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SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no

www.svk.no

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Møtedato: 13.10.2010
Møtested: Møterom Viksjøen og Ellenvatn
Møtetid: Kl. 11:00

Ved evt. forfall er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Til sak 120/10 foreligger en del kartmateriale. Pga. format, vil disse framlegges i 
møtet.

Til sak 124/10 er forstudien til jernbaneforbindelsen tidligere utsendt, og vil derfor 
ikke følge i denne utsendingen. Forstudien finnes på www.svk.no .

Sak 125/10 – Barentshus Kirkenes (saksordfører: Anita Brekken) ettersendes 
elektronisk, og vil bli kopiert opp til møtet.

Møtet åpner med en orientering fra Konfliktrådet i Øst-Finnmark v/Arnfinn Moen.

Kirkenes, 05.10.2010  

Linda Beate Randal
Ordfører

SMW



Side 2 av3

SAKSLISTE:

Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID:
120/10 FORELEGGING AV TILTAK NY 22 KV LINJE 

GANDVIK-BUGØYNES
Saksordfører: Bjørg Inger Jerijærvi, tlf. 979 73 080

10/1318

121/10 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 041/10 
REGULERINGSPLAN - E105 STORSKOG –
ELVENES
Saksordfører: Tove Alstadsæter, tlf. 482 80 810

09/441

122/10 ØST-FINNMARK KOMPETANSESENTER-
PRØVEDRIFTSFASE
Saksordfører: Cecilie Hansen, tlf. 906 34 702

10/2134

123/10 SELSKAPSAVTALE FOR KONTROLLUTVALGAN 
IKS
Saksordfører: Tove Alstadsæter, tlf. 482 80 810

10/18

124/10 JERNBANEPROSJEKTET ROVANIEMI-
KIRKENES
Saksordfører: Leif Astor Bakken, tlf. 928 83 169

10/2141
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www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Trygve Sarajärvi
Virksomhetsleder: , tlf. 

Dato: 13.09.2010

Arkivkode: K2-Q66 Arkivsaksnr.: 10/1318
Saksordfører:
Bjørg Inger Jerijærvi

SAKSGANG
Behandling: Møtedato: Saksnr.:
Utvalg for miljø og tekniske tjenester 21.09.2010 007/10
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 13.10.2010 120/10

FORELEGGING AV TILTAK NY 22 KV LINJE GANDVIK-BUGØYNES

Vedlagte dokumenter:

04.06.2010 6I Varanger KraftNett 
AS

FORELEGGING AV TILTAK NY 22 KV LINJE 
GANDVIK-BUGØYNES

Nr. Dok.dato   Tittel

1 17.06.2010 FORELEGGING AV TILTAK NY 22 
KV LINJE GANDVIK-BUGØYNES

Dokumenter i saken:

Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel

04.06.2010 I Varanger KraftNett 
AS

FORELEGGING AV TILTAK NY 22 KV LINJE 
GANDVIK-BUGØYNES

07.06.2010 I Fylkesmannen i 
Finnmark

HØRINGSUTTALELSE - NY 22 KV 
KRAFTLINJE MELLOM GANDVIK I NESSEBY 
KOMMUNE OG BUGØYNES I SØR-12.07.2010 U Varanger KraftNett 

AS
FORELEGGING AV TILTAK NY 22 KV LINJE 
GANDVIK-BUGØYNES

22.07.2010 I Varanger Kraft BEFARING 22 KV LINJE GANDVIK-
BUGØYNES

13.08.2010 I Varanger KraftNett 
AS v/ Jarle 
Andreassen

BEFARING AV PLANLAGT LINJETRASE 22 
KV LINJE GANDVIK - BUGØYNES



Kort sammendrag:

4. juni 2010 mottok Sør-Varanger kommune brev med forelegging av ny 22 kV kraftlinje fra 
Gandvik til Bugøynes. 
Administrasjonen opplyste 12. juli om at det var nødvendig å gjennomføre en befaring langs 
planlagte linjetrase for den nye kraftlinja. 
Befaring ble gjennomført 2. september 2010.

Faktiske opplysninger:

Store deler av kraftlinja mellom Gandvik og Bugøynes går gjennom Sør-Varanger kommune, 
men deler går også i Nesseby kommune, og i Nesseby vil forslag til ny linjetrase berøre 
Brannsletta landskapsvernområde. Her har Fylkesmannen i Finnmark forvaltningsansvaret. 
Sør-Varanger kommune uttaler seg bare til de deler av kraftlinjetraseen som går gjennom vår 
kommune. 

Befaringen viste at store deler av den nye linjetraseen vil gå parallelt med eksisterende trase 
i en avstand på gjennomsnittlig 15 meter. Stolpene i den nye linja vil være noe kraftigere enn 
i den eksisterende linja, men vil ikke ruve mer i terrenget dersom en er nøye med valg av 
stolpepunkter. 

I noen områder er dagens trase lagt litt uheldig sett fra et miljømessig/estetisk perspektiv.
Det kan være for mange krysninger av fylkesvegen eller at stolpene er lagt for nært vegen. 
På noen steder er det litt uheldig valg av stolpepunkter ved at de kommer for mye i silhuett. 
Her bør en finne bedre stolpepunkter. 

I områder med hyttebygging er den nye traseen lagt utenom hyttebebyggelsen. Dette for å 
unngå sjenerende stolper mellom hyttene. I slike tilfeller kan det være viktig å tenke på å 
legge linja så nært hyttebebyggelsen som mulig for å få ned kostnadene for hytteeiere som 
ønsker å legge inn strøm på hytta i framtiden.  

Når traseen nærmer seg Bugøynes er den lagt bak bebyggelsen på Tyttebærsletta, og delvis 
i et dalsøkk. Dette er viktig for eventuell mulighet for utvidelse av boligområdet, og så vil linja 
ikke synes så godt fra boligene. 

Har ikke registrert at den nye linjetraseen har stor negativ innvirkning på flora og fauna i 
området. 

Kulturminner er ikke registrert, men det vil bli foretatt en registrering av Fylkeskommunen og 
Sametinget. 

Kartmaterialet er av en slik format at det ikke lar seg gjøre å scanne dem inn i Websak. 
Derfor vil kart legges fram i møte. 

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.



Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:
Tiltaket vil føre til bedre vilkår og større mulighet for utvikling av næringslivet på Bugøynes. 
Infrastruktur:
Ingen merknad. 
Barn og ungdom:
Mulighet for økt bosetting vil være tilstede med bedre energiforsyning til Bugøynes. Barn og 
ungdom får større sjanse til å bosette seg der i framtiden. 
Kompetansebygging:
Ingen merknad
Økonomi:
Mulighet for styrking av den lokale økonomien. 

Forslag til innstilling:
Formannskapet/Plan og strategiutvalget har behandlet forslag fra Varanger KraftNett AS om 
legging av ny 22 kV linje mellom Gandvik og Bugøynes.  
Sør-Varanger kommune er glad for at denne kraftlinja blir prioritert de nærmeste årene. 
Bugøynes trenger økt energiforsyning for å ha muligheten til å utvikle næringslivet i bygda og 
gi mulighet for styrking av bosettingen i årene framover. 
Plan og strategiutvalget har følgende merknader til forelagte trase:   

1. Den nye traseen må i størst mulig grad legges i eksisterende trase for den gamle linja 
for å unngå inngrep i uberørte områder. 

2. Der den gamle linja er lagt på en miljømessig uheldig måte må en bestrebe seg på å 
finne en bedre trase i nærheten og legge stolpepunktene på en bedre terrengmessig 
god måte.   

3. Unngå å legge stolpepunkter på høydedrag, slik at de vil komme i silhuett mot 
himmelen. 

4. Unngå å legge linja gjennom hytteområder, men samtidig i en slik avstand at det er 
mulig for hytteeiere å få strøm på hytta uten altfor store kostnader. Nabovarsel må 
sendes hytteeiere for å gi dem muligheten til å uttale seg. 

5. Den gamle linjetraseen må rives når den nye linja kommer i drift. 

21.09.2010  Utvalg for miljø og tekniske tjenester

BEHANDLING:
Saksordfører: Bjørg-Inger Jerijærvi

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

umtt-007/10 VEDTAK:

Formannskapet/Plan og strategiutvalget har behandlet forslag fra Varanger KraftNett AS om 
legging av ny 22 kV linje mellom Gandvik og Bugøynes.  
Sør-Varanger kommune er glad for at denne kraftlinja blir prioritert de nærmeste årene. 
Bugøynes trenger økt energiforsyning for å ha muligheten til å utvikle næringslivet i bygda og 
gi mulighet for styrking av bosettingen i årene framover. 



Plan og strategiutvalget har følgende merknader til forelagte trase:   

1. Den nye traseen må i størst mulig grad legges i eksisterende trase for den gamle linja 
for å unngå inngrep i uberørte områder. 

2. Der den gamle linja er lagt på en miljømessig uheldig måte må en bestrebe seg på å 
finne en bedre trase i nærheten og legge stolpepunktene på en bedre terrengmessig 
god måte.   

3. Unngå å legge stolpepunkter på høydedrag, slik at de vil komme i silhuett mot 
himmelen. 

4. Unngå å legge linja gjennom hytteområder, men samtidig i en slik avstand at det er 
mulig for hytteeiere å få strøm på hytta uten altfor store kostnader. Nabovarsel må 
sendes hytteeiere for å gi dem muligheten til å uttale seg. 

5. Den gamle linjetraseen må rives når den nye linja kommer i drift. 

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Vegar Trastii
Virksomhetsleder: , tlf. 

