
 

ØFR-sak 10/22  Halvårsrapport 2022 med regnskap 

1. Sammendrag 
 
I første halvår av 2022 gikk fra å legge bak oss Covid pandemien til å gå inn i krisen knyttet til krigen 
mellom Ukraina og Russland. Var det ikke utfordrende for samfunnet rundt oss gjennom 2 år med 
pandemi, så er ikke blitt mindre utfordrende med krig i nabolaget. Vi har i perioden fra nyttår til 1 Juni 
avholdt 3 styremøter. 
 
I tillegg til å håndtere utfordringene knyttet til sanksjonene mot Russland har vi gjennomført: 
 

- Seminar på Arctic Frontiers om hydrogen produksjon i Arktis 
- Møte i Oslo med stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer 
- Vært medarrangør på fiskeriseminar i Oslo i regi av Vest-Finnmark Rådet 
- Vært på visningstur med Hydrogenbil i Øst-Finnmark 

 
Det har vært atskillige møter over teams for å påvirke sentrale myndigheter til å komme med 
strakstiltak overfor næringsliv og sivilsamfunn i Øst-Finnmark etter at krigen brøt ut den 24 Februar. 
I tillegg har vi samarbeidet tett med fylkeskommunen for at man skulle komme raskt på banen med 
nødvendig tiltak knyttet til virkningene av sanksjonene. 
 
2. Styremøter/AU 
 
Det er blitt avholdt 3 styre/AU møter i første halvdel av 2022. 
 
1. 22. Februar 
2. 30.Mars 
3. 20.April 
 
 
3. Rådsmøter 
 
22 – 23 Februar i Kirkenes (Årsmøte) 
 
 
4. Prosjekter/aktiviteter  
 
Regionrådet har i løpet av 2022 deltatt på ulike arrangementer og aktiviteter. 
 

 
 

a) Besøksforvaltningsprosjekt – tilrettelegging for bobilturisme og caravan. 
 
Prosjektet ble igangsatt i 2021 og sluttrapporten er nå overlevert til kommunene. Det vil på 
neste Rådsmøte avholdt et «mini» seminar der vi skal gjennomgå det videre arbeidet med å 
følge opp tiltakene som er foreslått i prosjektet.  

 
 

b) Kommune i grønn omstilling. 
 
Prosjektet ble starte opp på høsten i 2021 og har som mål å tilrettelegge for at kommunene 
skal kunne velge «grønne» innkjøp også fra lokale leverandører. Prosjektet er nå avsluttet og 
rapporten vil bli presentert på rådsmøte i Vardø 20 -21 Juni 
 
 
 

c) Interkommunalt planutvalg. 
 



Vi ble orientert om planutvalgets arbeid på forrige rådsmøte i Kirkenes 22 til 23 Februar. 
 

d) Korona prosjektet 
 
Sluttrapporten levert. 
 

e) Prekvalifisering av sykepleierstudenter. 
 
Øst-Finnmarkrådet sammen med Sør-Varanger Kommune gjennomførte høsten 2021 et 
eksamensforberedende kurs i matematikk og norsk for studenter som ikke hadde gode nok 
karakterer for å komme inn på det desentraliserte sykepleierutdannelse i Kirkenes.  Ut fra 
evalueringen i ettertid så kan man si at det er rom for forbedringer både i omfang og hvordan 
det legges opp. 

 
f) Hydrogen sone Arktis – Konferanse i Vadsø og Berlevåg. 

 
Vi er blitt orientert av Troms&Finnmark Fylkeskommune at de kommer til å arrangere en 
konferanse nå til høsten også, og at de ønsker at vi er medarrangør. Det har vi sagt ja til. Dato 
ikke fastsatt. 

 

g) KLIMASATS ‐ SØKNAD. Om  støtte til klimasatsning i kommunene – 2022.  
 
