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FORORD  

Båtsfjord kommune og Linken Næringshage ga i juni 2011 NORUT oppdraget med å 

følgeevaluere Omstillingsprogrammet for Båtsfjord 2011-2012. Det toårige prosjektet 

er en videreføring av Omstillingsprogrammet for Båtsfjord 2007-2010 og 

følgeevalueringen skal se utviklingen i de to prosjektene i sammenheng. Evalueringen 

skal ha et blikk både på prosjektutviklingen og omstillingsprogrammets rolle som 

utviklingskraft og gi innspill til debatt om strategiske veivalg framover.  

 

Sluttrapporten bygger på første leveranse i evalueringen, arbeidsnotatet Båtsfjord i 

omstilling. Dette var en statuskartlegging og vurdering av prosjektutviklingen i det 

første omstillingsprosjektet som pågikk i perioden 2007-2010 og er basis for 

evalueringen av videreføring av omstillingsprosjektet i perioden 2011-12. Notatet la 

også fram innspill til diskusjonen om framtidig næringsarbeid i Båtsfjord. 

Sluttrapporten vurderer begge prosjektperiodene samlet og fokus vil være på 

prosjektets grep for å initiere i omstilling i næringsliv gjennom bedriftsprosjekter og 

bredere, mer samfunnsretta utviklingsprosjekter. Omstilling handler om å initiere 

lokale utviklingsprosesser og spenner fra radikale endringer og nyskaping til styrking 

og skrittvis fornyelse av det eksisterende, slik som hovedsakelig er tilfelle i Båtsfjord. 

Det viktige er at et utviklingsprosjekt har handlingsrom til å velge lokalt tilpassede 

strategier som styrker lokal næringsutvikling og konkurranseevne 

 

Takk til oppdragsgiver for oppdraget og en stor takk til Ronny Isaksen, Morten 

Andersen og Kine Garstad ved Linken Næringshage for inspirerende og godt 

samarbeid.  

 

May-Britt Ellingsen 

prosjektleder 
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1 Sammendrag 

Rapportens hovedkonklusjon i er at omstillingsstyret og Linken Næringshage har 

oppfylt OMS sine målsettinger. Prosjektene initieres i tråd med vedtatte prioriteringer 

og retningslinjer. Næringsarbeidet er særlig rettet mot mindre virksomheter og 

nyetableringer i tillegg til at prosjektet også ivaretar et samfunnsmessig perspektiv. 

Iverksetterne av omstillingsprosjektet (OMS) viser et realistisk ambisjonsnivå i 

forhold til ressursrammer og prosjektmandat. OMS er godt gjennomført i forhold til 

mål og strategier. Tilbakemeldingene fra omgivelsene er at de vurderer OMS som et 

positivt, vellykket tiltak for bedrifter, prosjektmidlene har bidratt til næringsaktivitet 

og optimisme og vurderes som nyttige for å bevare og skape arbeidsplasser. OMS 

berømmes for å ha utviklingsfokus og ansporer til nye tenkemåter. Å legge 

forvaltningen av OMS til Linken Næringshage har vist seg å være en vellykket 

organisasjonsmodell. Det har bidratt til en effektiv forvaltning av prosjektmidlene, det 

har gitt rom for fleksibilitet og det gir en samhandlingsarena for kobling næringsliv – 

politikk – kommune. Denne typen samhandling bidrar til involvering og forankring av 

arbeidet og styrker legitimiteten til OMS.  

 

OMS har en velfungerende organisering som gir ryddige ansvars- og styringslinjer og 

er tilstrekkelig transparent. Styret utgjør en god miks mellom næringsliv og politikk. I 

sitt arbeid har de vist en bred næringsmessig tilnærming samtidig som man har holdt 

fokus på utvalgte næringer. Styret har en bred tilnærming til næringsutvikling i den 

forstand at man også anlegger et samfunnsperspektiv på beslutninger og støtter 

prosjekter som kan bidra til å styrke identitet og tilhørighet. Eksempler på denne typen 

prosjekter er Båtsfjordbilaget og prosjektstøtte til utgivelse av lokalhistorie fra krigen. 