Dato: 28.09.2010

Arkivkode: K2-l12 Arkivsaksnr.: 09/441
Saksordfører:
Tove Alstadsæter

SAKSGANG
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KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 041/10 REGULERINGSPLAN - E105 
STORSKOG - ELVENES

Vedlagte dokumenter:
Nr. Dok.dato   Tittel

1 27.09.2010 KARTUTSNITT GNR 28 BNR 44 OG 
20.PDF

2 27.09.2010 20 8 2009 BREV FRA SEIPÆJÆRVI 
OG PEDERSEN TIL SVV.PDF

3 27.09.2010 20 9 2010 KOMMENTAR FRA 
SVV.PDF

Dokumenter i saken:
Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel

23.06.2010 I Vegvesenet KUNNGJØRING AV VEDTATT REGPLAN 
2010002  FOR E105 ELVENES STORSKOG 
AV 6/5-1005.07.2010 I Steinar Seipæjærvi 

og Yngvild Pedersen
VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN

12.08.2010 U Statens Vegvesen VIDERESENDING AV KLAGE PÅ VEDTAK AV 
REGPLAN E105 ELVENES - STORSKOG

20.09.2010 I Statens vegvesen KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ REGPLAN 
2010001 E105 ELVENES - STORSKOG



Kort sammendrag:
Kommunestyret vedtok den 6.5.2010 Reguleringsplan for E105 Elvenes – Storskog. Eiere av 
Gnr. 28, Bnr. 20 og 44, heretter kalt klager, klager på vedtatte plan i brev av 5.7.2010. Klager 
har klagerett (jf. PBL § 12-12, se § 1-9) og har overholdt klagefristen. Slik administrasjonen 
forstår klagen, har ikke klager benyttet seg av muligheten for å komme med formelle 
innspill/merknader i planprosessen, med unntak av møte/befaring i august 2009 og vedlagte 
brev av 20.8.2009.
Det er fremmet klage på planløsingen i reguleringsplanen som berører klagers eiendom. 
Antall avkjørsler til disse eiendommene reduseres fra tre til én, og vil få konsekvenser for 
adkomstforhold til og bruken av garasjen
I brev av 12.8.2010 ber kommunen Statens vegvesen om å komme med en kommentar til 
klagen. Statens vegvesen opplyser i sitt brev av 20.9.2010 at løsningen er utarbeidet av 
trafikksikkerhetsmessige og kostnadsbesparende årsaker. Å samle de tre nåværende 
avkjørslene til én vil ha store trafikksikkerhetsmessige fordeler på strekningen. Videre 
fremholdes at løsningen forbi eiendommen må ses i sammenheng med trasevalg for 
veistrekningene på begge sider av eiendommen. 
Slik administrasjonen forstår det frambringer ikke klagen momenter som ikke er vurdert 
tidligere. Det er ikke funnet saksbehandlingsfeil, og ulempene for klager er ikke urimelige, i 
tillegg anses fordelene for allmennheten større og mer positivt enn ulempene for klager.

Kronologi: 
Reguleringsplanarbeid igangsatt vinteren/våren 2009
Statens vegvesen avholt folkemøte i mai 2009
Statens vegvesen i dialog med berørte grunneiere i august 2009
Forslag til reguleringsplan av dato 26.2.2010, 
Høringsperiode fra 26.2.2010 til 9.4.2010 
Forslag til reguleringsplan revidert 22.4.2010
Reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 6.5.2010
Reguleringsplan revidert 23.6.2010 i henhold til kommunestyrets vedtak
Kunngjøring av vedtatt plan 25.6.2010
Eiere av Gnr. 28, Bnr. 20 og 44 klager på vedtatte plan i brev av 5.7.2010
SVK oversender klage til SVV for uttalelse 12.08.2010
SVV oversender kommentar til klage til SVK den 20.09.2010

Faktiske opplysninger:
Eiere av Gnr. 28 Bnr. 20 og 44 (klager) har klagerett (jf. PBL § 12-12, se § 1-9) og har 
overholdt klagefristen (i brev av 5.7.2010). Det er fremmet klage på planløsingen i 
reguleringsplanen som berører klagers eiendom. 

Etter det administrasjonen forstår klages det på 4 forhold: 1. Løsning/ lokalisering av gang-
sykkelveg, 2. Adkomstforhold og bruk av garasje, 3. Støyforhold og 4. Erstatning.

Med utgangspunkt i fra vegvesenets kommentar til klagen (se vedlagte brev av 20.9.2010) vil 
administrasjonen belyse følgende punkter:

1. Løsningen med gang og sykkelveg etter dagens plan er utarbeidet av 
trafikksikkerhetsmessige og kostnadsbesparende årsaker, jf Statens vegvesen brev 
av 20.9.2010. I planbeskrivelsens punkt 2.5.1 begrunnes den valgte planløsningen, 
der løsningen (Profil 1250-1500) ved klagers eiendom også må ses i sammenheng 
med veistrekningene før (Profil 350-1250) og etter (Profil 1500-). Løsningen i 
reguleringsplanen anses å være til større fordel for allmennheten, og mer positivt enn 
ulempene for klager. Å samle de tre nåværende avkjørslene til én vil ha store 
trafikksikkerhetsmessige fordeler på strekningen. 



2. Planløsningen vil ha konsekvenser for adkomstforhold til og bruken av garasjen, da 
denne kommer veldig nær planlagte vei. I Statens vegvesens brev av 20.9.2010 
framgår det at Statens vegvesen vil dekke kostnadene i forbindelse med en evt. 
ombygging, flytting eller endring av garasjen. Videre framgår det av plankartet at et 
stort areal av overnevnte garasje ligger på naboeiendommen (Gnr. 28, Bnr. 34), noe 
som også må avklares med grunneieren av naboeiendommen ved en evt. 
ombygging, flytting eller endring av garasjen.

3. Støyberegninger gjennomført av Statens vegvesen viser at ingen bygninger på 
strekningen, herunder også klagers bolig, vil få en vesentlig endring i 
støybelastningen totalt sett (jf. Planbeskrivelsen pkt. 3.5 og brev av 20.9.2010). 
Støyskjermingstiltak er av denne grunn ikke ansett som nødvendig.

4. Betraktningene klager har vedrørende ekspropriasjon er uvesentlige i denne 
sammenheng. Statens vegvesen må erverve nødvendig grunn og rettigheter for å 
kunne gjennomføre tiltakene i reguleringsplanen. Erstatningens størrelse vil bli 
fastsatt etter konkrete forhandlinger mellom Statens vegvesen og grunneier. 

Vurderinger:
Slik administrasjonen forstår klagen, har ikke klager benyttet seg av muligheten for å komme 
med innspill tidligere, med unntak av møte/befaring i august 2009 og vedlagte brev av 
20.8.2009. I dette brevet fremgikk det at klager var sterkt imot den alternative planløsingen 
på sørsiden av eiendommen. Dette, og andre faktorer gjorde at denne planløsningen ble 
forkastet, til fordel for nåværende planløsning der veien følger nåværende trasé. 
Klager argumenterer med at plankart og planbestemmelser er vanskelige å forstå, men har 
slik administrasjonen forstår det, ikke gjort henvendelser til Statens vegvesen, kommunen 
eller andre som innehar kompetanse til å forstå reguleringsplaner. Dette er således et punkt 
som klager må stå til last for.

Slik administrasjonen forstår det frambringer ikke klagen momenter som ikke er vurdert 
tidligere. Det er ikke funnet saksbehandlingsfeil, og ulempene for klager er ikke urimelige, i 
tillegg anses fordelene for allmennheten større og mer positivt enn ulempene for klager. 
Dette gjelder for overnevnte punkt 1 og 3 (se også Statens vegvesens brev av 20.9.2010).
Dagens E105 er av dårlig forfatning og det er sterkt ønskelig å oppruste veistrekningen 
Elvenes - Storskog, noe som vil komme brukerne av veistrekningen til gode. Både 
næringsliv, beboere samt reisende til og fra Russland vil ha gevinst av en moderne 
Europavei. 
Punkt 2 og 4 er momenter som ikke er en klage på planvedtaket, men ses som en sak 
mellom grunneier(ne) og Statens vegvesen.
Dersom klagen tas til følge, vil dette medføre at reguleringsplanen må behandles på nytt. 
Konsekvensen av dette vil være at veiprosjektet ikke kommer med på statsbudsjettet for 
2011 og at opprustningen av denne parsellen av E105 dermed blir utsatt.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:



Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Kompetansebygging:
Økonomi:

Administrasjonen finner at reguleringsplanen er i tråd med hovedmålene i Kommuneplanen, 
og da spesielt satsningsområdene næringsutvikling og infrastruktur. ”Ny hovedinnfartsåre 
frem til Kirkenes havn som leder tungtransport på E6 og til/fra Russland over Storskog
utenom eksisterende tettbebyggelse”, er satt opp som første kulepunkt av de strategiske 
prosjektene på området. E105 Elvenes – Storskog sees som del av dette strategiske 
prosjektet. 

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling opprettholder Kommunestyrets vedtak av 
Reguleringsplan for E105 Elvenes – Storskog av 6.5.2010, sak 041/10. Klagen tar ikke opp 
vektige momenter som ikke er vurdert tidligere. Det er ikke gjort formelle saksbehandlingsfeil, 
og ulempene for klager er ikke urimelige. Reguleringsplanen anses å være til større fordel for 
allmennheten, spesielt trafikksikkerhetsmessig, og mer positivt enn ulempene for klager. 
Klagen tas ikke til følge.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Marit Haugseth
Virksomhetsleder: , tlf. 

Dato: 30.09.2010

Arkivkode: K1- Arkivsaksnr.: 10/2134
Saksordfører:
Cecilie Hansen
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Kommunestyret

ØST-FINNMARK KOMPETANSESENTER-PRØVEDRIFTSFASE

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:

Kort sammendrag:
Etableringen av Øst-Finnmark kompetansesenter i regi av Øst-Finnmark regionråd har vært 
gjennom ulike planleggingsfaser og er nå klart for en 2-årig prøveperiode. Sør-Varanger 
kommune var i perioden 2009-2010 vertskommune for forprosjektet, mens Tana kommune 
nå er vertskommune i prøvedriftsfasen som varer ut 2011.

Formålet med Øst-Finnmark kompetansesenter er å legge forholdene bedre til rette for 
utdanning og kompetanseheving i alle kommunene i Øst-Finnmark, og på den måten bidra til 
en positiv utvikling og økt verdiskapning i regionen. Dette vil også være et positivt bidrag til å 
sikre kompetent og stabil arbeidskraft i kommunene.

Faktiske opplysninger:

Kommunene tilknyttet Øst-Finnmark regionråd har tidligere vedtatt at de skal slutte seg til 
Øst-Finnmark kompetansesenter ved at hver kommune skal opprett et kompetanseforum, 
etablere et lyd/bildestudio, melde seg inn i Studiesenteret.no, samt ansette en 
stedsansvarlig. 

