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FORORD 
Alle kommuner som har hatt omstillingsstatus må gjennomføre en sluttevaluering av 
arbeidet som avslutning av omstillingsperioden. Berlevåg fikk i 2007 omstillingsstatus 
for perioden 2009–12. I og med at arbeidet kom sent i gang ble statusen senere forlenget 
av Finnmark fylkeskommune til å gjelde for perioden 2011-2014. 

Oppdraget har vært å gjennomføre sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Berlevåg. 
Rammen for oppdraget har vært om lag 1 månedsverk.  

Kontaktperson hos oppdragsgiver, Innovasjon Norge, har vært Rolf Berg. 

Rapporten er skrevet av Espen Carlsson og Roald Sand 

 

Steinkjer, 15. april 2015. 

Roald Sand 
prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Rapport nr.7, 2015, Trøndelag Forskning og Utvikling AS inneholder en sluttevaluering 
av omstillingsprogrammet i Berlevåg. 

Bakgrunn 
Berlevåg kommune har litt over 1000 innbyggere og om lag 450 arbeidsplasser, i hoved-
sak basert på fiskerinæringen. Med bakgrunn en svært negativ nærings- og samfunns-
utvikling i perioden 2000-2008, ble kommunen tilbydd omstillingsmidler til en ekstra-
ordinær innsats for nærings- og samfunnsutvikling. Omstillingsprogrammet hadde opp-
start i 2008, men kom i realiteten ikke i gang før 1.1.2011 og ble avsluttet 31.12.2014. 
Alle kommuner som har hatt omstillingsstatus må gjennomføre en sluttevaluering av 
arbeidet som avslutning av omstillingsperioden. Formålet med evalueringen er å øke 
kunnskapen om omstillingsarbeidets organisering, innretning og måloppnåelse. 

Organisering, rammer, mål og forankring 
Omstillingsprogrammets rammer har vært offentlige bevilgninger på om lag 20 mill. kr 
til et ekstraordinært omstillings- og utviklingsarbeid i kommunen. Dette arbeidet skal 
komme i tillegg til kommunens ordinære næringsutviklingsarbeid. 

I utgangspunktet var hovedmålene for omstillingsprogrammet å oppnå positiv be-
folkningsutvikling og etablere 20 arbeidsplasser gjennom arbeid med fire satsings-
områder: omdømme, fiskeri/havn, leverandørindustri og reiseliv/kulturnæring. I dette 
arbeidet er det brukt drøye 16 mill. kr i hovedsak i fra 2011-2014 da programmet hadde 
fast prosjektleder og et omstillingsstyre, organisert som et prosjekt i kommunen. Først i 
perioden hadde kommunen et samarbeid med kommunens ordinære næringsutviklings-
apparat. På slutten av omstillingsperioden, har det ikke vært fast ansatte i kommunens 
ordinære næringsutviklingsapparat. I tillegg har det vært kommunikasjons- og sam-
arbeidsproblemer mellom den kommunale organisasjon og omstillingsprogrammet. 
Dette har begrenset hvordan disse har kunnet utvikle kommunen i lag. 

Resultater 
Omstillingsprogrammet har vært i kontakt med og bidratt med råd og støtte til en rekke 
bedrifter og personer gjennom omstillingsperioden, slik det framgår av deres sluttrapport 
(Rekve 2014). Omstillingsorganisasjonen har også lyktes i å bidra til en bedre infra-
struktur for basisnæringene, generell kompetanseheving og flere samarbeidsfora og nett-
verk i kommunen. For de involverte aktørene, må vi anta dette har bidratt til en bedre 
utviklingsevne. 

Omstillingsprogrammet i Berlevåg har trolig oppnådd sine hovedmål om bedre om-
dømme og å bidra til å realisere minst 20 nye arbeidsplasser i kommunen. De fleste av 
disse arbeidsplassene er innen basisnæringene og lokale næringer, mens man ikke har 
nådd målsettingene innen reiseliv og kulturnæring. Flere av aktørene som har fått støtte 
og bidrag fra omstillingsprogrammet, sier de ville gjennomført prosjektene uten slik 
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støtte, kanskje med noe annen framdrift. Dette kan begrense realeffekten av programmet 
noe. Omfanget av støtte og bidrag har imidlertid vært betydelig, slik at det totalt sett er 
rimelig å anslå at omstillingsprogrammet har hatt betydelige effekter i kommunen. 

Størrelsen på effektene av omstillingsprogrammet er vanskelig å anslå, bl.a. fordi det i 
omstillingsperioden har blitt gjennomført en betydelig utbyggingsaktivitet i form av ny 
skole, vindmøllepark og havneutbygging i kommunen, som ikke kan sies å være en ef-
fekt av omstillingsarbeidet. Dette har gitt økt omsetning og verdiskaping i reiseliv, 
varehandel og lokal bygg/anleggsnæring, resultater som kan være midlertidige. 

Innen basisnæringene finner vi kanskje de klareste resultatene med potensiale til lang-
siktige effekter i kommunen. Fiskerinæringen er rasjonalisert og har doblet fangst-
mengdene som landes i kommunen, og det er vedtatt videre havneinvesteringer som styr-
ker fiskerinæringen ytterligere. Alle fiskemottakene er styrket og har økt sysselsetting 
og verdiskaping. Dette tyder på at omstillingsprogrammet har bidratt til å sikre en be-
tydelig basisnæring videre i kommunen. Omstillingsprogrammet har også bidratt til 
vekst i reiselivet og kulturnæringene. I tillegg har omstillingsprogrammet hatt et særlig 
godt samarbeid med sentrale næringsorganisasjoner i kommunen. Dette er tegn på at 
omstillingsprogrammet har bidratt til et mer robust næringsliv, og en bedre utviklings-
evne i næringslivet. Innen reiseliv og kulturnæringer har omstillingsprogrammet ikke 
nådd målene om arbeidsplasser, men det har kommet i gang satsinger som kan gi lang-
siktige effekter om dette blir fulgt opp i det videre næringsutviklingsarbeidet. 

Videreføring 
Arbeidet med videreføring av utviklingsarbeidet ble påbegynt sommeren 2014, da det 
ble vedtatt en plan for å rekruttere en fast næringsmedarbeider og et næringsutvalg som 
et styre over utviklings- og egenkapitalmidler. Første halvdel av 2015 står kommunen 
fortsatt uten fast næringsmedarbeider. 

Læring 
Med sin brede inngang har omstillingsprogrammet bidratt til å sette i gang mye aktivitet 
i en liten kommune som Berlevåg. Denne brede inngangen har imidlertid vært for svakt 
forankret i kommuneorganisasjonen på både politisk og administrativt nivå. Med de er-
faringer som foreligger, burde man arbeidet mer med tillit, samarbeid og læring mellom 
kommuneorganisasjonen og omstillingsorganisasjonen. I tillegg burde kommunen ha 
gjort en større innsats for å opprettholde aktivitet i kommunens ordinære nærings-
utviklingsarbeid. Dette siste forsterket kommunikasjonsproblemene undervegs i om-
stillingsarbeidet og har gitt utfordringer for erfaringsdeling og læring for de som skal 
drive utviklingsarbeidet videre. 
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1. INNLEDNING 
I dette kapitlet går vi gjennom bakgrunn, formål, metode/gjennomføring og oppbygging 
av rapporten.  

1.1 Bakgrunn 
Omstillingsprogrammet i Berlevåg begynte i 2009 og ble avsluttet ved årsskiftet 
2014/2015. Berlevåg er en fiskerikommune geografisk plassert i Finnmark fylke, nord-
vest på Varangerhalvøya. Mot vest ligger Tanafjorden, i øst Båtsfjord og i nord Barents-
havet. I kommunen er det over 1000 innbyggere og om lag 450 arbeidsplasser. Slik vi 
ser av kartet nedenfor er avstandene store, 136 km fra Tana Bru til Berlevåg f.eks. Fra 
Berlevåg til det nærmeste tettstedet Båtsfjord er det 90 km etter vegen. 

 
Figur 1.1: Kart over Berlevåg og Finnmark (Kilde: www.flyttnordover.no). 

Mellom 2000 og 2007 opplevde Berlevåg stor fraflytting og befolkningsnedgang. Kom-
munen slet med ensidighet i næringslivet, strukturendringer i kommunens hjørnesteins-
næring -fiskeri – og relativt høy arbeidsledighet. Det var mot denne bakgrunnen Berle-
våg i 2007 fikk tilbud om omstillingsstatus for perioden 2009–12. Omstillings-
programmet i Berlevåg kom slik sett ikke i gang som er resultat av søknad fra kommunen 
men ble iverksatt etter tilbud fra Finnmark fylkeskommune med basis i påvist behov. 

http://www.flyttnordover.no/
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Omstillingsprogram er en del av en omfattende statlig politikk og av en påvirkbar 
nærings- og distriktspolitikk, og det finnes en rekke virkemidler. Mens det vi kan kalle 
ordinære virkemidler er relativt fast over tid og benyttes i mange typer bedrifter og kom-
muner, er omstillingsprogrammene en tidsavgrenset, ekstraordinær innsats for å få snudd 
en svært negativ utvikling i sysselsetting og folketall (Sand et al 2010). Omstillings-
programmene finansieres med offentlige midler fra stat, fylkeskommune og som regel 
en egenandel fra kommunene som gjennomfører programmene. Hovedmålet med om-
stillingsmidlene er å utvikle lønnsomme arbeidsplasser, få en mer robust og variert 
næringsstruktur og å styrke næringsutviklingsevnen. Omstillingsmidlene brukes i 
hovedsak til å utvikle næringsutviklingsevnen, dvs. lokale tjenester for næringslivet og 
stimulering av næringslivets evne til nytenking og vekst. Dette kan dreie seg om kom-
petanseheving, støtte til nyetableringer, etablering av samhandlingsarenaer og bistand i 
konkrete prosjekter. Omstillingsmidlene brukes også til å bidra i prosesser som fører til 
investeringer og stedsutvikling som generelt gir et mer attraktivt samfunn for innbyggere 
og bedrifter. Omstillingsprogram innebærer derfor initiering av både bedriftsrettede og 
tilretteleggende prosjekter og aktiviteter. Tilretteleggende prosjekter retter seg normalt 
ikke mot enkeltbedrifter (Sand et al 2010). 

I og med at det viste seg å ikke være noen særlig entusiasme og framdrift i Berlevåg 
kommune for å få dette gjennomført i første omgang (fra 2009-), så gikk det vel to år før 
man kom i gang med arbeidet. Av denne grunn ble statusen senere forlenget av Finnmark 
fylkeskommune til å gjelde for perioden 2011-2014. I denne perioden har programmet 
fokusert på fire innsatsområder: fiskeri/havn, leverandørindustri, reiseliv/kulturnæring 
og omdømme.  

1.2 Formål, metode og gjennomføring av oppdraget 
Alle kommuner som har hatt omstillingsstatus må gjennomføre en sluttevaluering av 
arbeidet som avslutning av omstillingsperioden. Vi har tatt utgangspunkt i problem-
stillinger og struktur spesifisert i Innovasjon Norges mal for gjennomføring av slutt-
evaluering av omstillingsprogram. Evalueringsoppdragets formål har vært å kom-
mentere og vurdere effekten av omstillingsprosessen, herunder måloppnåelse, erfaringer 
fra organiseringen, samarbeidet med involverte aktører, kommunens utviklingsevne, 
overføringsverdi og læring for andre områder. Oppdraget skal altså bidra med kunnskap 
som er relevant for kommunen selv når det gjelder videre organisering av nærings-
utviklingsarbeidet og for Innovasjon Norge i møte med andre kommuner som skal be-
nytte seg av dette virkemidlet.  

Det er metodisk vanskelig å anslå nærings- og samfunnseffekter av virkemidler og tiltak 
fordi man må sannsynliggjøre hvordan utviklingen ville vært uten de konkrete tiltakene 
man studerer effekten av (Sand et al. 2010). Det er mange forhold som påvirker utvik-
lingen i berørte bedrifter og samfunn. Dette bør derfor belyses ved ulike typer data og et 
bredt spekter av analysemetoder, jf. diskusjon i Sand et al. (2010). Dette evaluerings-
oppdraget er gjennomført ved hjelp av metodisk triangulering; dokumentgjennomgang, 
intervju og statistiske analyser. 
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Ved oppstarten av oppdraget fikk evaluator tilgang til en rekke dokumenter fra om-
stillingsorganisasjonen og Innovasjon Norge Finnmark. Disse er gjennomgått og har 
vært et svært viktig grunnlag i arbeidet: Eksempel her er, kronologisk: 

• Omstilling i Berlevåg. Strategisk utviklingsanalyse – forstudie SMB-ut-
vikling – Næringsvennlig kommune (gjennomført av Noodt & Reiding på 
oppdrag for Berlevåg kommune 2010) 

• Undersøkelse av botilfredshet i Berlevåg kommune. (Utarbeidet av Jan 
Johansen, Noodt & Reiding for Berlevåg kommune, 2010) 

• Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Vedtatt i Berlevåg 
kommunestyre 24.2.2011 

• Årlige handlingsplaner 
• Kvalitetssikringshåndbok for Omstillingsorganisasjonen i Berlevåg 
• Faktagrunnlag for programstatusvurderinger 2010-2013 
• Årlige programstatusvurderinger foretatt av Innovasjon Norge for årene 

2011-2013. 
• 4 år med Vekst og utvikling. Rapport om omstillingsprogrammet i Berle-

våg 2011-2014, datert 12. oktober 2014 (skrevet av prosjektleder for 
Programmet) 

• Temaplan Strategisk Næringsutvikling 2015, Berlevåg kommune.  
• Handlingsplan for næringsutvalgets arbeid 2015-2016 

I tillegg er det skaffet til veie annen relevant dokumentasjon relatert til omstillings-
arbeidet og næringsaktiviteter i området, omtaler i media, relevant forskning i området 
etc. Dokumentgjennomgangen har vært viktig for å belyse sentrale tema og spørsmål, og 
for å få en bakgrunnsforståelse av Berlevågsamfunnet som ledd i datainnsamlingene og 
vurderingene som er gjennomført.  