Øst-Finnmarkrådet har tatt initiativ til en felles søknad for flere kommuner i regionen til innkjøp 
av hydrogenbiler. Bilene skal brukes i kommunal virksomhet. 
Kommunene er store (geografisk) og ønsker derfor å investere biler med lang rekkevidde og 
nullutslipp. Dette er spesielt viktig i vinterhalvåret med dårlig vær og perioder med ekstrem 
kulde. Investeringen er derfor også et sikkerhetstiltak for brukerne for å redusere risikoen for 
stopp med dårlig vær og veldig kalde vinterdager med minus 30‐40 grader. 
 
Dette initiativet til hydrogen satsningen i regionen er en direkte følge av Hurdalsplattformens 
klare budskap om overgang til fornybar og renere energi. Vi tar sikte på å bruke ressursen av 
Hydrogen som i dag produseres i Berlevåg til å opprette fyllestasjoner for disse bilene rundt 
om i Øst-Finnmark.  
Prosjektets totale ramme er på 5, 9 Mill Nok. Vi har foreløpig ikke fått svar på søknaden. 

 
h) Krigen mellom Russland og Ukraina 

 
Da Russland angrep Ukraina den 24 Februar ble en rekke av forutsetningen for Øst-Finnmark 
forandret. Øst-Finnmarkrådet tok etter noen dager direkte kontakt med Regjeringen og ba om 
et hastemøte. Det ble innledningen på en lang rekke møter med statsråder og statsapparatet. 
Det førte til at det ble besluttet å komme med en egen tiltakspakke for Øst-Finnmark.  
 

i) Møte med stortinget og regjeringsapparatet 22 til 25 Mars. 
 
Arbeidsutvalget i Øst-Finnmarkrådet hadde i løpet av vinteren planlagt å reise til Oslo for å 
møte politikere på Stortinget og i Departementene for å fremme saker som var viktige for 
kommunene i Øst-Finnmark. I uke 12 var turen booket inn. Spesielt var det behov for å snakke 
med våre politikere om behovet for å gjøre tiltak knyttet til den demografiske utviklingen i våre 
region. Andre saker var blant annet hvordan regionen kunne bidra i det grønne skifte, 420 Kv 
linjen inn til Øst-Finnmark, fiskeripolitikk, havneutbygging og utdannelses tilbud. 
 
Den planlagte reisen ble imidlertid enda mer aktuell da krigen i Ukraina brøt ut. Sanksjoner og 
forhold til Russland gjør næringsliv og sivilsamfunn i Øst-Finnmark mer sårbar for fraflytting og 
stagnasjon i den situasjonen vi nå er oppe i. Derfor ble det selvsagt mye fokus på krisepakken 
til Øst-Finnmark under våre møter i Oslo. 
 
 
 

 
j) Styrking av tiltakssonen i Øst-Finnmark 



 
Med bakgrunn i en henvendelse fra Sør-Varanger kommune satte Øst-Finnmarkrådet ned et 
utvalg som skulle se på hvordan man kunne komme med forslag på å forsterke tiltakssonen i 
Øst-Finnmark slik at den demografisk utviklingen ikke fortsetter slik som nå.  
Denne negative utviklingen vil kunne bli ytterligere forsterket på grunn av krigen mellom 
Russland og Ukraina. Utvalget tok utgangspunkt i den nylig fremlagte Menon-rapporten som 
omhandler kommunene i  Nord-Varanger, samt i en oppdaterte versjonen som utvalget 
bestilte og som omhandler hele Øst-Finnmark, 
 
Med dette som bakgrunn overleverte vi til Statsministeren og Kommunalministeren en liste på 
4 straks tiltak som vi håper kan innarbeides allerede i neste års budsjett. 
 

k) Innspillsmøte til Kommunal og Distriktsministeren i Kirkenes 25 April. 
 

Her møtte Ministeren og hans stab en rekke bidragsytere fra næringsliv, utdanning, 
statsforvalteren, fylkeskommunen og offentlig virksomhet, i tillegg til 5 ordførere fra Øst-
Finnmark 
 

 
l) Arctic Frontiers. 

