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1. Innledning 
Gamvik kommune ble, sammen med Lebesby, Berlevåg, Loppa og Båtsfjord kommuner, 
tilbudt omstillingsstatus i perioden 2007-2012. Bakgrunnen var den negative utviklingen over 
tid langs kysten, men tap av arbeidsplasser og befolkningsnedgang. Vedtaket ble gjort i 
Fylkesutvalget i Finnmark 4.12.2006, med årlige avtaler om arbeidet og bruken av midlene. 
Kommunen har arbeidet etter en vedtatt strategiplan, med årlige handlingsplaner vedtatt i 
kommunestyret. Omstillings- og utviklingsarbeid kan ikke skje i regi av en kommune alene, 
men som et samarbeidsprosjekt med næringsliv og lokale ressurspersoner. Midlene skal 
brukes til å utrede nye muligheter, bidra i utviklingsprosjekter, legge til rette før økt 
næringsaktivitet og utløse flere midler fra øvrige finansieringskilder.  
 
For å vurdere om arbeidet med nyskaping og omstilling har vært vellykket, må en måle 
resultat i forhold til de fastlagte mål. Hvis målene er kvantitative og resultatene er registrert, 
er det enkelt å konstatere måloppnåelse eller avvik. Hvis det ikke foreligger klare mål, 
målene er kvalitative eller beskrivende i form av tiltak, må vurderingen skje på basis av 
skjønn. Denne rapporten oppsummerer arbeidet med mål, strategier og tiltak og gir en 
vurdering av måloppnåelse. Beskrivende deler av rapporten er laget av daglig leder i Gamvik 
Nordkyn Utvikling KF, Stein-Arild Olaussen og prosjektleder Marius Johansen. Vurderinger 
er gjort av Roald Johansen, Ifo, etter intervju og web-undersøkelse med sentrale 
næringsaktører, politisk og administrativ ledelse i kommunen. 
 
 

2. Sammendrag  
De langsiktige målene som ble satt i 2007 var å gjøre samfunnet livskraftig og robust slik at 
det framstår som et attraktivt sted å bosette seg. Antall arbeidsplasser skal øke med 5 
prosent og befolkningsveksten stabiliseres på 2008 nivå. 
 
Statistikk for 2013 viser at målet med å stabilisere befolkninga er nådd. Ikke bare er den 
stabilisert på 2008 nivå, den også er økt med ca 100 personer. Dette etter at vi i årene 2010 
- 2011 var under tusen innbyggere i kommunen. 
 
Også målet med å øke antall arbeidsplasser er nådd. Tallene for 2013 viser en økning på 
7.38 prosent i forhold til 2007. Dette skyldes ikke økning i offentlige arbeidsplasser men at 
den lokale fiskeindustrien tiltross for utfordringer i næringa ikke bare har holdt sysselsettinga 
men har økt. Det Islandske selskapet Sædis AS sin etablering i Gamvik har i så måte bidratt 
positivt. Begge de oppsatte målene fra omstillingsarbeidets begynnelse med nådd med klar 
margin    
 
Også nedgangen i antall yrkesaktive fiskere har stoppet opp og gradvis økt i perioden. Dette 
gjelder også antall fiskefartøy og kvoterettigheter. Etter en svak nedgang i 2012 er vi nå oppe 
på samme nivå som i 2011 med 61 fartøyer. 
 
Et annet langsiktig mål som var satt var at kommunen skulle ha et næringsapparat også etter 
at omstillingsperioden er over etter 2013. Signalene fra kommunen er at man ønsker å 
beholde GNU i sin nåværende form. 
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3. Omstillingsprosessen og aktører 

3.1 Mål for omstillingen 
Da omstillingsperioden startet ble det ut fra analyser av situasjonen før 2007 satt mål for 
omstillingen. Det var viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Etter 
gjennomgang av kommunens næringsliv så man at soliditeten og størrelsen på kommunens 
bedrifter ikke skilte seg vesentlig fra sammenlignbare kommuner i Finnmark. 
Arbeidsledigheten fulgte øvrige kommuner i Finnmark, men hadde hatt en økning som ligger 
over fylkessnittet. Dette hadde antakelig sin årsak i den avhengigheten kommunen har til 
fiskerinæringen. Særlig siste årene før 2007 var det vært noen utfordringer knyttet til 
markedssituasjonen. Videre så man at folketallet igjen var på vei ned og dette skapte en del 
utfordringer. For det første var det viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen slik 
at den arbeidsaktive delen av befolkningen velger å bli framfor å reise ut. Dernest var det 
viktig å skape flere attraktive arbeidsplasser som både tiltrekker seg nye innbyggere og 
bidrar til at kommunens egen befolkning velger å bli i Gamvik kommune.  
Fiske og fiskeforedling har til alle tider vært grunnsteinen for all næringsvirksomhet i Gamvik 
kommune. Dette ville antakelig også være tilfelle for framtiden, men man måtte også være 
klar på at det neppe vil være like mange ansatte i denne næringen i framtiden. Ser man på 
antallet fiskere og ansatte i foredlingsleddet var det blitt færre de senere årene og noen 
endring i denne utviklingen var vanskelig å se for seg. 
Det var derfor viktig også å satse på nye næringer. Dette var årsaken til at reiseliv og 
samfunn også ble en viktig byggestein for den videre næringsmessige satsingen. Videre 
måtte man satse på de yngste kreftene, dette ut i fra at det er aldersgruppen under 40 år 
som ville kunne bidra til å øke/stabilisere innbyggertallet da det er de som får barn. 
 
