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Forord 
 
Omstillingsplanen er basert på tilbakemeldinger og innspill fra næringsliv  
og befolkning i Måsøy. Planen danner grunnlag for videre utviklingsarbeid  
i perioden 2014 – 2017. I omstillingsplanen inngår også handlingsplan for 2014. 
Det vil bli utarbeidet årlige handlingsplaner for tiltak og prioriteringer i 
omstillingsperioden.  
 
Måsøy kommune fikk i 2013 innvilget omstillingsstatus gjeldende fra 1.1. 2013. 
Omstillingsstyret har derfor sett det som overordnet viktig snarlig å komme i 
gang med konkrete omstillingstiltak som kan synliggjøres i Måsøysamfunnet, 
samtidig som realitetene viser at styret har hatt kort tid på å utarbeide 
underliggende plandokumenter, som omstillings- og handlingsplan.   
Det understrekes derfor at det vil kunne være behov for revisjon av 
omstillingsplanen i løpet av 2014 for å kvalitetssikre grunnlag og mål ytterligere. 
 
Tilbakemeldinger, deltakelse og engasjement fra næringsliv og befolkningen i 
Måsøy lover godt for fortsettelsen. Den mest avgjørende faktoren for fremtiden 
og utviklingen i Måsøysamfunnet er menneskelig deltakelse og innsats. 
 
Takk til alle som har bidratt i arbeidet med å utvikle omstillingsplanen! 

 
 

Måsøy i Vekst KF 
Omstillingsstyret 
 
 

 
  



3 
 

OMSTILLINGSPLAN 2014 – 2017 
 

1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet 
1.1 Bakgrunn for omstillingsstatusen 
1.2 Sammendrag strategisk utviklingsanalyse 
1.3 Vurdering utviklingsmuligheter 
1.4 Grunnlag for omstillingsarbeidet 
 

2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet 
2.1 Visjon 
2.2 Effektmål 
2.3 Resultatmål 

 
3. Innsatsområder 

3.1 Bakgrunn 
3.2 Måsøy i Vekst mot 2020 
3.3 Målvurderinger 
3.4 Hovedprioriteringer  

                  A) Næringsliv 
 A.1 Fellestiltak 
 A.2 Havet 
 A.3 Reiseliv- og Kulturnæringer 
 A.4 Leverandørindustri og Energi 

       B) Optimisme, Stolthet og Begeistring  
            C) Bo- og servicekommune 

 
4. Organisering av omstillingsarbeidet 

4.1 Om valg av organisasjonsform 
4.2  Beskrivelse av omstillingsorganisasjonen 
 

     5. Ressursinnsats og finansiering 
    5.1 Overordnet finansiering 
    5.2 Ressurser fordelt på områder 

 
 

HANDLINGSPLAN 2014 
A. Næringsliv 
B. Optimisme 
C. Måsøy 2020 

 



4 
 

1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet 
 
 

1.1 Bakgrunn for omstillingsstatusen 
 
I sin vurdering av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark, fant 
Telemarksforskning i 2012 at den største utfordringen i kommune-Finnmark 
er lav bostedsattraktivitet. Måsøy scorer svakt på denne indikatoren og 
rangeres for 2011 på 416. plass blant alle Norges 429 kommuner. Bare tre av 
kommunene i fylket hadde i denne perioden høyere tilflytting enn 
arbeidsplassutviklingen skulle tilsi. Måsøy rangeres på 428. plass, bare bedre 
enn Kvalsund.  
 
Totalt rangeres Måsøy på 406. plass i landet for sårbarhet og på 425. plass for 
samlet omstillingsbehov. Hovedårsaken er lav bostedsattraktivitet og sterk 
befolkningsnedgang. I perioden 2001 til 2011 tapte kommunen nesten 30 
prosent av arbeidsplassene i privat sektor. Mange av de tapte arbeidsplassene 
kom innen fiskeriene. I tillegg scorer kommunens næringsliv lavt på 
lønnsomhet, det er få nyetableringer og sårbarheten har økt. Når det gjelder 
indikatorene befolkningsvekst og flytting, hadde Måsøy en dempet nedgang i 
2011. Dette kom av innvandring, men var dessverre ikke en varig utvikling. I 
2012 var kommunen tilbake på nedre del av rankingen, med 390. plass for 
befolkningsvekst og 370. plass for flytting. Det er altså behov for å styrke 
lønnsomheten i eksisterende næringsliv, redusere sårbarheten og øke 
bostedsattraktiviteten. Dette er behov som krever innsats innen flere 
områder parallelt.  
 
Overordnet ser vi at det var en negativ utvikling i perioden 2000 til 2011.  
De viktigste forklaringsfaktorene er: 
 

 Fiskeri: Færre fartøyer og derav fiskere. Økt bruk av utenlandsk 
sesongarbeidskraft.  

 Offentlig: Sentralisering av tjenestetilbud og nedgang i folketall. 
 

Med bakgrunn i denne utviklinga har Måsøy kommune fått omstillingsstatus 
for perioden 2013 – 2017.  
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1.2 Oppsummering av strategisk utviklingsanalyse 
 
De to viktigste faktorene som hadde betydning for at Måsøy fikk status som 
omstillingskommune for perioden 2013 – 2017, er sårbarheten på grunn av et 
ensidig næringsliv og negativ befolkningsutvikling over tid. Innbyggertallet har 
sunket med nesten 30 prosent de siste 20 årene og i perioden 2000 til 2011 
forsvant 30 prosent av arbeidsplassene i privat sektor. Mange av de tapte 
arbeidsplassene er tilknyttet fiskeriene. 
 
Kommunen er også blant de svakeste kommunene i Norge på nyetableringer 
og det er behov for flere arbeidsplasser som kan trekke kvinner og unge 
voksne til kommunen.  
 
I arbeidet med den strategiske utviklingsanalysen, som ble gjennomført i 
perioden september til november 2013 av Kreativ Industri AS, er det gjort 
flere interessante funn med tanke på potensiale for vekst, både innen 
næringer som allerede er sterke i Måsøy og for nye næringer.  
 