For Sør-Varanger kommune sitt vedkommende vil Kirkenes kompetansesenter være vår 
stedsansvarlige samt sørge for lyd/bildestudio i sine lokaler. Når det gjelder 
kompetanseforum så vil dette bli opprettet innen kort tid. Dette kompetanseforumet er tenkt 



sammensatt av representanter fra Sør-Varanger kommune, næringslivet, bioforsk, nav og 
helse-finnmark.

All den tid prøvedriftsfasen inkluderer drift av en kontorstilling for å ivareta etter – og 
videreutdanning i grunnskolen og barnehagesektoren (RSK-ØST) må kommunene bidra 
finansielt for å dekke opp denne funksjonen. Fordelingsnøkkelen utregnes på grunnlag av 
antall innbyggere i hver kommune. 

I mai 2010 fattet Øst-Finnmark regionråd følgende vedtak i sakens anledning:

Rådet drøftet saken etter en innledning fra Ole Dæhlen 10.mai 2010. Regionrådet er positivt 
innstilt på at prosjektet nå løftes opp i en prøvedriftsfase over to år. Prøvedriftsperioden vil 
medføre at hver kommune må bidra finansielt for å dekke en kontorstilling for å ivareta den 
tidligere RSK-ØST funksjonen. 

Vedtak:
1. ØFR vedtar at prosjektet skal gå inn i en prøvedriftsfase over to år hvor man etter det 

første året gjennomfører en midtveisevaluering for å vurdere avvikling eller videre 
drift.

2. Tana kommune utpekes som vertskapskommune og tar ansvar for prosjektet i sin 
helhet.

Prosjektets totale kostnad summeres slik:

Prosjektkostnader 1 år 2 år
Drift av studiesentra 1 900 000 2 200 000
Lønn ØFK koordinator    225 000    450 000
Lønn RSK-ØST leder    225 000    450 000
Adm – og reisekostnader    150 000    250 000
Sum 2 500 000 3 350 000

Hver enkelt kommune bidrar med en sum tilsvarende RSK-ØST – funksjoner. I tillegg har 
hver kommune drift av sitt lokale studiesenter som egenandel i prosjektet. Kostnadene i 
prosjektet fordeler seg slik:

Fordelingsnøkkel

Kommune Ant innbyggere  Andel pr kommune
1 år 2 år

Vardø 2144 17 759 35 518
Vadsø 6076 50 328   100 655
Lebesby 1332 11 033   22 066
Gamvik 1025   8 490   16 980
Berlevåg 1061   8 788   17 577
Tana 2951 24 443   48 886
Nesseby  878   7 272   14 545
Båtsfjord 2074 17 179   34 358
Sør-Varanger 9623 79 708 159 415
Sum           27164           225 000 450 000

Sør-Varanger kommunes egenandel for 2010 og 2011 vil innarbeides i Kirkenes 
kompetansesenters ordinære driftsbudsjett.

Kommuneplanens hovedmål:



Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Næringsutvikling:

Økt utdanning og kompetansen vil bidra positivt til å få mer kompetent og stabil arbeidskraft i 
regionen. Dette vil også være et positivt bidrag til regional og lokal næringsutvikling, som 
igjen vil føre til økt verdiskapning.

Infrastruktur:

Ikke vurdert.

Barn og ungdom:

Bedre tilgjengelighet på utdanning og et mer variert tilbud av utdanning vil være et godt 
supplement for lokal ungdom som ønsker å ta utdanning.

Kompetansebygging:

Øst-Finnmark kompetansesenters intensjon er å legge til rette for økt kompetanseheving og 
vil således være et viktig element i lokal kompetansebygging.

Økonomi:

Sør-Varanger kommunes egenandel utgjør 79 708 nok i 2010 og 159 415 i 2011. Dette 
innarbeides i Kirkenes kompetansesenters ordinære driftsbudsjett.

Alternative løsninger:

Forslaget fremmes uten alternativ innstilling

Forslag til innstilling:

1. Sør-Varanger kommune skal delta i prøvedriftsfasen av Øst-Finnmark 
kompetansesenter

2. Sør-Varanger kommunes egenandel på 79 708,- for 2010 og 159 415,- for 2011 
innarbeides i Kirkens kompetansesenters ordinære driftsbudsjett

Bente Larssen
rådmann



- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -



Henry Karlsens plass 1, 
9815 Vadsø
Telefon kontor: 7896 2222, 
Fax: 7896 2370, mob: 9770 6501
E-post: regionradet@ffk.no

Protokoll fra møte nr 2/10: Mandag 10. og tirsdag 11. mai 2010.
Møtet ble holdt på Vardø Hotell i Vardø kommune.

Følgende møtte:
Kommune: Politisk del Administrasjonen
Sør-Varanger: Linda B. Randal, Terje Hansen Inge W. Svendsen
Vadsø: Svein Dragnes, Hans Jakob Bønå Jens Betsi
Berlevåg: Janne Andreassen Forfall
Vardø: Rolf Einar Mortensen Forfall
Lebesby: Else Andersen Margot Falsen
Tana: Frank M. Ingilæ, Kåre Breivik Jørn Aslaksen
Nesseby: Inger Katrine Juuso Forfall
Båtsfjord: Anne Grethe Strandheim Øyvind Hauken
Gamvik: Forfall Forfall
Fra ØFR: Bernt-Aksel Jensen, daglig leder.

Andre møtende: 
Assisterende næringssjef i FFK, Per Øyvind Voie
Rådgiver Christer Hurthi Karlsen, FFK
Politiker Eva Lisa Robertsen, Vardø kommune
Politimester Håkon Skuldstad
Politiinspektør Ellen Katrine Hætta
Prosjektleder i ØFK Ole Dæhlen

Åpning:
Kl. 12:50 Velkommen til Vardø kommune v/ ordfører Rolf Einar Mortensen

Deretter åpnet leder Linda Beate Randal møtet og ønsket velkommen.
Hun gjenomgikk praktiske detaljer vedrørende møtet.
Innkalling og saksliste ble gjennomgått og godkjent.

Møtet startet med et kulturinnslag som slo an tonen i debatten og til møtets 
hovedsak; nemlig etablering av ungdomsråd i kommunene.
Samovarteatert fra Kirkenes viste et utdrag av forestilling: 
”Ung, ny og naken i hælvetes drittbygda”.
Mari Dahl Sæther og Anne Grønvik Randal spilte rollene som to ungdommer med 
forskjellige drømmer om å bli eller komme seg ut av bygda. En svært aktuell 
problemstilling knyttet til rådets satsing på å få etablert aktive ungdomsråd.
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Sak 7/10 Rekruttering av ungdommer til kommunene - Bolyst 
samarbeidsprosjekt mellom ØFR og FFK
Etablering av ungdomsråd i alle kommunene v/ Per Øyvind Voie
Status fra kommunene om ungdomsråd 
Ungdommer fra Vardø – innspill om hverdagen i Vardø
Rekruttering/befolkningsutvikling
Informasjon om søknad til KRD – samarbeidsprosjekt (vedlegg)

Rådets handling:
Informasjon omkring ungdomssatsingen i fylket ble drøftet av rådets 
medlemmer etter innleding av Per Øyvind Voie.
Han orienterte også om at samarbeidsprosjektet som er initiert mellom 
ØFR og FFK – bolyst - er ønskelig å gjennomføre selv om ikke 
søknaden til KRD skulle bli innvilget. Fra FFKs side var ØFRs søknad 
prioritert på topp av de tre søknadene som var innsendt departementet.

Regionrådets medlemmer orienterte om ulik organisering av 
ungdomsråd/ungdomsting i kommunene. Noen har formalisert 
organisering, noen delvis, mens andre ikke hadde noen form for 
ungdomsråd eller kontaktforum mellom politisk ledelse og ungdommer.
Rådets medlemmer konkluderte med at prosjektet ”Ungdomsråd i alle 
kommuner” må følges opp og realiseres.
Søknaden til Kommunal og regionaldepartementet med 
finansieringsplan tas til orientering. Det avventes departementets 
behandling av saken.

Sak 8/10 Østfinnmark Politidistrikt – utfordringer
Innledning ved politimester Håkon Skulstad – se notat
Fokus på ungdomsarbeid – møtet mellom politi og ungdom

Rådets behandling:
Orienteringer fra politimester Skulstad og politiinspektør Hætta, skal 
oversendes rådets administrasjon for videre utsending.

Sak 9/10 Øst-Finnmark Kompetansesenter 
v/ prosjektleder Ole Dæhlen

 Info fra dialogkonferansen i Tana 
 Fra prosjekt til fast organisasjon 
 Vedtak om neste skritt i prosessen:

o Godkjenning av dokumentet ”Prosjektplan –
Hovedprosjekt 2010 – 2012” (vedlegg)

 Finansieringsplan for perioden
o Etablering av styringsgruppe
o Valg av sted for etablering av ØFK

Rådets behandling:
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Rådet slutter seg til den framlagte anbefalingen om etablering av ØFK i 
en to års prøveperiode. 
Etableringen legges til Tana kommune i samarbeid med ”Kunnskapens 
hus”.
Det lages en felles saksutredning som sendes kommunene 
umiddelbart. Det tas sikte på vedtak i kommunene medio juni.
Oppstart på ØFK beregnes medio august 2010. 
Det lages en midtveisevaluering av prosjektet.
Det søkes å finansiere prosjektet som et spleiselag med blant annet 
FFK. 
Styret i ØFR får i oppgave å oppnevne styringsgruppe.

Sak 10/10 Orienteringer og drøfting om utvikling i ØFR’s område:
Strategisk næringsplan for hele ØFRs område:
Neste skritt – tanker om dette v/ Linda 

Målet for ØFRs virke er å bidra til å få utløst potensialet som finnes i 
området. Ressurser som fisk i havet, petroleum og gass i havbunnen, 
mineraler i fjell, vann i elver og ikke minst vind i lufta er ressurser som 
burde kunne bidra til at fylkets folketall og næringsliv øker.
Drøftinger om strategiene vil ta utgangspunkt i dette.