Satsing på Bolyst og Studiesenteret er også prosjekter som er innrettet mot hele 

Båtsfjordsamfunnet. Samtidig krever håndteringen av forholdet mellom samfunns- og 

næringsmessig engasjement en gjennomtenkt balansegang i forholdet mellom å 

prioritere bredde i prosjektporteføljen og prioritering av strategiske satsningsområder.   

 



8 
 

Rapporten peiker også på metodiske utfordringer knyttet til å etablere klare 

sammenhenger mellom prosjektets innsats og effekter på sysselsetting og 

folketallsutvikling. Dette er generelle utfordringer som oppstår hvis utvikling i 

folketall og sysselsetting er mål for prosjekter og indikator på prosjektutviklingen. 

suksess. Avslutningsvis peiker rapporten på at tillit har vært en sentral komponent for 

å lykkes i omstilingsarbeidet.  
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2 Innledning 

Båtsfjord har i mange henseende stått i en særstilling blant kommunene i Kyst-

Finnmark. I store deler av etterkrigstiden kommunen hatt en positiv 

befolkningsutvikling og et relativt stabilt innbyggertall på rundt omlag 2.500 

innbyggere. Næringslivet, og da i særdeleshet fiskeindustrien med organisasjonen 

Kjøpergruppa, har hatt en sterk stilling i lokalsamfunnet. Industrien har vært lokalt eid, 

de har hatt finansielle muskler og lokale strateger som preget både nærings- og 

samfunnsutvikling. Lederne for de tre store fiskeribedriftene la premisser og tok 

initiativ til utviklingstiltak rettet mot hele Båtfjordsamfunnet, deres lederskap omfattet 

ikke bare egen bedrift, de bidro for eksempel sterkt til utvikling innen idretten, til 

etablering av flyplassen, de er raske til å innføre ny teknologi, de stimulerer til bruk av 

lokalt næringsliv og forsøkte i det lengste å holde folk i arbeid i stedet for å permittere 

dem. Næringsliv og kommune spilte på lag, i følge de lokale fortellingene var det ofte 

at de tre store (eller en av dem) gikk i bresjen også fulgte kommunen opp (Moldenæs 

2006).  

 

Båtsfjord klarte seg forholdsvis godt gjennom fiskerikrisa i Finnmark på 1990-tallet, 

blant annet fordi man skaffet seg relativt stabile fiskeleveranser fra Russland. Utover 

2000-tallet avtok de russiske leveransene, i tillegg ble konkurransen fra kinesisk 

leieproduksjon merkbar. I 2003 ble også Båtsfjord rammet av trangere tider i 

fiskeindustrien med påfølgende konkurser i hjørnesteinsbedrifter og høy 

arbeidsledighet. De tre lokale strategene satt i førersetet fram til denne krisa som var 

foranledningen til Omstillingsprosjektet i Båtsfjord (av praktiske grunner heretter 

forkortet til OMS). Det at store, lokale aktører gikk over ende var nytt for Båtsfjord. 

De var vant med at lokale strateger ’sto han av’, men etter krisa var både den 

finansielle og strategiske kapasiteten redusert. To av strategene er ute av 

lokalsamfunnet, brukene deres er lagt ned og i dag er det kun ett lokalt eid bruk tilbake 

og ett med overlokalt eierskap. Konkursene var derfor ikke bare et økonomisk men 

også kulturelt sjokk. Arbeidsdelingen mellom næringsliv og politikk ble rammet – 

eller rettere sagt, det tvang seg fram nytenking og klargjøring av arbeidsdelingen.   
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Såpass kraftige og hurtige næringsmessige endringer kvalifiserer til offentlige 