Det er mange innbyggere med entreprenørånd i kommunen og et hovedfunn 
er at de fleste som uttrykker ønske om å utvikle bedriften sin, eller starte nye 
virksomheter, sier at de gjerne skulle hatt tilgang på flere formelle lokale og 
regionale nettverk samt en enkeltperson å henvende seg til i kommunen som 
kan hjelpe dem videre.  
 
Kommunen har foretatt en SWOT-analyse (kartlegging av sterke og svake 
sider) med bakgrunn i innspill fra folkemøter. Analysen er gjengitt i 
kommuneplan for 2013 – 2025.  
 
Alle punktene som fremkommer av kommunens egen SWOT-analyse 
bekreftes helt eller delvis av funn gjengitt i den strategiske utviklingsanalysen. 
Rapporten fokuserer hovedsakelig på de faktorene som er tilknyttet 
mulighetene for næringsutvikling og konkluderer med fire hovedområder som 
kan bidra til vekst: 
  

 Åpne og aktive næringsnettverk 

 Ungdom og utdanning 

 Tilrettelegging av næringsareal 

 Økt gründervirksomhet 
 

 
  



6 
 

1.3 Vurdering utviklingsmuligheter 
 

Samlet sett er inntrykket at næringslivet i Måsøy savner en profesjonell 
møteplass og en pådriver til å drive denne på en engasjerende og utviklende 
måte. Det eksisterer derfor et potensial for en slik arena, som kan bidra til en 
positiv utvikling av næringslivet generelt.  
 
Det har vist seg vanskelig å påvise direkte sammenhenger mellom 
omstillingsprosjekter og nærings- og bedriftsmessige effekter. Årsaken til 
dette er ofte knyttet til eksterne effekter. Eksempelvis gir 
konjunktursvingninger i fiskeriene store næringsmessige utslag i en kommune 
som Måsøy.  
 
En nedgang i torskeprisen rammer fiskebedriftene først, deretter fiskerne og 
leverandørindustri samt handelsnæringen, dersom nedgangen er av varig 
karakter. Andre eksempler er strukturendringer i fiskeflåten eller reguleringer, 
som gir utfordringer for rekrutteringen til næringen.  
 
På den ene side er dette faktorer som ligger utenfor kommunens kontroll. 
Likevel vil det være viktig at kommunen gjennom tilrettelegging, tilpasser seg 
best mulig innenfor de eksisterende rammene.  
 
For en fiskerikommune som Måsøy er det viktig å være offensiv og oppdatert 
på hvilken utvikling som forventes i næringa. Dersom kommune skal lykkes 
med dette, bør kommuneorganisasjonen inneha fiskeri- og 
næringskompetanse og aktivt oppsøke informasjon om det lokale 
næringslivets behov, utfordringer og muligheter.  
 
Samtidig vil en satsing på flere områder kunne bidra til å redusere 
sårbarheten overfor slike eksterne faktorer. Satsing på reiseliv og energi er 
eksempler på områder som kan gi flere bein å stå på for Måsøysamfunnet.  
 
 

1.4 Grunnlag for omstillingsarbeidet 
 
Det foreligger i liten grad relevante prognoser og kvalifiserbare faktorer som 
kan gi omstillingsstyret og kommunestyret en nærmere angivelse for 
potensialer for utvikling. Dette er en betydelig utfordring og svakhet.  
 
 



7 
 

Det må i videre arbeid vektlegges å fremskaffe et bedre grunnlag for å sikre at 
trykket i omstillingsarbeidet settes inn der muligheter og potensialet er størst.  
 
Folkelig sagt: Det er enklere å nå målet når man svømmer medstrøms, enn 
når man svømmer motstrøms. Det gjelder derfor å ha best mulig innsikt i 
strømretninger før man legger på svøm. 
 
For omstillingsarbeidet vil resultater og måloppnåelse være avhengig av at 
man klarer å sette trykket inn på områder som har størst potensiale for 
utvikling. Det anbefales derfor at det iverksettes forstudier for å sikre et bedre 
beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring av videre prioriteringer i 
omstillingsarbeidet. 
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2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet 
 
 

2.1 Visjon 
 
Måsøy kommune – Livskraftig og nyskapende 
(kommuneplanen 2013 – 2025) 
 
 
2.2 Effektmål  
 
Målet er å utvikle et bredere og mer robust næringsliv, økt verdiskaping og 
nye lønnsomme arbeidsplasser og økt kompetanse i kommunen. Dette vil føre 
til vekst og utvikling i hele Måsøysamfunnet. 
 
Måsøy kommune skal ha et lønnsomt næringsliv med god økonomi og evne til 
vekst. 
 
 
2.3 Resultatmål * 
 
Målet med omstillingsarbeidet i Måsøy er å styrke næringsgrunnlaget i 
kommunen og bli en bedre og mer attraktiv bokommune for innbyggere og de 
som ønsker å flytte til kommunen.  
 
Sammen med kommunen, lokalt næringsliv og lokalsamfunn skal 
omstillingsarbeidet bidra til og skape brutto 60 nye arbeidsplasser,  
få 100 flere innbyggere, skape kollektiv stolthet og optimisme innen 2020.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Det beregnes revisjon av mål og tiltak i omstillingsplanen når forstudier med nærmere 
angivelser for prognoser og potensialer foreligger.   
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3. Innsatsområder 
 

3.1 Bakgrunn 
 

Det er definert tre hovedprogrammer innenfor omstillingsarbeidet: 
 
A) Næringsliv  -> Næring i vekst 
B) Optimisme  -> Optimisme, Stolthet & Begeistring 
C) Måsøy 2020  -> Bo- og servicekommune 
 
Innsatsområder er valgt ut fra Strategisk utviklingsanalyse og innspill gitt 
gjennom aktører og interessenter i Måsøy fra folkemøter og intervjuer.  
 