Rådets behandling:
ØFR slutter seg til at det startes et arbeid med å få laget en strategisk 
næringsplan for ØFR-området.
Det utarbeides en pressemelding om rådets initiativ:

”Spennende utvikling i Øst
- Den mest spennende utviklingen i Norge vil skje i Finnmark. Særlig i 
Øst-Finnmark. Utviklingen vil Øst-Finnmark Regionråd være med på. 
Derfor starter vi arbeidet med å lage en strategisk næringsplan for 
regionen, sier leder for Øst-Finnmark Regionråd, Linda Beate Randal.

- Vårt område er svært rikt på naturressurser. Dette gjelder så vel fisk, 
mineraler, beitearealer, vind og petroleum. I tillegg åpnes flere muligheter etter 
at det ble oppnådd enighet om delelinja i Barentshavet. Mulighetene vil bli 
mange i vårt område. Vi har grunn til å se optimistisk på framtiden, sier leder 
av Øst-Finnmark Regionråd Linda Beate Randal etter regionrådsmøtet i Vardø 
mandag og tirsdag..

Det har kommet mange positive signaler som peker opp og fram for Øst-
Finnmark. Nasjonale myndigheter har gitt klare signaler at det satses i nord. Vi 
skal være klare for å ta utfordringen og delta i utviklingen av vårt område med 
basis i de ressurser som er her. Derfor har regionrådet sett det som viktig å 
igangsette arbeidet med å lage en strategisk næringsplan for hele vårt 
område. Arbeidet vil være et samarbeid mellom kommunene, næringslivet og 
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fylkeskommunen. Alle viktige aktører som til sammen kan bidra til den utvikling 
vi ønsker i Øst-Finnmark, sier Randal, som er ordfører i Sør-Varanger 
kommune.”

Sak 11/10 
Referater: 

Interkommunalt samarbeid i ØFR 
Rapport fra søknad om midler ”Mulighetsstudien for samarbeid i ØFR”
Oppfølging av informasjonen gitt av Finnut fra møtet i Kirkenes 
Matrikkelsystemet v/ Dagfinn Kleveland, Statens Kartverk
Kommunenes rolle og behov for samarbeid om oppgaver
FeFo som deltaker i prosjekt/finansiering.

Rådets handling:
Saken utsettes i påvente av avklaringer fra Innovasjon Norge, Finnmark 
og svar på prosjektsøknad fra dem og Fylkesmannen i Finnmark. 

Sak 12/10 Årsmøte i Øst-Finnmark Regionråd
Saksliste i henhold til vedtekter:

 Årsberetning
 Regnskap

Rådets behandling:
Følgende var til stede på årsmøtet:
Linda Randal, Frank Ingilæ, Terje Hansen, Jørn Aslaksen, Kåre Breivik, Rolf Einar 
Mortensen, Hans Jakob Bønå, Svein Dragnes, Else Andersen og Margot Falsen.

Leder Linda B. Randal åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet lovlig satt.

Årsberetning: Godkjent uten merknader.
Regnskap: Godkjent. Styret bes å se nærmere på kontingenten/økonomien for ØFR.
Vedtektene: Styret bes å forberede sak hvor vedtektene gjennomgår nærmere med 
tanke på måloppnåelse av rådets arbeid samt drøfte/fremme tiltak til hvordan 
oppslutningen kan bedres. 

Orientering og befaring:
Vardø i dag. 
Status og muligheter v/ ordfører Rolf Einar Mortensen
Har kommunene i ØFR noe lære av Vardø?
Omvisning i Vardø og på Kystverkets trafikksentral.

Møtet avsluttet kl. 13:00

Bernt-Aksel Jensen
Referent
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SELSKAPSAVTALE FOR KONTROLLUTVALGAN IKS

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:
Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel

09.09.2010 I Kontrollutvalgan IS MELDING OM VEDTAK

Kort sammendrag:
Styret i Kontrollutvalgan IS har i møte den 7 september 2010 vedtatt omorganisering til et 
interkommunal selskap, Kontrollutvalgan IKS. 

Det er de enkelte medlemskommunenes kommunestyrer som innehar kompetansen til å 
avgjøre hvorvidt sekretariatet skal omgjøres til et IKS. Styret anbefaler medlemskommunene
til å fatte vedtak om omgjøring. 

Faktiske opplysninger:
Styret i Kontrollutvalgan IS anbefaler at sekretariatet omgjøres til et interkommunalt selskap.  
Bakgrunn for omgjøring til IKS er at nåværende organisering ikke oppfyller kommunelovens 
krav til organisering av sekretariat slik det er organisert i dag. 

Nr. Dok.dato   Tittel

1 15.09.2010 SELSKAPSAVTALE 



Det er utarbeidet et forslag til selskapsavtale som styret anbefaler at hvert kommunestyre 
vedtar. Det forutsettes at IKS-et overtar personalet i dagens IS. 

Sør-Varanger kommunes eieransvar og eierandel er fastsatt til 14 %. Hovedkontoret skal 
være i Vadsø. 

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Alternative løsninger:
Ingen 

Forslag til innstilling:
Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende



Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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JERNBANEPROSJEKTET ROVANIEMI- KIRKENES

Vedlagte dokumenter:
Nr. Dok.dato   Tittel

1 01.10.2010 KOMMUNAL BEHANDLING AV 
JERNBANEPROSJEKTET 
ROVANIEMI - KIRKENES

Dokumenter i saken:
Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel

24.10.2010 I Kirkenes 
Næringshage as

KOMMUNAL BEHANDLING AV 
JERNBANEPROSJEKTET ROVANIEMI -
KIRKENES

Kort sammendrag:
Kommunesammenslutningen for regionalt samarbeid i Nord-Lappland har i 2009/2010 fått 
utarbeidet en forstudie for mulig jernbaneforlengelse nord for Rovaniemi, med potensielt 
endepunkt i Kirkenes havn. Utbyggingen tenkes gjennomført i to faser, innenfor en samlet 
tidsramme på 20 år. Fra norsk side har Kirkenes Næringshage vært bidragsyter til 
vurderingene. Forstudien ble presentert for kommunestyret i møtet 15.09.2010.



Initiativtakerne ser for seg at banen skal inngå i det ordinære jernbarnenett, og dermed 
involvere så vel finske som norske statlige myndigheter og forvaltningsorgan, som vil få 
ansvar for finansiering, utbygging og drift. Det erkjennes imidlertid at forstudien ikke er et 
tilstrekkelig grunnlag for å kunne fatte bedrifts- eller samfunnsøkonomiske beslutninger om 
eventuell realisering. Man ønsker derfor å videreføre forstudien i en gjennomførbarhets-
analyse, hvor man, i samarbeid med de som er identifisert som mulige brukere, vil belyse om 
deres varestrømmer er tilstrekkelige til å kunne forsvare anleggs-, drifts- og vedlikeholds-
kostnader. Trolig er det også nødvendig å foreta en nærmere vurdering av trasévalg, sett 
opp mot miljøinteresser og potensielle arealkonflikter, før man kommer i posisjon overfor 
statlige politiske myndigheter om en banefaglig planprosess. Det samme vil gjelde arealer og 
investeringsbehov i en eventuell godsterminal i Kirkenes havn.

Gjennomførbarhetsanalysen er tenkt organisert og finansiert som et Interreg-prosjekt, med 
Nord-Lapplandskommunene som prosjekteier. Sør-Varanger kommune inviteres til å være 
komplementær samarbeidspartner. Det foreligger ikke en ferdig prosjektbeskrivelse, og 
dermed heller ikke kostnadsoverslag, for en slik videreføring.

Faktiske opplysninger:
I utgangspunktet bør Sør-Varanger kommune være interessert i en videre avklaring av 
realismen i prosjektet. Kirkenes blir styrket som et multimodalt trafikk-knutepunkt dersom 
havnen knyttes til et jernbanenett. Det er tidligere utført mulighetsstudier med sikte på 
tilknytning til det russiske nettet i Nikel/Zapolyarnie. Interessen har imidlertid vært liten fra 
russiske myndigheter, og prosjektet anses i øyeblikket mer eller mindre skrinlagt, selv om 
man også i Rovaniemi-Kirkenes-studien nevner traséføring via Nikel som en mulighet.

Forstudien fastslår at det er godstransport som må være bærebjelken i en slik jernbane-
utbygging. Persontransport, inkludert behov generert av en økende turisttrafikk, vil bare være 
en positiv tilleggseffekt. Det er gjort en vurdering av hvor stort fraktbehovet fra og innen 
Lappland vil kunne være, men ingen nærmere analyse av hvor mye av dette godset som 
mest sannsynlig vil benytte en fremtidig jernbane nord for Rovaniemi. Dermed er det heller 
ikke beregningsgrunnlag for et anslag på hvor mye gods som mest lønnsomt vil kunne nå sitt 
marked ved omlasting over isfri havn i Kirkenes. Det antas ikke at varer som har sin 
opprinnelse eller sluttbruker i Sør-Varanger vil utløse tilstrekkelig behov for jernbanetransport 
til/fra eller via Finland.

Det er videre bare gjort et grovt overslag over anleggskostnadene ved ulike trasévalg, uten å 
vurdere hvilke som har det høyeste godspotensial. I tidligere utredning gjort på oppdrag fra 
bl.a. fylkeskommunen, kommunen og Barentssekretariatet (Kirkenes Railport 2003) av bane 
Kirkenes-Nikel, med opprusting av banelegemet videre til Murmansk, kostnadsberegnet til 
NOK 1,4 milliarder, uttalte Oktoberjernbanen at investeringene forsvares ved et godsvolum 
på ca 3 millioner tonn pr år. Legger man den samme betraktning til grunn for ren 
bedriftsøkonomisk lønnsomhet av en nybygd trasé Sodankylä-Kirkenes (studiens fase 2) vil 
den kreve et godsomslag i Kirkenes havn i størrelsesorden 15-20 millioner årstonn. Trolig 
også noe mer, da forstudien ser for seg en betydelig høyere banestandard, som tillater langt 
større kjørehastigheter, enn foreslått i Kirkenes-Murmansk-utredningen.

Potensielt gods i sydgående retning fra Kirkenes er svært lite konkretisert. Det pekes på at 
Kirkenes, etter hvert som Den nordlige Sjørute utvikles, vil være et aktuelt omlastingssted for 
gods mellom Den fjerne Østen og Østersjølandene, at jernbane i noen grad kan være et 
alternativ for frakt av olje- og gassprodukter fra Barentshavet, fremfor sjøtransport og/eller 
rørledning, samt at norsk frossenfisk, i første rekke til det finske og russiske marked, vil 
kunne transporteres med jernbane fremfor på vei.