tilskuddsordninger, men å benytte seg av dette satt langt inne for Båtsfjordingene, de 

hadde et bilde av seg selv som et lokalsamfunn som var vant med å ordne opp sjøl 

(Moldenæs 2006, Pettersen 2011). De statlige ERNA-midlene kom i 2005 og en del 

bedriftsrettede tiltak ble øremerket til Båtsfjord. I 2006 ble det debatt i kommunestyret 

om hvorvidt man skulle søke om statlig omstillingsstatus. Frykten for tap av 

omdømme ble vurdert i forhold til mulighetene for å disponere ekstra midler til 

utviklingsarbeid. Som det ble påpekt fra rådmannen:1  

 

’Båtsfjord har et rykte på seg for å være et sted hvor næringslivet klarer seg 

selv og er nyskapende, uten synderlig hjelp fra den ene eller andre instansen. 

Spørsmålet er om omstillingsstatus endrer dette ryktet og setter oss i kategorien 

”sutrete finnmarkskommune som må ha puter under armene”? Hvordan 

påvirker i så fall dette næringslivets interesse for å etablere noe i Båtsfjord, 

eller folks interesse for å bosette seg her?’  

 

Konklusjonen ble at man hadde ikke råd til å si nei og kommunestyret vedtok å søke 

status som statlig omstillingskommune. Det viste seg at Båtsfjord ikke var kvalifiserte 

for statlige omstillingsmidler og søknaden gikk da til fylkeskommunen som innvilget 

regionale omstillingsmidler. Omstillingsperioden startet seint på året i 2007. Strategisk 

næringsplan for Båtsfjord 2005-2008 og 2008-2011 er overordna plandokumenter som 

gir målsettinger og rammer for omstillingsprogrammet. 

3 Følgeevaluering – fokus og metoder  

Omstillingsprosjektet, det vil si fase to av omstillingsprosjektet, skal følgeevalueres. 

Følgeevaluering foregår fra juni 2011 til desember 2012 og sluttrapport levers mai 

2013.  

 

                                              
1 Kommunestyremøte 2006, ref. Arkivsaksnr. 06/00605 
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Om følgeevaluering og fokus 
Følgeevalueringen har tre hovedmilepæler; innledende statuskartlegging, 

underveisrapportering og sluttrapport. En følgeevaluering kan bidra til å synliggjøre 

erfaringer, resultater og dilemmaer underveis i omstillingsprosjektet.  

 

En statuskartlegging kan brukes som et utviklingsverktøy i omstillingsprogrammet og 

legges fram presenteres på en dialogarena hvor funn i kartleggingen kan inngå i en 

videre strategisk utvikling av programmet. Framlegg av status- og underveisrapporter 

kan skape lærings- og refleksjonsarenaer som bidrar til å styrke fremdrift og 

måloppnåelse. I denne følgeevalueringen var statuskartleggingen en oppsummering og 

vurdering av det første omstillingsprosjektet og de erfaringene som er høstet der. På 

bakgrunn av dette ble det pekt på noen problemstilinger og temaer som bør fokuseres i 

det videre omstillingsarbeidet og som det er opp til oppdragsgiver å ta videre. 

Følgende fokusområder ble utpekt på bakgrunn av statuskartleggingen og presentert i 

statuskartleggingen kalt BÅTSFJORD I OMSTILLING. Statusrapport første 

programperiode 2008-2010 og fokus på veien videre i neste programperiode 

(Ellingsen 2011):   

 

- Problemstillinger knyttet til OMS sin rolle: Er det rom for at OMS tar rollen 

som en strategisk samfunnsmessig aktør? Skal OMS gjøre det? I så fall 

hvordan?  

 

- Problemstillinger knyttet til Linken Næringshage sin rolle:  Kan/bør 

strategiske oppgaver løftes ut på samme måte som operativt næringsarbeid? 