Ut fra innspill så langt i omstillingsarbeidet samt forståelsen av at flere 
faktorer er grunnleggende for utvikling, er det ved prioritering av 
innsatsområder tatt utgangspunkt i attraktivitetspyramiden. 
Attraktivitetspyramiden er en modell utviklet av Telemarksforskning for 
analyse av drivkrefter til vekst. Modellen forklarer regioners utvikling som et 
resultat av regioners attraktivitet langs tre dimensjoner:  
 
- Attraktivitet for bedrifter som produserer for et marked utenfor regionen 

(basisnæringer).  
- Attraktivitet for besøk som påvirker arbeidsplassveksten i 

besøksnæringene.  
- Attraktivitet som bosted.  

 

 
Fig. Attraktivitetspyramide, Telemarksforskning 
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3.2 Måsøy i Vekst mot 2020 
 
Program «Næringsliv» har fokus på utvikling av et mer robust næringsliv, 
større lønnsomhet og arbeidsplassutvikling gjennom nyetableringer og i 
eksisterende næringsliv. Programmet vil være det mest prioriterte i 
omstillingsprogrammet. Måsøy i Vekst KF er ansvarlig for gjennomføring av 
programmet i samarbeid med næringslivet i Måsøy.  
 
Program «Optimisme» har fokus på stolthet, optimisme og begeistring i 
Måsøysamfunnet, der man gjennom å dyrke slike verdier skal legge til rette 
for skaperkraft og gründervirksomhet. Måsøy i Vekst KF er ansvarlig for 
programmet i samarbeid med næringsliv, organisasjoner og befolkningen i 
Måsøy. 
 
Program «Måsøy 2020» har fokus på å utvikle Måsøy som en næringsvennlig 
kommune. Måsøy i Vekst KF har i samarbeid med næringslivet ansvar for å 
formidle hvilke områder som bør vektlegges for å sikre en god kommunal 
tilrettelegging for næringsliv og utvikling av næringsaktivitet i Måsøy.  
Måsøy kommune har ansvar for oppfølging av tiltak innenfor programmet. 

 
 

Næring i vekst 
- bidra til å utvikle næringslivet slik 
at det blir skapt nye lønnsomme 
arbeidsplasser både i eksisterende 
næringsliv og gjennom 
nyetableringer. Utvikle en robust 
og markedsrettet næringsstruktur. 

Optimisme, begeistring, stolthet 
- bidra til stolthet, optimisme og 
begeistring i Måsøysamfunnet. 
Legge til rette for menneskelig 
skaperkraft, engasjement, 
samarbeid og gründervirksomhet. 

Bo- og servicekommune 
- utvikle Måsøy som en 
næringsvennlig kommune som 
sikrer et sterkt, fremtidsrettet 
næringsliv og høy bostedskvalitet. 

Program A 
Næringsliv 

Program B 
Optimisme 

Program C 
Måsøy 2020 

Måleparameter: 
- Antall nye arbeidsplasser 
- Antall nye bedriftsetableringer 
- Verdiskapning/lønnsomhet 
- Kompetanse 
 

Måleparameter:  
- Befolkningsutvikling 
- Samarbeid 
- Trivsel 

Måleparameter: 
- Målinger/undersøkelser overfor   
  næringslivet i Måsøy. 
- I tillegg kan plassering på NHOs   
  årlige kåring «Nærings NM»   
  benyttes som parameter. 
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3.3 Målvurderinger 
 
Måleparametere: 

 Antall nye arbeidsplasser. 

 Antall nye bedriftsetableringer. 

 Verdiskapning/lønnsomhet. 

 Kompetanse. 

 Befolkningsutvikling. 

 Samarbeid. 

 Trivsel. 

 Lokale målinger overfor næringsliv. 
 
 
Grunnlag for fastsetting av mål og målvurderinger: 

 Forstudier for kvalitetssikring av mål, prioriteringer og tiltak.  

 Mål skal om mulig periodiseres over hele omstillingsperioden. 

 Det utarbeides nærmere oversikt for bedrifter og antall arbeidsplasser i 
Måsøy innen utgangen av 2014.  

 Mål vurderes årlig opp mot relevante data, statistikker og prognoser fra 
og med mars 2015. Basisår 2013. 

 Det vektlegges å sikre en nær oppfølging av utviklingen innenfor 
fiskerinæringene i Måsøy.  

 

 

Det bør i størt mulig grad defineres mål som er SMARTe:  

 Specific (spesifikke)  

 Measurable (målbare)  

 Achievable (oppnåelige)  

 Relevant (relevante)  

 Time-bound (tidsbestemte)  
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3.4 Hovedprioriteringer 

 
A. Næringsliv 

A.1 Fellesområder 
A.2 Havet 
A.3 Reiseliv & Kulturnæringer 
A.4 Leverandørindustri & Energi 

 
B. Optimisme, Stolthet og Begeistring  

 
C. Bo- og service kommunen Måsøy 

 
 

A. Næringsliv 
 

Bakgrunn: 
Næringsgrunnlaget i Måsøy kommune har i stor grad vært orientert mot 
fiskeressurser. En negativ utvikling, særlig på flåtesiden i Måsøy, har hatt store 
konsekvenser for sysselsetting og befolkningsutvikling i kommunen. Det har stor 
betydning for videre utvikling i Måsøy at det fremover er mulig å sikre en positiv 
utvikling innenfor fiskeri- og fiskerirelaterte næringer. I tillegg må det aktivt 
legges til rette for utvikling og vekst innenfor andre næringsområder som kan gi 
et bredere næringsgrunnlag og en større robusthet i fremtiden. 
 
Det foreligger en rekke innspill og et bredt idégrunnlag for omstillingsarbeidet.  
 
Viktige suksesskriterier for omstillingsarbeidet vil være aktiv involvering og 
deltakelse i realisering av konkrete tiltak fra næringsliv, organisasjoner og 
befolkningen i Måsøy!  
 