Overordnet alt som skulle skje i regi av omstillings- og utviklingsarbeidet i kommunen var 
målsettingen å øke antall arbeidsplasser i kommunen med 5 % i forhold til 2008. Samtidig 
skulle innbyggertallet stabiliseres på 2008-nivå. Dette krevde en netto innflytting på ca 20 
personer pr år basert på dagens fødselsstatistikk. 
 
Hovedmål: Det skulle altså legges til rette for at kommunen fikk en nyskapings- og 
utviklingsorganisasjon som var offensiv med hensyn til muligheter og som var en aktiv 
tilrettelegger for at bedrifter med nye prosjekter skulle møtes på en profesjonell og kompetent 
måte. Gamvik kommune skulle også være en aktiv tilrettelegger for ny næringsvirksomhet 
(økt hjemmeflåte, satsing på opplevelser og økt handel) gjennom tilgang på areal, bred 
bistand for nye bedrifter og god informasjon. 

3.2 Omstillingsorganisasjonen Arbeidet ble først organisert ved en kommunalt ansatt næringssjef og et Nærings og 
Utviklingsstyre bestående oppnevnt av kommunestyret. Høsten 2009 ble det gjort en 
omorganisering og det ble dannet et KF med daglig leder og eget styre bestående av to 
folkevalgte, to politikere og ekstern styreleder. Ordfører og rådmann hadde observatørstatus 
i styret sammen med Jan Vasskog fra, Innovasjon Norge og Kai Kilvær fra Finnmark 
Fylkeskommune. 
 
Det første styret bestod av:  

Marius Nilsen 
Vidar O. Hansen 
Inger M. Rolfsdatter 
Oddvar Jenssen 
Synøve Vassvik 
 
På grunn av flyttinger og fritak for verv så lista slik ut årsskiftet 2008/2009 
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Marius Nilsen 
Ebba Svendsen 
Bjørg Eva Langås 
Oddvar Jenssen 
Vidar Hansen. 
 
 
Det første styret i GNU fra 2009 besto av: 
 
Styreleder: Raymond Robertsen  
Nesteleder: Oddvar Jensen (næringsliv) 
Medlemmer: Ebba Svendsen (politisk) 
  Bjørg Eva Langås (næringsliv) 
  Vidar Hansen (politisk) 
 
 
Vara  Kai Brox (for Vidar Hansen) 
  Sture Olsen (for Oddvar Jensen) 
  Anne Berit Kristiansen (for Bjørg Eva Langås) 
  Inger Roren (for Ebba Svendsen) 
   
Observatører: Svein Tønnessen (rådmann) 
  Marius Nilsen (ordfører)  
  Jan Vasskog (IN) 
  Kai Kilvær (FFK) 
I 2010 gikk Inger Roren inn i styret for Ebba Svendsen. Nina Eilertsen kom inn i styret for 
Bjørg Eva Langås. Inger Roren trakk seg i 2012 og ble erstattet av Oddbjørg Vatndal med 
Elna Nilsen som personlig vara.  
 
Dagens styre: 
 
Styreleder: Raymond Robertsen 
Nestleder: Oddvar Jensen 
Medlemmer: Oddbjørg Vatndal (politisk)  
  Vidar Hansen (politisk) 
  Nina Eilertsen (næringsliv) 
Vara:  Sture Olsen (for Oddvar Jensen) 
  Elna Nilsen (for Oddbjørg Vatndal) 
  Kai Brox (for Vidar Hansen) 
  Anne Berit Kristiansen (for Nina Eilertsen)   

3.3 Sentrale aktører 
Gamvik kommune er en kyst- og innlandskommune med et noe ensidig næringsliv og få 
store konsern i kommunen.  
 
Viktige bedrifter i kommunen med relativt mange ansatte er: 

• Nordkyn Seafood AS 
• Isanlegget AS 
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• Skjånesbruket AS 
• Karlstad Maskin AS.  
• Norway Seafoods AS selv om aktiviteten har vært svært varierende.  
• Metek AS 
• Seadis AS 

 
Det har vært en fin vekst i disse bransjene, noe som har bidratt til økning i folketallet i 
kommunen. I erkjennelsen av at fiskeri er viktig for kommunen er det brukt betydelige 
ressurser på å øke størrelsen på hjemmeflåten, rekruttere unge til fiskeryrket samt 
infrastrukturtiltak i havner for å øke attraktiviteten for fremmedflåten. Dette har gitt gode 
resultater i form av økning i antall fiskere, båter og kvantum fisk levert på årsbasis. Her har 
fiskarlaget vært en viktig samarbeidspartner 
 

 
 
Innen satsingsområdet reiseliv har vi sentrale aktører som: 

• Nordkyn Nordic Safari AS 
• Mehamn Arctic Hotell AS 
• Red Tree AS 
• Museene for Kystkultur. 
• Visit Nordkyn 

Et viktig prosjekt har vært utviklinga av Slettnes Fyr som destinasjon. Her har Museene for 
Kystkultur etter hvert kommet inn som A-eier i prosjektet, og vi begynner nå å se resultater 
av arbeidet som er gjort. Visit Nordkyn må sees på som et vellykket prosjekt innen reiseliv.  
Et annet fellesprosjekt er vandreprosjektet på Nordkyn med tilrettelegging og oppmerking av 
turløyper for lokalbefolkning og turister. Et tilbakeslag for reiselivssatsinga har vært 
hurtigrutas anløps stopp i Mehamn.  
 