Hvordan skal arbeidsdelingen være mellom Linken, næringslivet og 

kommunen? 

  

- Problemstillinger knyttet til Båtsfjord sin fremtid: Hvordan satse på 

ungdommen, hva skal være fremtidsrettede industrielle strategier og hvordan 

bygge og stimulere Båtsfjord sin rolle som fiskerihovedstad?   
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Disse problemstillingene ble tatt videre både i omstillingsprosjektet og kommunens 

administrasjon og i januar 2013 vedtok kommunestyret ny organisering av 

næringsarbeidet (se siste kapittel).  

 

I samråd med oppdragsgiver ble det besluttet at prosjektets omfang bidro til at det ikke 

var behov for underveisrapport annet enn i form av en mindre, muntlig tilbakemelding 

midtveis i evalueringsperioden. Statuskartleggingen ble lagt fram mot slutten av nest 

siste prosjektår og den viste at OMS var et svært veldrevet og ryddig prosjekt i god 

utvikling. Kartleggingen ga innspill til arbeidet med videreføring av næringsarbeidet 

etter OMS. I tillegg fikk oppdragsgiver tilbakemelding og refleksjoner rundt 

prosjektets utvikling gjennom en presentasjon av foiler fra prosjektet.    

 

Sluttrapporten er en oppsummering av ulike sider ved prosjektgjennomføringen i 

perioden 2007-2012, en vurdering av mulige effekter på nærings- og samfunnsliv og 

rapporten avrundes med en drøfting av omstilling og invasjon i lys av de erfaringene 

som er gjort gjennom OMS.  

 

Metodiske utfordringer i vurderingen av nærings- og samfunnsutvikling 
Å bidra til omstilling og utvikling i et lokalsamfunn handler om å skape framtidstru 

gjennom å ’ta ned’ nasjonale og regionale styringssignaler i tillegg til å demme opp for 

tunge, globale trender som bidrar til å trekke folk og virksomhet ut av lokalsamfunnet. 

Dette er komplekse prosesser både å styre og påvirke. 

  

Hovedfokus i evalueringen av omstillingsprosjektet i Båtsfjord er på hvordan 

prosjektet utvikler seg i forhold til mål, ambisjoner og rammebetingelser. Samtidig vil 

et hvert utviklingsprosjekt i offentlig regi være en del av en større helhet. Et 

omstillingsprosjekt kan også betraktes som en stimulans til innovasjon på 

lokalsamfunnsnivå. Evalueringen ønsker derfor også å ha et blikk for mer overordede 

spørsmål – sett ut i fra et ståsted i Båtsfjord. Dette skal gjøres gjennom å fokusere på 

forholdet mellom omstilling og innovasjon, og forholdet mellom samfunns- og 
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næringsutvikling i omstillingsarbeid. Det er store temaer som det i liten grad kan gis 

målebaserte svar på.  

 

Hvilke effekter kan et omstillingsprosjekt av det omfang som er gjennomført i 

Båtsfjord skape? Hvor store effekter er det rimelig å forvente av et 5-årig prosjekt som 

får tilført omlag 10 millioner, dvs ca 2 millioner pr år som skal fordeles på 

utviklingsprosjekter i bedrifter og samfunn? Når kan eventuelle effekter forventes å 

manifestere seg og kan effektene med sikkerhet knyttes til omstillingsarbeidet? En 

periode på 2-3 måneder etter prosjektslutt er for kort tid til å kunne vurdere eventuelle 

langsiktige effekter av OMS, og man vet som sagt ikke hva som kan tilskrives OMS 

og hva som skyldes andre forhold.    