Innspill til tiltak som er kommet gjennom utviklingsanalysen er i stor grad 
inkludert som grunnlag i det videre omstillingsarbeidet og tatt med som mulige 
tiltak. Det må samtidig understrekes at videre oppfølging av tiltak vil være 
avhengig av at det foreligger eierskap og en aktiv involvering fra 
næringsliv/lokale aktører. 
 
Omstillingsplanen danner grunnlag for utvikling av årlige handlingsplaner, hvor 
ansvar, budsjett og finansiering for gjennomføring av tiltak defineres nærmere. 
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A.1 Fellestiltak 
 
Bakgrunn: 
Vurderinger i strategisk utviklingsanalyse og tilbakemeldinger fra næringsaktører 
i Måsøy viser at det er et gjennomgående og tydelig ønske om utvikling av 
fellestiltak og fellesarenaer for næringslivet. Det vurderes å være potensiale for 
utvikling av en felles arena. Gjennom en slik arena kan det videre utvikles 
samarbeid og fellestiltak ut fra næringsaktørers ønsker og behov, som kan bidra 
til å styrke nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen. 
 
Mål: 
- Redusere sårbarhet/utvikle større robusthet innenfor næringslivet. 
- Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringslivsaktører. 
- Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringsliv, kommune og 

andre relevante aktører. 
- Øke kompetansen innenfor næringslivet. 
- Øke attraksjonen for involvering og deltakelse i næringsaktivitet og 

gründervirksomhet hos ungdom. 
- Utvikle et møtested og utviklingsarena for gründere. 
- 10 nye gründere i omstillingsperioden. 
 
Tiltak 1): 
- Etablere næringsarena/møtested for næringsliv og andre relevante aktører. 
- Etablere gründernettverk/mentorordninger for gründere. 
- Gjennomføre miniseminarer som er relevant for næringslivet. 
- Profilbygging Måsøy (Måsøyapp/sosiale medium/magasin/media etc.) 
- Utvikle sommerjobbordninger i samarbeid mellom næringsliv og ungdom. 
- Utvikle internasjonale samarbeidsprosjekter med relevans for næringslivet. 
- Kartlegging og kontakt med borteboende ungdom/Måsøyværinger. 
- Bosted/leiligheter for fremmedflåten og tilreisende. 
- Kompetansesenter for sjømatnæringen i Måsøy. 
- Styrke/utvikle samarbeid innenfor Hammerfestregionen. 
- Prosjektarbeid/styrke interesse og kompetanse innenfor prosjektarbeid. 
- Bedre tilgjengelighet til IT-redskap og internett. 
- Hospitering i Måsøy under studier. 
- Utvikle avtaler med UiT for kompetanseheving og forskning. 
- Utvikle/heve kompetanse innenfor de nåværende og kommende næringer. 
 

1) Listede tiltak er i stor grad hentet fra Strategisk utviklingsanalyse 
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A.2 Havet 
 
Bakgrunn:  
Havet og havets ressurser har gjennom Måsøys historie vært grunnlaget for 
næringsliv og bosetting. Havet og de marine ressurser er også i dag en 
bærebjelke i Måsøysamfunnet. Det er avgjørende for Måsøys muligheter for 
utvikling at havets ressurser også i fremtiden kan gi verdiskapning i 
lokalsamfunnet. 
 
Havets ressurser kan i større grad utnyttes, det er potensiale for utvikling og 
kommersialisering av biprodukter og "havets åker" har arter som i dag ikke 
utnyttes, så som snøkrabbe, snegler, tang, tare, kråkeboller, sjøkreps mv. 
 

 
Mål:  
- Flere fartøyer/nye fartøyer til kommunen. 
- Øke rekrutteringen til fiskeryrket.  
- Flere fiskerettigheter/kvoter til kommunen. 
- Øke verdiskapningen både på sjø og land. 
- Øke utnyttelsen av biprodukter. 
- Øke inntjeningen i flåteleddet og i landbasert foredling. 
- Øke antall arbeidsplasser både i flåte og foredling. 
- Etablere lærlingordning i kommunen innenfor oppdrett. 
 
Merknad: Det utarbeides prognoser og potensialer/mulighetsanalyse gjennom forstudie før nærmere 
vurdering av mål og tiltaksprioriteringer i omstillingsperioden. 
 
 

Tiltak 2):  
- Sjøsprøyt (barn). 
- Ungdomsfiske. 
- Lærlingeplasser. 
- Flåtefond. 
- Samarbeid skole/fagskole. 
- Gode servicetilbud på land. 
- Øke videreforedlingsgraden for biprodukter. 
- Bygge opp kommersiell felles/ny aktivitet i tilknytning til biprodukter. 
- Storkjøkken basert på lokale fiskeressurser. 
- Forskning/utvikling.  
- Stort uutnyttet ressursgrunnlag. 
- Kartlegge ressurser/potensiale for kommersiell utnyttelse. 
- Utvikling av lokalt foredlede fiskeprodukter.  
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- Det moderne fisket (med Måsøy definert inn i "krabbekvoteområdet"). 
- Forvaltningsselskap for handel med kvoter. 
- Eksportmarked. 
- Oppdrettsnæring. 
- Tilrettelegge for større tilfang av fremmedflåte. 
- Legge til rette for nye bedriftsetableringer.  
- Utnytte og videreutvikle fortinn som fins.  
- Bidra til utvikling av oppdrettsnæringen i kommunen.  
- Bidra til ny virksomhet basert på utnyttelse av nye arter.  
- Legge til rette for levendelagring og oppforing av hvitfisk. 
 
2) De opplistede tiltak er i hovedsak hentet fra strategisk utviklingsanalyse og andre innspill i prosessen. 

