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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 ble i 2011 
rangert 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 ble i denne sammenheng rangert 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 innenfor fiskeri. I tillegg scoret kommunens næringsliv lavt på lønnsomhet, 
det var få nyetableringer og sårbarheten har økt. Når det gjelder indikatorene 
befolkningsvekst og fraflytting, 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 færre 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 – 2018.  
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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 – 2018, var 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 potensial 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 kunne henvende seg til i kommunen 
som kunne 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  
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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 
markedsprisen for torsk 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 kommunen skal lykkes 
med dette bør kommuneorganisasjonen inneha fiskeri- og næringskompetanse, 
i tillegg til å 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.  
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1.4 Supplement til strategisk utviklingsanalyse   

Førsteversjon av omstillingsplanen påpekte at det i liten grad forelå relevante 
prognoser og kvalifiserbare faktorer som kan gi omstillingsstyret og 
kommunestyret en nærmere angivelse for potensialer for utvikling.  
 
Det er høsten 2014 gjennomført to forstudier med målsetting om å kartlegge 
og identifisere prosjekter/tiltak innen tiltaksområde B Havet, C Reiseliv og 
kulturnæringen. Forstudiene må oppfattes som konkretisering av 
tiltaksområdene, men det foreligger ikke vurderinger av potensiale.  
 
Det bør i videre arbeid vektlegges å fremskaffe enda bedre grunnlag for å sikre 
at trykket i omstillingsarbeidet settes inn der muligheter og potensialet er 
størst. 
 
Som utfyllende grunnlag er det derfor sett på befolkningsprognoser, 
sysselsettingsutvikling og kommunen som tjenestetilbyder: 
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Befolkingsprognose

Figur 1 Befolkningsprognose fram til 2040 (kilde: SSB) 

Måsøy kommune hadde 01.01.2014 et innbyggertall på 1241. SSBs befolkningsprognose indikerer at 
befolkningsnedgangen vil fortsette, og kommunen vil ha i 2040 ha i overkant av 1000 (middels nasjonal 
vekst). 
 Lav nasjonal vekst indikerer et befolkningsnivå på 1211, og lav nasjonalvekst et befolkningsnivå på 925.  
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Figur 2 Sysselsatte i Måsøy (kilde: SSB) 
Tabellen viser sysselsatte med Måsøy som arbeidsted. Det vil si innbyggere i Måsøy kommune som har 
arbeidssted i kommunen og innbygger i andre  
Kommuner som pendler inn til Måsøy. Av de 513 sysselsatte har 473 Måsøy kommune som bosted. 23 
personer pendler inn fra andre kommuner i Finnmark og 30 pendler fra resten av landet. 
Nedgangen i antall sysselsatte er 30% i perioden 2000 til 2013, og trenden er, med noen unntak, klart 
nedadgående. 

 

Figur 3 Kommunebarometeret 2014 (kilde: Kommunal Rapport) 
 
Tabellen viser fylke, kommunegruppe, størrelse, plassering totalt og plassering innen grunnskole (GSK), 
eldreomsorg (PO), barnevern (BV), barnehage (BH), helse (HE) og økonomi (ØK). Disse er de seks 
viktigste av de 13 kategoriene i målingen, og utgjør til sammen 77,5 % av det totale barometeret.  
 
Mens NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter indikatorer som skal beskrive utsiktene for 
vekstkraftig utvikling, måler Kommunebarometeret ut fra et kommunalt tjenesteperspektiv. Målingene 
utfyller altså hverandre. Måsøy kommunes plassering i Kommunebarometeret (plass 376 nasjonalt) er 
betydelig bedre enn Kommune-NM. Dette kan tolkes som at det kommunale tjenestetilbudet er relativt 
godt, særlig helsesektoren og eldreomsorg utmerker seg godt, mens utsiktene for vekstkraftig utvikling 
er dårlige. 
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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 samt 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  

 
1. Måsøy i Vekst skal bidra med å skape 60 nye arbeidsplasser innen 2018. 
2. Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er 

stabilisert rundt 1300.  
 

Periodisert vil derfor fremtidig målsetting se slik ut: 
 
 

Resultatmål 1.arbeidsplasser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOT 
Målsetting  0 0 10 18 16 16 60 

Akkumulert  0 8 6 0 0 0 14 
 
 
 

Resultatmål 2. befolkningsutvikling  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Målsetting  1241 1248 1256 1262 1274 1300 

Akkumulert  1240 1241 1239    

SSB framskriving  1241 1241 1245 1237 1227 1216 
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2.4 Måleparametere 

For å vurdere hvordan den generelle utvikling i Måsøy kommune underveis er 
det definert noen måleparametere: 
 

- Antall nye bedriftsetableringer 
  2013 2014 

Nye etablering  Måsøy  8 15 

 
Etableringsfrekvens % 

Måsøy  3,3 6 
Finnmark 6,6 6,2 
Norge  7,3 7,2 

Tallene er hentet fra Enhetsregisteret.  

