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Kort sammendrag: 
Kommunelovens § 7 har bestemmelse om antall representanter til kommunestyret, i forhold 
til folkemengde. 

Sør-Varanger kommune har 3. kvartal 2014 10.134 bosatte, og må dermed øke sitt 
representanttall i kommunestyret til minimum 27 representanter, i medhold av kommune-
lovens § 7, som har følgende bestemmelse: 

§ 7. Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning. 

1. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler 
fastsatt i lov. Fylkestingets medlemmer velges av de stemmeberettigede innbyggere i 
fylket etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år. 

 

2. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner 
med: 

 

a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 
b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 
c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 
d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 
e. over 100 000 innbyggere, minst 43. 

 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Rådmannen fremmer på bakgrunn av kommunelovens bestemmelser, forslag om at antallet 
representanter økes til 27.  

Som det framgår, er det opp til kommunestyret selv å bestemme om det skal være flere 
representanter enn de 27 som er minimumskravet. 

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: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av kommunelovens § 7 nr. 2 c) økes antallet representanter i kommunestyret til 27 
fra valgperioden 2015.  

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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2014019034 INTERNASJONAL STRATEGI FOR FINNMARK 2015-2019 PÅ HØRING 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Finnmark fylkeskommune har lagt Internasjonale strategier for Finnmark 2015-2019 på 
høring. Høringsfristen er 20.desember 2014. 

Strategidokumentet har vært til uttalelse i administrasjonen og følgende momenter er blitt 
spilt inn. 

 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Internasjonalt arbeid har vært viktig for Sør-Varanger kommune som grenser til Russland og 
Finland og har lange tradisjoner for grensesamarbeid. Internasjonale strategier gitt fra 



regionalt nivå er et viktig dokument for kommunen, Sør-Varanger kommune ønsker derfor å 
komme med en uttalelse i saken.  

Sør-Varanger kommune har en lang historie og viktige milepæler å vise til når det gjelder 
internasjonale kontakter og samarbeid som har vært samt dagens og fremtidige kontakter, 
og mener derfor at følgende kan taes med i del 1, «Målsetting for en internasjonal strategi for 
Finnmark»: 

Sør-Varanger kommune har samarbeidet med grensekommunene Petsjenga og Inari i over 
30 år, den første vennskapsavtalen med Petsjenga ble undertegnet i 1972. Sør-Varanger 
kommune har en lang og god erfaring innen folk-til-folk samarbeid, kultur, idrett og 
utdanning. Sør-Varanger kommune har inngått samarbeidsavtaler med Petsjenga rajon for 
2014-2015, Severomorsk for 2014-2015 og Inari kommune for 2012-2015.  

Innføring av grenseboerbevis i 2012 i 30-km sone i Petsjenga og Sør-Varanger kommuner 
har lagt ytterligere til rette for normalisering av naboforholdet samt økt tilstedeværelse hos 
hverandre. Enklere regler for grensepassering åpner nye muligheter for grensehandel, 
utvikling av infrastruktur samt utvekslinger i forbindelse med prosjektsamarbeid på flere 
områder. 

Sør-Varanger kommune støtter de områdene som er prioritert i høringsutkastet til 
Internasjonale strategier for Finnmark for 2015-2019 (kultursamarbeid, 
samferdselssamarbeid, utdanningssamarbeid samt nærings- og miljøsamarbeid) og foreslår 
følgende strategier som også kan være med i meldingen: 

Strategier innen kultursamarbeid: 

•          Videreutvikle idrettssamarbeidet på alle nivåer (barn, ungdom, voksne), jobbe for økt 
deltakelse fra finsk side  

•          Videreføre det gode samarbeidet mellom bibliotekene 

•          Videreutvikle Barentsdagene som en flott arena for folk-til-folk møter innen kultur, 
idrett og grensenært samarbeid 

Strategier innen utdanningssamarbeid: 

•          Videreutvikle samarbeidet mellom barnehagene, arrangere barnekunstutstillinger og 
kalenderutgivelser 

•          Legge til rette for rekruttering av russiske pedagoger til barnehager i Sør-Varanger  

•          Legge til rette for samarbeid innen høyrere utdanning 

Strategier innen næringssamarbeid: 

•          Etablere og utvikle grensenært samarbeid innen utvikling av infrastruktur, 
servicenæringer, turisme i Norge, Finland og Russland; legge til rette for møter mellom 
aktører i disse næringene i våre tre land 

Disse strategiene er nedtegnet i den bilaterale interkommunale avtalen, men Sør-Varanger 



kommune mener at disse er av en så stor betydning at de bør løftes på et regionalt nivå.  

I den delen av dokumentet som går på næringssamarbeid uttrykker Sør-Varanger kommune 
et ønske om at Finnmark fylkeskommune slutter opp om Sør-Varanger kommunes utvikling 
av havnekapasiteter i forbindelse med reguleringsplan for området Tømmerneset og 
fortsetter å ha en ledende rolle i utvikling og tilrettelegging av allmenn infrastruktur. Dersom 
man forutsetter private investeringer i nye havneområder må det offentlige ha en rolle i 
infrastrukturbygging som muliggjør slike private investeringer (gjør nye havneområder 
tilgjengelig). 

Generelt etterlyser Sør-Varanger kommune en god og forpliktende handlingsdel tilknyttet 
dokumentet i tillegg til overordnede føringer.   

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: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 



Forslag til innstilling: 
 Formannskapet vedtar følgende høringsuttalelse til internasjonal strategi for Finnmark 2015-
2019:  

Internasjonalt arbeid har vært viktig for Sør-Varanger kommune som grenser til Russland og 
Finland og har lange tradisjoner for grensesamarbeid. Internasjonale strategier gitt fra 
regionalt nivå er et viktig dokument for kommunen, Sør-Varanger kommune ønsker derfor å 
komme med en uttalelse i saken.  