En annen åpenbar utfordring er at det gods som kan tenkes transportert er av svært ulik 
karakter og kreve ulikt vognmateriell. Selv om man, totalt sett, greier å oppnå en tilfreds-
stillende retningsbalanse i godsstrømmene vil tomkjøring over lengre strekninger, slik den i 



dag for eksempel praktiseres på Ofotbanen, kunne bli betydelig. Dette vil selvsagt svekke 
banens nytteverdi/øke kostnadene for transportbrukerne. 

For å dekke transportbehovet fra malmfeltene som skal åpnes i Pajala/Kolari-området 
foreligger allerede mer bearbeidede løsningsforslag, bl.a. gjort på oppdrag av det finske og 
svenske Transportministerium i fellesskap, enn transport nordover til Kirkenes. I en presse-
melding fra gruveselskapet av 27.09.10 opplyses at Narvik er valgt som eksporthavn. Første 
transport er planlagt i 2013. Innledningsvis vil man utnytte ledig kapasitet ved LKABs 
utskipningsanlegg, deretter fra eget anlegg. Narvik kommune har stilt seg positiv til nyanlegg, 
men vil ta endelig standpunkt når gruveselskapet kan presentere en konsekvensutredning.

Også for Yaras fosfatgruve i Sokli foreligger andre planer. Nikkelforekomsten i Kevitsa, som 
åpenbart ville kunne ha nytte av banen, har en beregnet driftsperiode på omtrent 20 år, og 
dermed gå mot avslutning på det tidspunkt forstudien ser for seg at jernbanen ender i en 
utskipningshavn i Kirkenes.

Skogsindustrien er vurdert som en annen stor transportbruker i banens influensområde. 
Dagens finske treforedlingsindustri ligger ved eksisterende banenett, nærmest i Kemijärvi og 
Kemi. Det er derfor grunn til å tro at virke fra Nord-Lappland som kan føres over fra vei til 
bane i all hovedsak vil bli fraktet i sydgående retning, og i mindre grad kan gi dekningsbidrag 
som forsvarer bane på norsk side.

På finsk side kan muligens distriktspolitiske og sysselsettingsmessige ringvirkninger av bane-
anlegget medføre at det ikke stilles absolutte krav til at trafikken alene skal dekke alle 
kostnader. Rådmannen anser at dette på norsk side ikke er like tungtveiende argument, og 
at politiske myndigheter neppe vil instruere Jernbaneverket om å gå inn i prosjektet, før det 
dokumenteres forretningsmessig bærekraft. Det antas også at en eventuell terminal-
utbygging, med rangerområde og nye kaianlegg i Kirkenes, i hovedsak må finansieres av 
kommunen/havnevesenet, dersom man ikke ønsker å gi tilbudet til en privat 
utbygger/operatør.

Som en samlet vurdering finner rådmannen det tvilsomt at det vil være et fraktbehov som er 
stort nok til å anlegge ny jernbane som forbinder Kirkenes med det finske linjenett innenfor 
den tidsramme forstudien legger opp til. Det synes som det er først når man oppnår retnings-
balanse for gods i Den nordlige Sjørute, og/eller vesentlige mengder oljeprodukt fra Barents-
havet besluttes fraktet på jernbane til Østersjøområdet, det økonomiske grunnlag for å knytte 
Kirkenes til det finske banenett vil være til stede. 

Til tross for den betydelige usikkerhet om tidsperspektivet mener rådmannen, dersom 
Kirkenes skal ha ambisjoner om å posisjonere seg som en sentral havn i Den nordlige 
Sjørute, det tidlig også bør foreligge godt gjennomarbeidede planer for godsomslag sjø/land, 
og arealavklaringer på begge sider av grensen, som relativt raskt kan omsettes i et 
utbyggingsprosjekt, hvis/når kritisk godsvolum oppnås. Så lenge prosjektet, som i forstudien, 
opererer med flere trasévalg, mener rådmannen at det i kommuneplansammenheng ikke vil 
være mulig å konkret båndlegge areal for et slikt mulig utbyggingsformål. Dette kan først skje 
etter en gjennomførbarhetsanalyse.

På denne bakgrunn finner rådmannen å kunne anbefale at kommunen uttaler sin støtte til en 
videreføring av prosjektet, og stiller seg i utgangspunktet positiv til å være samarbeidspartner 
ved en søknad om Interreg-midler til en¨gjennomførbarhetsanalyse, som bedre vil kunne 
avklare hvilke kriterier som må oppfylles før realisering av banestrekningen til Kirkenes havn 
blir aktuell. 

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 



og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:
En eventuell realisering av jernbanetilknytning til/fra Finland og/eller Russland vil styrke 
Kirkenes posisjon som sentral havn, og vil kunne skape forutsetninger for sterk vekst innen 
transportservice- og logistikkbransjen.

Infrastruktur:
En eventuell fremføring av jernbane til Kirkenes havn vil kreve en helt ny gjennomgang av en 
samlet transport- og trafikkløsning på Kirkeneshalvøya.

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:
Før det foreligger et konkret søknadsgrunnlag for Interreg-fiansiering er det vanskelig å 
vurdere hva kommunens deltakelse i en videreføring av prosjektet økonomisk vil innebære. 
Dette vil også kunne avhenge av om kommunen bare skal være ”deloppdragsgiver” eller seg 
ha en mer aktiv rolle. Rådmannen mener imidlertid kostnadene bør kunne dekkes over 
Næringsfondet innenfor formålet ”Kommunalt tiltaksarbeid”.

En eventuell realisering av jernbanen vil kunne tilføre havnevesenet betydelige inntekter.

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Sør-Varanger formannskap/Utvalg for strategi og utvikling finner det ønskelig at forstudien for 
en jernbane Rovaniemi-Kirkenes videreføres i en gjennomførbarhetsanalyse som bl.a. 
avklarer kritisk godsvolum, belyser mulige arealkonflikter og konkretiserer trasévalg.

Sør-Varanger kommune er innstilt på å delta i dette arbeidet, og vil ta endelig standpunkt til 
økonomisk engasjement, og egne personellressurser i arbeidet, når prosjektplan og 
finansieringsopplegg for et Interreg-samarbeid foreligger.