Evaluator besøkte Berlevåg og gjennomførte en rekke personlige intervju med sentrale 
personer i omstillingsorganisasjonen og lokale representanter for mål-
grupper/stønadsmottakere i omstillingsarbeidet over tre dager primo februar 2015. Tid-
ligere ledere i omstillingsorganisasjonen bidro til møteavtaler med lokale informanter og 
den praktiske gjennomføringen. Følgende personer inngikk i denne første intervju-
runden:  

• Liz Rekve (leder OP) 
• Janne B Andreassen (styreleder OP, leder av Polar Seafoods, tidligere 

ordfører) 
• Frank Pedersen (nestleder Kraftforum + leder i Avinor, styremedlem OP) 
• Anne Jorun Kjær (styremedlem Kraftforum, styremedlem OP, 

bedriftsinnehaver/konsulent, redaktør av sluttrapport OP)  
• Frank-Arne Hansen (leder Norway Seafoods, kommunestyremedlem) 
• Anfrid Hojem (museumsleder + ansvarlig Kvitbrakka + lokal gründer og 

stønadsmottaker) 
• Raymond (fisker/ stønadsmottaker) 
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• Åse Winsenth (innehaver Kongsfjord Gjestehus, styremedlem 
omstillingsstyret 2009-2010, stønadsmottaker) 

• Rolf Laupstad (lensmann i Berlevåg og kommunestyremedlem) 
• Anne Johnsen (daglig leder Berlevåg Råd & Regnskap, styremedlem 

omstillingsstyret, bidragsyter innen regnskap til OP) 
• Marie Olsen (innehaver Olsen feskemat og stønadsmottaker) 

I tillegg ble det gjort en rekke uformelle samtaler med andre næringsdrivende i kommun-
en i løpet av de dagene vi var til stede i Berlevåg. 

Supplerende datainnhenting i form av telefonintervju av følgende ble gjennomført i 
perioden mars-april 2015: 

• Rolf Berg (Innovasjon Norge) 
• Kai Kilvær (Finnmark fylkeskommune) 
• Robert Moan (tidligere næringssjef i Berlevåg) 
• Roald Johansen (IFO AS) 
• Anne Britt Ruderaas (Maximite AS) 
• Karsten Schanche (Ordfører Berlevåg) 
• Per Øivind Sundell (Rådmann i Berlevåg) 

Som ledd i evalueringen har vi samlet inn tilgjengelige regnskap for industrien i kom-
munen og analysert denne. I tillegg har vi gjennomføre en samfunnsanalyse, hvor vi 
vurderer omstillingsprogrammets effekt på sysselsetting og befolkning i kommunen i 
tråd med vår modell fra vurdering av langtidseffekter omstillingsprogram fra 2010. Vik-
tige bakgrunnsdata i analysen har blitt samles inn med dokumentstudier og intervju. 

1.3 Rapportens innhold 
Rapporten følger i hovedsak Innovasjon Norges mal for denne type evalueringer: 

• I kapittel to beskrives omstillingsprogrammet mål, aktører og ressursbruk. 
• I kapittel tre beskrives omstillingsprogrammets måloppnåelse og effekter. 
• I kapittel fire beskrives erfaringer med omstillingsprogrammet og hvordan 

omstillingsprogrammet ser ut til å bli videreført. 
• I kapittel fem beskrives og diskuteres sentrale resultater fra omstillings-

programmet med fokus på læring og videre arbeid med omstilling og ny-
skaping i norske kommuner.  



5 

2. OMSTILLINGSPROSESSEN OG AKTØRER  
I dette kapitlet går vi gjennom omstillingsprogrammets mål, organisering, sentrale ak-
tører og samlet ressursbruk. 

2.1 Mål for omstillingen 
Strategiplanen for omstillingsarbeidet gjelder i utgangspunktet for den perioden Berle-
våg kommune ble gitt status som utviklings- og nyskapingskommune 2009-2012. Per 
2010 var ikke valg av strategier og mål endelig bestemt. Gjennomgangen av underlags-
dokumentasjon viser at dette blant annet begrunnes med at grunnlagsrapport fra eksterne 
konsulenter (Strategisk utviklingsanalyse - forstudie SMB utvikling - av Noodt & 
Reiding) ikke var mottatt som forutsatt.  

Berlevåg kommune fikk gehør fra Finnmark fylkeskommune til å forlenge perioden til-
svarende tiden som ble brukt i oppstartsfasen. Dette innebar en programperiode som 
strakk seg til utgangen av 2014. I programperioden fra 2011-2014 kan hovedmålene for 
omstillingsarbeidet sammenfattes slik:  

• Å oppnå en positiv befolkningsutvikling 
• Å stabilisere og utvikle næringslivet gjennom vekst og rekruttering 
• Å etablere 20 nye arbeidsplasser og  

«I perioden på 4 år ønsker vi å se 20 nye arbeidsplasser og nødvendig boligutvikling for 
innflyttere og unge i kommunen. Dette vil gi økt jobbgrunnlag og økt optimisme blant 
unge og voksne som bor eller ønsker å bosette seg i kommunen og gi Berlevåg et styrket 
omdømme». Med grunnlag i hovedmålsettingene, ble følgende tre innsatsområder valgt 
ut for nærmere prioritering:  

1. Fiskeri og havn – omfatter landbasert industri, fiskeriflåten og havne-
utvikling.  

2. Leverandørindustri – omfatter entreprenører og bedrifter som leverer egen-
produserte produkter og tjenester  

3. Reiseliv og kultur  

Primo 2011 ble det gjennomført fire dialogmøter med representanter fra ulike grupper-
inger for å kartlegge prioriteringer for arbeidet i omstillingsperioden, henholdsvis kul-
turorganisasjonen Sangkraft 23.1, Havnestyret 25.1. Berlevåg Reiselivsforum 31.1 og 
Kraftforum (den lokale næringsforening) 1.2. Dette bidro til gode muligheter for forank-
ring av omstillingsprogrammet hos lokalt næringsliv og befolkning. 

Vi går nærmere inn på resultatmål og delmål for de prioriterte områdene under. Vi 
gjengir først resultatmål og delmål fra strategiplanen for utvikling og omstilling, vedtatt 
i kommunestyret 2011, og kommenterer deretter tilpasninger foretatt underveis. 
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2.2 Fiskeri og havn 
Resultatmål: Øke aktivitetsnivået gjennom å motivere til helårig fiske og et styrket rå-
stoffgrunnlag for lokal fiskeindustri. Gjennom næringens egne rekrutteringsstrategier og 
samarbeid med kommunen, kan fiskerinæringen få en utvikling. Dette skal bidra til å 
etablere 10 nye helårige arbeidsplasser. Delmål som innarbeides i årlige handlingsplaner 
(over 4 år):  

• Etablere en bransjegruppe for fiskerinæringen  
• Etablere et investerings- og forretningsførerselskap for kystfiskeflåten  
• Økt nyrekruttering til flåte og industri  
• Øke videreforedlingsgrad i lokal fiskeindustri  
• Øke utnyttelsen av biprodukter  
• Styrke infrastruktur (servicenivå) i Berlevåg havn,  
• Etablere strategiplan for oppfølging og utvikling av Berlevåg havn  

I sluttrapporten for arbeidet (Rekve 2014) er de to nederste delmålene plassert øverst i 
måloversikten. Dette kan gjenspeile endret prioritet underveis i perioden og at vekst- og 
utviklingsprosjektet (OP) har erkjent at havneutvikling og infrastruktur for fiskeflåten er 
spesielt viktig for Berlevåg.  

2.2.1 Leverandørindustri 
Resultatmål: Øke den formelle kompetansen i leverandørindustrien gjennom egen orga-
nisering og Kraftforums tilbud om kompetanseheving og nettverksdanning. Bidra til at 
leverandørindustrien skal kunne tilby de tjenester og varer som kommunen trenger for å 
kunne virke som samfunn. I denne oppgraderingen bør det kunne utvikles 5 nye helårige 
arbeidsplasser. Delmål som innarbeides i årlige handlingsplaner (over 4 år): 

• Økt aktivitet i leverandørindustrien, blant annet gjennom flere oppdrag for 
fiskerinæring og som følge av utbygging av vindkraft i kommunen.  

• Økt nyrekruttering av kompetent arbeidskraft til leverandørindustrien,  
• Økt bredde i leverandørindustri, blant annet gjennom å legge til rette for 

etablering av virksomheter som elektriker, rørlegger, snekker og liknende.  
• Tilrettelegging for kompetansehevingstiltak for nåværende industri.  

2.2.2 Reiseliv og kulturnæring 
Resultatmål: Sikre videreutvikling av eksisterende reiselivsvirksomheter, og utvikle rei-
selivsnæringen i samarbeid med prosjektet Motvind. Arbeide for økt kulturbasert opp-
levelsesturisme til Berlevåg deriblant å legge til rette for lag og foreningers arbeid. I 
tillegg å legge til rette for foretaket Sangkrafts virke som næringsaktør og kulturfor-
midler. Dette skal bidra til 5 nye arbeidsplasser innen reiseliv og kultursektor. Motvind 
var et reiselivsprosjekt i regi Berlevåg reiselivsforum (med styremedlemmer som også 
har vært representert i omstillingsstyret), mens Sangkraft (ditto) er en stiftelse etablert i 
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2007 i Berlevåg som har som hovedmål å «skape økt vokalaktivitet i Nord-Norge og 
Finnmark», arrangere konserter og sørge for sangopplæring. 

Delmål som innarbeides i årlige handlingsplaner (over 4 år):  

• Etablere styrket samarbeid mellom reiseliv og kulturliv  
• Etablere en styrket markedsføring av reiseliv og kulturbaserte opplevelser 
• Økt fokus på kompetanseheving for reiseliv og kultur.  
• Tilrettelegge for nyetableringer innen kulturnæring og reiseliv 
• Sikre driftsmidler for salgs- og markedsagent for reiseliv og kulturliv  

Sistnevnte delmål viste seg å ikke være realiserbar, da den ifølge Finnmark fylkes-
kommune var i strid med reglementet for omstillingsmidlene (Rekve 2014). 

2.2.3 Omdømme 
Parallelt med de tre ovennevnte bransjerettede strategiene, står det i Berlevågs strategi-
plan for perioden 2011-2014 at kommunen vil arbeide målbevisst for å styrke Berlevågs 
omdømme. I sluttrapporten blir positiv omdømmebygging omtalt som en overgripende 
strategi. Bakgrunnen var blant annet resultatene fra en omdømmeundersøkelse ut-
arbeidet i 2009 (Rekve 2014). Som det står i strategiplanen fra 2011: «Å skape et positivt 
bilde av Berlevåg vil også være viktig for å sikre en positiv utvikling i årene fremover. 
Profilerings - og omdømmeprogrammet ønsker på den ene siden at alle berlevåginger i 
fellesskap skal definere og synliggjøre de positive kvalitetene vi har i kommunen. I til-
legg ønsker vi at alle berlevåginger skal bli mer bevisst på og stolt av og fortelle andre 
hvorfor det er så godt å bo i Berlevåg. Gjennom en positiv tilhørighets- og fellesskaps-
bygging skaper vi et bedre Berlevåg. Dette igjen kan påvirke folks inntrykk av og ønske 
om å flytte til og/eller besøke Berlevåg. Dette arbeidet vil ledes av utviklingsenheten og 
koordineres med øvrige aktiviteter som gjennomføres i regi av omstillingsarbeidet». 

2.2.4 Oppsummering mål for omstillingen 
De refererte målene: hovedmål, resultatmål og delmål er som vi har sett av både kvanti-
tativ og kvalitativ art. Av kvantitativ art er hovedmålet 20 nye arbeidsplasser i løpet av 
omstillingsperioden, mens av kvalitativ art kan nevnes flere viktige organisasjoner, virk-
somheter og omdømme som må styrkes for å gi bedre muligheter for en positiv utvikling 
på lengre sikt.  

2.3 Omstillingsorganisasjonen 
Arbeidet i Berlevåg har vært organisert som et prosjekt underlagt kommunen. Etter an-
befaling fra Innovasjon Norge valgte man en tredeling av roller og ansvar i omstillings-
organisasjonen: Berlevåg kommune v/ordfører har formelt sett vært eier av omstillings-
programmet basert på tildelingen fra Finnmark fylkeskommune, og har vært den juridisk 
bindende parten med kommunestyret som øverste organ. I tillegg var det prosjekt-
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ledelse/administrasjon og et styre som ble kalt utviklingsstyret. Styret består av tre poli-
tikere og tre næringsdrivende med personlige varamedlemmer. Innovasjon Norge, Finn-
mark fylkeskommune og Berlevåg kommune/rådmann har vært observatører i styret. 

Utviklingsstyret ble utnevnt av kommunestyret. Et utviklingsstyre skal fungere som støt-
tespiller og rådgiver til prosjektansvarlig (PA) og prosjektleder (PL). PL har også vært 
sekretær for styret. PL ble i 2010 ansatt i et fireårig engasjement for å sikre nødvendig 
kompetanse og ressurser i oppfølgingen av omstillingsarbeidet (Berlevåg kommune 
2011). Kommunestyret oppnevnte også prosjektansvarlig (PA), også omtalt som styre-
leder. Flere har innehatt denne posisjonen i perioden. 

Programmet i Berlevåg har blitt gjennomført i tråd med prosjektlederprosessen (PLP). 
PLP er utviklet av Innovasjon Norge.1 I dette konseptet er det prosjektansvarlig (PA) 
som utnevner prosjektleder (PL) og som deltar i utnevnelsen av omstillingsstyret. I til-
legg er det vanlig at prosjektansvarlig også er leder for omstillingsstyret (styreleder), slik 
tilfellet har vært i Berlevåg.  

Prosjektansvarlig og prosjektleder skal i det daglige samarbeide tett for å sikre kvalitet i 
omstillingsarbeidet. I strategiplanen for arbeidet fra 2011 står ansvarsfordelingen mel-
lom PA og PL beskrevet: PA har hatt overordnet ansvar for fremdrift og resultater. PA 
tar beslutninger knyttet til beslutningspunkter, samt har overordnet økonomisk ansvar. 
PA har ansvar for at prosjektplanen er i overensstemmelse med prosjektets mål. PL har 
vært daglig leder av programmets arbeid og sekretær for utviklingsstyret. I tillegg har 
PL hatt ansvar for fremdrift og resultater, og ansvar for oppfølging av bruk av om-
stillingsmidlene. PL skal rapportere til eier/PA om økonomi, framdrift og resultater som 
er nedfelt i strategi- og handlingsplaner. I tillegg skal PL behandle søknader og annet 
som skal fremmes for utviklingsstyret, og ha løpende kontakt og god dialog med nær-
ingslivet. PL har også ansvar for å veilede prosjektledere og andre som har roller i pro-
grammet i forbindelse med underliggende prosjekter. PL skal sikre oppfølging av vedtak 
og retningslinjer fra utviklingsstyret, samt koordinere utviklings- og omstillings-
aktiviteter med underliggende prosjekter. 