 

I en omfattende evaluering av langtidseffekter av 10 omstillingsprogram gjennomført i 

perioden 1994-2003, sammenfattes metodiske og teoretiske utfordringer i seks 

hovedpunkter (Sand mfl. 2010:11-12) og disse gjengis i sin helhet nedenfor: 

 

1. Det må vurderes hva som hadde skjedd hvis tiltaket/programmet ikke var blitt 
gjennomført (det kontrafaktiske spørsmål)  

2. Et tiltak kan ha både direkte og indirekte effekter som kan være vanskelig å skille  

3. Et resultat som ble betraktet som gunstig på kort sikt (f.eks. nye arbeidsplasser i en 
tradisjonell næring), trenger ikke være det på lang sikt (bremset kanskje overgangen 
til nye næringer).  

4. Resultatet avhenger av hva en måler effekten på og hvordan en måler dette (valg av 
indikatorer).  

5. Effekten av tiltaket avhenger av kontekst (tidspunkt, type lokalsamfunn, 
næringsstruktur, kompetanse, ressurspersoner, osv.)  

6. Samfunnet er komplekst, og en rekke andre faktorer kan også ha påvirket utfallet.  
  

Disse utfordringene er relevante i forbindelse med evalueringen av OMS i Båtsfjord.  

Vurdering av effekter av omstillingstiltak vil være beheftet med usikkerhet. Effektene 

av OMS er vanskelig å isolere, tunge trender og beslutninger fattet utenfor 

lokalsamfunnet, enten det er av næringsmessig eller politisk art, kan ha store 

konsekvenser lokalt uten at det er muligheter for lokal påvirkning av utfallet. 

Rapportens vurderinger og konklusjoner må leses med dette i mente.  
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Det vanlig å trekke skille mellom to typer evaluering – formativ og summativ. 

Formativ evaluering er kjennetegnet av at prosjektets utvikling følges, det er 

gjennomføringen av prosjektet som står i evaluators fokus og det gis tilbakemelding 

underveis. Summativ evaluering gjøres i etterkant og skal avdekke mulige effekter av 

prosjektet (Jakobsen og Kvitastein 2002). Følgeforskning, slik som bestilt her, er en 

form for formativ evaluering, men samtidig er OMS gjenstand for en form for 

kontinuerlig summativ evaluering. Dette ligger innbakt i myndighetenes 

rapporteringskrav og forventinger om måloppnåelse. Sluttrapporten inneholder derfor 

også en del vurderinger av mulige effekter i av OMS vurdert i forhold til målsettinger.   

 

Avgrensingen mellom summativ og formativ evaluering kan også gis en litt annen 

vinkling. I følge Lewis (2001:391 med henvisning til Chelimsky 1997) kan man skille 

mellom følgende tre formål for evaluering:   

 Evaluering som måling av resultater eller nytte 

 Evaluering som bidrag til utvikling (som støtte i utviklingsprosesser eller 

utviklingsprogrammer) 

 Evaluering som kunnskapsutvikling (dvs bidra til dypere forståelse av en 

aktivitet) 

De to første formålene handler henholdsvis om summativ og formativ evaluering, det 

tredje handler om evaluering som grunnlag for læring om og forståelse av prosesser på 

et dypere nivå. De ulike evalueringsformålene vil gi forskjellig innsikt i et prosjekt og 

vil vektlegge ulike typer data forskjellig. I evalueringen av utviklingsprosjekter slik 

som Båtsfjord i omstilling, etterspørres ofte resultater i form av målinger, mens for 

eksempel en følgeevaluering vil ha som ambisjon å fremskaffe kunnskap som bidra til 

å støtte selve prosjektutviklingen, og kanskje særlig formative evalueringer kan ha en 

ambisjon om å bidra til dypere forståelse av den aktiviteten som evalueres. I 

utviklingsprosjekter kan det være kompleks sammenhenger mellom innsats og mulige 

effekter, og en kort tidshorisont kan gjøre det svært vanskelig å påvise sammenhenger 

mellom innsats og effekter.  
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Denne evalueringen av Båtsfjord i omstilling har dels en formativ funksjon og dels en 

summativ funksjon, og den forsøker også, innenfor oppdragets rammer, å reise noen 

spørsmål om hvilke forventinger som ligger i å bli tildelt omstillingsmidler og hva som 

er mulig å utrette innenfor rammene av disse midlene. 