Bente Larssen
rådmann



- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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	4. juni 2010 mottok Sør-Varanger kommune brev med forelegging av ny 22 kV kraftlinje fra 
	Gandvik til Bugøynes. 
	Administrasjonen opplyste 12. juli om at det var nødvendig å gjennomføre en befaring langs 
	planlagte linjetrase for den nye kraftlinja. 
	Befaring ble gjennomført 2. september 2010.
	\tore deler av kraftlinja mellom Gandvik og Bugøynes går gjennom \ør-Varanger kommune, 
	men deler går også i Nesseby kommune, og i Nesseby vil forslag til ny linjetrase berøre 
	Brannsletta landskapsvernområde. Her har Fylkesmannen i Finnmark forvaltningsansvaret. 
	Sør-Varanger kommune uttaler seg bare til de deler av kraftlinjetraseen som går gjennom vår 
	kommune. 
	Befaringen viste at store deler av den nye linjetraseen vil gå parallelt med eksisterende trase 
	i en avstand på gjennomsnittlig 15 meter. Stolpene i den nye linja vil være noe kraftigere enn 
	i den eksisterende linja, men vil ikke ruve mer i terrenget dersom en er nøye med valg av 
	stolpepunkter. 
	I noen områder er dagens trase lagt litt uheldig sett fra et miljømessig/estetisk perspektiv.
	Det kan være for mange krysninger av fylkesvegen eller at stolpene er lagt for nært vegen. 
	På noen steder er det litt uheldig valg av stolpepunkter ved at de kommer for mye i silhuett. 
	Her bør en finne bedre stolpepunkter. 
	I områder med hyttebygging er den nye traseen lagt utenom hyttebebyggelsen. Dette for å 
	unngå sjenerende stolper mellom hyttene. I slike tilfeller kan det være viktig å tenke på å 
	legge linja så nært hyttebebyggelsen som mulig for å få ned kostnadene for hytteeiere som 
	ønsker å legge inn strøm på hytta i framtiden.  
	Når traseen nærmer seg Bugøynes er den lagt bak bebyggelsen på Tyttebærsletta, og delvis 
	i et dalsøkk. Dette er viktig for eventuell mulighet for utvidelse av boligområdet, og så vil linja 
	ikke synes så godt fra boligene. 
	Har ikke registrert at den nye linjetraseen har stor negativ innvirkning på flora og fauna i 
	området. 
	Kulturminner er ikke registrert, men det vil bli foretatt en registrering av Fylkeskommunen og 
	Sametinget. 
	Kartmaterialet er av en slik format at det ikke lar seg gjøre å scanne dem inn i Websak. 
	Derfor vil kart legges fram i møte. 
	Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
	den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
	forhold til følgende satsingsområder:
	Tiltaket vil føre til bedre vilkår og større mulighet for utvikling av næringslivet på Bugøynes. 
	Ingen merknad. 
	Mulighet for økt bosetting vil være tilstede med bedre energiforsyning til Bugøynes. Barn og 
	ungdom får større sjanse til å bosette seg der i framtiden. 
	Ingen merknad
	Mulighet for styrking av den lokale økonomien. 
	Formannskapet/Plan og strategiutvalget har behandlet forslag fra Varanger KraftNett AS om 
	legging av ny 22 kV linje mellom Gandvik og Bugøynes.  
	Sør-Varanger kommune er glad for at denne kraftlinja blir prioritert de nærmeste årene. 
	Bugøynes trenger økt energiforsyning for å ha muligheten til å utvikle næringslivet i bygda og 
	gi mulighet for styrking av bosettingen i årene framover. 
	Plan og strategiutvalget har følgende merknader til forelagte trase:   
	.1Den nye traseen må i størst mulig grad legges i eksisterende trase for den gamle linja 
	for å unngå inngrep i uberørte områder. 
	2.1Der den gamle linja er lagt på en miljømessig uheldig måte må en bestrebe seg på å 
	finne en bedre trase i nærheten og legge stolpepunktene på en bedre terrengmessig 
	god måte.   
	3.1Unngå å legge stolpepunkter på høydedrag, slik at de vil komme i silhuett mot 
	himmelen. 
	4.1Unngå å legge linja gjennom hytteområder, men samtidig i en slik avstand at det er 
	mulig for hytteeiere å få strøm på hytta uten altfor store kostnader. Nabovarsel må 
	sendes hytteeiere for å gi dem muligheten til å uttale seg. 
	5.1Den gamle linjetraseen må rives når den nye linja kommer i drift. 
	21.09.2010  Utvalg for miljø og tekniske tjenester
	Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
	Formannskapet/Plan og strategiutvalget har behandlet forslag fra Varanger KraftNett AS om 
	legging av ny 22 kV linje mellom Gandvik og Bugøynes.  
	Sør-Varanger kommune er glad for at denne kraftlinja blir prioritert de nærmeste årene. 
	Bugøynes trenger økt energiforsyning for å ha muligheten til å utvikle næringslivet i bygda og 
	gi mulighet for styrking av bosettingen i årene framover. 
	Plan og strategiutvalget har følgende merknader til forelagte trase:   
	.1Den nye traseen må i størst mulig grad legges i eksisterende trase for den gamle linja 
	for å unngå inngrep i uberørte områder. 
	2.1Der den gamle linja er lagt på en miljømessig uheldig måte må en bestrebe seg på å 
	finne en bedre trase i nærheten og legge stolpepunktene på en bedre terrengmessig 
	god måte.   
	3.1Unngå å legge stolpepunkter på høydedrag, slik at de vil komme i silhuett mot 
	himmelen. 
	4.1Unngå å legge linja gjennom hytteområder, men samtidig i en slik avstand at det er 
	mulig for hytteeiere å få strøm på hytta uten altfor store kostnader. Nabovarsel må 
	sendes hytteeiere for å gi dem muligheten til å uttale seg. 
	5.1Den gamle linjetraseen må rives når den nye linja kommer i drift. 
	Bente Larssen
	rådmann
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	KUNNGJØRING AV VEDTATT REGPLAN 
	2010002  FOR E105 ELVENES STORSKOG 
	05.07.2010
	I
	\teinar \eipæjærvi 
	og Yngvild Pedersen
	VEDRØRENDE REGULERING\PLAN
	2.08.2010
	U
	Statens Vegvesen
	VIDERESENDING AV KLAGE PÅ VEDTAK AV 
	REGPLAN E105 ELVENES - STORSKOG
	20.09.2010
	I
	Statens vegvesen
	KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ REGPLAN 
	2010001 E105 ELVENES - STORSKOG
	Kommunestyret vedtok den 6.5.2010 Reguleringsplan for E105 Elvenes – Storskog. Eiere av 
	Gnr. 28, Bnr. 20 og 44, heretter kalt klager, klager på vedtatte plan i brev av 5.7.2010. Klager 
	har klagerett (jf. PBL § 12-12, se § 1-9) og har overholdt klagefristen. \lik administrasjonen 
	forstår klagen, har ikke klager benyttet seg av muligheten for å komme med formelle 
	innspill/merknader i planprosessen, med unntak av møte/befaring i august 2009 og vedlagte 
	brev av 20.8.2009.
	Det er fremmet klage på planløsingen i reguleringsplanen som berører klagers eiendom. 
	Antall avkjørsler til disse eiendommene reduseres fra tre til én, og vil få konsekvenser for 
	adkomstforhold til og bruken av garasjen
	I brev av 12.8.2010 ber kommunen Statens vegvesen om å komme med en kommentar til 
	klagen. Statens vegvesen opplyser i sitt brev av 20.9.2010 at løsningen er utarbeidet av 
	trafikksikkerhetsmessige og kostnadsbesparende årsaker. Å samle de tre nåværende 
	avkjørslene til én vil ha store trafikksikkerhetsmessige fordeler på strekningen. Videre 
	fremholdes at løsningen forbi eiendommen må ses i sammenheng med trasevalg for 
	veistrekningene på begge sider av eiendommen. 
	\lik administrasjonen forstår det frambringer ikke klagen momenter som ikke er vurdert 
	tidligere. Det er ikke funnet saksbehandlingsfeil, og ulempene for klager er ikke urimelige, i 
	tillegg anses fordelene for allmennheten større og mer positivt enn ulempene for klager.
	Reguleringsplanarbeid igangsatt vinteren/våren 2009
	Statens vegvesen avholt folkemøte i mai 2009
	Statens vegvesen i dialog med berørte grunneiere i august 2009
	Forslag til reguleringsplan av dato 26.2.2010, 
	Høringsperiode fra 26.2.2010 til 9.4.2010 
	Forslag til reguleringsplan revidert 22.4.2010
	Reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 6.5.2010
	Reguleringsplan revidert 23.6.2010 i henhold til kommunestyrets vedtak
	Kunngjøring av vedtatt plan 25.6.2010
	Eiere av Gnr. 28, Bnr. 20 og 44 klager på vedtatte plan i brev av 5.7.2010
	SVK oversender klage til SVV for uttalelse 12.08.2010
	SVV oversender kommentar til klage til SVK den 20.09.2010
	Eiere av Gnr. 28 Bnr. 20 og 44 (klager) har klagerett (jf. PBL § 12-12, se § 1-9) og har 
	overholdt klagefristen (i brev av 5.7.2010). Det er fremmet klage på planløsingen i 
	reguleringsplanen som berører klagers eiendom. 
	Etter det administrasjonen forstår klages det på 4 forhold: 1. Løsning/ lokalisering av gang-
	sykkelveg, 2. Adkomstforhold og bruk av garasje, 3. \tøyforhold og 4. Erstatning.
	Med utgangspunkt i fra vegvesenets kommentar til klagen (se vedlagte brev av 20.9.2010) vil 