 
 
 

A.3 Reiseliv og kulturnæringer 
 
Bakgrunn 
Det viktigste konkurransefortrinnet til reiselivsnæringen i Nord-Norge er vår 
spektakulære natur samt kulturhistorien knyttet til menneskenes liv i en 
hardbarket natur. Måsøy har både naturgitte fortrinn og mennesker med 
entreprenørånd. Dette gir et godt grunnlag for å skape særegne 
reiselivsprodukter og -opplevelser. Nasjonal turistvei gir potensiale for større 
attraksjon og utnyttelse innenfor reiselivsnæringen. 
 
Mål 
- Utvikle flere og bedre reiselivs-, kultur-, opplevelses- og aktivitetsprodukter. 
- Utvikle samarbeid innenfor reiselivs-, kultur-, opplevelses- og 

aktivitetsprodukter. 
- Øke kvalitet og pris for produkter innenfor reiselivs- og kulturnæringer. 
- 10 nye arbeidsplasser knyttet til reiselivs- og kulturnæringer. 

 
Tiltak 3): 
- Utvikling nasjonal turistvei. 
- Arctic restaurant. 
- Klosterhage i Snefjord. 
- Sjøsamisk historie. 
- Sjøsamisk museum i Kokelv. 
- Mineraler. 
- Utvikle samarbeid mellom aktører for tilbud om varierte opplevelsespakker. 
- Hurtigruta. 
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- Havfiske. 
- Innlandsfiske. 
- Organisert jakt. 
- Lokal mat. 
- Fuglekikking og verdens nordligste fyr. 
- Måsøyapp. 
- Camping. 
- Bobilpark eller rasteplass. 
- Forsøkshage Rolvsøy.  
- Internasjonalt prosjektsamarbeid. 
- Kompetanseløft innenfor turisme. 
- Maritimt utstyrssalg. 
- Gårdsdrift kombinert med fisketurisme. 
- Lokalforedlede ullprodukter. 
- Kulturlåven. 
- Sykling på nasjonal turistvei. 
- Havfiskesenter på Ingøya. 
 
3) De opplistede tiltak er i hovedsak hentet fra strategisk utviklingsanalyse. 

 
 
 

A.4 Leverandørindustri & Energi 
 
Bakgrunn: 
Leverandørindustrien står for store og viktige leveranser til fiskeindustrien, 
fiskeflåte og havbruk. Økt virksomhet innenfor olje, gass og vindkraft gir 
potensiale for styrking og utvikling av leverandørindustrien samt økt aktivitet og 
utvikling innenfor energinæringer.  
 
Mål: 
- Utvikle eksisterende leverandørindustri (kompetanse/konkurransedyktig). 
- Utvikle større robusthet gjennom bredere bransje-/kundegrunnlag.  
- Heve kompetansen/øke sertifiseringer. 
- Utvikle nettverk/økt tilstedeværelse for profilering på relevante arenaer. 
- Skape 10 nye arbeidsplasser innenfor leverandørindustri og energi. 
 
Tiltak 4):  
- Etablere felles industriområde. 
- Leverandørbedrifter olje og gass. 
- Sertifisering/kompetanseheving for å serve olje- og gassnæringene. 
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- Maritim konsulent. 
- Skipselektronikk. 
- Fagutdanning. 
- Vindkraft. 
- Snefjord Vindmøllepark. 
- Maritimt utstyrssalg. 
- Eksportmarked. 
 
4) De opplistede tiltak er i hovedsak hentet fra strategisk utviklingsanalyse. 
 

 
 
B. Optimisme, Stolthet og Begeistring 
 

Bakgrunn:  
Den humane kapitalen og menneskelige innsatsfaktorer er vår viktigste og 
mest avgjørende ressurs. Optimisme, stolthet og begeistring er elementære 
verdier for bolyst, trivsel og utvikling. Gjennom å styrke slike verdier og 
opplevelser vil vi også styrke menneskelig skaperkraft, engasjement, 
samarbeid og gründervirksomhet. 
 
 
Mål:  
- Styrke optimisme, trivsel og bolyst. 
- Styrke nettverk og samarbeid mellom næringsliv og andre 

virksomheter/aktører. 
- Styrke stoltheten i Måsøysamfunnet, synliggjøre fortrinn og ressurser 

menneskene i Måsøy representerer. 
 

 
Tiltak 5):  
- Planverk for optimisme. 
- Kulturarrangementer/festival. 
- Highland Gathering i Snefjord. 
- Verdensmesterskap i kveitefiske. 
- Bygge på det gode tilbudet. 
- Medvirkning/involvering ungdom. 
 
5) De listede tiltak er delvis hentet fra strategisk utviklingsanalyse, delvis gjennom øvrige prosesser. 
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C. Bo- og servicekommunen Måsøy 
 
 
Bakgrunn:  
Kommunene har flere viktige roller i forhold til verdiskapingsutfordringen; som 
arbeidsgiver, som kjøper av produkter og tjenester, som produsent av tjeneste- 
og velferdstilbud og som tilrettelegger for ulike typer privat og offentlig 
virksomhet. Alle disse aspektene av kommunal virksomhet har betydning for 
sektorens bidrag til verdiskapingen i (lokal)samfunnet, direkte eller indirekte. 
Dette gjør kommunesektoren til en helt sentral aktør i forhold til utvikling av 
livskraftige lokalsamfunn, omstilling av næringslivet og i forhold til å utløse lokalt 
verdiskapingspotensial. (Kilde NOU 2004; 19) 
 
 
Mål:  

- Måsøy skal ha en serviceinnstilt forvaltning som planlegger og gjennomfører 
nødvendige tiltak for en positiv nærings- og befolkningsvekst. 

- Måsøy skal i 2020 være blant de 200 beste kommunene i NHOs årlige kåring 
«Nærings NM». 
 
