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SAK TIL KOMMUNESTYREMØTET 25. MAI 2016.05.18 
 
 
SØR-VARANGER FrP ØNSKER Å UTVIDE SKJENKETIDA TIL 
LOVENS MAKSIMALTID SOM ER KLOKKEN 03:00 OG SPRIT TIL 
KLOKKEN 01:00 I HELGENE. 
 
DETTE ER MENT SOM ET TILBUD OG IKKE ET PÅLEGG SLIK AT 
UTESTEDENE STÅR FRITT TIL Å VELGE SKJENKETID INNENFOR 
DENNE RAMMEN. 
 
 
FOR SØR-VARANGER FrP 
 
Staal Nilsen 
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SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Heitmann, Arianne 
Enhetsleder: Heitmann, Arianne, tlf. 78 97 75 50 

Dato: 20.05.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Kommunestyret 036/16 
 

25.05.2016 

 
UTTALELSE VEDRØRENDE PASVIK FOLKEHØGSKOLE 
 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Ordfører har registrerer at Finnmark fylkeskommune foreslår å avvikle Pasvik Folkehøgskole 
som en fylkeskommunalt eid folkehøgskole. Saken har vært omtalt i media ved flere 
anledninger. Ordfører ønsker å fremme en uttalelse i sakens anledning som kommunestyret 
kan slutte seg til.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
 

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: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende uttalelse vedrørende Pasvik folkehøyskole. 

Sør-Varanger kommunestyre registrerer at Finnmark fylkeskommune igjen foreslår å avvikle 
Pasvik Folkehøgskole som en fylkeskommunalt eid folkehøgskole.  

Hvis dagens driftstilskudd på ca. 4 millioner salderes bort og skolen må drives basert på 
inntekter fra elevinnbetalinger, statstilskudd og utleie, kan ikke skolen drives slik den drives i 
dag.  

Dette vil bety et dårligere tilbud til elevene og andre brukere.  Som privat folkehøgskole vil 
skolen få andre og dårligere rammebetingelser enn om den fortsatt drives av 
fylkeskommunen.  

 

Skolen har i dag 22 ansatte og en drift som favner bredt og er en viktig arbeidsplass i Sør-
Varanger og en stor arbeidsplass i Pasvik.  Pasvik Folkehøgskole er på mange måter et 
utstillingsvindu for Finnmark, hvor 60 ungdommer i fra hele Norge og utlandet, hvorav mange 
fra Russland, hvert år lærer å bli glad i Finnmark. Flere av dem bosetter seg og blir igjen i 
fylket, noe det finnes flere eksempler på.  Pasvik Folkehøgskole har også kompetanse og 
erfaring på å hjelpe ungdom som dropper ut av den videregående skolen tilbake til det 
ordinære skoleløpet. 



 

Pasvik Folkehøgskole har en lang historie med kontakt østover mot Russland og har alltid 
vært en aktiv part i Barentssamarbeidet. Mange av russerne som vi møter i vårt 
internasjonale arbeid har lært seg det norske språket og kulturen ved Pasvik Folkehøgskole. 
Dette er med å skape tillit i det bilaterale arbeidet og er en nødvendig faktor for å 
opprettholde vårt naboskap til øst. Vi er inne i tid med kald vind og økte spenninger, og Sør-
Varanger kommunestyre mener at vi trenger mer - og ikke mindre - kontakt med våre 
russiske samarbeidspartnere. 

 

Pasvik Folkehøgskole er i dag en positiv bidragsyter både til Sør-Varanger kommune og 
Finnmark fylke. En marginalisering av skolens drift vil derfor slå negativt ut på mange felt. 
Både som en internasjonal brobygger i vår nordområdesatsing og som en skole som tilbyr 
plasser til ungdom som trenger et tilrettelagt utdanningsbehov.  

I tillegg til dette arrangerer også Pasvik Folkehøgskole blant annet fylkeslekene for 
utviklingshemmede, språkkurs, pensjonistkurs og leirskole for 200 grunnskoleelever fra hele 
Finnmark. Sør-Varanger kommunestyre mener med dette at Pasvik Folkehøyskole bidrar 
positivt til Finnmark fylke og bør fortsatt være eiet og drevet av Finnmark Fylkeskommune.  

I tillegg er det et stort potensiale for å videreutvikle Pasvik folkehøgskole til et internasjonalt 
kunnskapssenter for folk til folk samarbeid.  