Sør-Varanger kommune har en lang historie og viktige milepæler å vise til når det gjelder 
internasjonale kontakter og samarbeid som har vært samt dagens og fremtidige kontakter, 
og mener derfor at følgende kan taes med i del 1, «Målsetting for en internasjonal strategi for 
Finnmark»: 

Sør-Varanger kommune har samarbeidet med grensekommunene Petsjenga og Inari i over 
30 år, den første vennskapsavtalen med Petsjenga ble undertegnet i 1972. Sør-Varanger 
kommune har en lang og god erfaring innen folk-til-folk samarbeid, kultur, idrett og 
utdanning. Sør-Varanger kommune har inngått samarbeidsavtaler med Petsjenga rajon for 
2014-2015, Severomorsk for 2014-2015 og Inari kommune for 2012-2015.  

Innføring av grenseboerbevis i 2012 i 30-km sone i Petsjenga og Sør-Varanger kommuner 
har lagt ytterligere til rette for normalisering av naboforholdet samt økt tilstedeværelse hos 
hverandre. Enklere regler for grensepassering åpner nye muligheter for grensehandel, 
utvikling av infrastruktur samt utvekslinger i forbindelse med prosjektsamarbeid på flere 
områder. 

Sør-Varanger kommune støtter de områdene som er prioritert i høringsutkastet til 
Internasjonale strategier for Finnmark for 2015-2019 (kultursamarbeid, 
samferdselssamarbeid, utdanningssamarbeid samt nærings- og miljøsamarbeid) og foreslår 
følgende strategier som også kan være med i meldingen: 

Strategier innen kultursamarbeid: 

•          Videreutvikle idrettssamarbeidet på alle nivåer (barn, ungdom, voksne), jobbe for økt 
deltakelse fra finsk side  

•          Videreføre det gode samarbeidet mellom bibliotekene 

•          Videreutvikle Barentsdagene som en flott arena for folk-til-folk møter innen kultur, 
idrett og grensenært samarbeid 

Strategier innen utdanningssamarbeid: 

•          Videreutvikle samarbeidet mellom barnehagene, arrangere barnekunstutstillinger og 
kalenderutgivelser 

•          Legge til rette for rekruttering av russiske pedagoger til barnehager i Sør-Varanger  

•          Legge til rette for samarbeid innen høyrere utdanning 

Strategier innen næringssamarbeid: 



•          Etablere og utvikle grensenært samarbeid innen utvikling av infrastruktur, 
servicenæringer, turisme i Norge, Finland og Russland; legge til rette for møter mellom 
aktører i disse næringene i våre tre land 

Disse strategiene er nedtegnet i den bilaterale interkommunale avtalen, men Sør-Varanger 
kommune mener at disse er av en så stor betydning at de bør løftes på et regionalt nivå.  

I den delen av dokumentet som går på næringssamarbeid uttrykker Sør-Varanger kommune 
et ønske om at Finnmark fylkeskommune slutter opp om Sør-Varanger kommunes utvikling 
av havnekapasiteter i forbindelse med reguleringsplan for området Tømmerneset og 
fortsetter å ha en ledende rolle i utvikling og tilrettelegging av allmenn infrastruktur. Dersom 
man forutsetter private investeringer i nye havneområder må det offentlige ha en rolle i 
infrastrukturbygging som muliggjør slike private investeringer (gjør nye havneområder 
tilgjengelig). 

Generelt etterlyser Sør-Varanger kommune en god og forpliktende handlingsdel tilknyttet 
dokumentet i tillegg til overordnede føringer.  

                                                                                                                           

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

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



Fra: Karlsen, Markus Johan <Markus.Johan.Karlsen@ffk.no> 
Sendt: 16. september 2014 15:40 
Til: Karlsen, Markus Johan 
Emne: Internasjonal strategi for Finnmark 2015-2019 på høring - frist 20. desember 

2014 
Vedlegg: Internasjonale strategier for Finnmark 2015-2019 Høringsutkast.pdf 
 
Internasjonal strategi 2015-2019 på høring 
Internasjonalt arbeid har vært, og vil være viktig for Finnmark. Som det eneste fylke med grense til både 
Russland og EU, og med et stadig større fokus på nordområdene fra globale aktører, vil det bli enda 
viktigere at Finnmark gjennom sitt strategiske arbeid er en premissleverandør for den videre utviklinga. 
 
Du inviteres herved til å komme med innspill til den nye internasjonale strategien for Finnmark. Vi ønsker 
en så bred dialog som mulig gjennom dette høringsutkastet, og har invitert næringsaktører, utdannings- 
og kulturinstitusjoner, organisasjoner og befolkninga forøvrig til å komme med synspunkter. 
 
Høringsfristen er 20. desember 2014 
 
Om strategien 
Utarbeidelsen av de nye internasjonale strategien tar utgangspunkt i dagens strategidokument som 
belyser bl.a. nordområdesatsinger, Europadimensjonen i nordområdene, Barentssamarbeidet, bilateralt 
samarbeid med Nordvest Russland og Nordkalottsamarbeidet. Dokumentet kan du finne her: 
<http://www.ffk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=84&FilId=11479>  
 
Kontakt 
Internasjonal rådgiver Markus Karlsen tlf. 98 10 60 41 e-post markus.karlsen@ffk.no 
<mailto:markus.karlsen@ffk.no> 
 
 

Markus Karlsen 
Internasjonal Rådgiver/International Adviser/ 
Советник по междунароным вопросам 
Tel.: +47 78 96 30 00 
Mob.: +47 98 10 60 41 
 

 
 
             <http://www.ffk.no/>  
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1. Målsetting for en internasjonal strategi for Finnmark 

Finnmark fylke befinner seg i et internasjonalt skjæringsområde, geografisk mellom EU og Russland, 

og geopolitisk mellom EU, Russland, USA og Kina. Vi har lange tradisjoner for bilateralt regionalt 

samarbeid med EU-statene Finland og Sverige samt Russland, et samarbeid som strekker seg 

århundrer tilbake.  

