RUNDTUREN

Tips oss om saker til Rundturen og vår
nye arrangementskalender på fredager:

rundturen@sva.no

Varsler rentehopp

667 ansatte i kommunen deltok i stor digitaliseringstest

Aldri har nordmenn hatt mer gjeld,
og aldri har rentene vært lavere.
Renteøkning på over 1 prosentpoeng kan gi én av fem trøbbel med
lånet, viser ny undersøkelse som
YouGov har gjort på oppdrag for
Nordea.
– Det er bekymringsfullt. Med
dagens rekordlave renter burde de
ﬂeste av oss tåle en solid renteoppgang, noe som også er forutsetningen for å få boliglån, sier Nordeas
forbrukerøkonom Elin Reitan.
Norges Bank og de store analysemiljøene her til lands har for lengst
konkludert med at rentebunnen er
nådd. De ﬂeste prognoser peker i
retning av en renteheving ved utgangen av 2018 eller tidlig neste år.
Hovedårsaker er bedre tider for
norsk økonomi og renteoppgang
internasjonalt. DNB Markets anslår i
sin siste prognose at styringsrenten
gradvis vil øke til 1,75 prosent mot
slutten av 2020.
Samtidig har norske husholdningers gjeld fortsatt å øke kraftig de
senere årene. Nesten 900.000 husholdninger har nå en gjeld som er tre
til fem ganger større enn disponibel
inntekt, ifølge Finanstilsynet.

Datakortet og Sør-Varanger kommune er ferdig med første runde av
digitalkompetanse-prosjekt.
Hele 667 av 1.050 ansatte i
Sør-Varanger kommune deltok.
Bernt Nilsen i Datakortet er fornøyd.
– Det er vanskelig å få halvparten
med i slike undersøkelser, så dette
er et veldig bra resultat med om lag
2 av 3 som deltok, sier han.
Det var til dels store forskjeller
fra etat til etat. Undersøkelsen viser
at 20 til 30 prosent av kommunens
ansatte hadde behov for å styrke
egne digitale ferdigheter. Dette gjelder også gjelder yngre ansatte.
Det blir nå tilbud om e-læring og
tradisjonell klasseromsundervisning
for at alle ansatte skal komme opp
på samme minimumsnivå.

Nye førsteklassinger innskrives
Sør-Varanger kommune melder på
sine nettsider at det blir innskriving
av nye førsteklassinger til barneskolene i neste uke. Høstens nye
elever og foreldre ønskes velkommen.
- Kirkenes barneskole har 6 og 7.
mars fra kl. 17 til 19.
- Hesseng ﬂerbrukssenter har 7.
mars fra kl 17 til 20 og 8. mars fra kl.
10 til 14.
- Bjørnevatn skole har 8. mars fra
kl. 14 til 15 og fra kl. 17 til 19:30.
- Sandnes skole har 7. mars fra kl.
12 til 15 og 8. mars fra kl. 08 til 17.
- Jarfjord oppvekstsenter har 7.
mars fra kl. 11 til 14.
- Jakobsnes oppvekstsenter har
5. mars fra kl. 09 til 11.
- Pasvik skole har 6. mars fra kl.
07:30 til 08:30 og fra kl. 14:30 til
15:30.
- Skogfoss skole har 7. mars fra
kl. 14.
- Bugøynes oppvekstsenter er
ikke oppført med tidspunkt.



Besøksadresse:

Pasvikveien 1, Kirkenes
Postboks 63 - 9915 Kirkenes

SENTRALBORD:
78 97 07 00
Fax: 78 97 07 20

ÅPNINGSTIDER:

Mandag t.o.m. fredag
08.30 - 15.00
Utkommer:
Tirsdag, torsdag og fredag
SMIL: Rådmann Nina Bordi Øvergaard og administrerende direktør Bernt
Nilsen i Datakortet er fornøyd med deltakelsen og kartleggingen.