 
Tiltak 6):  
- Utvikle kulturskolen for styrking av kompetanse innenfor musikk, kunst  

og kultur. 
- Rullere arealplan og kystsoneplan. 
- Industri og næringsområder i Hallvika. 
- Areal til oppdrettsnæringen. 
- Utsett av båter og rast for fisketurisme. 
- Fritidsboliger og nye hyttefelt. 
- Hurtigbåten og turisme. 
- Pendlerrute til Hammerfest og Honningsvåg. 
- Landstrøm 380 V. 
- Leirskole. 
- Havna i Havøysund (tilrettelegging for turister og havfiskeinteresserte). 
- Blandingsdrift mellom jordbruk og reindrift. 
- Vinmonopol. 
- Boligbyggelag og bofellesskap. 
 
6) De opplistede tiltak er i hovedsak hentet fra strategisk utviklingsanalyse og andre innspill i prosessen. 
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4. Organisering av omstillingsarbeidet 
 
 
4.1 Om valg av organisasjonsform 
 
Bakgrunn: 
Organisasjonsform for omstillingsarbeidet er behandlet av kommunestyret 
23.09.13, sak 59/13. Det er vurdert fire organisasjonsformer for 
omstillingsarbeidet: 
 

1. Som en del av kommunen 
2. I et kommunalt foretak 
3. Lokalt partnerskap 
4. Regionalt partnerskap/interkommunalt samarbeid 

 
Det er for vurdering av organisasjonsform lagt til grunn at 
omstillingsorganisasjonen skal ha rom for å arbeide offensivt og kunne snu seg 
fort for å kunne betjene eksterne aktører og næringslivet i kommunen. Dersom 
arbeidet blir en del av den kommunale organiseringen kan man risikere at 
ressurser fra omstillingsarbeidet blir dratt inn i ordinær kommunal drift.  
 
Kommunestyret har ut fra en samlet vurdering valgt å organisere 
omstillingsarbeidet i et kommunalt foretak, bl.a. med bakgrunn i at en slik 
organisering gir en god kommunal forankring og er en velprøvd 
organisasjonsform. 
 
Begrunnelse for beslutning: 
I praksis vil man i en liten kommune som Måsøy med små administrative 
ressurser til næringsutvikling, i omstillingsarbeidet være avhengig av et tett 
samarbeid med både kommuneledelse og øvrig kommunal administrasjon 
uavhengig av organisasjonsform. 
 
Det er i begrunnelse for organisering av omstillingsarbeidet i et kommunalt 
foretak lagt vekt på følgende positive elementer: 
- Bedre fokus på omstilling gjennom en klarere avgrensning av mandat til 

styret. Man skal ikke jobbe med alt. 
- I utgangspunktet et mer selvgående system (forutsatt et aktivt og engasjert 

styre og daglig ledelse) der man har «alle fullmakter» innen det 
formålsområdet selskapet er opprettet for.  

- Muligheter for avbyråkratisering av en del avgjørelser – «tettere på kunden». 
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Organisering gjennom et kommunalt foretak vil fortsatt sikre politisk kontroll av 
omstillingsarbeid. Styret i KF-et kan når som helst byttes ut av kommunestyret 
dersom det ikke forholder seg til de føringer som er lagt fra kommunens øverste 
organ. Både økonomiske rammer og organisatoriske fullmakter til foretaket gis 
av kommunestyret gjennom henholdsvis årlige budsjettvedtak og fastsetting av 
vedtekter for foretaket. For øvrig skal kommunestyret behandle årlige 
handlingsplaner for foretaket i tillegg til regnskap og årsberetning.  
 
 
Premisser: 
Måsøy kommune hefter for foretakets forpliktelser. Det opprettes eget budsjett 
med detaljkonti og eget regnskap for foretaket og det fastsettes egen revisor. 
Foretaket skal ikke ta opp lån til sitt arbeid. 
 
Foretaket vil ha faste inntekter i form av omstillingsmidlene fra Finnmark 
fylkeskommune samt kommunens egenandel til omstillingsarbeidet. Foretaket vil 
da de neste 2 årene (med mulighet for 2 års forlengelse) ha faste inntekter på kr 
3,65 millioner kroner. Dette skal blant annet dekke personellkostnader, 
egenandel i prosjekter samt direkte tilskudd til næringsutvikling. Foretaket bør ha 
ansatte som skal stå for driften av foretaket og følge opp omstillingsarbeidet.   

 
 

4.2 Beskrivelse av omstillingsorganisasjonen 
 

Måsøy kommune har vektlagt at det gjennom organisasjonsform skal være rom 
for å arbeide offensivt og kunne snu seg fort for å kunne betjene eksterne 
aktører og næringslivet i kommunen. Organisering av omstillingsarbeidet: 
 

 
Programeier Måsøy kommune 

- Mottaker og forvalter av omstillingsmidler. 
- Overordnet ansvar for omstillingsarbeidet. 
- Overordnet ansvar for rapporteringer. 

Programledelse Måsøy i Vekst KF 
- Samlet programledelse 
- Ansvar for en effektiv og god forvaltning av omstillingsmidler. 
- Kommunikasjon- og prosessarbeid. 
- Utarbeide nødvendig planverk. 

Prosjekteiere Næringsliv, befolkning, interessenter  
- Involvering, deltakelse og prosjektansvar. 
- Oppstart og gjennomføring av prosjekter som kan gi verdiskapning, 

lønnsomme arbeidsplasser og stolthet. 
- Bidra til effektiv bruk av omstillingsressurser som kan gi 

Måsøysamfunnet en positiv vekst og utvikling. 
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5. Ressursinnsats og finansiering 
 
 
5.1 Overordnet finansiering 
 

 
 
 
 
5.2 Ressurser fordelt på områder 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

Finansiering 2014 2015 2016 2017
Inngående balanse 1) -1 359 551 -1 961 323 -1 339 523 -655 823

Fondsavsetning, disponert/ikke utbetalt 1) -532 272

Fondsavsetning, disponert/ikke utbetalt 1) -265 500

Driftsinntekter

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Fylkeskom. ref. -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000

Kommunale ref. -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

Driftsutgifter tilrettelegging og bistand for næringslivet 3 896 000 4 321 800 4 383 700 4 355 823

Utgående balanse -1 961 323 -1 339 523 -655 823 0

Note 1) IB og fondsavsetninger pr. 1.1. 2014 i  henhold ti l  

oppgave/balanse fra  Måsøy kommune ved rådmannen.