 

I vurderingene av OMS ut ifra målsettinger ligger det en vurdering av realismen i 

målsettinger og reelle muligheter for å skape påvisbare effekter underveis og kort tid 

etter denne typen prosjekter. Har OMS målsettinger som kan oppnås gjennom 

programmet? Gir et omstillingsprosjekt handlingsrom og organisatoriske muligheter 

for å nå målsettinger som stabilisering av arbeidsmarked og øke folketallet? Dette er 

spørsmål som drøftes underveis i rapporten. Dersom målene er av en slik at de ikke er 

påvirkelig ut i fra det handlingsrom og organisatoriske verktøy, så kan ikke målene 

fungere som indikatorer på suksess eller ikke når det gjelder hvordan prosjektet er 

gjennomført.  

 

Arbeidsspørsmål  
Et bakenforliggende spørsmål i evalueringen handler om omstilling og nyskaping. 

Bidrar omstillingsprogrammer til å stimulere innovasjon og nytenking i en kommune 

eller handler det mer om videreføring av eksisterende næringstiltak? Hva kan gjøres 

for å stimulere nyskaping? Kan nyskaping stimuleres? Ligger det programmessige 

eller overlokale føringer som bidrar til å hemme innovasjon eller stimuleres innovative 

omstillingsmodeller gjennom omstillingsprogram? Hvordan fungerer 

omstillingsprogrammer som grep for samfunnsutvikling? Skal omstillingsprogrammer 

holde på med det og kan/må omstillingsarbeid organiseres annerledes for å ivareta den 

dimensjonen?  

 

Avslutningsvis diskuteres om OMS har bidratt til lokal innovasjon og om det er 

utviklet nye former for samarbeid og partnerskap, hvordan programmet har ivaretatt 

forholdet mellom nærings- og samfunnsutvikling og i hvilken grad det har bidratt til 

videreføring av gode strukturer, relasjoner og prosesser for næringsarbeidet i 

Båtsfjord.    
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Evalueringen gjennomføres på basis av kvalitative data – det vil si intervjuer, 

dokumentstudier og noe deltakende observasjon i tillegg til data fra OMS. Informanter 

er næringsdrivende i Båtsfjord, styringsgruppemedlemmer, kommunale politiske og 

administrative ledere, mottakere av prosjektmidler, leder av Båtsfjord Invest, ledere og 

ansatt ved Linken Næringshage, representant for Innovasjon Norge i Finnmark og for 

Finnmark fylkeskommune. De fleste Intervjuene er gjennomført pr telefon i perioden 

mai 2011 til mai 2013. En serie intervjuer ble gjennomført i juni 2012 som ledd i et 

annet feltarbeid i Båtsfjord i regi av Norut.   

4 Bakgrunn – tunge trender og lokale visjoner 

Nedgang i folketallet er en av de store utfordringene for Båtsfjord og en rekke andre 

kommuner med perifer beliggenhet i forhold til store sentra. Folketallet falt dramatisk 

fra 2003 til 2004 som en følge av konkurser og tap av arbeidsplasser i fiskeindustrien. 

Kommunen mistet store deler av tilflyttende arbeidskraft av både norsk og utenlandsk 

opprinnelse. Ved inngangen til 2013 er innbyggertallet 2162, mens det ved inngangen 

til 2003 var 2409 innbyggere, ett år seinere var det sunket til 2292 (ssb 

statistikkbanken).2 Tallene viser at tilbakegangen har avtatt og folketallsutviklingen 

har flatet ut de siste årene. Dette er for så vidt en trend som kan spores i en rekke 

periferikommuner.  

 

Folketallsutvikling handler dels om tunge, globale trender. Over hele verden skjer det 

en ”sammenklumping” av folk, arbeidsplasser og infrastruktur i sentrale områder. 