936 11 107 / oletommy@sva.no

Russlandstur

Færre åpningsdager på traﬁkkstasjoner

Som motvekt til den senere tids
opprustning og det gruppen omtaler som skremselspropaganda,
forbereder en gruppe nordiske kultur- og fredsarbeidere en freds- og
dialogreise til Russland 15. til 26. mai.
Dette melder Norges fredsråd i en
pressemelding.
– Hensikten med turen er å fremme fredelig sameksistens og fri utveksling av ideer over grensen med
våre russiske naboer, sier tidligere
UNESCO-direktør Ingeborg Breines.
– Vi ønsker å formidle at det er
mange i Norden som er imot det ﬁendebilde som tegnes av Russland,
sier Breines.
– Vi ønsker med reisen å styrke
vår forståelse og innsikt i russisk
kultur og samfunn og møte vanlige
russere, kunstnere, fredsarbeidere
og andre likesinnede, forteller visesanger Birgitte Grimstad.
Reisen som varer i 11 dager går
med ﬂy til Moskva og med elvebåt
fra Moskva til St. Petersburg.

Statens Vegvesen skjærer ned på
åpningstidene på de ﬂeste traﬁkkstasjonene i Finnmark, melder
iFinnmark. Årsaken er at folk bruker
digitale løsninger i større grad.
Fra mandag 12. mars vil traﬁkkstasjonen i Kirkenes være åpen bare
tre dager i uka. Den er da stengt
mandag og onsdag, og har åpent fra
9 til 14 de andre dagene.
Åpningstidene blir koordinert
med Vadsø, slik at Vadsø-stasjonen
er åpen de dagene Kirkenes-stasjonen er stengt. Slik er det uansett
en stasjon som er åpen i kjørbar avstand, hver ukedag.

Februar ble en god måned på vegene i Nord-Norge, melder Statens
vegvesen. Foreløpige tall viser at
ingen omkom i traﬁkkulykker i forrige måned.
Status for 2018 er dermed at to
personer har mistet livet i traﬁkken
i Nord-Norge hittil i år. Det er like
mange som på samme tidspunkt i
fjor og samme antall som gjennomsnittet for de fem foregående årene.
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PRISER ABONNEMENT
Fra 1. januar 2018

Digital med eavis (sva.no):
150 kr*
1 mnd.
1500 kr*
12 mnd.
Total:

■ Det hadde vært stille lenge på byggeplassen, for i SVA, lørdag
1. mars 1958, kan man lese at arbeidet kommer i gang igjen etter
påske, slik planen var. Den gamle kirka av tre fra 1862 brant ned
i 1944. Den nye kirka ble bygget i betong og stod ikke ferdig før
i 1959. Den er forøvrig tegnet av arkitekt Sofus Hougen.
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Tips oss, og du får Flax!

SVA for 60 år siden

 

    

■ NYHETSTIPS

– Mange eldre får etter hvert
behov for å fornye førerkort, og det
gjør de på traﬁkkstasjonene. Det
er viktig for oss og for dem, at vi er
tilgjengelige og yter dem den servicen, sier avdelingsdirektør Jørn
Simonsen til nettavisa.
Dette betyr ikke nedbemanning
på stasjonene. I stedet blir det mer
tid ute i felten for vegvesen-arbeiderne.
– Vi er allerede mye ute, men vi
kommer til å bli atskillig mer synlige
for folk, og gjennomføre hyppigere dokument-, bilbelte- og tekniske
kontroller, sier han til iFinnmark.

Ingen dødsulykker
i februar



  

Daglig leder/redaktør:

Ole-Tommy Pedersen

inkl. digital

1 mnd.
Kvartal
Halvår
Helår

m/post
225 kr*
675 kr
1200 kr
2100 kr

m/bud
250 kr*
750 kr
1350 kr
2400 kr

1 mnd.
Kvartal
Halvår
Helår

Fly nord
265 kr*
795 kr
1440 kr
2580 kr

Fly sør
285 kr*
855 kr
1560 kr
2820 kr

Løssalg

35 kr

* Ved bestilling og kortbetaling på
Minside/SVA.no (abonnementet
løper til det sies opp). Alle abonnementstyper kan bestilles på nett.

Ring 78 97 07 00
mellom kl. 21.30 og 22.00
dersom du ikke har
mottatt avisa med bud
innen kl. 21.30 mandag,
onsdag og torsdag.

www.sva.no