 

Sør-Varanger kommune sier nei til privatisering av Pasvik folkehøgskole. Finnmark 
fylkeskommune skal fortsatt stå som eier av skolen og driftsstøtten må opprettholdes på 
dagens nivå.                                                                                                                   

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

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



 
 

Sør-Varanger Høyre, Postboks 367, 9915 Kirkenes 
Org. nr. 913 398 467 

 

 

 
 
Ordføreren i Sør-Varanger kommune  
 

Kirkenes, 12.05.2016 
            
 
 
     
 
 
SAK TIL KOMMUNESTYREMØTET 25.05.2016 
 
Sør-Varanger Høyre anmoder med dette om at følgende sak settes på sakslisten til 
kommunestyremøtet som skal avholdes 25.05.2016: 
 

Klage på tilbud og betingelser ved feste av kommunal tomt (arkivsak 14/2285)  
 
Samme sak ble anmodet tatt opp på kommunestyremøtet som ble avholdt 17.02.2016, men uvisst av 
hvilken grunn ble saken ikke satt på sakslisten. 
 
Dersom det er uklarheter, kontakt undertegnede på mob. 905 80 920 eller 
epost eilif.johannesen@airservice.no. 
 
Ha en fortsatt fin dag. 
 
 
Vennlig hilsen 
Sør-Varanger Høyre 

 
Eilif Johannesen 
Kommunestyrerepresentant 
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Fra: Eilif Johannesen <Eilif.Johannesen@airservice.no> 
Sendt: 12. mai 2016 10:37 
Til: Postmottak 
Kopi: Rune Rafaelsen; 'Cecilie Hansen'; 'Staal Nilsen'; 'Pål Gabrielsen'; Nina Bordi 

Øvergaard 
Emne: Sak til kommunestyremøtet 25.05.2016 
Vedlegg: Sak til kommunestyremøtet 25-05-2016.pdf 
 
Viktighet: Høy 
 
Hei, 
 
Se vedlegg! 
 
Vennlig hilsen 
Sør-Varanger Høyre 
Eilif Johannesen 
Mob. +47 905 80 920 
 
KONFIDENSIELT! Denne e-post med tilhørende dokumenter er kun for den adressat som er navngitt ovenfor. E-post 
med tilhørende dokumenter kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis De ikke er rette mottaker av 
e-posten, gjøres De oppmerksom på at enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. 
Har De mottatt denne e-post ved en feiltakelse, bes De vennligst straks gi beskjed pr. e-post eller telefon og slette 
denne e-post samt makulere alle utskrifter og kopier av den. 



Sør-Varanger Høyre, Postboks 367, 9915 Kirkenes 
Org. nr. 913 398 467 

 

 

 
 
INTERPELLASJON KOMMUNESTYREMØTE 25/05-2016 
 
 
I kommunebudsjettet for 2015 ble det bevilget kr 300.000 til sommerjobb for ungdom. Sør-Varanger 
Høyre mener at et slikt tiltak utelukkende er positivt både for ungdommene og kommunen. Det er 
derfor viktig å tiltaket videreføres i 2016 i minst samme omfang som i 2015. 
 
Omfanget av tiltaket går ikke klart frem av det vedtatte budsjettet for 2016. 
 
Hvor mye er det bevilget til sommerjobb i budsjettet for 2016? 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Sør-Varanger Høyre 
Tove Alstadsæter (sign.) 
Gruppeleder 
Mob. +47 905 80 920 
 
 
 



Fra: Eilif Johannesen <Eilif.Johannesen@airservice.no> 
Sendt: 19. mai 2016 10:26 
Til: Postmottak 
Kopi: Rune Rafaelsen; 'Cecilie Hansen'; 'Staal Nilsen'; 'Pål Gabrielsen'; Nina Bordi 

Øvergaard 
Emne: Interpellasjon til kommunestyremøtet 25.05.2016 
Vedlegg: Interpellasjon sommerjobb.pdf 
 
Viktighet: Høy 
 
Hei, 
 
Vedlagt interpellasjon til kommunestyremøtet 25.05.2016. 
 
 
Vennlig hilsen 
Sør-Varanger Høyre 
Eilif Johannesen 
Kommunestyrerepresentant 
Mob. +47 905 80 920 
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