Regionalutvikling internasjonalt har nasjonal betydning. Det var utenriksminister Børge Brende som 

under sin tale om regjeringens nordområdepolitikk ved UiT Norges Arktiske Universitet den 28. 

oktober 2013 ble det understreket at det er nettopp her i nord at utenrikspolitikk og innenrikspolitikk 

møtes. Det vil derfor være viktig at vi følger opp regjeringens nordområdepolitikk.  Ingen andre land i 

verden har en så stor andel av befolkningen nord for Polarsirkelen, hvor en tredjedel av Norges 

landområder og 80 prosent av havområdene befinner seg.   

Nord-Norges andel av verdiskapningen i Norge er særlig høy innen fiskeri, havbruk, mineral og 

fornybar energi. Tall fra 2010 viser at innen fiskeri så har Nord-Norge 36,4 % hvorav 10.2 % i 

Finnmark, havbruk hvor Nord-Norge står for 38,3 % hvorav 5,9% i Finnmark.1  Verdens nordligste 

LNG-anlegg ligger i Hammerfest. Nye funn og økt letevirksomhet i Barentshavet vil kunne gi oss store 

muligheter i fremtiden. Sistnevnte mye takket være delelinjeavtalen som ble undertegnet i 2010. Vi 

har store mineralverdier, og antall turist-gjestedøgn er stadig økende. Videre vil transport og 

infrastruktur ha stor betydning for det internasjonale samarbeidet.  

 

Engasjementet blant globale aktører i nordområdene er stadig økende.  EU har over tid utviklet seg 

fra å være et handelssamarbeid til å bli en global aktør. EU har sin egen politikk på alle områder som 

er viktig for Finnmark, som f.eks. energi, fiskeri og mineraler. I 2012 kom EU ut med ny Arktisk 

melding (Communication), som etterfulgte deres tidligere melding fra 2008. Her blir det bl.a. fokusert 

på at man vil 1) beskytte og verne om Arktis sammen med dets befolkning, 2) fremme bærekraftig 

utvikling av ressurser, 3) jobbe for internasjonalt samarbeid. EUs regionalpolitikk har også stor 

betydning for Finnmark spesielt med tanke på regionale støtteordninger.  

Finnmark er Norges eneste fylke med felles grense til Russland. Finnmark fylkeskommune inngikk 

den første formelle kultursamarbeidsavtalen med Murmansk i 1987. Året etterpå ble det 

undertegnet en overordnet samarbeidsavtale med Murmansk, og i 1989 med Arkhangelsk. Etter 

hvert som samarbeidsavtalene er blitt forlenget, har man stadig utvidet samarbeidsområdene. Det 

nære samarbeidet med Murmansk og Arkhangelsk gjennom mange år har utviklet Finnmark til en 

innfallsport til Nordvest-Russland. Å kommunisere betydningen av dette arbeidet, Finnmarks 

beliggenhet og muligheter, vil fortsatt være en utfordring som mange aktører kan bidra positivt til. 

 

Folk-til-folk- og kultursamarbeidet har vært, og vil være, viktig. Dette er kjernen i vårt samkvem med 

Russland. Det er gjennom dette arbeidet at vi har skapt og vil videreutvikle det brede og gode 

naboforholdet. I den forbindelse spiller Barentssamarbeidet en viktig rolle, noe vi vil fortsette å 

prioritere. I den forbindelse har det norske Barentssekretariatet gjort en meget viktig jobb når det 

gjelder å styrke vårt gode naboskap med nettopp Nordvest Russland. 

 

                                                           
1
 Rapporten framtid i Nord – Kunnskapinnhenting – verdiskaping i nord. 
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Selv om befolkningen har stadig bedre helse, er det store utfordringer knyttet til folkehelsa  i 

nordområdene. Hovedutfordringen i dag er at sosialt miljø og levevaner påvirker folks helse, og at 

befolkningen pådrar seg såkalte livsstilsykdommer.  Disse sykdommene kan i stor grad forebygges 

ved livsstilsendringer.  Vi trenger mer kunnskap om folkehelsa i nord gjennom bl.a. internasjonalt 

samarbeid, for å legge til rette for utvikling og vekst. 

 

Urfolksperspektivet er et viktig aspekt i utviklingen av det grenseoverskridende samarbeidet. 

Fylkeskommunen vil jobbe for at perspektivet inkluderes i arrangement og tiltak når det gjelder det 

internasjonale arbeidet. Å fremme likestilling i det internasjonale arbeidet er også en viktig politisk 

prioritering. 

 

Det finnes et betydelig kunnskapsbehov når det gjelder å møte fremtidens utfordringer i et samfunn 

som har spredt bosetting og hvor befolkningen blir eldre. Å satse på innovasjon, kunnskap, forskning 

og utvikling er derfor en avgjørende faktor for økt verdiskapning og lønnsomhet i fylket. Finnmark, 

som grensefylke til Russland og Finland, har spesielle fortrinn og muligheter som må utnyttes bedre. 

Sammen med Troms, har Finnmark en grense mot Finland på hele 716 KM. Samarbeidet med Finland 

foregår på flere områder både bilateralt og i multilaterale fora. Finnmark fylkeskommune har dog 

ingen overordnet formell samarbeidsavtale med Lappland i Finland. Fylkeskommunen bør vurdere en 

slik avtale da det vil gi et tydelig politisk signal om at man ønsker å ytterligere styrke den regionale 

utviklingen gjennom det grenseregionale samarbeidet. 