Områder/hovedprioriteringer 2014 2015 2016 2017
Innsatsområder 1 700 000 1 800 000 1 800 000 1 739 423

A.      Næringsliv

      3.1 Fellestiltak

      3.2 Havet

      3.3 Reiseliv og kulturnæringer

      3.4 Leverandørindustri og Energi

B.      Optimisme, stolthet og begeistring

C.      Bo- og servicekommunen Måsøy

Næringsfond 750 000         750 000             750 000         750 000         

Drift MIV KF 1 446 000 1 771 800 1 833 700 1 866 400

Sum driftsutgifter tilrettelegging og bistand næringslivet 3 896 000 4 321 800 4 383 700 4 355 823
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HANDLINGSPLAN 2014 
 
Bakgrunn:  
 
Handlingsplanen er utarbeidet med basis i omstillingsplanen. 
 
Måsøy kommune fikk i 2013 innvilget omstillingsstatus gjeldende fra 1.1.2013. 
Vedtak i kommunestyret om organisering av omstillingsarbeidet ble gjort i 
september 2013 og omstillingsstyre ble valgt i november 2013. 
 
Det har tatt lengre tid enn beregnet å komme i gang med omstillingsarbeidet. 
Måsøy i Vekst KF og omstillingsstyret har derfor prioritert å komme over i en fase 
der konkrete tiltak og resultater kan bli virksomme og synlige i Måsøy så snart som 
mulig dette året.  
 
Ut fra tilbakemeldinger fra næringsaktører i Måsøy er det særskilt vektlagt 
etablering og utvikling av en felles arena og forum for næringslivet. 

 

 

A. Næringsliv 
 

A.1 Fellestiltak 
 

Mål:  
- Redusere sårbarhet/utvikle større robusthet innenfor næringslivet. 

- Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringslivsaktører. 

- Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringsliv, kommune og andre 

relevante aktører. 

- Øke attraksjonen for involvering og deltakelse i næringsaktivitet og 

gründervirksomhet hos ungdom. 

- Utvikle et møtested og utviklingsarena for gründere. 

 

Finansiering:  
- Finansiering gjennom omstillingsprogrammet.  

- Det er beregnet at næringsliv og interessenter i tillegg bidrar med egeninnsats.  
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Tiltak A.1:  
Felles 

Ansvarlig/ 
prosjekteier 

Budsjett Oppstart / 
avslutning 

Resultat 2014 

Næringsarena/møtested 
næringsliv og gründere 

MIV 230.000 april -> Etablere felleskontor for MIV KF 
og næringslivet i Måsøy. 

Gründernettverk 
 

MIV 20.000 august -> Etablere nettverk mellom 
gründere og mulige etablerere. 

Miniseminarer 
 

MIV 20.000 april -> Avvikle månedlige 
miniseminarer for næringslivet. 

Profilbygging Måsøy 
Måsøyapp/sosiale medium 

MIV 70.000 juli / 
desember 

Utrede felles profilerings- 
muligheter og virkemidler.  

Sommerjobber 
 

MIV og  
næringsliv i Måsøy 

70.000 
+næringsliv 

april /  
september 

Etablere nærmere kontakt 
mellom næringsliv og ungdom 

Internasjonalt samarbeid 
 

MIV 40.000 august -> Utrede; samarbeid, 
kompetanse, marked. 

Kartlegging borteboende 
ungdom / oppfølging kontakt 

MIV 30.000 august -> Etablere database og 
kontaktnett mot borteboende. 

Leiligheter for fremmedflåten 
og tilreisende 

MIV 20.000 august / 
desember 

Kartlegge behov og ledig 
kapasitet/mulige løsninger. 

Forstudie; prognoser og 
potensiale for vurdering opp 
mot mål og tiltak.  

MIV 100.000 
 

 Kvalitetssikre mål og tiltak i 
omstillingsarbeidet.  

 
SUM 

  
Kr 600.000 

  

 
 
 
 

A.2 Havet 

Mål:  
- Flere fartøyer/nye fartøyer til kommunen. 
- Øke rekrutteringen til fiskeryrket.  
- Flere fiskerettigheter/kvoter til kommunen. 
- Øke verdiskapningen både på sjø og land. 
- Øke utnyttelsen av biprodukter. 
- Øke inntjeningen i flåteleddet og i landbasert foredling. 
- Øke antall arbeidsplasser både i flåte og foredling. 
- Etablere lærlingordning i kommunen innenfor oppdrett. 

 
Merknad: Det utarbeides særskilte analyser, prognoser og potensiale gjennom forstudie før nærmere 
fastsettelse av mål og tiltaksprioriteringer. 

 
Finansiering:  
- Finansiering gjennom omstillingsprogrammet. 
- Det er beregnet at næringsliv og interessenter i tillegg bidrar med 

egeninnsats/egenfinansiering.  
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Tiltak A.2:  
Havet 

Ansvarlig/ 
prosjekteier 

Budsjett Oppstart/ 
avslutning 

Resultat 2014 

Ungdomsfiske 
 

MIV KF i samarbeid 
med fiskerinæring 

200.000 april / 
september  

Utprøve/etablere ordning for 
ungdomsfiske. 

Forstudie; prognoser og 
potensiale innenfor 
fiskerinæringer for vurdering 
opp mot mål og tiltak. 

MIV 100.000 
 

 Kvalitetssikre mål og tiltak i 
omstillingsarbeidet.  

 
SUM 

   
Kr 300.000 

  

 
 
 
 

A.3 Reiseliv og Kulturnæringer 
 
Mål: 
- Utvikle flere og bedre reiselivs-, kultur-, opplevelses- og aktivitetsprodukter. 