Innovasjon Norge og Finnmarks Fylkeskommunes observatørstatus og deltagelse 
styrearbeidet har hatt stor betydning for å holde omstillingsarbeidet på rett spor. 
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3.4 Samlet ressursbruk 
Til sammen kr. 15,26 millioner er tilført fra Finnmark Fylkeskommune, samt egne ressurser 
(egenandel) på til kr. 3,25 mill. i nærings- og utviklingsarbeidet for perioden 2008-2012.  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sum 
perioden 

                
Omdømme/bolyst 221 000 220 000 175 500 460 000 178 000 75 000 1 329 500 
Næringsfond 670 000 120 000 432 000 408 000 768 000 295 000 2 693 000 
Økning av 
hjemmeflåten 245 000 486 000 675 000 675 000 178 000 600 000 2 859 000 
Ungdomsfiske   100 000 134 000 150 000 295 000 160 000 839 000 
Ungdomsprosjektet   100 000 75 000       175 000 
Div turist 230 000 375 000         605 000 
Visit Nordkyn   100 000 177 500 177 500 120 000 120 000 695 000 

Admin/prosjektledelse 668 800   
1 475 

000 
1 190 

000 
1 433 

909 150 000 4 917 709 
Slettnes   30 000 200 000 400 000     630 000 
Maritim Infrastruktur   100 000 7 500   50 000 150 000 307 500 

  
2 034 

800 
1 631 

000 
3 351 

500 
3 460 

500 
3 022 

909 
1 550 

000 15 050 709 
Totale 
prosjektkostnader 

7 034 
800 

9 260 
000 

10 525 
500 

29 079 
650 

17 638 
159 

19 890 
400 93 428 509 

Tilskudd utgjør 28,92 % 17,61 % 31,84 % 11,90 % 17,14 % 7,79 % 16,11 % 
Eksternfinansiering, 
lån og egenkapital 
utgjør 

5 000 
000 

7 629 
000 

7 174 
000 

25 619 
150 

14 615 
250 

18 340 
400 78 377 800 

                
For hver krone NU KF 
gir 3,46 5,68 3,14 8,40 5,83 12,83 6,21 
tilbakeføres til 
kommunen               

 
Som man ser av denne tabellen har hver krone som er brukt av omstillingsmidler gitt mer 
enn seks ganger tilbake. Dette er meget godt. Dette er det dobbelte av målet for bruk av 
omstillingspenger. 
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3.4.1 Tilskudd fra Sametinget 

 
Som vi ser av denne tabellen er det en betydelig økning i tilskudd fra Sametinget i 
omstillingsperioden. Det er to grunner til dette. Det ene er at hele kommunen etter hvert kom 
inn i samisk utviklingsområde og det andre er satsing på fiskefartøy hvor de fleste 
tilskuddene fra Sametinget er kommet. Men også innen kuktur har Sametinget vært en viktig 
bidragsyter  
 
 
3.4.2 Tilskudd/lån fra Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune 

 

Som man ser har tilskudd og lån fra Innovasjon Norge svingt i perioden. Særlig i 2012 til 
2013 har det vært lavt. Dette skyldes få store prosjekter i denne perioden og at påbegynte 
prosjekter ikke er har blitt realisert før etter at perioden var over.  

4. Vurdering av måloppnåelse 

4.1 Oppnåelse kvantitative mål 
Befolkningsutviklinga er bedre enn det som var satt som mål da omstillingsarbeidet startet. 
Hovedårsaken er økt tilflytting som følge av økt sysselsetting innen fiskeri og fiskeindustri. 
Det har også vært gjort et godt integreringsarbeid i form av god informasjon om kommunen 
og de muligheter vi kan by på. Flertallet av de som flytter til kommunen er 
arbeidsinnvandrere. Disse jobber i hovedsak i fiskeindustrien eller innen den kommunale 

Be
lø
p	  

Årstall	  

Tilskudd	   Lån	   Totalt	  
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helsetjenesten. Men vi ser også at folk med tilknytning til kommunen flytter tilbake. Ved 
utgangen av 2013 var vi nær 1100 innbyggere. Per 1.april 2014 var folketallet 1110 Dette er 
over SSB sin prognose som sier vi skulle vært 982 innbyggere i 2013 for så å flate ut og gå 
nedover. Det som er negativt med utviklinga er fødselsunderskudd hvert år.     
 