I strategiplanen (Berlevåg kommune 2011) står det at utviklingsstyrets oppgaver var å 
ha ansvar for: 1) Alle faser av omstillingen, dvs. – strategi, planverk, tiltak og gjennom-
føring, 2) Fatte vedtak i saker om bevilgning fra omstillingsmidlene, 3) Gi råd til pro-
sjekteier/prosjektansvarlig (PA), 4) Gi aktiv støtte til prosjektleder i hennes arbeid, 5) 
Fungere som bindeledd mellom lokale og regionale/sentrale aktører, 6) Aktivt kommu-
nisere arbeidet styret gjør i forbindelse med igangsettelse av prosjekter og liknende. For 
perioden 2011-2014 har Styret for omstillingsprogrammet i Berlevåg vært som følger: 

• 2 politiske representanter: 
• Janne Andreassen (leder) 2011–01.10.2012 (innvalgt igjen fra 

næringslivet) 

                                                      

1 Se Innovasjon Norges hjemmesider om PLP:  http://www.regionalomstilling.no/no/Verktoy/PLP. 

http://www.regionalomstilling.no/no/Verktoy/PLP
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• Karsten Schancke 2011–2014 (leder 01.10.2012 til 01.01.2013) 
• Frank-Tore Nygård 01.10.2012–01.01.2014 
• Ingrid Mikalsen fra 01.01.2014 

• 2 representanter for næringslivet: 
• Roy Tore Andersen 2011–01.01.2013 
• Ann Guttormsen Søreng 2011–01.11.2011 
• Anne Arntzen Johnsen 01.11.2011–2014 
• Janne Andreassen (leder) 01.01.2013–2014 

• 1 representant for Berlevåg Reiselivsforum: 
• Åse Winsents 2011–01.10.2011 
• Anne Jorun Kjær 01.10.2011–2014 

2.4 Sentrale aktører 
Viden siden av prosjektleder, omstillingsstyret og tidligere næringssjef har en rekke res-
surspersoner innen konsulentvirksomhet, annet næringsliv og offentlig forvaltning vært 
involvert i programmet. Prosjektet har hele tiden vært fulgt godt opp av Rolf Berg fra 
Innovasjon Norges Finnmark, samt Kai Kilvær fra Finnmark Fylkeskommune. Også 
Berlevåg kommunes administrasjon får sakspapirer og ble invitert til møtene».  

Omstillingsprogrammet i Berlevåg har benyttet seg av to erfarne, eksterne konsulenter 
fra IFO AS og Maximite AS. Dette har handlet om 1) opplæring i PLP-prosessen, fasi-
litering av folkemøter, styreseminar- og prosessarbeid generelt, inkl., underveis (mtp ut-
arbeiding av handlingsplaner etc) samt 2) oppfølging gjennom dialog, prosess-samlinger 
og møter i forbindelse med utarbeiding av årlige programstatusvurderinger. I tillegg er 
det benyttet tjenester fra konsulentfirma som har bidratt til underlagsrapporter 2009-
2010, jf. Kapittel 2.2 for en oversikt.  

2.5 Samlet ressursforbruk 
I tabellen nedenfor viser vi samlet ressursbruk i omstillingsarbeidet i kommunen. 

Tabell 2.1: Ressursbruk i tusen kr for Omstillingsarbeidet i Berlevåg (Kilde: 
Omstillingsprogrammet Berlevåg). 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 
Forbruk  917   747   3 459   3 476   3 595   4 206   16 399  

Bevilget  2 000   3 922   3 842   3 160   3 810   3 650   20 384  

Rest  1 083   3 175   384   -316   215   -556   3 985  

 Akkumulert rest   1 083   4 258   4 642   4 326   4 541   3 985   

Omstillingsprosjektet kom ikke i gang for fullt før i 2011. Forbruket i 2009 og 2010 
gjelder her midler til forberedelser. Resterende midler planlegges brukt i 2015 og 2016, 
men det er i skrivende stund uklart hvilket omfang. Av de bevilgede midlene kommer 
17,6 mill.kr fra Finnmark fylkeskommune og 2,7 mill. fra Berlevåg kommune. Om-
stillingsprogrammet har bevilget 14,6 mill. kr til satsingsområdene (Rekve 2014): 
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• 2,3 mill.kr innen fiskeri og havn 
• 2,3 mill.kr innen leverandørindustri 
• 3,4 mill. kr innen reiseliv og kulturnæring 
• 2,1 mill. kr innen omdømme 

Resterende forbruk og bevilgede midler er til generell administrasjon, ledelse og styret 
av programmet. Dette beløper seg til om lag 1 mill.kr pr år i perioden 2011-2014. I tillegg 
er det gitt 4,5 mill.kr i støtte til investeringer i nybygg og båter innen fiskeri/havn fra 
kommunens tidligere etablerte egenkapitalfond (Rekve 2014). Formålet med dette fon-
det (2012-2014) er som følger: 1) Stimulere til nyanskaffelser av helårs fiskefartøyer. 2) 
Kjøp av nye eller brukte fartøy. 3) Opprustning av fiskefartøy for helårsdrift. 4) An-
skaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning. 5) Stimulere til 
samarbeidsprosjekter i fiskerinæring som for eksempel oppgradering av serviceanlegg 
på land. 

Ved omstillingsprogrammets start hadde Berlevåg kommune næringssjef og et nærings-
utvalg som bl.a. styrte utbetalinger fra egenkapitalfondet. Næringssjefen var på dette 
tidspunktet et bindeledd mellom omstillingsarbeidet og kommunens øvrige aktivitet. I 
tillegg var rådmannen involvert i omstillingsprogrammet som overordnet administrativ 
sjef og fast observatør i omstillingsstyret.  

Omstillingsstyret overtok først næringsutvalgets oppgaver. Deretter sluttet nærings-
sjefen i sin stilling i 2012 uten at det ble rekruttert en erstatter. Kommunens ordinære 
utviklingsapparat hadde med andre ord ingen fast ansatte i 2013 og 2014. Ved siden av 
manglende samarbeid med rådmannen eller andre i kommunen, bidro dette til at om-
stillingsarbeidet ble stående mer alene og ikke hadde noe drahjelp fra kommunens ordi-
nære utviklingsarbeid utover i omstillingsperioden. 

2.6 Oppsummering/konklusjon 
I utgangspunktet var hovedmålene for omstillingsprogrammet å oppnå positiv befolk-
ningsutvikling og etablere 20 arbeidsplasser gjennom arbeid med fire satsingsområder 
omdømme, fiskeri/havn, leverandørindustri og reiseliv/kulturnæring. I dette arbeidet er 
det brukt drøye 16 mill. kr i hovedsak i fra 2011-2014 da programmet hadde fast pro-
sjektleder og et omstillingsstyre, organisert som et prosjekt i kommunen. Først i perioden 
hadde kommunen et samarbeid med kommunens ordinære næringsutviklingsapparat. I 
slutten av omstillingsperioden, har det ikke vært fast ansatte i kommunens ordinære nær-
ingsutviklingsapparat. 

 



11 

3. VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE OG 
EFFEKTER 

I dette kapitlet vurderes resultater og effekter av omstillingsprogrammet.  

3.1 Innledning 
I dette kapitlet går vi først inn på hvordan nærings- og samfunnsutviklingen i Berlevåg 
har vært de siste årene. Deretter diskuteres utviklingen opp mot tiltak og mål innen de 
ulike satsingsområdene. Til slutt diskuteres effekter på kommunens utviklingsevne. 

3.2 Overordnet utvikling 
Folketallet i Berlevåg var økende etter den annen verdenskrig til omkring 1970, men har 
senere vært i sterk tilbakegang. Den svake utviklingen i kommunen fortsatte utover 
2000-tallet, og det ble gjennomført et omstillingsprogram i hovedsak i perioden 2011-
2014. I figuren nedenfor har vi oppsummert sentrale endringer i samfunnsutviklingen i 
Berlevåg de siste årene. 

 
Figur 3.1: Samfunnsutvikling i Berlevåg i omstillingsperioden (Kilde: SSB og egne 

beregninger). 

Figuren viser utviklingen fra årsskiftet 2010/2011 til årsskiftet 2014/2015, og den er i 
hovedsak basert på tabell V1 i vedlegg. Sysselsettingstall for 2014/2015 er stipulert ut 
fra forutsetninger om at antall ikke yrkesaktive og innpendling/utpendling er på samme 
nivå som året før. Vi viser for øvrig til utdypende tabeller om samfunns- og nærings-
utviklingen i Berlevåg i vedlegg. Figuren viser at sysselsettingen har økt med 35-40 per-
soner i perioden, med om lag samme utslag i antall personer i arbeidsfør alder. Folke-
tallet gikk opp fra 2010/11 til 2013/2014, men har gått kraftig ned det siste året. Som vi 
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viser i vedlegg, har imidlertid antallet yngre voksne og innvandrere fortsatt å øke gjen-
nom hele perioden, også i 2014 hvor det har vært en netto utflytting på over 40 norske 
statsborgere fra kommunen. Innvandrerne har imidlertid relativt få barn, slik at denne 
utviklingen drar folketallet ned i kommunen. 

I vedlegg viser vi også utviklingen i ulike bransjer i kommunen (tabell V5), og utvik-
lingen innen fiskerinæringen i kommunen (tabell V6). Blant annet vises en betydelig 
rasjonalisering innen den lokale fiskerinæringen: med færre mann i arbeid, har man klart 
å doble fangstene som landes i Berlevåg. Det har også vært flere nyetableringer innen 
fiskerinæringen, i hovedsak aksjeselskaper med grunnlag i investeringer og drift av nye 
båter. 

Innen nyetableringer gjør kommunen det godt i nasjonale undersøkelser som Nærings-
NM. Grunnlaget for dette er bl.a. 52 nyetableringer siden 2009 (Rekve 2014): 

• 13 interesseorganisasjoner/fritidsorganisasjoner eller kommunale foretak 
• 6 innen fiskeri 
• Berlevåg hotell som ble reorganisert som AS men som nå er uten drift 
• Bjøruns Mathus og Olsens Feskemat, lokal varehandel og næringsmiddel-

produksjon 
• Restaurant/kafe 
• 3 Snekkere/bygningsfirma 
• Frisering og hudpleie 
• Gull/sølv, kunstnere/underholdning og opplevelser 
• Fotograf, forlag, grafisk virksomhet og utgivelse blad/aviser 
• Møbel og sportsartikler (Nordlyspulken) 
• Flere rådgivningsfirma 

I Berlevåg er det ifølge foretaksregisteret (Bisnode 2015), om lag 240 foretak. 75 av 
disse er i kategorien fritidsorganisasjoner uten sysselsetting/lønn eller underavdelinger 
av andre foretak i kommunen. Det er derfor 165 forskjellige foretak som gir sysselsetting 
eller arbeidsplasser i kommunen våren 2015. Vi finner videre at 45 av disse har rappor-
tert regnskapsopplysninger i 2013, herav 7 av disse ikke har rapportert slike opplysninger 
for 2012.  

Tabell 3.1 viser sum regnskap for alle 45 selskaper med regnskapsopplysninger de siste 
årene. I disse bedriftene er det trolig mellom 250 og 300 arbeidsplasser eller stillinger, 
om vi legger til grunn rapporterte lønnskostnader og et anslag på mellom 400 og 500 
tusen kroner i lønnskostnad pr arbeidsplass. Med om lag 470 arbeidsplasser i kommunen, 
betyr det at vi mangler regnskap fra 120 foretak med til sammen mellom 170 og 220 
arbeidsplasser. Dette inkluderer lokale avdelinger av foretak som Norway Seafood (ca. 
30 ansatte), Avinor (ca. 12 ansatte), Lensmann (ca. 7 ansatte), Ambulanse, (ca. 6 an-
satte), Securitas (ca. 4 ansatte), NAV (2 ansatte). De øvrige foretakene vi mangler opp-
lysninger fra, har i gjennomsnitt om lag 1 arbeidsplass hver. 
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Tabell 3.1: Regnskapsutvikling og grunnlag for økt ansatte i næringslivet i Berlevåg 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå, omstillingsorganisasjonen og egne 
beregninger). 

 
Regnskapsopplysninger 2010-2014 

Våre anslag ansatte-
økning 

Omstillings-
program-

mets 
anslag 

ansatte-
økning 

Hovedbransje 
Omsetning 

2014 
Mill. kr 

Lønns- 
kostnader 
2014 mill. 

kr 

Omsetnings
-økning 

2010-2014 
Lønnsøkn. 
2010-2014 

Ansatte- 
økning 

Lønns-
kostnad 
pr ansatt 

tusen NOK 

Alle (N=45) 394,3 127,9 42 % 31 %  48    64,5 

Fiskeri 39,6 17,8 86 % 89 %  14  500 33,0 

Fiskeindustri 142,4 15,6 57 % 48 %  10  400 5,0 

Varehandel 44,4 7,2 86 % 67 %  6  400 6,0 

Annen industri 19,9 4,3 46 % 10 %  0  400 1,5 

Reiseliv 7,4 3,1 55 % 66 %  3  400 3,5 

Transport 13,7 5,4 62 % 59 %  4  400 10,0 

Kommune 111,5 70,2 11 % 16 %  10  500 0,0 

Rest 15,4 4,3 0 % 5 %  -0  400 5,5 

Tabellen viser regnskapsopplysninger fordelt på bransjer. Våre anslag på ansatteøkning 
betyr et anslag på hva økningen i lønnskostnader kan gi av lokal sysselsetting forutsatt 
400-500 000 kr pr i lønnskostnad pr arbeidsplass. 