Det vil derfor være viktig at Finnmark fortsetter sitt utenrikspolitiske engasjement på regionalt nivå 

med følgende overordnede målsettinger: 

 

 Videreutvikle det bilaterale samarbeidet med Nordvest Russland  

 Videreutvikle samarbeidet i Barentsregionen  

 Videreføre og utvikle andre internasjonale regionale samarbeidsmekanismer 

2. Prioriterte samarbeidsområder 

2.1 Innledning 

Kravet til utdanning og kompetanse blir stadig sterkere og forskning og innovasjon er en forutsetning 

for en videreutvikling av fylkets næringsliv. Med få mennesker har vi også små bedrifter med 

manglende ressurser til nettopp forskning og innovasjon. Det vil derfor være viktig at man drar nytte 

av erfaringer og lærdom internasjonalt. Samtidig vil det være viktig at man jobber på tvers av 

sektorene fordi kultur, miljø, kulturminner, utdanning, transport, forskning og næringsliv blir stadig 

knyttet nærmere sammen. Finnmark fylkeskommune vil derfor fortsatt være aktiv i internasjonale 

samarbeidsorganer samtidig som man koordinerer med andre relevante aktører. 

Det er en økt interesse mot nord-områdene. Det vil være viktig at Finnmark er til stede på de 

arenaene hvor politikk som omhandler våre områder blir vedtatt. Vi ser også at innvandrere står i 

stadig større grad for økningen i befolkningen, de utgjør en viktig ressurs i vårt arbeidsliv. Vi må legge 

til rette for at disse vil trives i vårt fylke samtidig som Finnmark fremdeles har en utfordring når det 

gjelder tilgang på kompetent arbeidskraft. 
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2.2 Kultursamarbeid 

Mål 
• Å styrke og synliggjøre kultursamarbeidets betydning for vekst og utvikling i Finnmark 

• Å videreutvikle kulturell infrastruktur som kan skape et langsiktig og forutsigbart internasjonalt 

kultursamarbeid i nord 

• Å styrke det internasjonale kulturminnesamarbeidet 

 
Internasjonalt samarbeid er et av områdene der kulturlivet i Finnmark har markert seg. Mange 

miljøer og institusjoner har hatt langvarige kontakter over grensen i øst og utviklet prosjekter som 

vekker oppsikt utover fylkets grenser. Kultursamarbeidet i nord bidrar til sosial, økonomisk og 

kulturell utvikling og har nasjonal betydning. Folk til folk samarbeidet er, og vil være, en bærebjelke i 

samarbeidet med Nordvest Russland. Det er utviklet spisskompetanse på internasjonalt samarbeid i 

nord, som miljøer utenfor Finnmark også drar nytte av. 

 

Det er bilaterale samarbeidsavtaler innen kultur og idrett mellom Finnmark fylkeskommune og 

Murmansk oblast. Fylkeskommunen deltar i Barentssamarbeidet gjennom arbeidsgruppen for kultur, 

Joint Working Group on Culture (JWGC) som er en felles arbeidsgruppe for kultur med 

representanter fra regionalt og nasjonalt nivå. Norsk-russisk kulturforum, et samarbeid mellom de 

norske og russiske kulturdepartementene, de nordnorske fylkeskommunene og oblastene i nordvest 

Russland ble etablert i 2010. Dette er blitt en viktig arena for kulturarbeidere i regionene.  

 

Som del av vårt internasjonale arbeid, er det viktig å fremme forståelse for vår felles 

grenseoverskridende fortid, for ytterligere å styrke vår felles identitet. Gjennom fortsatt utvikling av 

samarbeidet oppnår man bredere kunnskap om hverandres språk og kultur. Økt tilstedeværelse hos 

hverandre vil videre skape større forståelse og innsikt i hverandres utfordringer og muligheter og på 

den måten styrke det regionale utviklingsarbeidet i regionen. Det er viktig å sikre stabile 

støtteordninger. Følgende områder vil derfor bli prioritert: 

 

Kunst 

Finansieringsprogrammet Barentskult, et samarbeid mellom de tre nordnorske fylkeskommunene, 

Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet og Barentsekretariatet, er blitt et viktig virkemiddel 

for det profesjonelle kunst- og kultursamarbeidet mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland. Det er 

stor aktivitet innen sjangre som scenekunst og visuell kunst. A-i-R ordningen (gjesteatelier) legger til 

rette for grenseoverskridende samarbeid i Barentsregionen. 

 

Idrett og frivillighet 

Det internasjonale kultursamarbeidet i nord kjennetegnes ved et bredt folkelig engasjement. Idrett 

og frivillighet utgjør sentrale komponenter i dette samarbeidet. Ved at folk finner sammen i felles 

aktiviteter skapes det forståelse og tillit som fremmer stabilitet og utvikling i nord. Idrettsamarbeidet 

med Nordvest Russland har en 50 år lang tradisjon. 

 

Barn  og unge 

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er en viktig formidlingsarena for ungdom i Finnmark. Det har 

vært et flerårig UKM-samarbeid mellom Finnmark og Murmansk. Samarbeid med Troms UKM og 

Arkhangelskregionen har ført til nye prosjekter og kulturutveksling for ungdom i Finnmark.  
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Kulturarv 

Formidling av vår felles kulturarv i nordområdene er en viktig oppgave for museene og andre 

kulturminneinstitusjoner. Museumssamarbeidet med Murmansk har en lang tradisjon med felles 

utstillingsproduksjoner, konferanser og seminarer. Det er også etablert samarbeid mellom Finnmark 

fylkeskommune med aktører i både Russland og Finland når det gjelder kulturminner. 

 

Bibliotek 

Biblioteksamarbeidet med Murmansk er veletablert og har bl.a. resultert i oppbygging av en russisk 

litteratursamling i Sør-Varanger, og en norsk litteratursamling i Murmansk. Finnmark fylkesbibliotek 

har nasjonalt ansvar for finsk litteratur.  