4.1.1 Befolkningsutvikling: 
 

 
 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Folkemengde 1046 1040 1025 1009 991 1008 1063 
Levendefødte 7 7 14 6 6 11 

 Døde 16 14 15 18 16 13 
 Fødselsoverskudd -9 -7 -1 -12 -10 -2 
 Innflyttinger 90 73 86 100 74 131 
 Utflyttinger 86 80 101 103 47 74 
 Nettoinnflytting 4 -7 -15 -3 27 57 
 Folketilvekst -6 -15 -16 -18 17 55 
  

 
Inga Manndal med 100 års barnet Emrik Paulsen 

Be
fo
lk
ni
ng
	  

Årstall	  
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4.1.2 Antall fiskere i Gamvik kommune 
 

 
 

  

Hovedyrke	   Biyrke	  
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4.1.3 Fangst og fartøy i Gamvik kommune 
 

 
 
 

 
 
Oversikt over antall fartøy registrert i Gamvik kommune for perioden 2003 - 2012 
(2012-tall er foreløpige tall per 16.1.2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fangst	  i	  tonn	  

2003	  

2004	  

2005	  

2006	  

2007	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

2012	  
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4.2 Oppnåelse av kvalitative mål 
Kommunen har hatt en jevn økning i antall fiskere og antall fiskefartøyer og kvoter siden 
2008.  Dette har en klar sammenheng med den satsinga det har vært på fiskeri i 
omstillingsarbeidet. Også antall fangster levert i kommunen har økt. Dette må sees i 
sammenheng med flere mottak i kommunen at fiskeindustrien har klart seg tross store 
utfordringer for næringa. Mye av fangstene er fra fremmedflåte og dette vil øke i takt med at 
fasilitetene i havna blir bedret.  

4.2.1 Spørreundersøkelse og intervju 
Det ble utarbeidet en omfattende spørreundersøkelse på 28 spørsmål som ble sendt til 57 
personer. Undersøkelsen inneholdt både strukturerte og halvstrukturerte spørsmål og 
omfattet forhold omkring omstillingsprosessen, organisering, kommunen, næringsliv og 
oppnådde mål. Det var sendt ut invitasjon på e-post, og denne ble purret 2 ganger for de 
som ikke svarte. Over 10 dager hadde totalt 31 personer, dvs 54% svart. Av disse var 40% 
kvinner, 20% mellom 20-39 år og 80% mellom 40 år og eldre. 55% hadde flest år med 
arbeidserfaring fra offentlig sektor.  
Respondentenes tilknytning til omstillingsprosessen ble også registrert; 
 

Hvilken type tilknytning har du til omstillingsprosessen?  (Du kan krysse 
for flere alternativer) 

Svaralternativer Svarprosent Svartelling 

Jeg har fått tilskudd fra 
omstillingsfondet/næringsfondet 30,0% 9 

Jeg har fått tilskudd fra andre kommunale fond i 
omstillingsperioden som fiskerifondet eller 
kraftfondet 

6,7% 2 

Jeg har hatt en rolle i omstillingsorganisasjonen 33,3% 10 
Jeg har levert tjenester til 
omstillingsorganisasjonen 6,7% 2 

Jeg har bidratt med ideer, innspill o.l. til 
handlingsplan/omstillingsplan 23,3% 7 

Jeg sitter i kommunestyret og har vedtatt 
handlingsplan/omstillingsplan 20,0% 6 

Jeg har fått hjelp til å utvikle idéene mine eller 
søke Innovasjon Norge eller Sametinget 6,7% 2 

Jeg har ingen spesiell tilknytning til 
omstillingsorganisasjonen/planen 20,0% 6 

Annet (vennligst spesifiser) 2 
 
I tillegg er det gjennomført 11 intervju. 

4.2.2 Om omstillingsprosessen 
50% av respondentene hadde ikke kjennskap til Omstillingsplanen og hvordan den 
opprinnelig ble laget mens hele 20% mente det var en åpen prosess med stor lokal 
deltakelse. Ved senere revidering var det bare 1/3 som ikke kjente til hvordan planen ble 
revidert mens bare 4% syntes det var stor lokal deltakelse og hele 54% mente den ble 
revidert av en avgrenset prosjektgruppe.  
 
Det kan synes som om de to første omstillingsårene var noe famlende med uklar politisk 
rolle. Gamvik hadde ikke egen næringskonsulent før omstillingen, og var usikker på hvordan 
dette skulle gripes an. Det ble ansatt en næringssjef og etablert 7 arbeidsgrupper, 
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idedugnader og folkemøter. Det resulterte imidlertid ikke i en klar og kommunisert 
Omstillingsplan.  
 
I 2009 ble dette endret og organisasjonen Gamvik Nordkyn Utvikling KF ble etablert. Ny 
styreleder og daglig leder ble engasjert.  
 
Respondentene har anført de viktigste innsatsområdene i prioritert rekkefølge slik: 

1. Fiskeri/flåte 
2. Reiseliv/kultur 
3. Fiskemottak/industri 
4. Kompetansearbeidsplasser og 
5. kommunale tjenester/infrastruktur  

 
Målene ble ikke konkretisert i spørreundersøkelsen ut over at de viktigste målsettingene var 
arbeidsplasser, folketallsutvikling og kompetanse.  
 
Informasjon om omstillingen ble gitt til kommunestyret, i styremøter og egne møter med 
næringslivet/befolkningen. Det er imidlertid verd å nevne at hele 36% av respondentene ikke 
hadde fått med seg noen informasjon om omstillingsplanen.  
 