Omstillingsprogrammets anslag på økning i 64,5 ansatte fordelt på bransjer, er hentet fra 
de vurderinger omstillingsorganisasjonen gjorde av sysselsettingsøkning i omstillings-
perioden (Rekve 2015). I disse anslagene har de trukket fra for nedgang i to arbeids-
plasser for Berlevåg Hotell og 3 arbeidsplasser innen en bedrift i bygg/anleggssektoren. 
I samme periode var det en økning på 39 arbeidsplasser i offisiell statistikk for arbeids-
plasser for personer bosatt i Norge. I denne statistikken er hver person fordelt på arbeids-
sted hvor man har sin hovedinntekt. Når det gjelder utenlandske statsborgere og inn-
vandrere er det i hovedsak fiskeindustrien de jobber i. Her har det vært en økning på fem 
ansatte, slik at dette med utenlandske arbeidere neppe er en betydelig feilkilde i offisiell 
sysselsettingsstatistikk.  

Innen fiskeribedriftene har omsetningen økt 86 %, ifølge tabell 3.1. Dette samsvarer med 
fangststatistikken og tabell V6 i vedlegg.  

Innen fiskeindustri vises omsetningsøkning og lønnsøkning som gir grunnlag for om lag 
10 flere ansatte med 400 000 i lønnskostnad. Sysselsettingsstatistikken viser imidlertid 
en økning fra mellom 33-47 ansatte i perioden 2008-2010, til 74 ansatte i 2013. I denne 
statistikken er også Norway Seafoods avdeling medregnet, med om lag 30 ansatte i 
2014/2015. Slik vi diskuterer i vedlegg, er ansatteøkningen i Norway Seafoods avdeling 
trolig rundt 8. En stor andel av økningen i sysselsettingen kan trolig tilskrives statistikk-
produksjonen og ikke lokal aktivitet. I sysselsettingsstatistikken må man være norsk 
statsborger for å regnes med. Det betyr at når flere innvandrere melder flytting til Norge 
og søker norsk statsborgerskap, slik som oppgitt i intervjuene, øker sysselsettingen i sta-
tistikken.  



14 

Innen varehandel er tallene preget av etablering av en større aktør, en dagligvarebutikk 
med 4 ansatte, samt et par mindre foretak, og at det i en periode har vært mange til-
reisende i forbindelse med utbygging av vindmøllepark, havn og skole. Bare fra vind-
kraftutbyggingen antydes det at 100-150 mennesker oppholder seg i kommunen i perio-
der under utbyggingen. Et større lokalt tilbud kan videre ha ført til mindre handels-
lekkasje, slik at sysselsettingen i etablerte foretak har kunnet fortsette som før. 

3.3 Omdømme 
Innsatsområdet omdømme skulle påvirke folks inntrykk av og ønske om å flytte til 
og/eller besøke Berlevåg. Det kom raskt i gang tiltak innen innsatsområdet, ifølge de 
årlige programstatusvurderingene, og lokalt, regionalt og nasjonalt er det klare opp-
fatninger om at omdømmet til Berlevåg er jobbet godt med de senere årene. Vi viser her 
til rapportering i Rekve (2014) og f.eks. oppslag i Dagens Næringsliv i 2015.  

Lokalt er det jobbet med mange ulike tema, yrkesmesser, ungdomssatsing, filmproduk-
sjon, festivaler, kiting/surfing-arrangement og ulike måter å kommunisere med lokal-
befolkning og andre på. 

Hvorvidt dette bidrar til vekst i kommunen, er vanskelig å måle. Omdømme- og tilflyt-
tingsarbeid kan være viktig for såkalt bosteds-, arbeidsplass- og næringsattraktivitet, når 
folk vurderer bosted, når folk vurderer ulike jobber og når bedriftseiere vurderer loka-
lisering og ulike satsinger. Omdømme er imidlertid bare en av mange faktorer som kan 
påvirke regional utvikling, og det er sjelden slik at omdømmebygging har klar effekt på 
den regionale utviklingen om det ikke er konkrete problemer eller muligheter (Sand et 
al. 2015).  

I Berlevåg ble potensiale ved omdømme, knyttet til at man har fiskeindustri og et 
næringsliv med behov for arbeidskraft, samt at man har en natur som burde være attrak-
tiv for tilflyttere og besøkende. Reiselivet har hatt en positiv utvikling og kan ha fått 
positive bidrag fra omdømmesatsingen. Når det gjelder virkninger innen tilflytting av 
arbeidskraft, er det vanskelig å påvise positiv utvikling. Den dominerende andel av til-
flyttere i perioden, er innvandrere, og da trolig innvandrere som arbeider i fiske-
industrien. Kjennetegn ved disse er relativt ung av alder men har ikke barn i Berlevåg. 
Dette kan bety at de er lite integrert i lokalsamfunnet.  

Når det gjelder yngre norske statsborgere, har dette fortsatt å gå ned i kommunen til tross 
for et bedre omdømme og en positiv utvikling i næringslivet.  

3.4 Fiskeri og havn 
I sluttrapporten nevnes utfordringer rundt havneutvikling og infrastruktur for fiskeflåten 
som svært viktig. I hovedsak har det vært kommunens Plan- og næringsavdeling som 
har fulgt havneutviklingen gjennom havnestyret, men omstillingsprogrammet har bidratt 
med gjennomføring av møter med folk og næringsliv, studietur og vært en bidragsyter 
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rundt strategiene for havna. Resultatet er at Kystverket nå har begynt en større invester-
ing i mudring (økt dybde) og bygging av ny molo. Dette vil gi fartøy bedre muligheter 
for å komme til kai, og slik sett bedre forholdene for lokal fiskeflåte og andre fartøy som 
kan levere fangster i Berlevåg. Av andre tiltak innenfor havn, har omstillingsprogrammet 
bidratt til utvikling og nybygg av Slipen og Hydraulikk Finnmark, og gjennom dette 
bidratt til økt servicenivå i havna.  

Av tiltak rettet mot konkrete fiskere, har omstillingsprogrammet bidratt til oppgrader-
inger av utstyr på fire fartøy. Omstillingsprogrammet har også finansiert forstudier og/ 
prosjekter hos alle de største fiskemottakene (Norway Seafood, Berlefisk, Polar Sea-
food). Arbeidet kan sies å ha bidratt til økt aktivitet ved spesielt Polar Seafood, den 
eneste lokale aktøren som videreforedler fisk i stor skala. I tillegg har man gjennomført 
sikkerhetskurs for fiskere bl.a. Ved siden av dette har omstillingsprogrammet vært 
involvert i behandlingen av finansiering av 11 fiskebåter og nybygg for Polar Seafood 
og to fiskerivirksomheter gjennom egenkapitalfondet i perioden 2011-2014. 

Hovedinnsatsen har vært rettet mot lokale fiskere. Dette har medført at gjennomsnitts-
alder på fiskere og fartøy er redusert samtidig som fartøyene er mer egnet for alternativ 
fangst. Det framkommer videre at investeringene i nye båter og utstyr har effektivisert 
fiskeflåten i betydningen kapasitet til større fangster med bruk av færre folk.  

Når det gjelder fiskeindustrien er utviklingen her hemmet av at det er eksterne eiere 
(Frankrike, Danmark, Oslo) som synes meget vanskelig å få engasjert til lokale tiltak ut 
over hva som kreves for egen drift. Likevel er det gjennomført prosjekter hos alle de 
store fiskeindustribedriftene. Når det gjelder økning i ansatte og arbeidsplasser, viser 
regnskapene at det minimum er lagt grunnlag for 10 flere heltidsansatte i kommunen. 

Innen organisering av fiskerinæringen rapporteres det ikke å ha nådd delmålene (Rekve 
2014). For øvrig ser det ut til at man har oppnådd viktige delmål og bidratt til sikring 
eller etablering av mange arbeidsplasser. Omstillingsprogrammets interne vurdering er 
en vekst på 33 nye arbeidsplasser i fiskeri og 5 nye arbeidsplasser i fiskeindustrien i løpet 
av omstillingsperioden. Innen fiskeri har det samlede antallet arbeidsplasser i næringen 
gått ned i perioden. Dette tyder på at mange av de gamle arbeidsplassene er omorganisert 
i nye selskaper og delvis med nye og bedre utstyrte båter enn før. Det har imidlertid også 
kommet til flere yngre fiskere. Innen fiskeindustrien er det imidlertid en åpenbar vekst. 
Totalt sett ser det derfor ut til at man har klart å etablere flere nye arbeidsplasser enn det 
fastsatte målet på 10 arbeidsplasser. I tillegg har man bidratt til å sikre et betydelig antall 
arbeidsplasser. 

3.5 Leverandørindustri 
I omstillingsprogrammet ble det brukt ressurser på studiereiser for å gi næringslivet for-
ståelse og kunnskap om videre utviklingsmuligheter. Tema på disse reisene var bl.a. rei-
seliv, vindkraft og havneutbygging. Dette bidro bl.a. til bedre oppdragsmuligheter for 
lokal bygg/anleggsnæring i forbindelse med vindkraftutbyggingen.  
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Det er brukt midler på SMB utvikling, for å få frem utviklingsprosjekter i bedrifter, og 
en rekke kompetansehevende tiltak som gründerkurs, prosjektledelse, salg/markeds-
føring og tilskudd. 

Det er bidratt med tilskudd til en lokal fiskematbutikk, en lokal dagligvarebutikk, Finn-
mark Hydraulikk, Slipen, BOP Industrier, Berlevåg Bygg og lokal taxinæring. Videre er 
det arbeidet med den lokale næringsorganiseringen og mulige etableringer som heli-
kopterbase. Hydraulikk Finnmark, Slipen, bygg/anleggsnæringen og den lokale handels-
næringen har utviklet seg positivt i løpet av omstillingsperioden, og kan sies å fått 
drahjelp fra omstillingsprogrammet.  

Innen områder som det å etablere virksomheter innen elektriker og rørlegger, har man 
ikke lyktes foreløpig. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid som kan kreve at lokal ung-
dom tar utdanning og kommer tilbake. Til en viss grad har det vært et oppsving blant 
lokale bygningsfirma, påvirket av at det har vært gjennomført betydelige investeringer i 
vindkraft, havn og skole de senere årene. 

Omstillingsprogrammet har oppnådd hovedmålet med klar margin, nemlig minst fem 
nye arbeidsplasser innen satsingsområdet. Omstillingsprogrammets interne vurdering er 
om lag 20 nye arbeidsplasser innen leverandørindustri inkludert varehandel, transport og 
bygg/anlegg. Offisielle regnskapstall viser her grunnlag for minst 10 nye heltidsansatte 
i perioden, tall som er mer på linje med sysselsettingsstatistikken i samme periode (se 
vedlegg). Det kan legges til at en del av disse arbeidsplassene kan være midlertidige pga. 
at de er basert på den økte lokale etterspørselen fra de store utbyggingene i kommunen 
(vindkraft, skole og havn). Økt tilbud lokalt vil imidlertid også gi mindre handelslekkasje 
og bedre lokal konkurranseevne på mer lang sikt. 

3.6 Reiseliv og kulturnæring 
Innenfor reiseliv og kulturnæring er det det gjennomført tiltak mot de fleste delmålene. 
Gjennom samarbeid med reiselivsprosjektet Motvind og Berlevåg reiselivsforum, er det 
arbeidet med strategier og tiltak for å utvikle reiselivsvirksomhetene. Kongsfjord Gjes-
tehus har fått ulike typer bidrag gjennom omstillingsperioden.  

Innen kulturnæringsfeltet, er det jobbet bl.a. med ungdomsprosjekter, nyetableringer, 
nettverkssamarbeid og felles markedsføring. Av konkrete prosjekt er det støttet muse-
umsaktivitet, kunstnerbrakka Kvitbrakka (et sted for kunstnervirksomhet med over-
natting), utvikling av internasjonale arrangement innen ekstremsport som Kiting og sur-
fing, fugletitterarena, lokale aktører i underholdningsbransjen, fotovirksomhet, film-
produksjon og virksomheter som Arctic Glasstudio.  

Det har bidratt til sikring og utvikling av arbeidsplasser ved Kongsfjord Gjestehus og 
etablering av en rekke virksomheter med muligheter for å gi faste arbeidsplasser etter 
hvert. Omstillingsprogrammets interne vurdering er her imidlertid ikke flere enn omlag 
3 nye arbeidsplasser i løpet av omstillingsperioden. Offisielle regnskap for bedriftene 
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understøtter et slikt anslag. Dette betyr at man trolig ikke har oppnådd målet om 5 nye 
arbeidsplasser innenfor dette satsingsområdet.  

3.7 Utviklingsevnen i kommunen 
I denne delen kommer vi inn på kommunens rolle og eierskap, næringslivets deltakelse 
og om næringslivet har blitt mer robust og samspillet mellom kommune og næringsliv. 

Telemarksforsknings NM i næringsliv viser klar bedring i kommunens utvikling de 
senere årene, se www.nho/kommunekaringer og Vareide (2014). I denne kåringen vekt-
legges nyetableringer og utviklingen i bedrifter som rapporterer regnskap til Brønnøy-
sundregisteret. Innen dette området har det vært store bevegelser de senere år i Berlevåg, 
påvirket av bl.a. store utbygginger innen havn, skole og vindkraft men også omorgani-
seringer. Innen fiskeri har det f.eks. skjedd betydelig omorganisering og nyetableringer 
av aksjeselskap uten å oppnådd flere sysselsatte i næringen samlet sett. I en liten kom-
mune som Berlevåg, vil slike endringer slå sterkt ut i regnskapstall og andelen lønn-
somme bedrifter i næringslivet. Resultater i NM i næringsliv, må derfor tolkes med var-
somhet for Berlevåg. Etter vår mening er det her bedre å basere seg på sysselsettings-
statistikk, statistikk for nyetableringer og en nærmere vurdering av næringslivet. Øk-
ningen i nyetableringer er imidlertid klar og sysselsettingsstatistikken viser en økning 
som er større enn hva man kunne forvente ut fra næringsstrukturen. Dette tyder på at 
kommunen har fått en bedre utvikling enn andre kommuner, de siste årene.  

Dagens næringsliv består av fiskebruk som er eid av eksterne aktører, et lokalt næringsliv 
primært bestående av virksomheter med fra 0 til 4 ansatte. Utover dette er det i stor grad 
offentlig virksomhet. Vi ser imidlertid en utvikling som er bedre enn hva man kunne 
forvente ut fra bransjestrukturen. 