 

Strategier 

 Bruke de bilaterale samarbeidsavtalene målrettet til å initiere konkrete internasjonale 

samarbeidsprosjekter med kunstnere, kulturinstitusjoner og organisasjoner i Finnmark 

 Vektlegge kulturdimensjonen og folk til folk samarbeidet 

 Prioritere barn og unge i alt internasjonalt kulturarbeid 

 Videreutvikle kulturminnesamarbeidet med Metsahallitus i Finland og Pasvik State reserve i 

Russland 

2.3 Samferdselssamarbeid 

Mål 

 Å arbeide for en bedre infrastruktur og kommunikasjonen for den grensekryssende transporten 

av mennesker og gods 

 

Transport og infrastruktur er en viktig driver for økt internasjonalt samarbeid. Infrastrukturen i 

Finnmark skal bidra til å sikre utvikling på tvers av grensene. Fokuset på bedre helhetstenking mellom 

næringsutvikling, befolkningsvekst og transport/infrastruktur i Barentsregionen har fått økt 

prioritering. Det ble i 2013 utarbeidet en felles Transportplan for Barentsregionen med støtte fra 

regionale myndigheter. Planen skisserer konkrete utfordringer for dagens trafikk, infrastruktur og 

strategiske planer for de neste 30 årene. Finnmark fylkeskommune deltar i tillegg aktivt i 

transportsamarbeidet i Barentsregionen, gjennom bl.a. Kolarctic prosjektet «Barents freeway». 

Det er viktig å utvikle kunnskap og samarbeide om prosjekter som på kort, mellom og lang sikt kan gi 

effekt i Finnmark og å se mulighetene i et større perspektiv der EU og globale trender vil ha en 

påvirkning. Hovedutfordringen er at realisering av større prosjekter mellom naboland krever mange 

år fra planer til ferdigstillelse. Derfor prioriteres også mindre tiltak med begrensede kostnadsrammer 

for å oppnå konkrete resultater de neste årene. 

Veg 

Prioriterte utenlandskorridorer i Finnmark er E-105 Kirkenes – Murmansk, Rv 893 Neiden-Finland og 

Rv 93 Alta - Finland. Viktige større prioriteringer blir ferdigstillelse av E-105 og utredninger og tiltak 

på strekningene til Finland. I tillegg prioriteres mindre tiltak rettet mot en felles standard på drift-

vedlikehold, trafikksikkerhetstiltak og utbedring av de mindre flaskehalsene. For å styrke 

rammevilkårene for næringstransporter prioriteres også et felles regelverk og tiltak som muliggjør at 

større vogntog har de samme forutsetninger i hele Barentsregionen.   
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Kollektivruter 

Utredninger knyttet til hurtigbåt/ferge viser at båtrutene mellom fylket og Murmansk ikke er 

konkurransedyktig mot biltransport på pris og tid. For å styrke kollektivtilbudet mellom nabolandene 

har Finnmark fylkeskommune satt i gang utredninger knyttet til et koordinerende bussrutesystem.  

 

Havneutvikling/sjøtransport 

De største maritime mulighetene knyttes til logistikk og basevirksomhet. Effekten vil avhenge av 

investorer når det gjelder å utvikle nye havneområder. Petroleumsvirksomheten i Barentshavet og en 

betydelig økning av trafikken gjennom Den Nordlige sjørute vil sette frem ytterligere krav til 

havneutvikling.  

 

Flyruter 

Finnmark fylkeskommune deltar i vurderinger knyttet til nye flyruter til nabolandene. Foreløpige 

vurderinger viser at passasjergrunnlaget ikke er stort nok for kommersielle direkteruter mot Finland 

og Russland. Fremtidige fokus vil derfor rettes mot direkteruter/rundturer med utgangspunkt fra 

Tromsø mot Sverige, Finland og Russland.  

 

Jernbane 

Grunnlaget for en jernbane Nikkel-Kirkenes og Rovaniemi-Kirkenes er under vurdering.  

Forutsetninger for en realisering er at Kirkenes benyttes som havn for import/eksport av containere 

til Russland og utskipningshavn for mineraler fra Finland. Dagens godsgrunnlag er imidlertid for lite til 

å intensivere arbeidet. Videre arbeid vil avhengig av initiativ fra nabolandene. 

 

Strategi 

 Delta i aktivt i transportgruppen i Barentsregionen for å kartlegge fremtidige muligheter 

 Samarbeide med nabolandene og fagetater for felles opprustning av utenlandskorridorene 

 Ta ansvaret for å utvikle koordinerende ruter mot naboland for å styrke kollektivtransporten  

 Utrede grunnlaget for havneutvikling og samarbeid knyttet til logistikk 

 Bidra i arbeidet med et enhetlig transportregelverk i Barentsregionen   
 

2.4 Utdanningssamarbeid 

Mål 

 Å styrke skolene gjennom en felles formalisert møteplass mellom regionene i 

Barentssamarbeidet 

 Å styrke skolene gjennom å øke det geografiske området for internasjonalt samarbeid 

I løpet av de siste ti årene har næringsveksten i Finnmark resultert i et økende arbeidskraftbehov 
som delvis har blitt dekket opp av innpendling, både innenlands og fra utlandet. 
 
Grenseoverskridende samarbeid 
Finnmark og nabofylkene i Barentsregionen har felles utfordringer innen opplæring. Finnmark 
fylkeskommune og Murmansk Oblast har i flere år arbeidet med å styrke opplæring og 
kompetanseutvikling på tvers av landegrensene. Dette har vært formalisert ved 2-årige 
samarbeidsavtaler. Eksempelvis kan satsing på økt kompetanse i språk og kultur nevnes. Andre 
viktige utdanningsområder er bl.a. realfag, elektrofag, kjemi- og prosessfag, akvakultur, fiskeri og 
reiselivsrelaterte fag. Samtlige fylkeskommunale videregående skoler i Finnmark har bilateralt 
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samarbeid med skoler i Murmansk fylke og skoler i Lappland. Det er et ønske om å videreutvikle 
dette samarbeidet. 
 
Bredere geografisk samarbeid 
Flere skoler i Finnmark har også samarbeid med regioner i Europa. Samarbeidet inkluderer elev- og 
lærerutveksling samt deltakelse i fellesprosjekter. Mangeårig Nordkalott-samarbeid har også bidratt 
til økt interesse for skolesamarbeid med Nord-Finland. Det er dog et behov for et mer helhetlig 
samarbeid mellom skolene, ikke bare i Barentsregionen, men også mot det sirkumpolare Arktis, 
spesielt vestover. På den måten drar man nytte av hverandres kompetanse i et bredere geografisk 
perspektiv. 
 