Dette skjer som resultat av tunge næringsmessige endringsprosesser – overgang fra 

primær til sekundær og tertiærproduksjon og som en effekt av individuelle valg – 

folkestrømmene følger utviklingen i arbeidsplasser og framvekst av utdannings- og 

kulturtilbud.  

 

På lokalt nivå erfarer man at særlig ungdom og kvinner flytter. Utdanningssøkende og 

karrieresøkende søker mot regionsentra og store byer. Utfordringen for 

                                              
2 Se også side 42 her for ytterligere drøfting av folketallsutviklingen. 
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utflyttingskommunene blir å trekke folk tilbake. Flytting innebærer ikke bare flytting 

til store sentra utenfor Finnmark. En god del flytting skjer innad i fylket, halvparten av 

flyttingene er tilbakeflytting og flyttebevegelser internt i fylket (Munkjord 2011). 

Tilflytting og internflytting skaper handlingsrom for lokale aktører. Hvilke 

arbeidsplasser kan Båtsfjord by på i konkurransen om den attraktive arbeidskraften? Er 

det stabile arbeidsplasser? Byr de på karriere- og utviklingsmuligheter for potensielle 

tilflyttere eller er det et ensidig og spesialisert næringsliv? Hvordan er koblingen 

mellom næringsliv og skole, hvordan er tilgang på lærlingplasser og 

praksismuligheter? Hva med stimulering av entreprenørskap og gründere? 

 

Strategiske næringsplaner og visjoner 
Strategisk næringsplan for Båtsfjord er overordna plandokument for 

omstillingsprosessen og har en visjon om 3000 innbyggere innen 2028. Sterk nedgang 

i folketallet kan være en indikator på at et lokalsamfunn sliter og trenger ekstra 

offentlig drahjelp for en periode, men folketallsutvikling er lite egnet som målestokk 

for suksess i et utviklingsprosjekt. Folketallsutvikling er en indikator på en kommunes 

attraktivitet over tid. Attraktiviteten blir summen av aktiviteter og muligheter på inn- 

og utflyttersted vurdert fra flytterens ståsted. Arbeidsplasser er en nøkkelfaktor, men 

en rekke andre forhold spiller også inn på bostedsvalg. Skoler, barnehagedekning, 

SFO, kultur, fritidstilbud, kommunikasjonsmuligheter og det generelle tjenestetilbudet 

viktige faktorer for tilflytting. Båtsfjord er et kompakt sted, det forenkler den daglige 

logistikken for småbarnsforeldre – noe som kan være en positiv konkurransefaktor i 

kampen om attraktive hoder og hender, gitt at det finnes arbeidsplasser.  

 

Båtsfjords SNP for 2005-2008 har ikke et eksplisitt hovedmål, men har å bli ”Et 

ledende industricluster innen hvitfisk” som visjon på forsiden av planen. Planen for 

2008-2011 har stabilisering av arbeidsmarkedet på nåværende nivå samt skape 25 nye 

arbeidsplasser som hovedmålsetting. På forsiden av planen er visjonen å ha ”3000 

innbyggere innen 2028”. Visjonen om å bli ”Et ledende industricluster innen hvitfisk” 

er operasjonaliserbar gjennom en rekke strategisk grep på kort og lang sikt. Visjonen 

har forankring i Båtsfjords kjernekompetanse og henviser til kompetanser Båtsfjord er 
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kjent for utenfor kommunen. Den viser ambisjoner om videreutvikling av 

konkurransemessige fortrinn Båtsfjord har i forhold til andre kystkommuner. Visjonen 

om å øke folketallet med nesten 50% ut i fra eksisterende innbyggertall er diffus og 

kan knyttes til en hvilken som helst kommune som sliter med nedgang i folketallet. 

Den gir ikke drahjelp for strategiske satsinger eller merkevarebygging av Båtsfjord.   