	administrasjonen belyse følgende punkter:
	.1Løsningen med gang og sykkelveg etter dagens plan er utarbeidet av 
	trafikksikkerhetsmessige og kostnadsbesparende årsaker, jf \tatens vegvesen brev 
	av 20.9.2010. I planbeskrivelsens punkt 2.5.1 begrunnes den valgte planløsningen, 
	der løsningen (Profil 1250-1500) ved klagers eiendom også må ses i sammenheng 
	med veistrekningene før (Profil 350-1250) og etter (Profil 1500-). Løsningen i 
	reguleringsplanen anses å være til større fordel for allmennheten, og mer positivt enn 
	ulempene for klager. Å samle de tre nåværende avkjørslene til én vil ha store 
	trafikksikkerhetsmessige fordeler på strekningen. 
	2.1Planløsningen vil ha konsekvenser for adkomstforhold til og bruken av garasjen, da 
	denne kommer veldig nær planlagte vei. I Statens vegvesens brev av 20.9.2010 
	framgår det at Statens vegvesen vil dekke kostnadene i forbindelse med en evt. 
	ombygging, flytting eller endring av garasjen. Videre framgår det av plankartet at et 
	stort areal av overnevnte garasje ligger på naboeiendommen (Gnr. 28, Bnr. 34), noe 
	som også må avklares med grunneieren av naboeiendommen ved en evt. 
	ombygging, flytting eller endring av garasjen.
	3.1\tøyberegninger gjennomført av \tatens vegvesen viser at ingen bygninger på 
	strekningen, herunder også klagers bolig, vil få en vesentlig endring i 
	støybelastningen totalt sett (jf. Planbeskrivelsen pkt. 3.5 og brev av 20.9.2010). 
	\tøyskjermingstiltak er av denne grunn ikke ansett som nødvendig.
	4.1Betraktningene klager har vedrørende ekspropriasjon er uvesentlige i denne 
	sammenheng. Statens vegvesen må erverve nødvendig grunn og rettigheter for å 
	kunne gjennomføre tiltakene i reguleringsplanen. Erstatningens størrelse vil bli 
	fastsatt etter konkrete forhandlinger mellom Statens vegvesen og grunneier. 
	\lik administrasjonen forstår klagen, har ikke klager benyttet seg av muligheten for å komme 
	med innspill tidligere, med unntak av møte/befaring i august 2009 og vedlagte brev av 
	20.8.2009. I dette brevet fremgikk det at klager var sterkt imot den alternative planløsingen 
	på sørsiden av eiendommen. Dette, og andre faktorer gjorde at denne planløsningen ble 
	forkastet, til fordel for nåværende planløsning der veien følger nåværende trasé. 
	Klager argumenterer med at plankart og planbestemmelser er vanskelige å forstå, men har 
	slik administrasjonen forstår det, ikke gjort henvendelser til \tatens vegvesen, kommunen 
	eller andre som innehar kompetanse til å forstå reguleringsplaner. Dette er således et punkt 
	som klager må stå til last for.
	\lik administrasjonen forstår det frambringer ikke klagen momenter som ikke er vurdert 
	tidligere. Det er ikke funnet saksbehandlingsfeil, og ulempene for klager er ikke urimelige, i 
	tillegg anses fordelene for allmennheten større og mer positivt enn ulempene for klager. 
	Dette gjelder for overnevnte punkt 1 og 3 (se også \tatens vegvesens brev av 20.9.2010).
	Dagens E105 er av dårlig forfatning og det er sterkt ønskelig å oppruste veistrekningen 
	Elvenes - Storskog, noe som vil komme brukerne av veistrekningen til gode. Både 
	næringsliv, beboere samt reisende til og fra Russland vil ha gevinst av en moderne 
	Europavei. 
	Punkt 2 og 4 er momenter som ikke er en klage på planvedtaket, men ses som en sak 
	mellom grunneier(ne) og Statens vegvesen.
	Dersom klagen tas til følge, vil dette medføre at reguleringsplanen må behandles på nytt. 
	Konsekvensen av dette vil være at veiprosjektet ikke kommer med på statsbudsjettet for 
	2011 og at opprustningen av denne parsellen av E105 dermed blir utsatt.
	Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
	den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
	forhold til følgende satsingsområder:
	Administrasjonen finner at reguleringsplanen er i tråd med hovedmålene i Kommuneplanen, 
	og da spesielt satsningsområdene næringsutvikling og infrastruktur. ”Ny hovedinnfartsåre 
	frem til Kirkenes havn som leder tungtransport på E6 og til/fra Russland over Storskog
	utenom eksisterende tettbebyggelse”, er satt opp som første kulepunkt av de strategiske 
	prosjektene på området. E105 Elvenes – \torskog sees som del av dette strategiske 
	prosjektet. 
	Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling opprettholder Kommunestyrets vedtak av 
	Reguleringsplan for E105 Elvenes – Storskog av 6.5.2010, sak 041/10. Klagen tar ikke opp 
	vektige momenter som ikke er vurdert tidligere. Det er ikke gjort formelle saksbehandlingsfeil, 
	og ulempene for klager er ikke urimelige. Reguleringsplanen anses å være til større fordel for 
	allmennheten, spesielt trafikksikkerhetsmessig, og mer positivt enn ulempene for klager. 
	Klagen tas ikke til følge.
	Bente Larssen
	rådmann
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	Kommunestyret
	Etableringen av Øst-Finnmark kompetansesenter i regi av Øst-Finnmark regionråd har vært 
	gjennom ulike planleggingsfaser og er nå klart for en 2-årig prøveperiode. Sør-Varanger 
	kommune var i perioden 2009-2010 vertskommune for forprosjektet, mens Tana kommune 
	nå er vertskommune i prøvedriftsfasen som varer ut 2011.
	Formålet med Øst-Finnmark kompetansesenter er å legge forholdene bedre til rette for 
	utdanning og kompetanseheving i alle kommunene i Øst-Finnmark, og på den måten bidra til 
	en positiv utvikling og økt verdiskapning i regionen. Dette vil også være et positivt bidrag til å 
	sikre kompetent og stabil arbeidskraft i kommunene.
	Kommunene tilknyttet Øst-Finnmark regionråd har tidligere vedtatt at de skal slutte seg til 
	Øst-Finnmark kompetansesenter ved at hver kommune skal opprett et kompetanseforum, 
	etablere et lyd/bildestudio, melde seg inn i Studiesenteret.no, samt ansette en 
	stedsansvarlig. 
	For Sør-Varanger kommune sitt vedkommende vil Kirkenes kompetansesenter være vår 
	stedsansvarlige samt sørge for lyd/bildestudio i sine lokaler. Når det gjelder 
	kompetanseforum så vil dette bli opprettet innen kort tid. Dette kompetanseforumet er tenkt 
	sammensatt av representanter fra Sør-Varanger kommune, næringslivet, bioforsk, nav og 
	helse-finnmark.
	All den tid prøvedriftsfasen inkluderer drift av en kontorstilling for å ivareta etter – og 
	videreutdanning i grunnskolen og barnehagesektoren (RSK-ØST) må kommunene bidra 
	finansielt for å dekke opp denne funksjonen. Fordelingsnøkkelen utregnes på grunnlag av 
	antall innbyggere i hver kommune. 
	I mai 2010 fattet Øst-Finnmark regionråd følgende vedtak i sakens anledning:
	Prosjektets totale kostnad summeres slik:
	Drift av studiesentra
	1900000
	2200000
	Lønn ØFK koordinator
	   225000
	   450000
	Lønn R\K-Ø\T leder
	   225000
	   450000
	Adm – og reisekostnader
	   150000
	   250000
	Hver enkelt kommune bidrar med en sum tilsvarende RSK-ØST – funksjoner. I tillegg har 
	hver kommune drift av sitt lokale studiesenter som egenandel i prosjektet. Kostnadene i 
	prosjektet fordeler seg slik:
	Vardø
	2144
	1775
	35518
	Vadsø
	6076
	50328   
	100655
	Lebesby
	1332
	11033
	  22066
	Gamvik
	1025
	  8490
	  16980
	Berlevåg
	1061
	  8788
	  17577
	Tana
	2951
	24443
	  48886
	Nesseby
	 878
	  7272
	  14545
	Båtsfjord
	2074
	1717
	  34358
	Sør-Varanger
	623
	79708
	159415
	Sør-Varanger kommunes egenandel for 2010 og 2011 vil innarbeides i Kirkenes 
	kompetansesenters ordinære driftsbudsjett.
	Økt utdanning og kompetansen vil bidra positivt til å få mer kompetent og stabil arbeidskraft i 
	regionen. Dette vil også være et positivt bidrag til regional og lokal næringsutvikling, som 
	igjen vil føre til økt verdiskapning.
	Ikke vurdert.
	Bedre tilgjengelighet på utdanning og et mer variert tilbud av utdanning vil være et godt 
	supplement for lokal ungdom som ønsker å ta utdanning.
	Øst-Finnmark kompetansesenters intensjon er å legge til rette for økt kompetanseheving og 
	vil således være et viktig element i lokal kompetansebygging.
	\ør-Varanger kommunes egenandel utgjør 79708 nok i 2010 og 159415 i 2011. Dette 
	innarbeides i Kirkenes kompetansesenters ordinære driftsbudsjett.
	Forslaget fremmes uten alternativ innstilling
	1.9Sør-Varanger kommune skal delta i prøvedriftsfasen av Øst-Finnmark 
	kompetansesenter
	2.9\ør-Varanger kommunes egenandel på 79708,- for 2010 og 159415,- for 2011 
	innarbeides i Kirkens kompetansesenters ordinære driftsbudsjett
	Bente Larssen
	rådmann