- Utvikle samarbeid innenfor reiselivs-, kultur-, opplevelses- og aktivitetsprodukter. 

- Øke kvalitet og pris for produkter innenfor reiselivs- og kulturnæringer. 

 
Finansiering: 
- Finansiering gjennom omstillingsprogrammet. 
- Det er beregnet at næringsliv og interessenter i tillegg  

bidrar med egeninnsats/egenfinansiering.  
 
 
Tiltak A.3 
Reiseliv og Kulturnæringer 

Ansvarlig/ 
prosjekteier 

Budsjett Oppstart/ 
avslutning 

Resultat 2014 

Markedsføring/profilering av 
Måsøy som destinasjon. 

Omstillingsstyret og 
reiselivet i Måsøy 

300.000 april 2014 -> 
  

Utvikling av reiselivs- og 
aktivitetsprodukter. 

 
SUM 

  
300.000 

  

 
 
 
 

A.4 Leverandørindustri og Energi 
 
Mål:  
- Utvikle eksisterende leverandørindustri (kompetanse/konkurransedyktig). 
- Utvikle større robusthet gjennom bredere bransje-/kundegrunnlag.  
- Heve kompetansen/øke sertifiseringer. 
- Utvikle nettverk/økt tilstedeværelse for profilering på relevante arenaer. 
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Finansiering: 
- Finansiering gjennom omstillingsprogrammet. 

- Det er beregnet at næringsliv og interessenter i tillegg bidrar med 

egeninnsats/egenfinansiering.  

 
 
Tiltak A.4  
Leverandørindustri og Energi 

Ansvarlig/ 
prosjekteier 

Budsjett Oppstart/ 
avslutning 

Resultat 2014 

Næringsnettverk/profilering MIV KF 150.000 april -> Profilering/representasjon på 
relevante nettverksarenaer. 

Kompetanseheving/sertifisering 
 

MIV KF 100.000 august -> Bidra til kompetanseheving og 
sertifiseringer. 

 
SUM 

  
250.000 

  

 

 

B. Optimisme 
 
Mål:  
- Styrke optimisme, trivsel og bolyst. 

- Styrke nettverk og samarbeid mellom næringsliv og andre virksomheter/aktører. 

- Styrke stoltheten i Måsøysamfunnet, synliggjøre fortrinn og ressurser 

menneskene i Måsøy representerer. 

 
Finansiering: 
- Finansiering gjennom omstillingsprogrammet. 
- Det er beregnet at interessenter i tillegg bidrar med egeninnsats.  
 
 
Tiltak B:  
Optimisme 

Ansvarlig/ 
prosjekteier 

Budsjett Oppstart/ 
avslutning 

Resultat 2014 

Juletreff for ungdom 
 

MIV og næringsliv 10.000 desember Etablere nærmere kontakt med 
borteboende ungdom. 

Highland Gathering 
 

Snefjord 25.000 sommer Styrke profilen/ markedsføring 
av arrangementet.  

Ung samfunnsdeltakelse/ 
medvirkning for ungdom 

MIV og  
Måsøy ungdomsråd 

25.000 april -> Styrke ungdoms muligheter for 
deltakelse og medvirkning. 

Klatrevegg i Selvika/Myrfjord 
 

Morten R. Eliassen 10.000 sommer Attraksjon og mulighet for 
utvikling innenfor turisme. 

Åpen optimismepost 
 

MIV 30.000 april / 
desember 

Styrke lokal optimisme, stolthet 
og begeistring. 

 
SUM 

  
Kr 100.000 
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C. Måsøy 2020 
 
Mål:  
- Måsøy skal ha en serviceinnstilt forvaltning som planlegger og gjennomfører 

nødvendige tiltak for en positiv nærings- og befolkningsvekst. 
- Måsøy skal i 2020 være blant de 200 beste kommunene i NHOs årlige kåring 

«Nærings NM». 
 
Finansiering:  
- Forutsatt finansiert gjennom kommunalt driftsbudsjett. 

- Inntil kr 150.000 av omstillingsmidlene disponeres til igangsetting/fremskyndelse 

av arbeidet med rullering av areal- og kystsoneplan. 
 
Tiltak C:  
Måsøy 2020 

Ansvarlig/ 
prosjekteier 

Budsjett Oppstart/ 
avslutning 

Resultat 2014 

Torget; vedlikehold og 
forskjønning av grøntområde 

Måsøy kommune 
 

Kommune 
 

vår/sommer Fremme trivsel for innbyggere 
og besøkende.   

Rullering areal- og 
kystsoneplan 

Måsøy kommune Kommune 
+ 150.000 

snarest mulig Sikre tilgjengelige arealer for 
næringsutvikling. 

Kulturskolen 
 

Måsøy kommune Kommune 
 

høst -> Utvikle kulturskolen som 
redskap for kulturnæringer. 

Fiskeri- og næringskompetanse; 
Aktivt oppsøke informasjon om 
det lokale næringslivets behov, 
utfordringer og muligheter. 

Måsøy kommune Kommune juli -> Etablere systemer for 
oppfølging av næringsliv. 
Samarbeid Vest-Finnmark 
Regionråd, MIV KF og 
næringslivet i Måsøy. 

Utsalg Vinmonopol Måsøy kommune Kommune søknad er 
fremmet fra 
Måsøy kommune  

Etablere utsalg Vinmonopol. 
Merknad: Vinmonopolet har 
avgjørelsesmyndighet. 

 
SUM 

  
 Kr 150.000 

  

 

Samlet budsjett for tiltak 2014 

Innsatsområder Beløp 
 

A. Næringsliv  

A.1 Fellesområder 600 000 

A.2 Havet 300 000 

A.3 Reiseliv- og Kulturnæringer 300 000 

A.4 Leverandørindustri og Energi 250 000 

B. Optimisme, Stolthet og Begeistring 100 000 

C. Måsøy 2020: Bo- og servicekommunen Måsøy 150 000 

 
Sum innsatsområder 

 
 1 700 000 

 


