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NOTAT:
Notat statusmøte 3.5

Deltakere: Kenneth Stålset SVU, Nina Greiner Iversen SVU, Lars Georg Fordal BarSek, Unni Sildnes
UiT, Terje Jørgensen Kirkenes Havn, Frode Stålset Orinor, Rune Rautio Orinor, Magnus Mæland KN,
Thor Morten Bråteng KN,
SVK:
Lena Bergeng, Per Christian Ludvigsen, 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: Spm om folkemøte. Dato ikke satt, kommer senere (Kenneth). Møte med UD i morgen
onsdag 4.mai må forberedes.

RUNDEN RUNDT BORDET:
Utdanning: Jobber videre med tiltak ift flyktninger, UiT signaliserer at det jobbes hardt, men ikke noe
konkret enda. Foreløpig enighet mellom Vadsø og Tana for en felles søknad for studiesenter . Jobber
videre med fremtidens kystsamfunn, prosjektskisse snart klar. Studentforeningen trenger lokale til egne
arrangement.Kenneth: Vi må presse på for at søknaden blir behandlet. Skjer ingenting av å vente. SVU,
KN og Orinor sender mail ang blåfondsbehandling og status på visningskonsesjon. (Ordfører får mail
fra SVU, videresendes)
Næring: Brukt tid på tiltak og klassifering av disse. Lager mal og følger opp, gruppen ønsker innspill i
samme format. Lager kortfattet tekst med mål og forklaring. Utkast til statsmininsterens møte. Til neste
tirsdag vil det blir spisset etter behandling i stortinget i dag 3.mai.
Infrastruktur: Fokus på hva som gir effekt på kort sikt. Løp for å støtte opp under TFFK sine
tiltak/innspill. Prioriterer initaiativ fra TFFK. Møte med finnmarksbenken på stortinget i dag (teams).
Tiltakssonegruppen: Har hatt to møter, gjennomgått notatet, utvidet til region Øst-Finnmark og ikke
enkeltkommuner. Tiltak skal gjelde hele regionen. Menon gir redigeringsrettigheter til gruppa frem til
neste møte, notatet ferdigstillies 4.mai. Inneholder demografisk utvikling i Øst-Finnmark, tiltak skal
utredes. Mål: Tiltrekke unge folk til regionen. -Bla.a. økt avskriving studielån, økt barnetrygd, bedre

flytilbud, økt investeringstilskudd gjennom IN, markedsføre tiltakssonen, utleieboliger for unge,
rekruttere fagpersonell fra nordiske naboland og Ukraina, med flere tiltak innenfor velferdsområder.
Sendes til Stortinget når styret i ØF-rådet har godkjent det. Tas opp i rådet 22.juni. Hensikt: Åpent notat
som skal brukes av alle.
Runden: Kenneth orienterer om notatet som Magnus, Kenneth og Frode har utarbeidet, «naturgitte
forutsetninger». 6 punkter; Energi, mineraler, mat, reiseliv, transport/gods, sikkerhetsberedskap.
Utvikles og brukes videre.
Rune: Vi må ikke eksludere, men gå tilbake til grunnleggende forhold i SV, eks hvor har vi kompetanse
som kan bygges videre på i kort og langt perspektiv. Enklere og håndterbart å omstille seg fra noe vi
ikke har tilgang på lenger til noe vi har tilgang på, eks vannkraft.
Magnus: Statsministerens besøk; mulig møte hos Kimek, har møte med kommunikasjonsrådgiver i dag
hvor KN sitt syn vil bli fremmet. Lars Georg møter også. Forslag fra kommunen kan spilles inn i dag.
Kirkenes Havn og behov for kort møte vil bli nevnt.
Terje: Har hatt møter med stortinget om behov for omstillingsmidler, prosjektert og ferdig gjennom
2022-2023. Ligger ikke inne prosjektmidler p.t., dette bes det om.

HVILKE PROBLEMER STÅR VI OVENFOR?
Ordfører har bedt om eget møte med UD ifm sanksjonene og hvordan disse skal tolkes. Avholdes i
morgen onsdag 4.mai 10:00.
UD ønsker å vite om hvordan sanksjonene treffer SVK.
Magnus: Transportstans over Storskog. Utfordring for Barel som har produksjon i Murmansk.
Hva kan vi gjøre/gjøre annerledes for å få ordninger som er til gode for eks Barel med varetransport?
Hva har vi gjort galt/ikke godt nok? Møtet på onsdag med UD kan svare på dette. Trenger tydelige
avklaringer. Detaljnivå omkring hvordan sanksjonen skal forstås.
Lars Georg: UD kommer ikke til å opprettholde fagrådgivning for sanksjonene. Møtet med UD vil
kunne hjemle oppfølgingsmøter med enkeltbedrifter som har konkrete behov.
Per Christian: Statsministerens besøk: Hva har vi kontroll på og hva er usikkert? Usikker plan, forumet
må være tydelig på hva vi skal kommunisere. Notatet med forutsetninger er viktig. Målsetning med
besøket bør stadfestes.
Beslutninger tatt i møtet: Innspill til SMK v kområdgiver i dag. Møtet med UD gjennomføres med
nevnte detakere i morgen 4.mai. Ungdomsrådet v.Harald inviteres til å orientere 10.mai.
Møte 1200 fredag for forberedelser til stasministerens besøk.

FREMTIDIG BESØK TIL REGIONEN:
Statsministeren 9.mai – Opprettet dialog ang folkemøte som sammenfaller med statsministerens besøk
til Kirkenes. Ordføreren har dialog med Bjørn Tharaldsen, KN og Barentssekretariatet har møte med
kommunkasjonsrådgiver i forkant av besøket.

Per Christian Ludvigsen
kontorsjef