22% av respondentene mente de ikke hadde fått noe informasjon om måloppnåelsen, mens 
for resten var det slik: 
 
Svært god informasjon om mål og stor grad av måloppnåelse 11,1% 
God informasjon og konkrete mål 18,5% 
Konkrete og klare mål, men liten informasjon om måloppnåelse 18,5% 
Middels god informasjon, uklare og lite definerte mål 11,1% 
Uklare mål og lite informasjon om måloppnåelse 18,5% 
 
En oppsummering av selve prosessen er at omstillingsarbeidet etter en noe famlende start 
tok seg klart opp, ble mål- og aktivitetsrettet. Rapport over oppnådde resultater underveis ble 
ikke spesielt godt kommunisert.  
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4.2.3 Effekt på næringslivet 
Omstillingsprosessen har hatt en klar effekt på næringslivet. Denne effekten fordeler seg slik 
på de forskjellige målindikatorer: 
 

 
 
Respondentene mener at omstillingsarbeidet har hatt størst effekt på antall arbeidsplasser 
fiskere/rekruttering, nyetableringer, samhandling/samarbeid, utviklingskompetanse og 
tilrettelegging/infrastruktur. I tillegg er det gjennom intervjurunden også påpekt positive 
effekter av ungdomssatsingen. Dette samstemmer godt med de kvantitative målene.  
 
På spørsmål om næringslivet ville gjennomført prosjektene med/uten hjelp fra 
omstillingsorganisasjonen fordeler svarene seg slik: 
Ja, uten endringer 30,8% 
Ja, i samme skala men på et senere tidspunkt 0,0% 
Ja, i redusert skala men etter samme tidsplan 23,1% 
Ja, i redusert skala og på et senere tidspunkt 15,4% 
Nei, prosjektet ville ikke blitt gjennomført 30,8% 
 
 
Det er verd å merke seg her at over 30% av prosjektene ikke ville blitt gjennomført uten 
bidrag fra omstillingsprogrammet! 

4.2.4 Effekt på kommunen 
Omstillingsarbeidet har hatt en klar effekt på kommunens arbeidsmåte og fokus.  
 

Hvordan vil du beskrive omstillingsprosessens effekt (direkte og indirekte) på 
næringslivet i Gamvik. 

Mer 

Samme/lik 

Mindre 

Vet ikke 
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Figuren er hentet fra spørreundersøkelsen, og intervjurunden har bekreftet tendensen; Det er 
en bedret holdning til samarbeid og dialog med næringslivet, kommunens bevissthet om 
næringslivets behov og bedre fokus på bolyst og rekruttering.  

4.2.5 Oppsummering 
Oppstarten var litt trøblete med til dels stor usikkerhet i hvordan omstillingsarbeidet skulle 
gjennomføres. Etter organisasjonsendringen ble det klart målrettet og aktivitetsdrevet.  
 
78% av respondentene i spørreundersøkelsen sier at omstillingsarbeidet har vært svært eller 
ganske vellykket. Både gjennom spørreundersøkelsen og intervjurunden kommer det klart 
frem at det er en mer positiv holdning i befolkningen. Styret fikk statusrapport til hvert møte, 
rapportering i kommunestyret skjedde årlig og det ble gjennomført folkemøter/ 
næringslivsmøter. Etter hvert ble det også etablert egen facebookside. Dette har bidratt til 
større åpenhet og forståelse av omstillingsarbeidet, men her er det fortsatt et klart 
forbedringspotensiale.  
 
Samarbeidet mellom Gamvik og Lebesby har bedret seg i løpet av omstillingsperioden. Dette 
gjelder spesielt innen reiseliv, ungdomsfiske og ungdomssatsingen, men også innen noen 
kommunale tjenester. Det er imidlertid et fortsatt stort potensiale både innen næringsliv og 
kommunal virksomhet.  
 
  

Vet	  ikke	  

Bedre	  

Ingen	  endring	  

Dårligere	  
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4.3 Andre indikatorer 

4.3.1 Regnskapsanalyse 

 
 
 

 
 
Her er det verdt å merke seg at 2012 var et år med et samla underskudd på over fem 
millioner kroner. Dette har en klar sammenheng med utfordringene hvitfisk næringa sto 
overfor. Det som er positivt er at næringslivet over tid har styrket egenkapitalen og dermed 
klart seg gjennom krisa. Et annet moment er at etter 2010 har Gamvik kommune høyere 
omsettingstall enn Lebesby. Dette skyldes at Lebesby før det hadde omsettingstallene for 
Norway Seafood Nordkyn som omfattet både drifta i Mehamn og Kjøllefjord. Høye 
omsettingstall i Gamvik henger sammen med stor aktivitet i fiskerinæringa 
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4.3.2 Sysselsetting og arbeidsledighet 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Jordbruk, skogbruk og fiske 81 83 78 92 102 
Sekundærnæringer 89 80 72 86 122 
Varehandel, hotell, samferdsel m.m 138 125 131 142 137 
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 31 29 34 33 32 
Undervisning 32 35 33 34 30 
Helse- og sosialtjenester 104 98 101 99 98 
Personlig tjenesteyting 15 18 18 13 13 
Uoppgitt 5 2 7 2 4 
Totalt 495 470 474 501 538 
 
 

 

Antall	  arbeidsledige	  personer	  
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4.4 Konklusjon 
Tallene viser antall sysselsatte med Gamvik kommune som bosted fordelt på næringer. 
Tallene er fra 4.kvartal hvert år. Endringene er fra perioden 2007 til 2012 
 
Det som er positivt er at den økte sysselsettinga ikke kommer inne offentlig sektor. Vi ser her 
en markant vekst i fangst, fiske og sekundernæringer. Også varehandel og hotell har fått et 
oppsving etter en nedgang midt i perioden. Totalt er det en vekst i antall sysselsatte på 43 for 
hele perioden. Dette vil bli høyere i 2013 

 
 

5. Erfaringer med organisering av omstillingsarbeidet 
 

5.1 Omstillingsorganisasjon 
Gamvik kommune valgte i 2009 å gå fra å organisere omstillingsarbeidet som et program i 
kommunen til et kommunalt foretak. Det ble utnevnt ekstern styreleder og rekruttert en daglig 
leder.  
 
