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Forslag fra Øst-Finnmarkrådet til forsterkning av tiltakssonen i  

Øst-Finnmark (Tiltakssone nivå 2) 
   

Dette dokumentet er behandlet og godkjent av styret og ordførerne i rådet. 

Forslagene i  dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Øst-Finnmarkrådet. 

Arbeidsgruppen leide inn Leo Grunfelt, fra Menon Economics, for å fremskaffe grunnlagsdata som 

kan underbygge forslagene. 

Bakgrunnen for forslaget om å styrke tiltakssonen i Øst-Finnmark er de dramatiske demografiske 

endringer man ser i regionen . Disse endringene  vil nå bli ytterligere forsterket på grunn av krigen 

mellom Russland og Ukraina.. Den nylig fremlagte Menon-rapporten som omhandler kommunene i 

Nord-Varanger, samt den oppdaterte versjonen som ligger ved, og som omhandler hele Øst-Finnmark, 

viser med all tydelighet en dramatisk nedgang i folketallet og store endringer i den demografiske 

befolkningssammensetningen.   

Både Hurdalsplattformen og i statsminister Støre sin tale 3 Februar på UiT i Tromsø, er det 

understreket viktigheten av at det skal bo folk i vår region. 

Både i Nordman-utvalget, - «Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene», og 

fra Distriktsnæringsutvalget ledet av Svein Richard Brandtzæg, samt  i Menon-rapporten ligger det 

konkrete forslag for å motvirke den dramatiske nedgangen i folketallet. 

Øst-Finnmarkrådet har valgt å komme med forslag på personrettede tiltak som uten for store kostnader 

og utredninger kan iverksettes raskt. Stimulerende tiltak overfor næringsliv, flytting av statlige 

arbeidsplasser og utdanning til kommunene, etc, vil kunne ha gode og målbar effekt, men er ikke 

foreslått i dette dokumentet, men disse vil komme tilbake med senere i egne forslag.    

En del av de tiltakene som vi ikke har tatt med finner man i notatet fra Menon . 

Konklusjon/forslag 

Øst-Finnmarkrådet foreslår  at man oppretter en pilot med en forsterket virkemiddelpakke (Tiltakssone 

nivå 2) for Øst-Finnmark der man innfører: 

1. Dobling av nedskrivigssatsene for ettergivelse av studielån 

2. Inkludere EØS-borgere og ukrainere i ordning for ettergivelse av studielån 

3. Økt barnetrygd til det dobbelte av dagens nivå 
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4. Gratis barnehage og SFO. 

Vi understreker at tiltak 4, gratis barnehage og SFO, vil måtte medføre økonomisk kompensasjon til 

kommunene.   

Ved å prioritere disse 4 tiltakene så retter vi oss spesifikt inn mot målgruppen unge arbeidstakere, 

gjerne med barn. 

Øst-Finnmarkrådet har også drøftet de andre tiltakene som beskrevet i notatet til Menon Economics, 

samt forslag fra kommunene, som for eksempel redusert personbeskatning, billigere flybilletter, lengre 

ferie, eller tilskudd til kjøp av bolig med avskrivning på lik linje med studielån, men har konkludert 

med at disse forslagene vil føre til  en lengre utredning før de kan utformes til konkrete tiltak. Vi 

understeker likevel at noen av disse tiltakene vil kunne bli fremmet ved en senere anledning. 

Øst-Finnmarkrådet foreslår også at det opprettes/gjennomføres et arbeid nasjonalt og i hele EØS-

området for å markedsføre tiltakssonen. Her bør man få til et spleiselag mellom staten, fylket og 

kommunene 

 

Vadsø/Nesseby 6 Mai. 2022 

  

 

Med Vennlig Hilsen 

Øst-Finnmarkrådet 

 

 

Wenche Pedersen      Trond Haukanes 

Styreleder       Daglig Leder 

Sign.        Sign. 

 

 

 

Vedlegg: Rapport fra Menon Economics 