Omstillingsprogrammet i Berlevåg har på den ene siden vært en bred satsing som har 
bidratt til optimisme og satsing i kommunen. På den andre siden har man slitt med for-
ankring i kommuneorganisasjonen, både administrativt og politisk. Mobilisering og for-
ankring av omstillingsprogrammet i kommuneorganisasjonen og tillitsfull samhandling 
mellom omstillingsorganisasjonen og kommunens virksomhet kan være krevende. På 
dette området var det utfordringer gjennom hele omstillingsperioden. Når det gjelder 
forankring i næringslivet, var det vanskelig å mobilisere og engasjere store deler av det 
eksisterende næringslivet tidlig i omstillingsprogrammet. Dette bedret seg undervegs 
gjennom omstillingsperioden, se også kapittel 4.  

Omstillingsprogrammet har vært i kontakt med og bidratt med råd og støtte til en rekke 
bedrifter og personer gjennom omstillingsperioden, slik det framgår av deres sluttrapport 
(Rekve 2014). For de involverte aktørene, må vi anta dette har bidratt til en bedre utvik-
lingsevne. Omstillingsorganisasjonen har også lyktes i å bidra til en bedre infrastruktur 
for basisnæringene, generell kompetanseheving og flere samarbeidsfora og nettverk i 
kommunen.  

http://www.nho/kommunekaringer
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Innenfor kompetanseheving er det gjennomført tiltak som studiereiser, PLP-metoden, 
gründerkurs, styrekompetanse for Kraftforum, e-læringskurs og workshop for kultur-
næringssamarbeid. Innen samarbeid, er det bl.a. jobbet med næringsorganisasjonen 
Kraftforum, kulturorganisasjonen Sangkraft, Berlevåg reiselivsforum og Motvind, 
lag/foreninger samt en rekke andre samarbeidsorganer og nettverk. Organisasjonen har 
også bidratt til boligsatsing og utnyttelse av havna. Når det gjelder samarbeid utenfor 
kommunen, viser gjennomgangen begrensede resultater. Blant annet er samarbeidet med 
Linken Næringshage i nabokommunen Båtsfjord, avsluttet. 

Omstillingsprogrammet har bl.a. styrket fiskerinæringen, flere aktører innen fiske-
industrien og bidratt til flere småbedrifter og vekst i reiselivet og kulturnæringene. I til-
legg har omstillingsprogrammet hatt et særlig godt samarbeid med sentrale nærings-
organisasjoner i kommunen, bl.a. gjennom deres deltakelse i styring av omstillings-
arbeidet og en rekke samarbeidsprosjekter, slik at deres kompetanse og utviklingsevne 
har blitt styrket. Dette er tegn på at omstillingsprogrammet har bidratt til et mer robust 
næringsliv, og en bedre utviklingsevne i næringslivet. 

3.8 Vurdering og konklusjon 
Omstillingsprogrammet i Berlevåg har trolig oppnådd sine hovedmål om bedre om-
dømme og å bidra til å realisere minst 20 nye arbeidsplasser i kommunen. De fleste av 
disse arbeidsplassene er innen basisnæringene og lokale næringer, mens man ikke har 
nådd målsettingene innen reiseliv og kulturnæring. Flere av aktørene som har fått støtte 
og bidrag fra omstillingsprogrammet, sier de ville gjennomført prosjektene uten slik 
støtte, kanskje med noe annen framdrift. Dette kan begrense realeffekten av programmet 
noe. Omfanget av støtte og bidrag har imidlertid være betydelig, slik at det totalt sett er 
rimelig å anslå at omstillingsprogrammet har hatt betydelige effekter i kommunen. 

Størrelsen på effektene av omstillingsprogrammet er vanskelig å anslå bl.a. fordi det i 
omstillingsperioden har blitt gjennomført en betydelig utbyggingsaktivitet i form av ny 
skole, vindmøllepark og havneutbygging i kommunen, som ikke kan sies å være en ef-
fekt av omstillingsarbeidet. Dette har gitt økt omsetning og verdiskaping i reiseliv, 
varehandel og lokal bygg/anleggsnæring, effekter som ikke nødvendigvis er varige. 

Innen basisnæringene finner vi kanskje de klareste resultatene med potensiale til lang-
siktige effekter i kommunen. Fiskerinæringen er rasjonalisert og fangstmengdene som 
landes i kommunen er doblet. Det er vedtatt videre havneinvesteringer som styrker 
fiskerinæringen ytterligere. Alle fiskemottakene er styrket og har økt sysselsetting og 
verdiskaping. Dette tyder på at omstillingsprogrammet har bidratt til å sikre en betydelig 
basisnæring videre i kommunen. 

Innen reiseliv og kulturnæringer har omstillingsprogrammet ikke nådd målene om 
arbeidsplasser, men det har kommet i gang satsinger som kan gi langsiktige effekter om 
dette blir fulgt opp i det videre næringsutviklingsarbeidet. 
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4. OMSTILLING OG VEIEN VIDERE 
I dette kapitlet beskrives erfaringene med omstillingsarbeid og veien mot videre 
næringsutviklingsarbeid i kommunen. 

4.1 Erfaringer med omstilling 
Omstillingsarbeidet i Berlevåg har vært organisert som en prosjektorganisasjon ledet av 
et prosjektstyre – omstillingsstyret.  

Som redegjort for i kapittel 2.3 om omstillingsorganisasjonen og organiseringen av 
arbeidet har Berlevåg kommune vært programeier og den som skulle utnevne styret for 
omstillingsorganisasjonen. Omstillingsstyret har bestått av tre politikere og tre nærings-
drivende med personlige varamedlemmer. Innovasjon Norge, Finnmark fylkeskommune 
og Berlevåg kommune/rådmann har vært observatører i styret. Administrasjonen har 
bestått av en prosjektleder (PL). 

Det har vært flere omskiftinger i Utviklingsstyret. Styreleder ved oppstart var Janne 
Andreassen, ordfører i Berlevåg. Etter kommunestyrevalget i 2011 ble Karsten 
Schanche, som da ble valgt til ordfører for Høyre, innsatt som styreleder. I en lengre 
periode i 2012 var imidlertid styrelederposisjon i omstillingsstyret ubesatt. Alvorlighets-
graden i situasjonen i 2012 uten styreleder, omtalt som programansvarlig (PA), gjen-
speiles i følgende sitat fra programstatusvurderingen fra 2012: 

«Uten en aktiv styreleder kan den strategiske del av utviklingen fort stoppe opp 
(…) PA har det totale programansvaret: PA kan initiere, endre retning og/eller 
stoppe prosjekter der målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg, PA er 
økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at avgjørelser tas, PA har det overordnet 
ansvar for framdrift og resultat/PA er PLs overordnede.: Dersom det er vanskelig 
å finne en slik person lokalt, kan dette gjøres ved å utnevne en ekstern ressurs slik 
f.eks. Gamvik kommune har gjort. Styreleder må utnevnes snarest råd!»  

Janne Andreassen ble på nytt utnevnt til styreleder i 2013, da valgt inn for næringslivet, 
og satt ut resten av omstillingsperioden. 

Etter at ny prosjektleder (PL) kom på plass i 2011 skjedde det en hel del med trykket i 
omstillingsarbeidet. PL ble av flere informanter omtalt som et rivjern, og en person full 
av ideer og engasjement, men vedkommende ble vel mye slukt av kommunale saks-
behandlingsoppgaver i en periode. I arbeidet med samfunns- og næringsutvikling i 
perioden hadde nemlig flere av informantene en oppfatning av at kommuneorgani-
sasjonen hadde vært en «bøyg av verste sort» og at den ikke hadde vært spesielt inter-
essert i prosjektet/programmet, Dette ble blant annet satt i sammenheng med at man inn-
ledningsvis i perioden hadde et politisk skifte, og etter hvert indre turbulens, store 
samarbeidsproblemer og friksjon som følge av manglende personkjemi og dårlig kom-
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munikasjon mellom enkeltpersoner, og påfølgende turnover i kommuneadministra-
sjonen. Eksempelvis sluttet både Plan og utviklingssjef, Driftssjef og Rådmann i løpet 
av 2013.  

Flere av informantene gjorde også et poeng ut av at manglende oppmøte på styremøter 
hadde vært en utfordring over flere år: I tillegg til naturlige årsaker som sykdom, kan 
dette også kanskje til dels være et symptom på samarbeidsklimaet i Berlevåg kommune 
i en periode? I tillegg er det på det rene at flere av observatørene i styret heller ikke har 
møtt på styremøtene. Det har også vært manglende vararepresentanter. I programstatus-
vurderingen for 2012 beskrives situasjonen på følgende vis: 

«Det er tre observatører til styret: kommuneadministrasjon, fylkeskommunen og 
Innovasjon Norge. Det har i 2012 vært 8 styremøter og et styreseminar, men 
ingen av observatørene har vært til stede på de fleste møtene. Dette bør endres 
for fremtiden. Kommunens observatør i styret bør være rådmann som iht. kom-
muneloven har øverste økonomiske ansvar. Dermed kan utviklingsleder konsen-
trere seg om saksbehandling og samordning med omstillingsavdelingen. Dette 
samarbeidet mellom omstillingsleder og utviklingsleder er meget godt i dag» 

Og som en informant uttalte: «det var mye støy en periode som ikke har drevet utvik-
lingsarbeidet fremover, mye frustrasjon i organisasjonen». Dette endret seg til det bedre 
etter hvert. Dette kan settes i samband med at ikke alt har funnet sin form. I tillegg ble 
rollen som Innovasjon Norge og eksterne rådgivere har spilt underveis også trukket frem 
som viktig av en rekke informanter med tanke på læring om å organisere og gjennomføre 
denne typen utviklingsarbeid. I Programstatusvurdering for 2013 (datert 19.1.2014) blir 
det også konstatert at omstillingsorganisasjonen har «gått seg til» og oppfattes som ef-
fektiv med god profil: «Bruk at styrets kompetanse i blant annet utvikling av presentert 
dokumentasjons-grunnlag har vært meget vellykket».  

En effekt av omstillingsarbeidet er følgelig læring om arbeidsform, for eksempel i form 
av PLP-prosessen, og at man sammen lærer seg å arbeide med målsettinger og metoder 
for å nå målet: «Vi kan ikke ha all kompetanse her, men omstillingsprogrammet har 
sørget for å dra hit kompetanse som vi trenger, det har vært avgjørende viktig». 

Det er likevel en gjennomgående gjengs oppfatning at omstillingsorganisasjonen har slitt 
med å få til god kommunikasjon med den kommunale administrasjonen og kommune-
styret. Dette ble blant annet satt i sammenheng med at kommunestyret har vært for lite 
involvert i saksbehandling og oppfølging underveis, og manglende kunnskap om det som 
har skjedd, som igjen kan relateres til manglende kjennskap til regler etc. som omstil-
lingsorganisasjonen må forholde seg til. I etterpåklokskapens lys mente en av infor-
manten at man kunne hindret eller redusert denne kommunikasjonsbristen ved at OP-
styret kunne «oppdratt politikerne» gjennom bedre og mer jevnlig informasjon til kom-
munestyret.  
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4.2 Prosjekter 
I løpet av omstillingsperioden fra 2011, når arbeidet virkelig kom i gang, og ut 2014, har 
det blitt gjennomført en rekke tiltak, forstudier og forprosjekt i alle innsatsområdene. 
Som påpekt i intervjuene og anført i programstatusvurderingene for perioden har det 
vært spesielt god driv på innsatsområdene reiseliv/kulturbasert næring og omdømme.  

Og som en av informantene fortalte; «det fikk en litt spesiell form», man bestemte seg 
for å ikke «spenne pengene avgårde på store prosjekt som fort blir luftslott». Det ble 
igangsatt en rekke små forprosjekter og tiltak rundt kultur, sang og musikk, det ble prio-
ritert å «ta de små skritt og hjelpe de små i gang». Prosjektet ble som andre informanter 
fortalte etter hvert preget av PLs hjertebarn som handlet om kultur(næring), ungdom, 
reiseliv og arbeidet med omdømme.  

Kvitbrakka, som per nå er rød, er å betrakte som en småskala kulturarena som er etablert 
i perioden. Her er det planer for utvidelse, og det Vadsøbasert arkitektfirmaet Biotope 
har bidratt til skisser om et Atelier på skinner i så henseende. Dette har vært et forprosjekt 
gjennom Norsk Kulturråd, der man i tillegg har benyttet midler fra omstillings-
programmet og diverse andre kilder. Men som det ble understreket fra en informant: 
«Kulturnæring i Berlevåg er dugnadsånden det». 

Innen reiseliv har for eksempel Kongsfjord gjestehus, som nå er i drift på tiende året og 
et internasjonalt nedslagsfelt, fått støtte til flere prosjekter fra omstillingsprogrammet. 
Det er verd å påpeke at en rekke av virksomhetene vi var i kontakt med fortalte om 
betydningen av at de også har blitt støttet av virkemidler fra Innovasjon Norge. De sent-
rale reiselivsaktørene ble i utgangspunktet omtalt som veldig driftige og dyktige. Reise-
livsforumet, som ble startet som et Motvindprosjekt (jf. Rian 2012), har bidratt til sam-
arbeid, her inngår også bedrifter fra nabokommunene (jf. også Ellingsen 2013). Lederen 
av Kongsfjord gjestehus blir nevnt som en av de sentrale lederne og driverne. Her har 
man vært flinke til å søke midler og skape aktivitet og konsept rundt et komplett reise-
livsprodukt gjennom samspill med tilbydere av guiding, hundekjøring, trugeturer etc. 
Som det ble slått fast: «har man spredt ildsjelene ut i de ulike næringene så får man 
aktivitet». Eller som det også står i Programstatusvurdering for 2013, datert 19.1.2014:  

«Det har vært totalt 17 løpende og avsluttede prosjekt i 2013. 15 av disse har vært for-
studier. Den totale prosjektbevilgning var ca. 1,1 mill. mens ca. 1,4 mill. var bevilget til 
gjennomføring av tiltak. Tiltak i denne sammenheng er «hendelser eller aktiviteter som 
er med på å bygge opp Berlevågsamfunnet til et mer robust og attraktivt sted å bo og 
jobbe, forskjellen mellom tiltak og prosjekt vil hovedsakelig gå på om det er tenkt å 
kunne bruke PLP-verktøyet i aktiviteten». Dette har medført at hele innsatsområde Om-
dømme består av tiltak, totalt ca. 0,56 mill. Det er bare innsatsområde Reiseliv og kul-
turnæring som har forprosjekt, ellers er det kun forstudier. (…) det (er) meget god driv 
og retning i dette innsatsområdet samt Omdømme, mens utviklingen innen fiskeri og 
havn og leverandør-industri er mindre (…) styret (må) drøfte mer konkrete mål og pro-
sjekter innen disse to områdene». 

