråkratisk 

▪ Vanskelig å komme gjennom på telefonen 
▪ Vanskelig å få kontakt med saksbehandlerne som jobber med din sak/kan svare på 

ditt spørsmål 
o Vanskelig å få svar - oppleves som lite respektfullt 
o Oppfølging er lettere i sentrum. Tilbudet med offentlige tjenester er dårligere på bygda 

▪ Vanskelig å ha trykkemeny for å komme dit du skal - ikke alle klarer å gjøre det 
o Får tak i saksbehandler, men får ikke tak i de som faktisk fatter avgjørelsen 

• Det skjer en del aktiviteter gjennom året - er aktivitetene sammen med barn og unge, voksne 
o Litt begge deler 
o Det skjer en del i forbindelse med skolen. De som er går på videregående blir borte fra 

bygda ifbm arrangement. 
• Skjer det kunnskapsoverføring mellom yngre og eldre? 

o Opplever å bli respektert, men ikke hørt 
o Kanskje ikke blant ungdommene, men når de blir voksne ønsker de gjerne hjelp og spør 

eldre til råd 
▪ Kontakten er der 
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▪ Skjer også samarbeid/kunnskapsutveksling innenfor organisasjoner som for 
eksempel jeger og fisk 

o Skolen arrangerte før eldre på kafé og pensjonistene har hatt møter med barnehagen 
o Kontakten med voksne/barn er god når det gjelder hjelp til telefon, internett osv. 

• Bruk av digitale hjelpemidler - blir gjort oppmerksom på at "du må ikke trykke på lenker" osv. 
o Det gjør at du ikke tørr å trykke - blir en terskel når du er redd for å gjøre feil 

  
  

Noe vi skulle spurt om? 
• Viktig for kommunen at alle har et godt inntrykk av kommunen: det er derfor viktig at 

kommunen er interessert i å ta kontakt med for eksempel pensjonistforeningene 
o Det er månedlige tema - her kan kommunen presentere tema 
o Viktig med dialog 
o Kommunen ytrer ønske om mer frivillig samarbeid, da må kommunen også kontakte de 

det gjelder. For eksempel pensjonistforeninger eller helselag 
• Bård sier noe om veien videre 

 

Telefonsamtale 15.06.22 med beboer i Pasvik: 
Tidligere har det vært tegnet et felles hus der hvor Bureiseren er i dag. Ment å være et fellesareal, 
små boenheter og at hjemmebasert omsorg skulle ha døgnbemanning i samme lokale. Da kan de 
eldre i Pasvik bo lengre hjemme. Dette er ikke blitt fulgt opp 
• Ikke noe døgnbemanning, mange har trygghetsalarm, men den er lang kjørevei fra Kirkenes 

dersom alarmen utløses 
• I distriktene er det ofte de pårørende som må stille opp 
• Viser til møte etter jul - opplevde å ikke få svar på de spørsmålene som ble stilt jf. Respekt og 

inkludering 
  

Kunne vært formiddagskino en gang i måneden. Da kunne man tatt ordinær bussen tilbake på 
ettermiddagen. Ikke aktuelt på sommeren, men kan følge skoleruta. 
• Felles busstransport der man ikke kan bruke ordinære rutebuss. 

 
 

 

Notat, datert 15.06.22 
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