Styret har i tillegg bestått av 2 politikere og 2 personer fra næringslivet, alle med egne 
varamedlemmer. I tillegg har det vært observatør fra Finnmark fylkeskommune og 
Innovasjon Norge. Ledelsen består av en person i full stilling: Stein Arild Olaussen samt en 
50% stilling fra Havneorganisasjon, for mer info vises til kapittel 3.2. 
 
 Omstillingsorganisasjonen er meget godt kjent i kommunen. Over 90% av respondentene 
visste navnet på omstillingsorganisasjonen og daglig leder. De fleste visste også navnet på 
styreleder og ett eller flere medlemmer av styret.  
 
Gamvik Nordkyn Utvikling KF (GNU) oppfattes som en aktiv organisasjon hvor spesielt 
daglig leder og styreleder opptrer proaktivt. Det enkelte prosjekt følges opp, og det er mange 
møter med aktører og interessenter for å få til en positiv næringsutvikling i kommunen.  
 
Det har vært god rapportering av fremdrift og oppnådde resultat. Omstillingsplanen er 
revidert underveis. Den årlige handlingsplan er også brukt som rapporteringsgrunnlag. 
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5.2 Utviklingsprogram organisert som prosjekt 
 Omstillingsplanen er videre konkretisert til handlingsplan for det enkelte år. Handlingsplanen 
har vært konkret og rapportering er også gjort i henhold til denne. 

5.3 Prosjekter 
 

• Utvikling av Sletnes Fyr som destinasjon 
• Øke størrelsen hjemmeflåte 
• Ungdomsfiske 
• Ungdomsprosjekt Nordkyn 
• Omdømme bolyst/arrangementer 
• Visit Nordkyn  
• Maritim infrastruktur 
• Robust næringsliv 
• Kompetansegivende kurs for næringslivet 
• Etablering av bryggeri 
• Samarbeid mellom næringer 
• Vandreprosjekt Nordkyn 
• Gamvik kommunes 100 års jubileum 
• Saman om ein betre kommune 
• Nærings og nyskaping etter 2012 
• Samarbeid med Lebesby 
• Nordkyn Storhavn 

 

 
 

5.4 Oppsummering 
Det er perioden gitt ca 150 tilskudd til forprosjekter og hovedprosjekter. GNU har som policy 
at man i hovedsak skal gi tilskudd til forstudier og forprosjekter. Dette har vært en riktig 
prioritering og resultatet av det ser vi i økningen av lån og tilskudd fra andre. Tallene fra 
Gamvik kommune viser at hver omstillingskrone har utløst 6,21 kr tilbake til kommunen.  
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6. Kommunens og næringslivets utviklingsevne 

6.1 Utviklingsevnen internt i kommunen 
Gamvik kommune hadde i 2007 hatt nedgang i befolkningen over mange år. 
Kommuneøkonomien var dårlig og kommunen var på ROBEK-lista. Næringslivet ble 
oppfattet som svakt og ensidig. Det var ingen egen næringsavdeling eller næringskonsulent. 
Kommunen var i samarbeid med Lebesby med i prosjektene Visit Nordkyn og 
Ungdomsprosjektet uten at de viste stor innsats i disse.  
 
Utviklingsevnen, dvs evnen til innovasjon og nyskaping, må derfor kunne sies å ha vært lav. 
 
I forbindelse med etableringen av omstillingsarbeidet ble det ansatt egen næringssjef, og 
utviklingsaktivitetene tok seg opp. De to første årene var det mye arbeid med 7 
arbeidsgrupper, folkemøter mv. Flere konkrete prosjekt ble også gjennomført, f eks 
«panoramastua» i samband med bakeriet.  
 
Mer fart ble det imidlertid ved etablering av GNU. Fremdriftsplaner og oppfølging ble mer 
«håndfast» samtidig som også havneforetaket ble trukket mer inn i utviklingsarbeidet.  
 
Det fremkommer klart gjennom spørreundersøkelsen og intervjurunden at 
omstillingsarbeidets bidrag til kommunal utviklingsevne har medført 

- Kommunen har fått større forståelse for næringslivets behov og bedre samarbeid 
med næringsforeningen 

- Det er en bedre service i tjenesteutøvelsen 
- Rådmann og ordfører er mer åpen og inkluderende 
- Det er et vedtaksfestet samarbeid med havneforetaket 
- Kommunen har fått bedre omdømme. 

 
Dette har medført en bedre kommunal utviklingsevne, men det er fortsatt et klart 
forbedringspotensiale.  
 