Økt kvalitet 
Gjennom internasjonalt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner er målsettingen å øke 
kvaliteten på eksisterende utdanningstilbud i Finnmark. På den måten tiltrekker man seg studenter 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt som igjen vil kunne bidra til god tilgang på kompetent 
arbeidskraft i Finnmark. Her er det viktig at sentrale aktører i Finnmark er bidragsytere og 
initiativtakere.  
 
Tettere samspill 
Innenfor kompetanse og forskning er det utviklingsmuligheter når det gjelder samarbeid. Gjennom å 
se hele utdanningsløpet i en sammenheng og dermed et tettere samspill mellom de ulike 
utdanningsnivåene og næringslivet, ikke bare i Finnmark, men også internasjonalt, sikrer man at 
ungdommen bedrer sin kunnskap om framtidige arbeidskraftsbehov i Finnmark, og man vil kunne 
sikre en bedre tilgang på kompetent arbeidskraft.  
 

Strategi 

 Etablere felles opplæringstilbud for norske og russiske elever og lærere 

 Bygge videre på de bilaterale samarbeidsavtaler og de enkelte videregående skolers 
faglige spesialiseringer 

 Styrke realfagkompetansen gjennom internasjonalt samarbeid 

 Videreutvikle søkerkompetansen hos relevante aktører innen utdanningssektoren rettet mot 

aktuelle finansieringskilder 

 Etablere rutiner som kan støtte de videregående skolene som arbeider med internasjonale 
spørsmål og prosjekter innenfor utdanningssektoren 

 Etablere utdanningssamarbeid når det gjelder klima, bergverk og fiskeri i det arktiske 
området, da spesielt mot vest 

 

2.5 Nærings- og miljøsamarbeid 

Mål 

 Å fortsette å bruke internasjonalt samarbeid som et regionalt utviklingsverktøy og for å sikre 

regional innflytelse 

 Å arbeide for at den grensekryssende transporten av mennesker og gods blir enklere 

 Å gi næringslivsaktører i Finnmark mulighet til utvikling gjennom internasjonalt samarbeid 

 Å legge til rette for økt FoU samarbeid 

 Å følge opp våre internasjonale forpliktelser for en helhetlig forvaltning av våre felles 

vannressurser med Finland 

 

 



 

9 
 

Forskning og utvikling 

Forsknings- og kunnskapsformidlingsmiljøene i Finnmark er små, men spesialiserte. Det skjer dog en 

utvikling mot større institusjoner.  Finnmark fylkeskommunes eierskap i VRI-Finnmark og deleierskap 

i det regionale forskningsfondet – fondsregion Nord-Norge, er to viktige forutsetninger for å øke 

forsknings- og innovasjonsinnsatsen i fylket. VRI-Finnmark ønsker å øke bredden i FoU-tilbudet til det 

regionale næringslivet, og støtter bedrifter som vil gjennomføre forsknings- og utviklingsbasert 

innovasjon og nyskaping. VRI-Finnmark etterspør også en internasjonal orientering i 

bedriftsprosjektene i prosjekter hvor dette er naturlig. 

Norge har deltatt i EUs Interreg-programmer siden 1995. Programmene skal gjennom vekst og 

utvikling bidra til å bygge sterke regioner og vil derfor være et viktig verktøy for Finnmark. En felles 

utfordring for alle disse samarbeidsprogrammene er den svake deltagelsen fra aktører i Finnmark 

fylke. 

Energi 

Det har oppstått en viss usikkerhet når det gjelder den framtidige utbyggingen av Sjtokmanfeltet. 

Men med delelinjeavtalen er mulighetene til stede for at det vil gjøres grenseoverskridende funn i 

Barentshavet Sørøst. Det vil derfor være viktig å fortsette et tett samarbeid med russiske 

myndigheter og andre aktører, samt legge til rette for samarbeidsstrukturer, nettverksbygging og 

kompetanseutveksling på tvers av landegrensene. Allerede etablerte prosjekter for 

leverandørutvikling kan videreføres og brukes som modell for nye tiltak. I 2012 undertegnet 

Finnmark fylkeskommune sammen med Troms og Rogaland en samarbeidsavtale om utvikling av 

petroleumsklynger. Det vil være viktig at man fortsetter å utvikle denne avtalen. 

 

Flere norske aktører er involvert i samarbeid om økt bruk av fornybare energikilder. Finnmark har et 

økende kraftbehov, og det er forventet at denne tendensen forsterkes. I tillegg vil utvikling av 

bergverksindustrien bidra til ytterligere behov for kraft. Energiproduksjonen i de grensenære 

områder kan utnyttes bedre og forsterke kapasiteten gjennom samarbeid mellom landene. 

 

Beredskap 

Transport er økende i Barentshavet, noe som stadig gir sjøsikkerhet, trafikkovervåkning og 

oljevernberedskap større viktighet. Finnmark fylkeskommune vil jobbe for å fortsatt styrke det 

grenseoverskridende samarbeidet for å bidra til en bærekraftig og miljøsikker utvikling blant annet 

gjennom beredskapssamarbeid. Det er fortsatt behov for å inngå avtale om oljevern mellom 

Finnmark fylkeskommune og Murmansk oblast, særlig gjelder dette en avtale om 

strandsoneberedskap. 