Behovet for å i større grad prioritere det som ble omtalt som «gammeldagse prosjekter 
og hjørnesteinsfokus», for Berlevågs del vil dette handle om fiske og mottakssiden, har 
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vært gjennomgangstema i hele omstillingsperioden. Dette har imidlertid vært et av de 
fire hovedinnsatsområdene for omstillingsprogrammet i Berlevåg, og ble omtalt som 
områder som for tiden går veldig bra. Vi ser at Fiskesiden har fått innvilget søknader til 
forprosjekt på to båter, resten av midlene til fiskere har gått via egenkapitalfondet. Om-
stillingsstyret disponerte egenkapitalfondet til kommunen i perioden og delfinansierte på 
denne måten investeringene (50%) som en del «yngre» fiskere har gjort for å oppgradere 
båtene, for eksempel omlegging fra å kun fiske med line til også å kunne benytte 
snurve/tromle, som innebærer en betydelig rasjonalisering av arbeidet på mindre båter. 
Dette ble også understreket av fiskere som evaluator intervjuet. Egenkapitalfondet til 
kommunen har for øvrig bidratt til havnestøtte, støtte til fiskebruk, Hydraulikken; som 
visstnok hadde nytte av studietur, handelsnæring mm. Vi ser at prosjekt og aktiviteter 
innen - eller relatert til - innsatsområder i programmet har blitt realisert som et resultat 
av koblinger mellom ulike finansieringskilder.  

I 2012 var det også et prosjekt innen innsatsområdet fiskeri og havn der omstillings-
midler ble benyttet til fysisk investering på kommunalt kaianlegg med 540 000,-. Dette 
ble av Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge vurdert som en kommunal opp-
gave som skal løses ved kommunale midler og ikke omstillingsmidler. Utviklingsstyret 
fikk følgelig en påpakning fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen. I kommunale regi 
arbeides det per 2015 med et 100-millioners prosjekt for utbedring av havneanlegget 
sammen med Kystverket. Havneutbygging handler om infrastruktur som kan trekke inn 
flere fiskere og større fartøyer fra fiskefeltene rett utenfor Berlevåg. 

Intervjuene og dokumentgjennomgangen viser uansett at det har vært krevende å enga-
sjere og mobilisere deler av det eksisterende næringslivet, for eksempel innen fis-
keri/havn og leverandør/service, til utviklingsarbeid. Næringsforeningen består stort sett 
av etablerte bedrifter av litt størrelse, men også en del små, her sliter man også med å få 
de som betaler medlemskap og de som er utenom kjernen til å være aktivt involvert i 
foreningen. De bidrar ikke stort med hva det skal satses på. Flere av informantene ville 
likevel gjøre et poeng ut av at næringsforeningen Kraftforum nå fungerer bedre enn noen 
gang, og så det som et resultat av involveringen i utviklingsstyret, samt prosjekt, studie-
turer og seminar man har gjennomført i fellesskap.  

4.3 Fra omstillingsorganisasjon til utviklings-
organisasjon etter omstillingsperioden 

«… det haster med å få iverksatt et prosjekt for vurdering av hvordan arbeidet 
skal videreføres» (Programstatusvurdering 2013, datert 19.1.2014) 

Siden tidligere næringssjef fratrådte sin stilling i 2013 har det vært mangel på kontinuitet 
og fast ledelse av kommunens ordinære næringsutviklingsarbeid. Kommunestyret ved-
tok sommeren 2014 et opplegg for videre næringsutviklingsarbeid i kommunen. Etter 
OP-perioden er det bestemt at næringsarbeidet i Berlevåg skal gjennomføres i henhold 
til handlingsplanen for årene 2015-2016, vedtatt i Næringsutvalget, og med basis i Stra-
tegisk Næringsplan, vedtatt i kommunestyremøte den 18. juni 2014. Næringsutvalget er 
sammensatt av representanter fra politikk og næringsliv og skal behandle saker i 4 årlige 
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møter. Lederen for næringsutvalget er også leder av en sentral virksomhet innen leve-
randørindustrien i Berlevåg og leder for Kraftforum. 

Den nye strategiske næringsplanen ble lokalt møtt med kritikk om manglende forankring 
i arbeid gjennomført i omstillingsperioden. I handlingsplanen ser vi imidlertid at det det 
er en rekke forslag til videreføring av aktiviteter og prosjekter som omstillingsorganisa-
sjonen tidligere har hatt ansvar for. 

I handlingsplanen for næringsutvalgets arbeid blir det for øvrig påpekt at nærings-
utvalget må engasjere seg sammen med kommune og lag/foreninger i stedsutviklings-
arbeid, her forstått som utvikling av stedskvaliteter og stimulering av entusiasme, samt 
omdømmebygging. Berlevåg kommune ønsker også å undersøke mulighetene for å sam-
arbeide om et felles plankontor i Øst-Finnmark. Dette må også relateres til tapet av mye 
av kommunens planfaglig kompetanse i 2013. 

Ambisjonen er å få på plass en kommunal saksbehandlerressurs med ansvar for frem-
drift/resultater, saksbehandling og veiledning ovenfor søkere, altså en tradisjonell kom-
munal førstelinjetjeneste for næringsutviklingsarbeid og bedriftsutvikling. Stillings-
utlysningen med søknadsfrist 2.mars 2015 lød som følger: «Berlevåg kommune har ledig 
100 % stilling som nærings- og utviklingssjef som vil inngå i rådmannens stab. Vi søker 
en faglig dyktig og engasjert medarbeider som kan være en pådriver for fortsatt positiv 
utvikling av kommunen. Stillingen krever evne til å samle og spille på lag med eksis-
terende næringsliv, samt mot og vilje til å skaffe kontakter/investorer som vil satse i 
kommunen». 

Stillingens ansvarsområde omfatter bl.a.: Utredningsarbeid og saksbehandling for 
Næringsutvalget. Utredningsarbeid og saksbehandling for rådmannen. Å være en støtte 
og pådriver for næringsutvikling i kommunen. Resultatoppfølging og rapportering. 
Utviklingsarbeid, samt Omdømmebygging. 

Dette er viktige arbeidsområder, men uten faste ansatte i næringsutviklingsarbeidet i hele 
første halvår av 2015 kan vi tenke oss at mange av de igangsatte prosjektene som har 
behov for oppfølging blir satt på vent. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for de lang-
siktige effektene av omstillingsarbeidet (jf. Sand et al. 2010). 

Kystverket startet renovering/utvikling av Berlevåg havn for ca. 100 millioner høsten 
2014 og arbeidet vil pågå ut 2015. Med søknadsfrist 31. januar 2015 søker også kom-
munen etter Havnesjef / daglig leder for Berlevåg havn KF. Dette er en nyopprettet stil-
ling og vil være en naturlig samarbeidspart for den nye nærings- og utviklingssjefen. 
Berlevåg havn KF er et kommunalt foretak og en del av Berlevåg kommune. Berlevåg 
havn KF ledes av havnestyret og kommunestyret som øverste organ. Med utgangspunkt 
i Kystverkets arbeid har Berlevåg kommune planer om videreutvikling/utbygging av 
indre havn. 
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4.4 Vurdering og konklusjon 
I omstillingsperioden 2011-2014 har kommuneorganisasjonen i Berlevåg vært preget av 
indre turbulens. Den planfaglige kompetansen og næringsutviklingsressursen i kommu-
nen har gått tapt og ennå ikke blitt erstattet. Etter endt omstillingsperiode er det iverksatt 
en rekrutteringsprosess, og det er opprettet et næringsutvalg. Det er vist til at styreleder-
posisjon for omstillingsorganisasjonen sto ubesatt i en periode og det har til tider vært 
manglende/dårlig oppmøte på styremøter. Vi har også identifisert strukturelle og orga-
nisatoriske utfordringer, for eksempel manglende kontakt, tillit, læring og kunnskaps-
deling mellom omstilling- og kommuneorganisasjonen.  
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5. OPPSUMMERING OG LÆRDOM  
I dette kapitlet beskrives og diskuteres sentrale resultater fra omstillingsprogrammet 
med fokus på læring og videre arbeid med omstilling og nyskaping i norske kommuner. 

5.1 Innledning 
Berlevåg er en kommune med litt over 1000 innbyggere og om lag 450 arbeidsplasser. I 
det første tiåret etter millenniumskiftet opplevde Berlevåg en befolkningsnedgang på ca. 
20 %, og fikk tilbud om omstillingsmidler. Omstillingsprogrammet i Berlevåg begynte 
i 2009 og ble avsluttet ved årsskiftet 2014/2015. Programmet har hatt fire innsats-
områder: fiskeri/havn, leverandørindustri, reiseliv/kulturnæring og omdømme. I det føl-
gende oppsummerer og diskuterer vi funn og lærdom fra denne sluttevaluerings-
rapporten av omstillingsprogrammet.  

5.2 Organisering 
Omstillingsprogrammet (OP) i Berlevåg har i perioder slitt med organiseringen. Det tok 
lang tid å få en slagkraftig omstillingsorganisasjon på beina, og man har generelt slitt 
med samarbeidet med vanlig kommunal drift. Dette kan relateres til indre turbulens i 
kommunen, herunder personkonflikter, turnover og kommunikasjonsutfordringer, som 
har ført til manglende kontakt, tillit, læring og kunnskapsdeling mellom omstillings-
organisasjonen og kommuneorganisasjonen. Styrelederposisjonen var i en periode ube-
satt og i perioder har det generelt vært begrenset oppmøte på styremøter, også fra obser-
vatører. Det har på den ene siden vært en gjensidig følt avstand mellom prosjektet og 
kommunen for øvrig og på den andre siden mellom omstillingsstyret og kommunen for 
øvrig. Ved siden av mangel på kontinuitet og fast ledelse av kommunens ordinære 
næringsutviklingsarbeid siden tidligere næringssjef fratrådte sin stilling i 2013, har dette 
bidratt til vanskeligheter for hvordan kommunen skal videreføre utviklingsarbeidet.  

Kommunestyret vedtok sommeren 2014 et opplegg for videre næringsutviklingsarbeid i 
kommunen. Dette gikk i korte trekk ut på å rekruttere en ny administrativ ressurs 
(nærings- og utviklingssjef) i kommunen, opprette et næringsutvalg som behandler søk-
nader om midler/støtte med basis i en handlingsplan gjeldende for perioden 2015-2016. 
Lokalt ble dette møtt med betydelig kritikk om manglende forankring i omstillings-
programmets arbeid, selv om det var konkrete forslag om å videreføre en rekke mål og 
prosjekter fra omstillingsorganisasjonen. I det senere valgte styret for videre nærings-
utviklingsarbeid ble det også valgt inn personer med erfaring fra omstillingsstyret. Det 
vil derfor være noe overlapp og kontinuitet i det videre arbeidet.  

Et kanskje større problem er at det ser ut til å bli en vakuumperiode uten faste ansatte i 
næringsutviklingsarbeidet i hele første halvår av 2015. Med svært mange igangsatte pro-
sjekter med behov for oppfølging, kan dette være svært alvorlig for de langsiktige effek-
tene av omstillingsprogrammet, jf. diskusjonene i Sand et al. (2010).  
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5.3 Mobilisering 
En rekke prosjekt (tiltak, forstudier, forprosjekt) i regi av omstillingsprogrammet eller 
relatert til omstillingsprogrammet er gjennomført i perioden innen samtlige innsats-
områder. Dugnadsånden står sterkt i Berlevåg, og man har bidratt til å iverksette og/eller 
understøtte tiltak og aktiviteter som har engasjert mye folk og som har bidratt til å sette 
Berlevåg på kartet.  

Det har vært varierende resultater av omstillingsprogrammet innen næringslivet, men det 
er mobilisert innen den viktigste næringen, fiskerinæringen, blant annet ved hjelp av 
kommunenes eget egenkapitalfond og en målrettet innsats mot yngre fiskere. 

Det er også mobilisert innen næringer som kan gi nye arbeidsplasser på lengre sikt og 
som er relevante for Berlevågs prioriteringer av stedsutvikling og omdømme. Det har 
vist seg vanskelig å engasjere næringslivet på bred basis, men representanter fra 
næringsforaene Kraftforum og Reiselivsforum satt i Omstillingsstyret, og her ble det 
gjennomført felles studiereiser, seminarer og kompetanseutviklingsprosjekter. Reise-
livsforumet består av 5-6 aktører i Berlevåg, 3 i Kongsfjord og 5 i Båtsfjord og har i 
lengre tid hatt samarbeid for felles nytte.  

Inntrykket er at man i liten grad har hatt aktiviteter mot integrering av utenlandske 
arbeidere på fiskebrukene, men det har vært ambisjoner om å iverksette slike prosjekt. 

5.4 Mål og måloppnåelse 
Omstillingsprogrammet har vært i kontakt med - og bidratt med råd og støtte til - en 
rekke bedrifter og personer gjennom omstillingsperioden, slik det framgår av deres slutt-
rapport. For de involverte aktørene, må vi anta dette har bidratt til en bedre utviklings-
evne. Omstillingsorganisasjonen har også lyktes i å bidra til en bedre infrastruktur for 
basisnæringene, generell kompetanseheving og flere samarbeidsfora og nettverk i kom-
munen.  

Omstillingsprogrammet har bidratt til å sikre mange arbeidsplasser innen fiskeri-
næringen og klart å legge grunnlag for økt aktivitet i fiskeindustrien. Omstillings-
programmet har også vært involvert i de investeringer som nå er vedtatt for infrastruktur/ 
havn. Resultatet er blitt et oppsving og godt grunnlag for framtidig vekst innen basis-
næringene i kommunene. 