Det er imidlertid en sak som har bidratt til negativt omdømme for Gamvik kommune; et 
opplegg om krav til detaljdokumentasjon for aktiviteter som kan synes å gå langt ut over hva 
som er vanlig. Dette har medført en uforholdsmessig stor ressursbruk hos GNU og samtidig 
et lite ønskelig og klart utviklingshemmende klima.  
 
Samarbeidet med nabokommunen Lebesby er også bedret og det er etablert flere 
samarbeidstiltak. Her er imidlertid fortsatt et stort uutnyttet potensiale.  
 

6.2 Næringslivets utviklingsevne 
Næringslivet har fått økt utviklingsevne. Dette sees spesielt innenfor reiseliv hvor flere 
kvantitative faktorer peker på økt virksomhet. Rekruttering av fiskere og ungdomsfiske har 
også bidratt til at fiskerne har sett betydningen av samarbeid. 
 
Omstillingsarbeidet har bidratt til en mer positiv næringsutvikling gjennom: 

- flere fiskere og nyrekruttering samt flere fiskefartøy 
- Bedre infrastruktur i havna med egnebuer og ny molo, godt samarbeid med 

havneforetaket 
- Økt turisme gjennom flere bedrifter og nye produkter/tjenester 
- Flere nyetableringer 
- Bedret omdømme. 

 
 



 21 

6.3 Samspillet mellom kommune og næringsliv 
Som anført er det blitt bedre samspill mellom næringsliv og kommune. Særlig innenfor 
turisme hvor GNU har hatt tett dialog med aktørene gjennom deltagelse i Visit Nordkyn. Det 
hadde vært ønskelig fra GNU med en tettere dialog med det øvrige næringsliv gjennom 
etablering av en næringsforening. Det er også tatt initiativ til et tettere samarbeid med 
Gamvik Nordkyn Havn. Dette vil fortsette etter omstillingsperiodens slutt 
 

7. Fra omstillingsorganisasjon til utviklingsorganisasjon 
 

7.1 Fra omstillingsorganisasjon til utviklingsorganisasjon etter omstillingsperioden 
Omstillingsperioden har vært fra 2007 til 2012. I 2011 og 2012 har GNU arbeidet med å finne 
en organisasjonsform som sikrer både fortsatt trykk på næringsutviklingen og samtidig at 
kompetanse, metoder og teknikker bevares og videreutvikles. Dette er samordnet og avklart 
med kommunen. Overgangen fra omstillingskommune til «ordinær kommune» har derfor gått 
knirkefritt.  

7.2 Fremtidig organisering 
Gjennomført på en forbilledlig måte. Det jobbes videre med samarbeidsprosjekter med 
nabokommunen Lebesby. Begge kommunene har til tross for drastiske kutt i fondsmidler vist 
vilje til videreføring av Visit Nordkyn. De politiske signalene går ut på at man ønsker å 
videreføre GNU i sin nåværende form. Det blir derfor opp til politikerne å svare på om man 
skal man forsette slik som nå eller tilbake til det som var før omstillingsperioden startet. 
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8. Læring for andre områder 
 

8.1 Organisering 
Omorganiseringa til et kommunalt foretak i 2009 har vært vellykka. Også 
styresammensettinga med medlemmer fra både lokalpolitikk og næringsliv har gjort 
styrearbeidet mer dynamisk og utviklingsretta. Det er viktig å skille utviklingsarbeidet fra 
kommunale oppgaver slik at utviklingsarbeidet blir mer rendyrket.  
 

8.2 Mobilisering 
Ved oppstarten i 2007 ble det avholdt flere folkemøter rundt i kommunen hvor innbyggerne 
fikk komme med innspill. Det ble nedsatt arbeidsgrupper og resultatene fra prosessene i 
arbeidsgruppen og folkemøter dannet grunnlag for en grundig SWOT-analyse. Resultatene 
fra denne dannet mye av grunnlaget for senere strategivalg. Senere har det vært arrangert 
flere folkemøter, møter med næringsliv og nye innbyggere. Frekvensen av disse møtene har 
avtatt en del på slutten av perioden, noe som igjen har ført til at omstillings og 
utviklingsarbeidet ikke har blitt godt nok markedsført 
 
 

8.3 Mål og måloppnåelse 
Milepæler og kvantitative mål burde i større grad vært markedsført slik at samarbeidspartere 
og befolkning generelt hadde fått bedre informasjon om måloppnåelse. 
 
 

8.4 Konsentrasjon av innsats 
Det at kommunen ikke hadde et næringsapparat ved begynnelsen av omstillingsperioden 
gjorde at starten ble noen famlende. Samtidig som man skulle drive omstillingsarbeid måtte 
man bygge opp en struktur for å drive arbeidet. Dette tok tid.  Handlingsplanen har enkelte år 
vært noe optimistisk med bakgrunn i de resurser man hadde til rådighet for å gjennomføre 
den. En spissing mot områder med større sjanse for å lykkes kunne vært valgt, men samtidig 
er det viktig å gripe nye muligheter og se etter nye alternative arbeidsplasser.   

8.5 Personavhengighet 
Vurdering av hele omstillingsarbeidet har vist at dette er personavhengig. Det kommer klart 
fram at beslutningen om å engasjere en ekstern styreleder som har vist sin kompetanse i 
tilsvarende situasjon var klok. Det lyktes videre å få til et godt samarbeid mellom styreleder 
og daglig leder som hadde hver sine sterke sider. Sammen med det øvrige styre har de mye 
av æren for at omstillingsarbeidet har vært vellykket.  
 

