
Hva mener 
næringslivet?

Kirkenes Næringsforening



Forutsigbarhet



Avklaringer

• Næringsareal.

• Næringstomter.

• Forretning og forvaltning.

• Offentlig sektor og privat sektor.



Ut av skyttergravene! Snakk sammen! 

Det finnes ingen konspirasjoner!



Næringslivet mener dette:



Fremtiden



Hva er næringslivet?







Annen enkel fakta

• 98 % av norske bedrifter har færre en 50 ansatte.

• ¾ av norske bedrifter har mellom én og fire ansatte.

• 80 % av alle foretak i norsk næringsliv er privateid og norskeid.

• 65 % av alle norske foretak er familieide.



Hva mener da næringslivet?
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«Hva om vi hadde en konstruksjon med makt 
og myndighet til å planlegge et samfunn på 
en måte som balanserer alle hensyn?»





Har man planlagt?















Hvem er ansvarlig for hva?



Næringslivets mening









Følgende premisser er lagt til grunn:

• Næringsarealet skal bli lett tilgjengelig som ved Prestøya 
• (med dette menes at tomtene er ferdig opparbeidet og det er lette å sette 

opp næringsbygg).

• Næringsarealet trenger ikke å være direkte tilknyttet en eventuell 
fremtidig storhavn. 
• Dette grunnet at tidligere kommunestyrevedtak på nettopp dette har ført til 

at kommunen ikke har opparbeidet noen nye næringsarealer de siste 10 
årene.

• Dette betyr IKKE at dette IKKE også kan vurderes, men et premiss er at dette 
ikke er et ufravikelig krav.

• Kommunen må ha en aktiv rolle i å finne, og eventuelt kjøpe areal, 
regulere og utvikle området, og dele opp og selge næringstomter.



Næringslivets mening

• Kriterier for et fremtid næringsareal
• Næringsarealet kan etableres kjapt, og så utvides.

• Næringsarealet har et langsiktig perspektiv.

• Næringsarealet fører ikke til at man må kjøre gjennom boligområder

• Næringsarealet trenger ikke ligge nært sentrum. (Noen mener det må ligge 
nært sentrum).

• Aller viktigste kriteriet
• Næringsarealet kan etableres kjapt, og så utvides.



Sitater fra næringslivet

«Kriteriene for utforming av bygg bør ikke være for krevende, og dersom man søker avvik fra dette bør 
det være en enkel saksbehandling.»

«Må forsterke Byutvikling/utvikling av Kirkenes sentrum. Dvs Nærhet med (fremtidig) god 
kommunikasjon til sentrum.»

«Nok strøm tilgjengelig.»

«Nærhet til eksisterende infrastruktur - el., vann og avløp, adkomst og ferdig regulert.»

«tilgang til havn.»

«Ingen opsjoner over lengre tid.»

«Få etablert dette så fort som mulig. Dette er også mulig med alt arealet i Sør-Varanger å planlegge langsiktig -
dvs. at det er muligheter for utvidelser.»

«Sentrumsnært.»

«Vi må ikke miste hodet selv om prosessen bør være rask! Valget vi gjør nå vil avgjøre utviklingen av Kirkenes 
for fremtiden.»



«Lykkes vi med økt aktivitet gjennom etablering av nye næringsarealer, så krever det styrking av infrastruktur. 
Flere arbeidsplasser gir økt boligbygging, som igjen utløser nye barnehager/skoler/butikker/handel. Økt 
aktivitet krever rekruttering av kompetanse. Rekruttering krever attraktivitet, hvor den viktigste parameteren 
er et styrket og attraktivt sentrum.»

«Uten næringstomter og boligtomter - ingen utvikling, kun avvikling (folk blir lei). Når politikerne er forundret 
over nedgang i folketallet ........., folk må ha arbeid og en plass å bo - ihvertfall tilflyttere. Sør-Varanger har jo 
uendelige muligheter med gode havneforhold, storflyplass, E6, Russland og ubegrenset med areal i tilknytning 
til vei/sjø. Nå må SVK administrativt og politisk tørre å ta ansvar for utvikling. Igjen se til Alta; venter ikke på 
perfekte sjørelatert område, men utviklet område midt i skogen uten at kjøperne stod i kø. Hva skjedde? - alt 
ble tildelt, og området utvides nå!»

«Sør-Varanger er begunstiget med mange mulige arealer som kan utvikles til nærings og havner. Det ene 
utelukker ikke det andre, men vi trenger ikke et Kommunemesterskap i dette - det er bare forsinkende.»



Kirkenes Næringsforening vil:

• Samarbeide tett med kommunedirektøren.

• Styret vil avgi en uttalelse om kriterier for et nytt næringsareal.

• Styret vil avgi en uttalelse om kommunedirektørens innstilling til 
kommunestyret i saken. 

• Kirkenes Næringsforening forstår at det ikke finnes perfekte 
reguleringer.

• Pris.

• Kirkenes Næringsforening forventer at eventuelle politiske 
beslutninger også medfører en prioritering av ressurser. 