 
9 Mai gjennomførte vi sammen med Varanger Kraft, Berlevåg Kommune, 
Troms&Finnmarkfylke et seminar under tittelen: «Sustainable industrial development in Arctic 
areas, based on renewable energy» 
 
Her fikk vi formidlet hvordan man ved bruk av fornybar energi kan utvikle et hydrogen basert 
samfunn. Vi tok utgangspunkt i Hydrogen Prosjektet i Berlevåg. Seminaret var godt besøkt og 
vi fikk skryt for gjennomføringen både av tilhørere og arrangøren. 
 

m) Fiskeriseminar i Oslo 
 
Sammen med Vest-Finnmark Rådet var vi med å arrangere et fiskeriseminar i Oslo den 10 
Mai, i forkant av «Nord i Sør». Årets tema var «Økt bearbeiding av sjømat i Norge». Et godt 
besøkt seminar om et viktig tema. 

 
n) Nord i Sør i Oslo 
 

Dette årviss arrangementet som ble avlyst i 2021, er en viktig møteplass for lokale politikere, 
næringslivsfolk og beslutningstakere. I år var det en stor delegasjon fra Øst-Finnmark tilstede.  

 
o) Stortingskomiteer på besøk. 

 
 
Både Sosial og arbeidskomiteen og Transportkomiteen har vært på besøk i Øst-Finnmark. Har de 

fått orientering om situasjonen i fylket og hva man ønsker å prioritere. 

 

5. Deltagelse på møter/seminarer/div. 
 

1 07/01 Møte med Fylkeskommunen, Klimasatssøknad. Teams 

2 11/01 Caravan og Bobil i Finnmark - Oppsummering av kommunekartleggining. Teams 

3 12/01 Oppstartsmøte «bærekraftige lokalsamfunn i Arktis», Solveig Ballo. Teams 

4 13/01 Møte med Olje og Energiministeren om 420 Kv linjen. Teams 

5 14/01 Møte med Sør-Varanger Kommune Årsavslutning. Kirkenes 

6 28/01 KVU møte - Innspill fra kommunene i Øst-Finnmark – forberedende møte. Teams 

7 04/01 KVU oppfølgings møte. Teams 

8 04/01 Gjennomgang av søknad om støtte til hydrogen kjøretøy. Teams 

9 07/01 KVU Møte med Signe Eikenes - Statensveivesen  og Øst-Finnmarkrådet. Teams 

10 08/02 Dialogmøte "Caravan og Bobil i Finnmark". Teams 



11 08/02 "Energifylket Finnmark" - Drøfting av innhold og organisering av en årlig temadag. 
Teams 

12 10/02 Evaluering av prekvalifisering til sykepleierutdanning. Hilja. Teams 

13 10/02 Visit in Sodankylä. Gjenvisitt til Nord-Lappland planlegging Teams 

14 11/02 Møte Arctics Råd – Innspillsmøte. Kirkenes 

15 17/02 Deltagelse på LAB Nord Norge, Sparebanken NN. Tromsø 

16 22/02 AU/styremøte. Kirkenes 

17 22/02 Rådsmøte. Kirkenes 

18 23/02 Rådsmøte.Kirkenes 

19 23/02 Kirkeneskonferansen. Kirkenes 

20 24/02 Kirkeneskonferansen. Kirkenes 

21 25/02 Varanger Regionalpark – samarbeidsmøte. Teams 

22 28/02 Dialogmøte mellom kommunene og UiT. Teams 

23 02/03 Møte med Statsministerens kontor og Statsråd Vestre. Teams 

24 03/03 Invitasjon UD - møte om situasjonen i Ukraina/Russland. Teams 

25 17/03 Møte i styringsgruppa for "grønne omstillinger". Bjørnar Pedersen. Finnut.Teams 

26 22/03 Møte med Sør-Varanger Kommune om  ØFR kan ta ansvar for å utarbeide forslag for 
styrking av tiltakssonen. Kirkenes 

27 23/03 Møte på Stortinget med Kari Elisabeth Kaski, Marie S. Martinussen, Kirsti Bergstø. 

