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NOTAT:  
Notat statusmøte 7.6 
 
 

Deltakere:  Jonas Karlsbakk BarSek, Unni Sildnes UiT, Terje Jørgensen Kirkenes Havn, Magnus 

Mæland KN, Nina Greiner Iveresen SVU,  

 

SVK: 

Lena Bergeng, Per Christian Ludvigsen, Elin Mathisen, Nina Bordi Øvergaard 

 

Møteagenda – Ukentlig statusmøte – hva er gjort siden sist – hva gjør vi videre? 

 

Møtenontat: 

Fredag før påske ble det invitert til møte på ordførerens kontor med gruppelederne. Bakgrunnen for 

disse møtene var ønske om å samles, og se hvordan vi kan jobbe sammen. Dette har ledet til fire 

grupper som jobber med særskilte områder: infrastruktur, utdanning, næring, og region Øst-Finnmark. 

 
Ordfører: Folkemøtet. Hvilket inntrykk sitter vi igjen med? 

Hadde møte med Vad-Petterson (UD) før helgen. Fokus på å endrte fokus fra Russland mot Finland. 

Underisningskonsesjon -  prosjekt Kirkenes Havn – Situasjonsnotat vedtatt 21.april sendt frem, bør 

sendes fram fra kommunen.  

  

OPPDATERING FRA GRUPPENE: 

Utdanning: Gruppen har ikke jobbet samlet siden sist. Møte med Kunnskapsdep på «Nothing hill» 

orientering om camous Kirkenes, Uit og Uit sin rolle. Magnus orienterte om krevende 

kompetanseoversikt og behov i Kirkenes. Fokus på å støtte opp om UiT og kompetansepiloten. Debatt 

om hybelhus vs private hybler. Fokus på å fremstå samlet om muligheter som finnes. Kan ha påvirkning 

på inntaksmodeller som gjør det utfordrende pga ulike regler og påvirkning. Øst-Finnmark tar mye kutt 

og gjør det utfordrende å rekruttere. Fagskolen var også med. 

Unni: Søker finansiering mot de tilbud som UiT ønsker å få på plass. Vet utfall på studentinntak ila juli, 

praktiske løsninger jobbes det med ift kvartering o.l.  -Godt møte med kunnskapssentersøknaden, jobber 

sammen for å avklare plassering og roller. Ønsker ikke å jobbe mot hverandre. 

Lokalisering av tilbud kan gi friksjon fremover.  

 

Næring: Intet nytt p.t.  

 

Infrastruktur: Har hatt møter med prosjektleder E6 Høybuktmoen – Hesseng. Problematisk med fravær 

av kommunestyrevedtak som gir retning for Veivesenets utredning av ny innfartsåre. 



Hvilke investeringer gjøres lokalt, hvor mye investering ligger i kommunens budsjett.  

Møte i Vadsø, 420KV linjen tema. Mulig kraftkrise om 10 år, hvis ikke man gjør noe nå. Utbygging av 

kraftlinje og fornybar energi. Forvente like strømpriser som i sør-Norge.  

 

Nina: Av lokale prosjekt er det barnehagen som er p.t. Store utfordringer ift kompetanse 

(arealplanleggere, prosjektledere, etc) som vankeliggjør fremtidige investeringer ift utvikling og 

bygging lokalt. 

 

Tiltakssonegruppen: Intet nytt p.t. Rapporten behandles i kommunestyret 15.juni. 

 

 

Runden:  

 

Terje: Etter sist møte ble det gjennomført møte med fiskeridep. Gode støtteordninger via kysteverket, 

ordinærordninger.  

Utredning av hvilke endringer man må gjøre for å legge grunnlag for havnerelaterte næringer. Ramme 

for 2022-23 på 8 mnok. Med det faktum at ingen ordninger som er nevnt treffer Kirkenes Havn sitter 

man helt i ro i båten.  

Hadde møte med komiteen på Storskog, responderte godt på planen om  å få havn som en motor for 

næring.  

-Manglende tilrettelegging for Næring i kystsonen. Sak settes opp på styremøte i Kirkenes Havn.  

-Nye næringer: prosjekt for infrastruktur i eksisterende havneanlegg, prosjekter kan startes allerede 

tidlig 2023. Små midler trengs, vil kunne sette Kirkenes Havn i posisjon for ordinære støtteordninger. 

Store prosjekt. Trykket fra utsiden øker mot Kirkenes Havn, det er positivt. Internasjonalt fokus. 

Trykket må omsettes. Jobber med mindre forpliktende dokumenter for å synliggjøre aktørenes behov og 

interesse. Jobber med å få møter med finsk handelskammer for å få etablert dialog.  

 

Jonas, BarSek: Fokuserer mot Finland, er på tilbudssiden på alt som gjelder Finland.  

 

 

Folkemøtet: 

Unni: Ikke mye nytt, ungdommen må inn på banen. Få unge mennesker på møtet. Oppsummering; 

tiltakene finnes, men de er lite relevante og vanskelig tilgjengelig.  

 

Magnus: Helt greit. Møtet var positivt, de som ikke har vært involvert fikk et innblikk i hva som gjøres 

og hvilke muligheter som finnes. 

 

Nina (SVU): Informasjon om at møtet ble arrangert var bra. Vanskelig å vite om man treffer 

målgruppen.  

 

Elin: Dersom man skal nå ungdom må det kanskje skje på andre arenaer. Kort og konsis, få budskapet 

ut. 

 

Lena: Hadde en oppfatning om at gruppene skulle si noe, men slik ble det ikke. -Hadde møte dagen etter 

med SALT, de hadde opplevd møtet som meget interessant. 

 

Vedrørende rapporten fra tiltakssonegruppen, denne skal behandles i kommunestyret 15.juni. Oppdraget 

fra kommunestyret var for Øst-Finnmark, ikke hele regionen. 

 

HVILKE PROBLEMER STÅR VI OVENFOR? 

Intet konkret p.t. 

 

  

 

Beslutninger tatt i møtet:  

 

Ungdomsrådet inviteres til neste møte for å informere om evt arbeid de gjør. 

 

Neste møte gjennomføres på Basen. Påfølgende lunsj. 

 

 



Kirkenes havn utarbeider utkast til brev fra ordfører til regjeringen om havneprosjektet og behov for 

omstillingsmidler for å legge til rette for konkrete nye næringer.  

 

 

 

Fremtidig besøk til regionen:  
  
 
Per Christian Ludvigsen 
kontorsjef 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 