 

For å måle dette vil vi benytte NHO nærings NM. 
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3. Innsatsområder  
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 
reiseliv, kulturnæringer, leverandørindustri og energi.  Dette vil gi Måsøy et 
bredere næringsgrunnlag og en større robusthet i fremtiden.  
 
Det foreligger en rekke innspill og et bredt idégrunnlag fra omstillingsarbeidets 
strategi- og forankringsfase.  
 
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 er tatt med som 
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 
budsjett for det enkelte innsats- og tiltaksområder er beskrevet nærmere.   
 
Det er definert fire innsatsområder innenfor omstillingsarbeidet:  
 

A) Fellestiltak  
B) Havet 
C) Reiseliv og Kulturnæringen  
D) Leverandør og Energi  

 

I tillegg har omstillingsprogrammet øvrige områder som har fokus i 
omstillingsarbeidet. Det vises i denne forbindelse til «Andre prosjekter» og 
«Bo- og servicekommune Måsøy».  
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Innsatsområder er etter anbefaling fra Strategisk utviklingsanalyse, og innspill 
gitt gjennom aktører og interessenter i Måsøy fra folkemøter og intervjuer.  
 
Innsatsområdene har fokus på utvikling av et mer robust næringsliv, større 
lønnsomhet og arbeidsplassutvikling gjennom nyetableringer og i eksisterende 
næringsliv.  
 

 
  
For at omstillingsarbeidet skal lykkes og for at Måsøy kommune skal lykkes med 
målet om å få til en positiv folketallsutvikling, vil det være avgjørende at Måsøy 
i Vekst sammen med kommunen har fokus på å utvikle Måsøy som en 
næringsvennlig kommune.  
 
Måsøy i Vekst 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. 
 
Arbeidet innen dette området er å anse som en støttefunksjon til det konkrete 
næringsutviklingsarbeidet som er omstillingsplanens hovedfokus. 
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A. Fellestiltak  
 
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.  
 
Målsetting: 
Måsøy i vekst skal bidra med 10 nye gründere i omstillingsperioden  
 
Tiltaket skal bidra til å: 
a) Skape optimisme, stolthet og begeistring som grobunn for utvikling. 
b) Redusere sårbarhet/utvikle større robusthet innenfor næringslivet.  
c) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringslivsaktører. 
d) Legge til rette for etablering av industriarealer.  
e) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringsliv, kommune og 

andre relevante aktører.  
f) Øke kompetansen innenfor næringslivet.  
g) Øke attraksjonen for involvering og deltakelse i næringsaktivitet og 

gründervirksomhet hos ungdom.  
h) Utvikle et møtested og utviklingsarena for gründere.  
i) Stimulere til økt fokus på entreprenørskap i skolen og hos ungdom 
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B. Havet  
 
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. 
 
Målsetting: 
Bidra til etablering av minst 40 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Havet 
pr. 2018. 
 
Dette skal gjøres gjennom å bidra til å etablerer større aktivitet og økt 
lønnsomhet for helårlig drift, sikre god rekruttering jobbe aktivt med 
kompetansehevende tiltak. 
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C. Reiseliv og kulturnæringer  
 
Det viktigste konkurransefortrinnet til reiselivsnæringen i Nord-Norge er vår 
spektakulære natur samt kulturhistorien knyttet til menneskenes liv i et 
hardbarket klima. 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.  
 
Potensialet er altså betydelig, men skal disse mulighetene utnyttes må næringa 
utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner. 
 
Målsetting: 
Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet 
Reiseliv og kulturnæringer i Måsøy pr. 2018. 
 
Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle vertskapsrollen, kvalitetssikre 
eksisterende og utvikle nye aktiviteter og opplevelser samt øke fokus på 
markedsorientering. 
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D. Leverandørindustri & Energi  
 
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.  
 
Målsetting: 
Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet 
leverandørindustri og Energi i Måsøy pr. 2018. 
 
Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle eksisterende leverandørindustri 
mot fiske, havbruk, fornybar energi og olje & gass, utvikle større robusthet 
gjennom bredere bransje-/kundegrunnlag og økt fokus på markedsbehov, samt 
heve kompetansen/øke sertifiseringer.  

 

Andre prosjekter 

 

Det legges til grunn at omstillingsarbeidet kan bidra til etablering av 
arbeidsplasser utenom innsatsområdene. Disse prosjektene skal i så fall 
tilfredsstille følgende kriterier: 
 

- Prosjektene skal ha betydelig sysselsettingsmessig potensiale 
- Prosjektene skal ha lav risiko  
- Prosjektene skal ikke oppfattes å være kontroversielle i lokalmiljøet 
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Bo- og servicekommunen Måsøy  
 

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.  
 