28 23/03 Krisepakke Øst-Finnmark. Møte TFFK. Hilde.Teams 

29 23/03 Møte Finnmarksbenken på Stortinget. Marianne S. Næss vert. 

30 23/03 Møte med Høyre på Stortinget. Nikolai Astrup 

31 23/03 Kick-off for 2022 og et åpnere samfunn. Nord Norges Hus i Oslo 

32 24/03 Møte hos Norwegian Hydrogen AS. Oslo 

33 24/03 Næringsminister Jan Christian Vestre, Oslo 

34 24/03 Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran,Oslo 

35 24/03 Møte med Statssekretær Ole Gustav Narud, KDD, Oslo 

36 29/03 Oppstart møte for å komme med forslag på styrking av tiltakssonen. Teams 

37 30/03 Styre/AU møte. Teams 

38 01/04 Dialogmøte for regionråd – fylkeskommunen om Krisepakken til Øst-Finnmark. 
Teams 

39 04/04 Caravan og Bobil i Finnmark. 5SG-møte. Teams 

40 06/04 Krisepakke til næringslivet i Øst-Finnmark, TFFK. Teams 

41 07/04 Dialogmøte med Næringsminister Vestre. Teams 

42 08/04 Møte om styrking av tiltakssonen. Forslag. Teams 

43 20/04 Styre/AU møte. Teams 

44 22/04 Arbeidsgruppe "Støttetiltak for næringsliv Øst-Finnmark" (SNØ). Teams 

45 22/04 Vurdere FoU søknad Grønn Plattform - Fra pilot til pilar. Teams 

46 25/04 VS: KVU Nord-Norge; - Politisk samrådsgruppe. Teams. Jens Betsi deltok fra ØFR. 

47 25/04 Innspillsmøte til Kommunalministeren. Kirkenes 

48 27/04 Erfaring knyttet til kvalifisering av studenter til sykepleierutdannelse. Alta. Teams 

49 28/04 Caravan og Bobil i Finnmark; presentasjon av tiltak og innspill til rapport. Teams 

50 28/04 Prosjekt Økonomisk tiltakssone Øst-Finnmark m utkast til referat. Teams 

51 29/04 Arbeidsgruppe SNØ (Støttetiltak for næringslivet i Øst-Finnmark). Teams 

52 02/05 Arctic Frontiers program. Siste Justering. Teams 

53 03/05 Grønn omstilling prosjekt – status. Teams 

54 04/05 Prosjekt Økonomisk tiltakssone Øst-Finnmark. Gjennomgang av sluttnotat. Teams 

55 06/05 Innspill fra Øst-Finnmarkrådet om mulig samarbeid TFFK om koordinering. 

56 09/05 Arctic Frontiers Tromsø. Hydrogen seminar. 

57 10/05 Fiskeriseminar I Oslo 

58 11/05 Nord I Sør. Oslo 

59 11/05 Overlevering av forslag om styrking av tiltakssonen til Statsminister og 
Kommunalminister. Oslo 

60 11/05 SNØ arbeidsgruppe (Støttetiltak for Næringslivet i Øst-Finnmark). Teams 

61 13/05 Måte med Pål Røed om filmprosjekt i Øst-Finnmark, Oslo 

62 23/05 Innspillsmøte handlingsplan hydrogen. TFFK. Teams 

63 23/05 Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité . Busstur fra Varangerbotn til 
Vardø. Helga Pedersen deltok for ØFR 



64 25/05 Velkommen til innspillsmøte om næringsstrategi for fylkeskommunen. Teams 

65 30/05 Folkemøte i Kirkenes. Presentasjon av forslag til styrking av tiltakssonen 

66 31/05 Presentasjon av Menon rapporten med forslag til styrking av tiltakssonen for 
Kommunestyret i Nesseby 

   

 
 

 

Regnskap per 01.06.22 

 