Omstillingsprogrammet har bidratt til utvikling av leverandørindustrien, først og fremst 
gjennom sikring av arbeidsplasser men også en del nye arbeidsplasser. Omstillings-
programmet har også bidratt til etableringer innen lokale næringer som handel, kafe/res-
taurant og bygg/anlegg, og at lokale bedrifter har fått oppdrag i forbindelse med store 
utbygginger i kommunen (vindmølle, skole og havn). Resultatet er blitt økt konkurranse-
evne, mindre handelslekkasje og vekst i lokale næringer på kort sikt. På lengre sikt vil 
trolig utbyggingsaktiviteten i kommunen falle, og vi kan forvente noe tilbakegang i 
lokalt næringsliv om man ikke evner å ta oppdrag utenfor kommunen eller klarer å 
realisere en betydelig økning i antallet tilreisende.  
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Omstillingsprogrammet har bidratt til mye aktivitet innen reiseliv og kulturnæring, og 
har her klart å øke antallet tilreisende noe. Omstillingsprogrammet har vært sterkt invol-
vert i investeringer i reiselivsbedriften med størst vekst, og har bidratt til arrangement 
som trekker besøkende og nyetableringer som har et eksternt marked. Resultatet er blitt 
sikring av arbeidsplasser, stor aktivitet og muligheter for vekst i arbeidsplasser. Det har 
vært en økning i antall tilreisende turister og besøkende, men en andel av disse har liten 
kjøpekraft (surfing/kiting-miljøet).  

Omstillingsprogrammet har bidratt til oppfatninger om et bedre omdømme for Berlevåg. 
Dette er viktig for den som vurderer å satse på bosted eller næring i kommunen. Resul-
tatene når det gjelder tilflytting eller endringer i befolkningen, viser imidlertid fortsatt 
en klar nedgang i personer fra Norge i kommunen. Kommunen har i stedet hatt en stor 
økning i antall personer fra andre land, bl.a. også en rekke personer i gruppen yngre 
voksne. Disse personene har imidlertid i liten grad barn i kommunen. Dette antyder at 
denne gruppen er lite integrert i lokalsamfunnet.  

Flere av aktørene som har fått støtte og bidrag fra omstillingsprogrammet, sier de ville 
gjennomført prosjektene uten slik støtte, kanskje med noe annen framdrift. Dette kan 
begrense realeffekten av programmet noe. Omfanget av støtte og bidrag har imidlertid 
vært betydelig, slik at det totalt sett er rimelig å anslå at omstillingsprogrammet har hatt 
betydelige effekter i kommunen. Størrelsen på effektene av omstillingsprogrammet er 
vanskelig å anslå, bl.a. fordi det i omstillingsperioden har blitt gjennomført en betydelig 
utbyggingsaktivitet i form av ny skole, vindmøllepark og havneutbygging i kommunen, 
som ikke kan sies å være en effekt av omstillingsarbeidet. Dette har gitt økt omsetning 
og verdiskaping i reiseliv, varehandel og lokal bygg/anleggsnæring, effekter som ikke 
nødvendigvis er varige. 

Omstillingsprogrammet har bl.a. styrket fiskerinæringen, flere aktører innen fiske-
industrien og bidratt til flere småbedrifter og vekst i reiselivet og kulturnæringene. I til-
legg har omstillingsprogrammet hatt et særlig godt samarbeid med sentrale nærings-
organisasjoner i kommunen. Dette er tegn på at omstillingsprogrammet har bidratt til et 
mer robust næringsliv, og en bedre utviklingsevne i næringslivet. 

5.5 Konsentrasjon av innsats 
Innsatsen har vært spredd på fire satsingsområder, men må likevel sies å ha et større 
fokus på mobilisering av folk og kulturnæring enn hva som har vært vanlig i denne type 
arbeid. Dette fokuset har vært et vanskelig tema, med kritiske argumenter om klare ut-
gifter på kort sikt og uklare gevinster på både kort og lang sikt. Problemer med arbeids-
krafttilgang og reiselivssatsing, er imidlertid gode argumenter for en slik satsing, jf. dis-
kusjon av effekter av denne type flyttetiltak i Sand et al. (2015). 

5.6 Personavhengighet 
I små kommuner blir det gjerne stor personavhengighet. Tilsettingen av en dedikert pro-
sjektleder var avgjørende for å få nødvendig trykk i arbeidet, og bidra til å mobilisere 
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aktører og iverksette aktiviteter. Det er få personer som har vært involvert i OP, mange 
personer har hatt mange roller/hatter, og det kan være vanskelig å få gjort noe med sam-
arbeidsproblemer.  

5.7 Generelle erfaringer som er nyttig for andre 
områder 

Et omstillingsprogram (OP) utgjør en forskjell for kommunen ved at man får en større 
utviklingspott og kan ha en mer spisset og et tyngre fokus rundt utviklingsarbeid. Om-
stillingsprogrammet i Berlevåg har vært en bred satsing som har bidratt til optimisme og 
satsing i kommunen. Mobilisering og forankring av omstillingsprogrammet i kommune-
organisasjonen og tillitsfull samhandling mellom omstillingsorganisasjonen og kommu-
nens virksomhet kan imidlertid være krevende, personavhengig og ta tid.  

Det samme kan sies om å mobilisere og engasjere store deler av eksisterende næringsliv. 
Som i Berlevågs tilfelle kan dette på den ene siden være et resultat av at hjørnestein-
virksomheter er del av større konsern og har eksternt eierskap. På den andre siden kan 
det relateres til en næringsstruktur preget av små virksomheter som har nok med seg og 
sitt i de daglige og ikke ser den umiddelbare nytten av å involvere seg i denne typen 
arbeid, eller at man rett og slett ikke har en kultur for tett samarbeid om næringsutvikling 
på stedet. 

5.8 Hva har gått bra og hva har gått dårlig i området? 
Etter mye om og men og manglende progresjon fikk Berlevåg forlenget omstillings-
perioden ut 2014. Man fikk uansett kun fire år med vanlig drift, og dette er ofte kort tid 
for å mobilisere aktører og iverksette aktiviteter/tiltak/prosjekt som man kanskje ikke 
har hatt tradisjon for i området fra før av. 

Gjennom omstillingsprogrammet ble det bidratt til positiv utvikling på flere områder, 
men befolkningsutviklingen kan neppe sies å ha blitt snudd. Det er vekst i antall inn-
vandrere i kommunen, mens det for øvrig er betydelig nedgang i antallet nordmenn i 
arbeidsfør alder. 

Med bedre samarbeid med kommunen og et mer stabilt ordinært næringsapparat, burde 
det vært mulig å få gjort mer og fulgt opp prosjektene på en bedre måte. I stedet ble 
kommunens apparat bygd ned i perioden, slik at kommunen nå ikke har et fungerende 
næringsutviklingsapparat i første halvdel av 2015.  

5.9 Hva ville området ha gjort annerledes hvis 
omstillingsorganisasjonen ble etablert i dag? 

Med de erfaringer som foreligger, kunne man arbeidet mer med tillit, samarbeid og 
læring mellom kommuneorganisasjonen og omstillingsorganisasjonen både på politisk 
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og administrativt nivå. På administrativt nivå, kunne man her ha forsert arbeidet med å 
opprettholde aktivitet i kommunens ordinære næringsutviklingsarbeid. 

Med de foreliggende vedtak om videre næringsarbeid i kommunen, er det uklart hva 
kommunen ville gjort annerledes om omstillingsarbeidet hadde blitt etablert nå. Dagens 
kommunestyre har vedtatt at næringsarbeidet kan legges til en saksbehandler og et 
næringsutvalg som møtes fire ganger pr år. I et slikt system, som er relativt vanlig i 
norske småkommuner, får sakshandler (næringssjef eller næringskonsulent), rådmann 
og ordfører, ofte stor betydning i det daglige næringsarbeidet, jf. studien av samfunns-
utviklingskapasitet i småkommuner i Norge (Cruickshank et al. 2014).  

Etter vår mening viser erfaringene med omstillingsprogrammet i Berlevåg at det å legge 
aktiviteten til et vanlig kommunalt prosjekt kan bidra til uklarheter med klare utfordr-
inger mht. kommunikasjon og samarbeid med øvrig aktivitet i kommunen. Det å løfte 
dette ut i et eget foretak med eget styre, viser mer tydelig at dette er ekstraordinær inn-
sats. Dette kunne videre bidratt til at kommunen hadde jobbet mer aktivt med å opprett-
holde aktivitet i det ordinære næringsarbeidet. 

5.10 Avsluttende betraktninger og overordnede 
vurderinger 

Omstillingsarbeidet i Berlevåg har bidratt til utvikling av basisnæringer og nyetabler-
inger i kommunen. Innen basisnæringene finner vi kanskje de klareste resultatene med 
potensiale til langsiktige effekter i kommunen. Fiskerinæringen er rasjonalisert og har 
doblet fangstmengdene som landes i kommunen, og det er vedtatt videre havneinves-
teringer som styrker fiskerinæringen ytterligere. Alle fiskemottakene er styrket og har 
økt sysselsetting og verdiskaping. Innen reiseliv og kulturnæringer har omstillings-
programmet ikke nådd kortsiktige mål om arbeidsplasser, men det har kommet i gang 
satsinger som kan gi langsiktige effekter om dette blir fulgt opp i det videre nærings-
utviklingsarbeidet. 

Resultatene i perioden har stått i forhold til innsatsen, til tross for manglende eller vari-
erende drahjelp fra kommunens ordinære virksomhet. Når det det gjelder det videre 
næringsutviklingsarbeidet: det er grunn til å være bekymret for manglende trykk og opp-
følging av de mange prosjektene som er satt i gang i kommunen. 
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VEDLEGG 1: REGIONAL OMSTILLING 
Disse avsnittene er henter fra Innovasjon Norges hjemmesider om regional omstilling 
(Kilde: www.regionalomstilling.no). 

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet 
forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. Kommuner som 
har status som omstillingsområder, får overført midler fra fylkeskommunen over en 
periode på inntil 6 år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid. Arbeidet 
skal organiseres i 4 faser: Avklaringsfasen, strategi- og forankringsfasen, gjennom-
føringsfasen og avslutningsfasen. 

Innovasjon Norge er nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. Våre opp-
dragsrådgivere på området følger opp, gir råd og veiledning i omstillingsprosessen, og 
sitter som observatører i styret for omstillingsarbeidet i kommunene. Innovasjon Norge 
har utviklet en rekke verktøy – kurs, veiledere, prosessbeskrivelser og maler – til hjelp i 
omstillingsarbeidet. 

Det er fylkeskommunen som etter søknad avgjør om et område skal få omstillingsstatus, 
og fastsetter hvor lenge området skal ha slik status. Omstillingsområder får overført mid-
ler fra fylkeskommunen over en periode på flere år. Pengene skal gå til omstillings- og 
nyskapingsarbeid, og kommer med gitte rammer og krav til resultater. 

Innovasjon Norge har ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av omstillingsområdene. 

Omstillingsprosessen skal organiseres i fire faser: 1. Avklaringsfasen, 2. Strategi- og 
forankringsfasen, 3. Gjennomføringsfasen og 4. Avslutningsfasen. 

Omstillingskommunen får årlig tildelt ekstraordinære midler fra fylkeskommunen for å 
drive omstillingsarbeidet. Disse midlene skal kombineres med midler fra kommunen og 
evt. fra næringslivet. Størrelsen på bidraget fra kommune/næringsliv blir bestemt av den 
enkelte fylkeskommune. 

Omstillingsområdet får tilsagn om omstillingsbevilgning fra fylkeskommunen med bak-
grunn i en søknad fra kommunen. Tilsagnsbrevet bygger på den årlige handlingsplanen 
til omstillingsområdet og det vil ligge krav til bruken av midlene. 

Ansvaret for forvaltning av midlene er lagt til kommunen, men kommunen kan overlate 
disponeringen av midlene til et annet organ (omstillingsorganisasjonen). Dersom mid-
lene blir overført til et aksjeselskap, skal de disponeres etter reglene i kommuneloven. 
Det innebærer blant annet at forvaltningsloven gjelder. 

Midlene skal brukes i tråd med omstillingsplan og handlingsplan. PLP-metodikken bør 
benyttes i alle prosjektene der det er mulig. Gjeldende relevant offentlig regelverk må 
overholdes, slik som: 

• EØS’ regelverk om statsstøtte (regjeringen.no) 

http://www.regionalomstilling.no/
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• Lov om offentlige anskaffelser (Lovdata) 
• Offentlighetsloven (Lovdata) 
• Forvaltningsloven (Lovdata) 

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til utvikling av nye pro-
sjekter. Midlene skal derfor primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og for-
prosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. Bruken av omstillings-
midlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere 
gjennomføring i hovedprosjekt. 

Omstillingsmidlene kan konkret brukes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, 
tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. Samfunns- og infrastrukturtiltak 
kan også finansieres dersom disse har stor betydning for en vellykket omstilling. 

Eksempler på mer tilretteleggende prosjekter er: 

• Lokal mobilisering 
• Bygdeutvikling 
• Kompetanseutvikling 
• Utvikling av nettverk mellom bedrifter 

De lokale omstillingsmidlene kan også brukes i kombinasjon med sentrale omstillings-
midler til samfinansiering av prosjekter som tar i bruk verktøyene for omstillings-
områdene som Innovasjon Norge tilbyr. Det kan for eksempel være SMB-utvikling, 
næringsvennlig kommune, styreseminar e.a. 

I bedriftsrettede prosjekter skal omstillingsmidler i størst mulig grad brukes på forstudier 
og forprosjekt for å avklare om idéen er bærekraftig og lar seg gjennomføre. Midlene 
kan også gis til nyetableringer og i eksisterende bedrifter til: 

• Fysiske investeringer 
• Dekke ekstraordinære etableringskostnader 
• Markedsundersøkelser 
• Prosess- og produktutvikling 
• Kompetanseheving 
• Konsulenthjelp 

Tildeling av støtten skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse regl-
ene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,6 mill. kr) 
over et tidsrom på 3 regnskapsår. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker 
bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og 
de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, 
støttekilde og tilbudstidspunkt. 
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VEDLEGG 2: SAMFUNNSUTVIKLNG 

 

Figur V1: Befolkningsutvikling i Berlevåg i perioden 19651-2015 (Kilde: Statistisk 
sentralbyrå og egne beregninger). 