 

Sjømat 

Den tradisjonelle fiskerinæringa har gjennom alle tider preget sysselsetting, bosetting og 

verdiskapning i Finnmark. Havbruksnæringa er ei relativt fersk næring sammenlignet med fiskeri, 

men har i løpet av de siste 25 årene hatt en sterk vekst, og bidrar i dag til aktivitet langs kysten. Dette 

er også tilfellet for Murmansk, hvor næringen har en strategisk betydning. Et stadig mer krevende og 

betalingsvillig marked etterspør i større grad kvalitetsprodukter. 
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Når det gjelder fiskeri, så er dette regulert gjennom bilaterale avtaler på nasjonalt nivå. Innen 

havbruk inngikk Finnmark fylkeskomme i 2012 en samarbeidsavtale med Murmansk om gjensidig 

besøk til oppdrettsanlegg. Finnmark fylkeskommune vil jobbe for å forlenge denne avtalen slik at 

man får i stand et samarbeid om gjensidig varsling når det kommer til felles utfordringer som 

rømming, sykdom, forurensning osv. Fra Murmansk er det også ytret ønske om et samarbeid innen 

kompetanseutvikling når det gjelder havbruk. Det vil også være viktig at man jobber opp mot 

relevante offentlige aktører med tanke på eksport av fiskeriprodukter fra grenseområdene. 

 

Vannforvaltning 

I 2013 ble det underskrevet en samarbeidsavtale om en norsk-finsk vannregion. Samarbeidsavtalen 

regulerer prosedyrer for koordineringen av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner og felles 

tiltak i de grensekryssende vannforekomstene.  Finnmark fylkeskommune er utpekt som kompetent 

myndighet for den norske delen av vannregionen, mens ELY-keskus er tilsvarende myndighet på finsk 

side. Det jobbes kontinuerlig mot å samordne og harmonisere metodikk og organisering på tvers av 

grensene, og innen 2021 tas det sikte på å ha samordnede planer for den internasjonale 

vannregionen, slik at vannressursene våre kan forvaltes helhetlig.  

Vannforskriften krever at det skal tas initiativ til internasjonalt samarbeid for vannområder som 

strekker seg utenfor EØS-området.  Pasvik vannområde strekker seg også inn i Russland, men det er 

så langt ikke formalisert samarbeid etter vannforskriften. Fylkeskommunen ønsker å initiere et slikt 

samarbeid. 

 

Reiseliv 

NordNorsk Reiseliv AS startet i 2014 et nytt internasjonalt forprosjekt som skal kartlegge 

mulighetene for å øke lønnsom reiselivstrafikk mellom Russland og Norge. Målet med prosjektet er å 

undersøke hvilket potensial som finnes for en videreutvikling av grensekryssende turisme og 

samarbeid mellom reiselivsorganisasjoner i Nord-Norge og Nord-Vest Russland. Dette krever 

erfaring- og kunnskapsutveksling for å finne ut hvordan felles turistprodukter i regionene kan utvikles 

og også markedsføres bedre. Samtidig vil det være viktig å videreutvikle samarbeidet med Finland 

med tanke på å hente kunnskap samt samkjøre tilbudet med våre naboer i øst. 

 

Strategi 

 Styrke deltagelsen av aktører fra Finnmark i internasjonale programmer 

 Utnytte potensialet for regionale ringvirkninger 

 Delta aktivt i grenseoverskridende samarbeid samt søke nye samarbeidsområder 

 Påvirke til en mer smidig grensekryssing av mennesker, varer og tjenester 

 Bidra til at små aktører i Finnmark får innpass på den internasjonale arenaen 

 Prioritere våre oppgaver nedfelt i samarbeidsavtalen for vannforvaltning mellom Norge og 

Finland 

3. Verktøy 

3.1 Bilateralt samarbeid 

Finnmark fylkeskommune har siden 1987 hatt et formelt kultursamarbeid med Murmansk oblast, og 

året etter ble det undertegnet en overordnet samarbeidsavtale. Den første samarbeidsavtalen med 

Arkhangelsk oblast ble undertegnet i 1989. Samarbeidet er i dag hjemlet i flerårige 
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samarbeidsavtaler, men det inngås også en rekke særavtaler innen ulike fagområder. Blant disse 

finnes avtaler om kultur, energi, opplæring og utdanning og om idrettssamarbeid. Det siste tilskuddet 

er en samarbeidsavtale innen havbruk samt en innen petroleumsklynger. I tillegg til ulike bilaterale 

avtaler foregår det et utstrakt samarbeid innen infrastruktur, havneutvikling, grensepassering, 

nettverksbygging, stedsutvikling og grensekryssende bredbånd.  

3.2 Barentssamarbeidet 

Det formelle Barentssamarbeidet har gjennom 20 år etablert nettverk og samarbeidsrutiner mellom 

fylkespolitikere, fylkesadministrasjoner og kultur- og næringsliv i Barentsregionen. Det overordnede 

målet for samarbeidet er å skape sosial og økonomisk vekst gjennom en kunnskapsdrevet økonomi 

og en bærekraftig utnyttelse av regionens ressurser. 

 

Barentssamarbeidet har en todelt struktur med et nasjonalt nivå (Barents Euro-Arctic Council - 

BEAC), og et regionalt nivå (Barents Regional Council - BRC). Gjennom Barents Regionråd kan 

fylkeslederne fra de 13 medlemsfylkene fremme felles saker til det sentrale nivået. Hvert råd i 

Barentssamarbeidet har en representant for urfolkene i regionen. Regionkomiteen (RC) forbereder 

saker til BRC. RC utarbeidet i 2013 det syvende Barentsprogrammet siden oppstarten i 1993. 

Programmet uttrykker regionens prioriterte satsingsområder for perioden 2014 – 2018, og utgjør 

rammeverket for det videre samarbeidet.  

 

Flere arbeidsgrupper er opprettet både på nasjonalt og regionalt nivå og i samarbeid mellom dem, 

som f. eks. innen kultur, reiseliv, samferdsel, miljø og ungdom for å nevne noen 

(http://www.beac.st/in-English/Barents-Euro-Arctic-Council/Working-Groups). Disse arbeids-

gruppene har ansvaret for å utdype og konkretisere samarbeidet innen sine respektive områder. I 

tillegg er det etablert en arbeidsgruppe for urfolk, som har rådgivende funksjon i forhold til både 

regionrådet og Barentsrådet. 