Primært vil dette være kommunale oppgaver. Måsøy i Vekst har en tydelig 
definert rolle i forhold til å «spille kommunen god» på dette området, og være 
aktiv pådriver og utfordrer. 
 
Uten at Måsøy kommune tar ansvar på dette området vil effekten av 
omstillingsarbeidet være begrenset. 
 
Målsetting: 
Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er stabilisert 
rundt 1300.  
 
Innsatsområdet skal bidra til at: 
- 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».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OMSTILLINGSPLAN 2016 - 2018  06.11.2015 

 

 
16 

 

4. Organisering av omstillingsarbeidet  
 

4.1 Om valg av organisasjonsform  

 
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.  
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- 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».  

Kommunalt foretak (KF) er betegnelse for en selskapsform som brukes for 
virksomheter som er del av en norsk kommune. KF-selskaper gir ikke eieren 
noe begrensning i økonomisk ansvar slik som et aksjeselskap gjør. 

Foretaket har et styre og en daglig leder. Mens kommunelovens vanlige system 
er at den øverste myndighet ligger i kommunestyret, med mindre den blir 
eksplisitt delegert nedover i organisasjonen, gjelder det motsatte for 
kommunale foretak. Det vil si at myndigheten i utgangspunktet er delegert til 
foretakets styre, med mindre den er trukket tilbake av kommunestyret. 

Måsøy i Vekst ble stiftet den 23. September 2013, med følende formål: 

Måsøy i Vekst skal være kommunens organisatoriske instrument i 
gjennomføring av arbeidet med næringsmessig utvikling og nyskapning. 
Foretaket skal sikre, utvikle og skape arbeidsplasser i Måsøy kommune. Måsøy i 
Vekst skal etter nærmere avtale med og på vegne av Måsøy kommune utføre 
generell veiledning/rådgivning til næringsliv og etablerere, samt ivareta 
søknader i henhold til prioriteringer i planer for foretaket. 

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 
omstillingsplan/årlige handlingsplaner for foretaket i tillegg til regnskap og 
årsberetning.  

Det legges også opp til at Måsøy i Vekst og kommuneledelsen i Måsøy 
kommune skal ha jevnlige dialogmøter i tillegg til orienteringssaker for 
kommunestyre/formannskap. 

 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Selskap
http://no.wikipedia.org/wiki/Kommune
http://no.wikipedia.org/wiki/Aksjeselskap
http://no.wikipedia.org/wiki/Styre
http://no.wikipedia.org/wiki/Daglig_leder


OMSTILLINGSPLAN 2016 - 2018  06.11.2015 

 

 
18 

 

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  
- 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 
Finansiering  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inngående balanse 1)  kr 0 2383000 kr 4 033 000 kr 2 700 000 kr 257 000 kr 407 000 

Driftsinntekter              

325 Tilrettelegging og bistand for 
næringslivet  

            

Fylkeskom. ref.  kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 

Kommunale ref.  kr 0 kr 650 000 kr 650 000 kr 650 000 kr 650 000 kr 650 000 

              

Driftsutgifter tilrettelegging og 
bistand for næringslivet  

kr 617 000 kr 2 000 000 kr 4 983 000 kr 6 093 000 kr 3 500 000 kr 4 057 000 

Utgående balanse  kr 2 383 000 kr 4 033 000 kr 2 700 000 kr 257 000 kr 407 000 kr 0 

 
 

5.2 Ressurser fordelt på områder 
Områder hovedprioriteringer  2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Innsatsområder kr 0 kr 1 700 000 kr 2 100 000 kr 5 050 000   

A. Fellestiltak 0 kr 700 000 kr 500 000 kr 700 000   

B. Havet 0 kr 300 000 kr 800 000 kr 1 700 000   

C. Reiseliv og kulturnæringen  0 kr 300 000 kr 400 000 kr 1 000 000   

D. Leverandørindustri og energi  0 kr 250 000 kr 250 000 kr 800 000   

Bo- og servicekommune  0 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000   

Andre prosjekter (KNF) 617000 kr 700 000 kr 700 000 kr 700 000 kr 700 000 kr 700 000 

Utviklingsarbeid og Administrasjon 0 kr 1 300 000 kr 1 480 000 kr 1 043 000   

*=Når det gjelder finansiering i 2017/2018 så knytter det seg usikkerhet rundt tilskudd fra 

Finnmarksfylkets kommune på grunn av nedskjæringer i regionale utviklingsmidler fra staten. 

 
  

 

 

 

 

 

 