	Protokoll fra møte nr 2/10: Mandag 10. og tirsdag 11. mai 2010.
	Møtet ble holdt på Vardø Hotell i Vardø kommune.
	Andre møtende: 
	Åpning:
	Kl. 12:50 0rai.ÅÅrolsBal0ft:Mli.ÅÅ,orl8Bl.t:gMtrtly.agl5Boftl’.tsromro
	Deretter åpnet leder Linda Beate Randal møtet.LlMomirsl8rai.ÅÅroS
	Sak 7/10 
	Rekruttering av ungdommer til kommunene - Bolyst 
	samarbeidsprosjekt mellom ØFR og FFK
	Rådets handling:
	Sak 8/10
	Østfinnmark Politidistrikt – utfordringer
	Sak 9/10 
	Øst-Finnmark Kompetansesenter 
	v/ prosjektleder Ole Dæhlen
	Sak 10/10
	Orienteringer og drøfting om utvikling iØFR’s område:
	-Den mest spennende utviklingen i Norge vil skje i Finnmark. Særlig i 
	Øst-Finnmark. Utviklingen vil Øst-Finnmark Regionråd være med på. 
	Derfor starter vi arbeidet med å lage en strategisk næringsplan for 
	regionen, sier leder for Øst-Finnmark Regionråd, Linda Beate Randal.
	Sak 11/10 
	Referater: 
	Interkommunalt samarbeid i ØFR 
	Sak 12/10 VÅrsmøte i Øst-Finnmark Regionråd
	Årsberetning:lI.:ijrosl,srolÅrtiof:rtS
	Regnskap:lI.:ijrosSl7sktrslKrmlOlmrloNtÅrtrløOli.osBoLrosroBMi.o.ÅBrolg.tl>VyS
	edtektene:7sktrslKrmlOlg.tKrtr:rlmfil=8.tl8r:srisrorlLjroo.ÅLOtloNtÅrtrlÅr:l
	ardø i dag. 
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	Sak til politisk behandling
	Kommunestyret
	Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
	13.10.2010
	123/10
	09.09.2010
	I
	Kontrollutvalgan IS
	MELDING OM VEDTAK
	Styret i Kontrollutvalgan IS har i møte den 7 september 2010 vedtatt omorganisering til et 
	interkommunal selskap, Kontrollutvalgan IKS. 
	Det er de enkelte medlemskommunenes kommunestyrer som innehar kompetansen til å 
	avgjøre hvorvidt sekretariatet skal omgjøres til et IKS. Styret anbefaler medlemskommunene
	til å fatte vedtak om omgjøring. 
	Styret i Kontrollutvalgan IS anbefaler at sekretariatet omgjøres til et interkommunalt selskap.  
	Bakgrunn for omgjøring til IKS er at nåværende organisering ikke oppfyller kommunelovens 
	krav til organisering av sekretariat slik det er organisert i dag. 
	1
	15.09.20109SELSKAPSAVTALE 
	Det er utarbeidet et forslag til selskapsavtale som styret anbefaler at hvert kommunestyre 
	vedtar. Det forutsettes at IKS-et overtar personalet i dagens IS. 
	\ør-Varanger kommunes eieransvar og eierandel er fastsatt til 14 %. Hovedkontoret skal 
	være i Vadsø. 
	Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
	den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
	forhold til følgende satsingsområder:
	Ingen 
	Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende
	Bente Larssen
	rådmann
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	01.10.20102KOMMUNAL BEHANDLING AV 
	JERNBANEPROSJEKTET 
	ROVANIEMI - KIRKENES
	4.10.2010
	I
	Kirkenes 
	Næringshage as
	KOMMUNAL BEHANDLING AV 
	JERNBANEPROSJEKTET ROVANIEMI -
	Kommunesammenslutningen for regionalt samarbeid i Nord-Lappland har i 2009/2010 fått 
	utarbeidet en forstudie for mulig jernbaneforlengelse nord for Rovaniemi, med potensielt 
	endepunkt i Kirkenes havn. Utbyggingen tenkes gjennomført i to faser, innenfor en samlet 
	tidsramme 2på 20 år. Fra norsk side har Kirkenes Næringshage vært 2bidragsyter til 
	vurderingene. Forstudien ble presentert for kommunestyret i møtet 15.09.2010.
	Initiativtakerne ser for seg at banen skal inngå i det ordinære jernbarnenett, og dermed 
	involvere så vel finske som norske statlige myndigheter og forvaltningsorgan, som vil få 
	ansvar for finansiering, utbygging og drift. Det erkjennes imidlertid at forstudien ikke er et 
	tilstrekkelig grunnlag for å kunne fatte bedrifts- eller samfunnsøkonomiske beslutninger om 
	eventuell realisering. Man ønsker derfor å videreføre forstudien i en gjennomførbarhets-
	analyse, hvor man, i samarbeid med de som er identifisert som mulige brukere, vil belyse om 
	deres varestrømmer er tilstrekkelige til å kunne forsvare anleggs-, drifts- og vedlikeholds-
	kostnader. Trolig er det også nødvendig å foreta en nærmere vurdering av trasévalg, sett 
	opp mot miljøinteresser og potensielle arealkonflikter, før man kommer i posisjon overfor 
	statlige politiske myndigheter om en banefaglig planprosess. Det samme vil gjelde arealer og 
	investeringsbehov i en eventuell godsterminal i Kirkenes havn.
	Gjennomførbarhetsanalysen er tenkt organisert og finansiert som et Interreg-prosjekt, med 
	Nord-Lapplandskommunene som prosjekteier. Sør-Varanger kommune inviteres til å være 
	komplementær samarbeidspartner. Det foreligger ikke en ferdig prosjektbeskrivelse, og 
	dermed heller ikke kostnadsoverslag, for en slik videreføring.
	I utgangspunktet bør Sør-Varanger kommune være interessert i en videre avklaring av 
	realismen i prosjektet. Kirkenes blir styrket som et multimodalt trafikk-knutepunkt dersom 
	havnen knyttes til et jernbanenett. Det er tidligere utført mulighetsstudier med sikte på 
	tilknytning til det russiske nettet i Nikel/Zapolyarnie. Interessen har imidlertid vært liten fra 
	russiske myndigheter, og prosjektet anses i øyeblikket mer eller mindre skrinlagt, selv om 
	man også i Rovaniemi-Kirkenes-studien nevner traséføring via Nikel som en mulighet.
	Forstudien fastslår at det er godstransport som må være bærebjelken i en slik jernbane-
	utbygging. Persontransport, inkludert behov generert av en økende turisttrafikk, vil bare være 
	en positiv tilleggseffekt. Det er gjort en vurdering av hvor stort fraktbehovet fra og innen 
	Lappland vil kunne være, men ingen nærmere analyse av hvor mye av dette godset som 
	mest sannsynlig vil benytte en fremtidig jernbane nord for Rovaniemi. Dermed er det heller 
	ikke beregningsgrunnlag for et anslag på hvor mye gods som mest lønnsomt vil kunne nå sitt 
	marked ved omlasting over isfri havn i Kirkenes. Det antas ikke at varer som har sin 
	opprinnelse eller sluttbruker i Sør-Varanger vil utløse tilstrekkelig behov for jernbanetransport 
	til/fra eller via Finland.
	Det er videre bare gjort et grovt overslag over anleggskostnadene ved ulike trasévalg, uten å 
	vurdere hvilke som har det høyeste godspotensial. I tidligere utredning gjort på oppdrag fra 
	bl.a. fylkeskommunen, kommunen og Barentssekretariatet (Kirkenes Railport 2003) av bane 
	Kirkenes-Nikel, med opprusting av banelegemet videre til Murmansk, kostnadsberegnet til 
	NOK 1,4 milliarder, uttalte Oktoberjernbanen at investeringene forsvares ved et godsvolum 
	på ca 3 millioner tonn pr år. Legger man den samme betraktning til grunn for ren 
	bedriftsøkonomisk lønnsomhet av en nybygd trasé Sodankylä-Kirkenes (studiens fase 2) vil 
	den kreve et godsomslag i Kirkenes havn i størrelsesorden 15-20 millioner årstonn. Trolig 
	også noe mer, da forstudien ser for seg en betydelig høyere banestandard, som tillater langt 
	større kjørehastigheter, enn foreslått i Kirkenes-Murmansk-utredningen.
	Potensielt gods i sydgående retning fra Kirkenes er svært lite konkretisert. Det pekes på at 
	Kirkenes, etter hvert som Den nordlige Sjørute utvikles, vil være et aktuelt omlastingssted for 
	gods mellom Den fjerne Østen og Østersjølandene, at jernbane i noen grad kan være et 
	alternativ for frakt av olje- og gassprodukter fra Barentshavet, fremfor sjøtransport og/eller 
	rørledning, samt at norsk frossenfisk, i første rekke til det finske og russiske marked, vil 
	kunne transporteres med jernbane fremfor på vei.
	En annen åpenbar utfordring er at det gods som kan tenkes transportert er av svært ulik 
	karakter og kreve ulikt vognmateriell. Selv om man, totalt sett, greier å oppnå en tilfreds-
	stillende retningsbalanse i godsstrømmene vil tomkjøring over lengre strekninger, slik den i 
	dag for eksempel praktiseres på Ofotbanen, kunne bli betydelig. Dette vil selvsagt svekke 
	banens nytteverdi/øke kostnadene for transportbrukerne. 
	For å dekke transportbehovet fra malmfeltene som skal åpnes i Pajala/Kolari-området 
	foreligger allerede mer bearbeidede løsningsforslag, bl.a. gjort på oppdrag av det finske og 
	svenske Transportministerium i fellesskap, enn transport nordover til Kirkenes. I en presse-
	melding fra gruveselskapet av 27.09.10 opplyses at Narvik er valgt som eksporthavn. Første 
	transport er planlagt i 2013. Innledningsvis vil man utnytte ledig kapasitet ved LKABs 
	utskipningsanlegg, deretter fra eget anlegg. Narvik kommune har stilt seg positiv til nyanlegg, 
	men vil ta endelig standpunkt når gruveselskapet kan presentere en konsekvensutredning.
	Også for Yaras fosfatgruve i Sokli foreligger andre planer. Nikkelforekomsten i Kevitsa, som 
	åpenbart ville kunne ha nytte av banen, har en beregnet driftsperiode på omtrent 20 år, og 
	dermed gå mot avslutning på det tidspunkt forstudien ser for seg at jernbanen ender i en 
	utskipningshavn i Kirkenes.
	Skogsindustrien er vurdert som en annen stor transportbruker i banens influensområde. 
	Dagens finske treforedlingsindustri ligger ved eksisterende banenett, nærmest i Kemijärvi og 
	Kemi. Det er derfor grunn til å tro at virke fra Nord-Lappland som kan føres over fra vei til 
	bane i all hovedsak vil bli fraktet i sydgående retning, og i mindre grad kan gi dekningsbidrag 
	som forsvarer bane på norsk side.
	På finsk side kan muligens distriktspolitiske og sysselsettingsmessige ringvirkninger av bane-
	anlegget medføre at det ikke stilles absolutte krav til at trafikken alene skal dekke alle 
	kostnader. Rådmannen anser at dette på norsk side ikke er like tungtveiende argument, og 
	at politiske myndigheter neppe vil instruere Jernbaneverket om å gå inn i prosjektet, før det 
	dokumenteres forretningsmessig 2bærekraft. Det antas også at en eventuell terminal-
	utbygging, med rangerområde og nye kaianlegg i Kirkenes, i hovedsak må finansieres av 
	kommunen/havnevesenet, 2dersom 2man 2ikke 2ønsker 2å 2gi 2tilbudet 2til 2en 2privat 
	utbygger/operatør.
	Som en samlet vurdering finner rådmannen det tvilsomt at det vil være et fraktbehov som er 
	stort nok til å anlegge ny jernbane som forbinder Kirkenes med det finske linjenett innenfor 
	balanse for gods i Den nordlige Sjørute, og/eller vesentlige mengder oljeprodukt fra Barents-
	havet besluttes fraktet på jernbane til Østersjøområdet, det økonomiske grunnlag for å knytte 
	Kirkenes til det finske banenett vil være til stede. 
	Til tross for den betydelige usikkerhet om tidsperspektivet mener rådmannen, dersom 
	Kirkenes skal ha ambisjoner om å posisjonere seg som en sentral havn i Den nordlige 
	Sjørute, det tidlig også bør foreligge godt gjennomarbeidede planer for godsomslag sjø/land, 
	og arealavklaringer på begge sider av grensen, som relativt raskt kan omsettes i et 
	utbyggingsprosjekt, hvis/når kritisk godsvolum oppnås. Så lenge prosjektet, som i forstudien, 
	opererer med flere trasévalg, mener rådmannen at det i kommuneplansammenheng ikke vil 
	være mulig å konkret båndlegge areal for et slikt mulig utbyggingsformål. Dette kan først skje 
	etter en gjennomførbarhetsanalyse.
	På denne bakgrunn finner rådmannen å kunne anbefale at kommunen uttaler sin støtte til en 
	videreføring av prosjektet, og stiller seg i utgangspunktet positiv til å være samarbeidspartner 
	ved en søknad om Interreg-midler til en¨gjennomførbarhetsanalyse, som bedre vil kunne 
	avklare hvilke kriterier som må oppfylles før realisering av banestrekningen til Kirkenes havn 
	blir aktuell. 
	Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
	den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
	forhold til følgende satsingsområder:
	En eventuell realisering av jernbanetilknytning til/fra Finland og/eller Russland vil styrke 
	Kirkenes posisjon som sentral havn, og vil kunne skape forutsetninger for sterk vekst innen 
	transportservice- og logistikkbransjen.
	En eventuell fremføring av jernbane til Kirkenes havn vil kreve en helt ny gjennomgang av en 
	samlet transport- og trafikkløsning på Kirkeneshalvøya.
	Før det foreligger et konkret søknadsgrunnlag for Interreg-fiansiering er det vanskelig å 
	vurdere hva kommunens deltakelse i en videreføring av prosjektet økonomisk vil innebære. 
	Dette vil også kunne avhenge av om kommunen bare skal være ”deloppdragsgiver” eller seg 
	ha en mer aktiv rolle. Rådmannen mener imidlertid kostnadene bør kunne dekkes over 
	Næringsfondet innenfor formålet ”Kommunalt tiltaksarbeid”.
	En eventuell realisering av jernbanen vil kunne tilføre havnevesenet betydelige inntekter.
	Sør-Varanger formannskap/Utvalg for strategi og utvikling finner det ønskelig at forstudien for 
	en jernbane Rovaniemi-Kirkenes videreføres i en gjennomførbarhetsanalyse som bl.a. 
	avklarer kritisk godsvolum, belyser mulige arealkonflikter og konkretiserer trasévalg.
	Sør-Varanger kommune er innstilt på å delta i dette arbeidet, og vil ta endelig standpunkt til 
	økonomisk 2engasjement, 2og 2egne 2personellressurser 2i 2arbeidet, 2når 2prosjektplan 2og 
	finansieringsopplegg for et Interreg-samarbeid foreligger.
	Bente Larssen
	rådmann