8.6 Generelle erfaringer som er nyttig for andre områder 
Det er viktig å sette seg klare mål for arbeidet og at arbeidet er godt organisert. Man bør 
tidlig knytte til seg et nettverk av ressurspersoner, både i næringsliv, kommune og 
foreningslivet. Man bør satse på de som vil noe og som tør satse selv. Man må også være 
optimistisk og se muligheter og fremme positive saker.  
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8.7 Hva har gått bra og hva har gått dårlig i området? 
På flere områder har omstillingsarbeidet vært vellykka. Særlig innen fiskeri har 
omstillingsperioden båret frukter. Også innen turisme ser vi en økning i antall årsverk samt 
en generell kompetanseheving og nyutvikling av produkter. Utvikling av Slettnes Fyr som 
destinasjon er et prosjekt vi har brukt mye ressurser på og som vi nå ser resultatet av. Det er 
ennå en vei å gå, men mye av grunnlaget er lagt. Nordkyn Storhavn er også et prosjekt som i 
framtida kan få stor betydning for kommunen  
 
Vi har også fått nyetableringer innen service og handel på områder vi manglet et tilbud.   
Det at vi ikke har fått etablert en næringsforening har gjort det vanskelig å kommunisere ut 
mot næringslivet. Det er av stor betydning at man har et forum for å informere og diskutere 
problemstillinger og utfordringer for aktørene i næringslivet. Det må legges til at det er tatt 
flere initiativ for å få dannet en næringsforening. Nøkkelen for å få det til ligger hos 
næringslivet selv.  
 
Omdømmearbeidet har også vært noe sprikende og vanskelig å komme godt i gang med. 
Dette skyldes at prosjektet har vært tyngre og mer omfattende enn hva man så for seg. Dette 
prosjektet er ikke avslutta og det er gjennomført mange vellykka delprosjekt innen 
omdømme.   
 

8.8 Hva ville området ha gjort annerledes hvis omstillingsorganisasjonen ble etablert i 
dag? 
Da omstillingsperioden startet var kommunen i en spesiell situasjon. Folketallet var synkende 
og samfunnet bar preg av en generell misnøye og negativitet. Kommunen hadde ikke et 
næringsapparat og dette måtte etableres samtidig som man startet omstillingsarbeidet. Det 
som var bra var at befolkninga ble tatt tidlig med i prosessen, men dette ble ikke fulgt godt 
nok opp i fortsettelsen. Nedenfor er det lagt opp en del momenter som kunne vært 
annerledes. 
 

• Bedre planlegging og at man på et tidligere tidspunkt burde innhenta ekstern 
kompetanse  

• Bedre mobilisering av befolkninga og kommunikasjon utad 
• Man burde på et tidlig tidspunkt etablert en næringsforening 
• En tettere dialog med Lebesby om samarbeidsprosjekter for næringslivet. 
• Litt for mange prosjekter uten A-eiere som har gjort det vanskelig å gjennomføre dem 
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9 Konklusjon og anbefalinger 
 
Rapporten viser helt klart at omstillingsarbeidet har hatt positiv effekt, både på folketall og 
utvikling i næringslivet. Særlig har praksisen med i vri tilskudd over på kompetansekjøp 
kontra tilskudd til driftsmidler gitt gode resultater. Rapporten gir et godt grunnlag for det 
videre utviklingsarbeidet i kommunen både hva som har fungert bra og hvor det ligger et 
forbedringspotensial. 
   
Styret i Gamvik Nordkyn Utvikling KF viser til sluttevaluering av utviklings- og 
omstillingsarbeidet i Gamvik kommune i perioden 2007 til 2013, og anbefaler Gamvik 
kommune å gjøre følgende vedtak: 
 

• Gamvik kommunestyre viser til de positive erfaringene med omstillingsarbeidet, og 
ønsker å fortsette med dagens organisering, der utviklingsarbeidet for Gamvik 
kommune ivaretas av Gamvik Nordkyn Utvikling KF. 

 
• Gamvik kommunestyre ser viktigheten ved at kommunen satser på utviklingsarbeid, 

og vil derfor bidra til at Gamvik kommune opprettholder sitt engasjement og satsning 
på nærings- og samfunnsutvikling i regi av kommunen i kommende 
økonomiplanperioder.  
 

• Gamvik kommunestyre viser til praksis med å vri næringstilskudd gitt fra kommunen 
fra å være tilskudd til anskaffelse av ting, til anskaffelse av kompetanse. 
Kommunestyre ser at denne praksisen har bidratt til større ekstern 
tilskudd/investeringer i prosjekter, og støtter opp om denne praksisen. 

 
• Gamvik kommunestyre ser at høy prosjektkompetanse- og 

prosjektgjennomføringsevne er viktig for å kunne få størst mulig effekt i nærings- og 
samfunnsutviklingen. Dette er også metoder som bidrar til mest mulig ekstern 
finansiering. Gamvik kommunestyre ber Gamvik Nordkyn Utvikling KF fortsette sitt 
fokus på prosjektarbeid som metode. 

 
 
 
 

                