I tabeller nedenfor samler vi ulike forhold som kan bidra til å beskrive og forklare sam-
funnsutviklingen i Berlevåg og nabokommunene siste årene. Følgende definisjoner er 
brukt: 

• Folketall er pr 1.1. 
• Sysselsettingstall og pendlingstall pr 4. kvartal året før oppgitt årstall for 

personer mellom15-74 år (arbeidsfør alder). 
• Sysselsetting er lik antall personer med arbeidssted i kommunen.  
• Innpendling er personer med arbeidssted i kommunen som bor utenfor 

kommunen.  
• Utpendling er personer med bosted i kommunen og arbeidssted utenfor 

kommunen.  
• Yrkesaktive er sysselsatte personer med bosted i kommunen 
• Arbeidsledige er antall helt ledige personer i gjennomsnitt gjennom året 
• Arbeidsstyrke er yrkesaktive pluss arbeidsledige. 
• Yrkesdeltakelse er lik Arbeidsstyrke/Arbeidsfør alder. 
• Folketallet øker med om lag 1 prosent pr år i Norge 
• Yrkesdeltakelsen i Norge har sunket fra 73 prosent i 2009 til 70 prosent i 

2014. 
• Sysselsettingstall for 2015 er stipulert ut fra at antall ikke yrkesaktive og 

innpendling/utpendling er på samme nivå som i 2014.  
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Tabell V1: Samfunnsutvikling i Berlevåg (Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne 
beregninger). 

 2011 2012 2013 2014 2015* 

Endring 
2011-
2014 

Endring 
2011-
2014 

Endring 
2011-
2015 

Endring 
2011-
2015 

Folketall 1 031 1 015 1 025 1 057 1 020 26 2,5 %  -11  -1,1 % 
Arbeidsfør alder 767 767 778 804 797 37 4,8 %  30  3,9 % 
Voksne 20-50 år 281 285 278 278 313 -3 -1,1 %  32  11,4 % 
Barn under 15 år 165 144 143 150 125 -15 -9,1 %  -40  -24,2 % 
Eldre over 74 år 99 104 104 103 98 4 4,0 %  -1  -1,0 % 
Sysselsetting 430 433 437 469 465* 39 9,1 %  35  8,1 % 
Innpendling 34 18 18 27 27* -7 -20,6 %  -7  -20,6 % 
Utpendling 91 77 72 92 92* 1 1,1 %  1  1,1 % 
Yrkesaktive 487 492 491 534 530* 47 9,7 %  43  8,8 % 
Arbeidsledige 32 26 26 29 25 -3 -9,4 %  -7  -21,9 % 
Arbeidsstyrke 519 518 517 563 555* 44 8,5 %  36  6,9 % 
Yrkesdeltakelse 67,7 % 67,5 % 66,5 % 70,0 % 69,6 % 2,4 %       
Sysselsetting fordelt på hovednæringer 
Landbruk 0 0 1 1   1       
Fisk 74 87 80 67   -7 -9,5 %     
Industri 48 61 57 87   39 81,3 %     
Bygg/anlegg 12 14 13 16   4 33,3 %     
Privat tjenesteyting 142 124 133 146   4 2,8 %     
Off. tjenesteyting 154 147 153 152   -2 -1,3 %     
 

Tabell V2: Samfunnsutvikling i Båtsfjord (Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne 
beregninger). 

 2011 2012 2013 2014 2015* 

Endring 
2011-
2014 

Endring 
2011-
2014 

Endring 
2011-
2015 

Endring 
2011-
2015 

Folketall 2 071 2 089 2 162 2 207 2 235 136 6,6 %  164  7,9 % 
Arbeidsfør alder 1 582 1 607 1 678 1 714 1 742 132 8,3 %  160  10,1 % 
Voksne 20-50 år 671 697 706 730 745 59 8,8 %  74  11,0 % 
Barn under 15 år 363 364 362 365 362 2 0,6 %  -1  -0,3 % 
Eldre over 74 år 126 118 122 128 131 2 1,6 %  5  4,0 % 
Sysselsetting 1 025 1 048 1 051 1 109 1 127 84 8,2 %  102  10,0 % 
Innpendling 63 63 70 78 78 15 23,8 %  15  23,8 % 
Utpendling 116 111 125 110 110 -6 -5,2 %  -6  -5,2 % 
Yrkesaktive 1 078 1 096 1 106 1 141 1 159 63 5,8 %  81  7,5 % 
Arbeidsledige 62 60 61 89 82 27 43,5 %  20  32,3 % 
Arbeidsstyrke 1 140 1 156 1 167 1 230 1 241 90 7,9 %  101  8,9 % 
Yrkesdeltakelse 72,1 % 71,9 % 69,5 % 71,8 % 71,2 % -0,3 %       
Sysselsetting fordelt på hovednæringer 
Landbruk 1 1 0 0   -1 -100,0 %     
Fisk 109 129 132 168   59 54,1 %     
Industri 284 300 294 298   14 4,9 %     
Bygg/anlegg 69 68 78 77   8 11,6 %     
Privat tjenesteyting 285 255 268 277   -8 -2,8 %     
Off. tjenesteyting 277 295 279 289   12 4,3 %     
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Tabell V3: Samfunnsutvikling i Berlevåg i Berlevåg i perioden 1.1.2010-1.1.2014. 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne beregninger). 

  Antall ved årsskiftet Utvikling 2000-2010 Utvikling 2010-2013 

2024 Berlevåg 
2000/ 
2001 

2010/ 
2011 

2013/ 
2014 Antall Prosent 

Gj.sn.  
årlig % Antall Prosent 

Gj.sn.  
årlig % 

Bosatte i arbeid 535 487 534 -48 -9 % -0,9 %  47  10 % 3,1 % 

Innpendlere 24 34 27 10 42 % 3,5 %  -7  -21 % -7,4 % 

Utpendlere 73 91 92 18 25 % 2,2 %  1  1 % 0,4 % 

Arbeidsplasser 486 430 469 -56 -12 % -1,2 %  39  9 % 2,9 % 

Befolkning 1212 1031 1057 -181 -15 % -1,6 %  26  3 % 0,8 % 

Arbeidsfør alder 851 755 796 -96 -11 % -1,2 %  41  5 % 1,8 % 

Utenfor arbeidsfør alder 361 276 261 -85 -24 % -2,6 %  -15  -5 % -1,8 % 

Arbeidsledighet 34 32 29 -2 -6 % -0,6 %  -3  -9 % -3,2 % 

Arbeidsstyrke 569 519 563 -50 -9 % -0,9 %  44  8 % 2,7 % 

Ikke i arbeidsstyrken 282 236 233 -46 -16 % -1,8 %  -3  -1 % -0,4 % 
 

Tabell V4: Befolkningsendringer i Berlevåg i perioden 1.1.2010-1.1.2015. (Kilde: 
Statistisk sentralbyrå og egne beregninger). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Endring 

Folkemengde pr. 1.1. 1044 1031 1015 1025 1057 1020 -24 

Levendefødte pr år 10 5 5 8 6 0 34 

Døde pr år 21 11 12 18 18 0 80 

Fødselsoverskudd pr år -11 -6 -7 -10 -12 0 -46 

Innflyttinger pr år 39 53 68 86 59 0 305 

Utflyttinger pr år 41 61 51 45 84 0 282 

Nettoinnflytting pr år -2 -8 17 41 -25 0 23 

Folketilvekst pr år -13 -16 10 32 -37 0 -24 

Innvandrere pr 1.1. 55 61 74 90 112 140 85 

Netto flere innvandrere pr år 6 13 16 22 28 0 85 
 

  



36 

Sysselsetting er etter vår mening en enkel og god indikator for regional utvikling. I till-
egg har sysselsettingsanalyser høy treffsikkerhet med hensyn på hva som blir igjen i 
lokal verdiskaping siden 2/3 av samlet verdiskaping er lønnskostnader mens resterende 
verdiskaping er kapitalavkastning som gjerne kan andre utenfor regionen. Vi har derfor 
gjennomført sysselsettingsanalyser i tråd med vår modell fra Sand et al. (2010).  

I tabellene nedenfor viser vi sysselsettingsutviklingen i ulike næringer i Berlevåg for den 
perioden vi har sysselsettingstall i omstillingsperioden, 4. kvartal 2010-2013. LQ betyr 
lokaliseringskvotient og er definert som lokal sysselsettingsandel i bransjen delt på 
nasjonal sysselsettingsandel. Dette er en indikator på basisnæring, dvs. en næring som 
henter betydelige inntekter fra kunder utenfor regionen. Endring 2010-2013 er beregnet 
i faktiske absolutte tall og faktiske relative utvikling. I tillegg er det beregnet en utvikling 
i sysselsetting som viser hvor mange utvikling i sysselsatte i forhold til landsgjennom-
snittlig utvikling i hver bransje.  

Eksterne næringer er basisnæringer pluss statlige arbeidsplasser. Lokale næringer er de-
finert som besøksnæringer pluss lokal offentlig administrasjon og tjenesteyting. Denne 
type næringsliv påvirkes sterkt av befolkningsveksten som var 4 % i Norge og 0,0 % i 
Berlevåg i den aktuelle perioden. 

  



37 

Tabell V5: Sysselsettingssendringer fordelt på næring i Berlevåg i perioden 4. 
kvartal 2010 – 4. kvartal 2013. (Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne 
beregninger). 

 2010 
An-
del 

LQ 
2010 2013 

An-
del 

LQ 
2013 

Endring 
2010-
2013 

Endring 
2010-
2013 

Mer enn 
nasjo-

nalt 

Basisnæringer 119 0,28 1,4 155 0,33 1,9 36 30 %  36  

Landbruk 0 0,00 0,0 1 0,00 0,1 1 0 %  1  

Fiske/havbruk 74 0,17 25,7 67 0,14 24,7 -7 -9 %  -6  

Bergverk og utvinning 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0 %  -  

Næringsmidler 33 0,08 3,7 74 0,16 8,4 41 124 %  40  

Anna industri 12 0,03 0,4 13 0,03 0,4 1 8 %  1  

Telekom/IT/FoU/forlag/media 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0 0 0 %  -  

Besøksnæringer 62 0,14 0,8 72 0,15 0,9 10 16 %  10  

Handel 39 0,09 0,8 43 0,09 0,9 4 10 %  4  

Aktivitet 11 0,03 0,6 8 0,02 0,5 -3 -27 %  -3  

Servering/Overnatting 12 0,03 0,8 21 0,04 1,4 9 75 %  8  

Regionale næringer 90 0,21 0,7 84 0,18 0,6 -6 -7 %  -10  

Bygg/anlegg 12 0,03 0,3 16 0,03 0,4 4 33 %  3  

Kraft, vann og avfall 3 0,01 1,0 0 0,00 0,0 -3 -100 %  -3  

Forr. Tj.yting 19 0,04 0,7 8 0,02 0,3 -11 -58 %  -13  

Transport 40 0,09 1,5 43 0,09 1,7 3 8 %  3  

Agentur og Engros 1 0,00 0,0 2 0,00 0,1 1 100 %  1  

Finans, eiendom og utleie 15 0,03 0,6 15 0,03 0,6 0 0 %  -1  

Offentlig 159 0,37 0,9 158 0,34 0,9 -1 -1 %  -8  

lokal inkl. skole og helse 133 0,31 1,2 131 0,28 1,2 -2 -2 %  -8  

Fylkeskommunal 5 0,01 0,6 2 0,00 0,2 -3 -60 %  -3  

Statlig 21 0,05 0,4 25 0,05 0,5 4 19 %  3  

Sum 430 1,00 0,9 469 1,00 1,0 39 9 %  28  

Eksternt 140 0,33 1,1 180 0,38 1,3 40 29 %  34  

Regionalt 95 0,22 0,7 86 0,18 0,6 -9 -9 %  -14  

Lokalt 195 0,45 1,0 203 0,43 1,1 8 4 %  3  

Tabellen viser at Berlevåg har hatt en bedre utvikling enn i landet for øvrig innen bransjer 
som næringsmidler, servering/overnatting, handel og bygg/anlegg/transport samt statlig 
tjenesteyting. Innen servering/overnatting er det sannsynligvis svært mange deltids-
stillinger innen denne økningen, jf. kapittel 3 hvor vi konkluderer med 3-3,5 heltidsstil-
linger. Innen næringsmidler er det en økning i lønnskostnader som tilsvarer 10 flere hel-
tidsstillinger innen Berlefisk og Polar Seafood. I tillegg har det vært en økning antall 
ansatte i Norway Seafood avd. Berlevåg i perioden. De oppgir å ha rundt 30 ansatte nå i 
2014/2015. Til sammenligning hadde Berlevåg Fiskemottak AS, som overdro virksom-
heten til Norway Seafood i 2011, om lag 9 mill. kr i lønnskostnader i 2010, og en sys-
selsetting på 22 ved årsskifte 2010/2011 (Trælvik 2011). Økningen i ansatte i Norway 
Seafood i løpet av omstillingsperioden kan derfor anslås til 8. Resterende del av 
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økningen i sysselsetting skyldes derfor trolig at ansatte har meldt flytting til Norge og 
derfor blir regnet med i denne statistikken som gjelder personer som bor i Norge.  

Tabell V6: Fangstmengder av fisk ilandført i Berlevåg og antall fiskere i 
kommunen(Kilde: Fiskeridirektoratet og egne beregninger). 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring  
2010-2014  kvantum rundvekt (tonn) 

Finnmark 187992 194717 189661 177372 178167 172048 -12 % 
Berlevåg 6227 9050 13202 12866 15517 18541 105 % 
B.våg/F.mark 3,3 % 4,6 % 7,0 % 7,3 % 8,7 % 10,8 %  

 fangstverdi (1000 kr)  

Finnmark 1 106 221 1 235 028 1 537 972 1 480 930 1 339 527 1 672 818 35 % 
Berlevåg 76 454 83 695 128 078 119 503 112 538 160 647 92 % 
B.våg/F.mark 6,9 % 6,8 % 8,3 % 8,1 % 8,4 % 9,6 %  

 Fiskere med hovedyrke  

Norge 10465 10325 10220 9825 9559 9398 -9 % 
Finnmark 1028 1008 1058 1098 1062 1072 6 % 
Berlevåg 53 50 52 53 52 46 -8 % 
B.våg/F.mark 5,2 % 5,0 % 4,9 % 4,8 % 4,9 % 4,3 %  

 Fiskere med biyrke  

Norge 2764 2670 2548 2223 2052 1918 -28 % 
Finnmark 319 327 323 309 272 245 -25 % 
Berlevåg 7 6 4 4 2 2 -67 % 
B.våg/F.mark 2,2 % 1,8 % 1,2 % 1,3 % 0,7 % 0,8 %  
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