 

Det norske Barentssekretariatet eies av de tre nordnorske fylkeskommunene. Sekretariatet har 

hovedkontor i Kirkenes og flere avdelingskontorer i Nordvest-Russland. Sekretariatet har som 

hovedoppgave å være et ansvarlig organ for håndtering av norsk-russiske samarbeidsprosjekter, 

samt å være et ressurs- og kompetansesenter.  

3.3 Nordkalottsamarbeidet 

Samarbeidet startet i 1967 og en av de viktigste arenaene er Nordkalottrådet (NKR) som er et 

formalisert samarbeidsorgan mellom Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland 

fylkeskommune, Norrbottens Länsstyrelse og Lapplands Forbund (Lapin Liitto). Nordkalottrådet har 

en del virkemidler til disposisjon. Midlene brukes til samfinansiering med EUs grenseregionale 

programmer og til finansiering av mindre samarbeidsprosjekter. Samarbeidet finansieres i hovedsak 

av Nordisk Ministerråd. 

3.4 Nord Norges Europakontor 

Finnmark fylkeskommune ble igjen med som medeier i Nord-Norges Europakontor i 2012 

(http://www.northnorway.org/). Den overordnede målsettingen for virksomheten ved Nord-Norges 

Europakontor er å bidra til å styrke det internasjonale engasjementet i Finnmark, Troms og Nordland. 

Det økte engasjementet skal fremme samfunns- og næringsutvikling, innovasjon og utvikling av 

internasjonal kompetanse i de tre fylkene. En annen viktig oppgave er å fremme nordnorske 

http://www.beac.st/in-English/Barents-Euro-Arctic-Council/Working-Groups
http://www.northnorway.org/
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interesser overfor EU-institusjonene. En viktig samarbeidspartner for kontorets arbeid innen 

regionalpolitikkområdet er NSPA (Northern Sparsely Populated Areas Nettverket). NSPA er et 

regionalpolitisk samarbeid mellom fylkene i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-

Norge. 

3.5 EU-programmer 

Interreg er utviklingsprogrammer som er en del av EUs regionalpolitikk og bidrar til regionalt 

samarbeid på tvers av landegrenser i Europa. Finnmark er med i ett A-program (Interreg Nord -

http://www.interreg.no/), som omfatter grenseregionalt samarbeid, og et B-program (Nordlige 

Periferi - http://www.northernperiphery.eu/en/home/) som omfatter regionalt samarbeid. EU-

programmet Kolarctic ENI (http://www.kolarctic.no/) utgjorde tidligere en del av Interreg Nord, men 

ble i programperioden 2007-2013 skilt ut som eget program, da dette programmet i dag er det 

eneste samarbeidsprogrammet som også inkluderer Russland. 

 

På det operative plan har Finnmark fylkeskommune sekretariatsansvaret for den norske delen av 

Kolarctic ENI på vegne av de tre nordnorske fylkene. Interreg Nord omfatter fortsatt de nordligste 

fylkene i Finland, Norge og Sverige, og har sitt nordnorske kontaktpunkt i Troms fylkeskommune. 

Nordland fylkeskommune er kontaktpunkt for Nordlige Periferi.  

4. Informasjon, organisering og oppfølging 

4.1 Informasjon internt og eksternt 

Det internasjonale arbeidet vil framover være omfattende, med mange aktører involvert. Det kreves 

kunnskap om relevante og aktuelle målgrupper. For Finnmark fylkeskommune er det viktig å ha et 

apparat som håndterer både internasjonal informasjon som kommer utenfra og eget engasjement. 

Av stor betydning er det også at Finnmark fylkeskommune har kompetanse til å nyttiggjøre både 

organisasjonen og andre aktører, næringsliv og organisasjoner og ulike internasjonale 

finansieringsordninger. 

Formidling av oppdatert informasjon og kunnskapsdeling om internasjonalt arbeid vil være viktig. 

Sammen med aktiv deltakelse på relevante møteplasser vil dette bidra til økt kjennskap til Finnmarks 

internasjonale arbeid og dermed et styrket omdømme. 

4.2 Organisering og oppfølging 

Finnmarks internasjonale strategier skal forankres og integreres i organisasjonens arbeid på alle 

nivåer og i alle plandokumenter. Innsatsområdene spenner fra internasjonalt kultursamarbeid og 

infrastruktursatsing til innsats innenfor ulike næringer som fiskeri, reiseliv og energi. Dette innebærer 

at mange avdelinger og medarbeidere vil bli involvert i arbeidet med å få omsatt strategiene i 

handling. Alle nivåer i organisasjonen har et selvstendig ansvar for å legge de internasjonale 

strategiene til grunn for utarbeidelse av handlingsplaner innenfor egne fagområder. 

 

Fylkestingets rolle er å vedta politikkutformingen for det internasjonale arbeidet som skal 

gjennomføres i Finnmark. Fylkesutvalget (FU) har det politiske ansvaret for utenrikspolitisk arbeid i 

Finnmark fylkeskommune. FU holdes løpende orientert og fatter vedtak om store og prinsipielle 

saker. Fylkesrådmannen har det overordnede ansvaret for koordinering av det internasjonale 

samarbeidet innad i organisasjonen og planlegging av fylkeskommunens aktiviteter med 

utgangspunkt i flere planer og strategidokumenter. Videre har fylkesrådmannen ansvar for å følge 

http://www.interreg.no/
http://www.northernperiphery.eu/en/home/
http://www.kolarctic.no/
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opp politiske vedtak og prioritere ressursbruken. Fylkesrådmannen har også det overordnede 

administrative ansvaret for rammeavtalene som fylkeskommunene inngår med bl.a. Murmansk og 

Arkhangelsk. Internasjonalt forum fungerer som en tverrfaglig arena for erfaringsutveksling, 

planlegging av årsaktiviteter og koordinering innad i organisasjonen. Det regionale partnerskapet 

(RUP-partnerskapet) har et særlig ansvar for å integrere det internasjonale perspektivet i det 

regionale utviklingsarbeidet. 
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