 

Å påvirke utviklingen i folketallet er et langsiktig arbeid med høyst usikkert utfall, 

man kan ikke med sikkerhet vite hva som virker. Det er vanskelig å påvise klare 

sammenhenger mellom det ene eller andre tiltaket og befolkningsmessige endringer. 

Utflatingen i folketallsutviklingen i Båtsfjord i perioden 2007-2013 kan ha mange og 

sammensatte forklaringsfaktorer. Det kan betraktes som et resultat av 

omstillingsprosjektet som har pågått i samme perioden, som en positiv men tilfeldig 

svingning, eller som lokalt utslag av nasjonale trender da det skjer en utflating i 

folketallsutviklingen i en del andre tilsvarende kommuner i den samme tidsperioden.  

 

Kanskje bør Båtsfjord vurdere å ta fram igjen visjonen om å jobbe for strategisk 

satsing på utvikling av hvitfisk og industriklynge? Denne visjonen peker mot en rekke 

strategiske satsinger som kommune og fiskerinæringen kan jobbe sammen om.   

5 Omstilling i Båtsfjord: Organisering og praktisk gjennomføring 

Omstillingsprosjekter kan vurderes med to blikk; som praktisk forvaltning av 

offentlige midler og som verktøy for nærings- og samfunnsutvikling. Praktisk 

forvaltning av offentlige midler handler om hvordan organisering og praktisk 

gjennomføring av prosjektet fungerer, det er rimelig greit å avdekke og ligger innenfor 

rammen av en formativ evaluering.  

 

OMS som verktøy for nærings- og samfunnsutvikling handler i beste fall om å påvirke 

tunge samfunnsmessige trender og næringsmessig utvikling. Dette er komplekse og 

tunge prosesser både å avdekke, prege og styre. I det følgende drøftes den praktiske 

gjennomføringen av OMS i Båtsfjord. Neste kapittel fokuserer på mulige nærings- og 

samfunnsmessige effekter. 
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Linken Næringshage som operatør – ryddig organisering  

Kommunestyret i Båtsfjord vedtok å søke om omstillingsstatus 13.09.2006. Ett år 

seinere, 28.09.2007, kom det formelle brevet fra Finnmark fylkeskommune om 

innvilging av regionalutviklingsmidler for gjennomføring av arbeidet som utviklings- 

og nyskapingskommune. Regional omstillingsstatus gir noe mindre offentlige penger 

enn status som statlig omstillingskommune. Tildelingen av omstillingsmidler er koblet 

til krav om organisering og planer. Innovasjon Norge (IN) er delegert ansvaret for å 

følge opp regionale omstillingsprosjekter. Omstillingsperioden var fra seinhøsten 2007 

til og med 2010, og videreført i perioden 2011-2012. Årlig bevilgning fra Finnmark 

fylkeskommune er kr. 2,1 millioner til omstillingsarbeidet og fra og med 2008 måtte 

Båtsfjord kommune også bidra med 25% egenandel.   

 

Båtsfjord kommune er oppdragsansvarlig og den juridisk bindende parten med 

kommunestyret som øverste organ. Strategisk næringsplan for Båtsfjord er som nevnt  

det overordna plandokumentet. I tillegg utarbeider omstillingsstyret årlig strategi- og 

handlingsplan for sitt arbeid.  

 

Omstillingsarbeidet er organisert som et prosjekt med en prosjektleder og et 

prosjektstyre også kalt styringsgruppe eller styret, utnevnt av kommunestyret. I 

kommunestyrevedtak av 30.08.07 ble Linken Næringshage AS valgt til å ha den 

utøvende prosjektledelsen. Kommunestyret besluttet omstillingsstyrets 

sammensetning, men organisasjonene har selv valgt sine representanter. Styret har fem 

medlemmer; kommunen er representert ved ordfører og varaordfører, i tillegg er 

Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe (også kalt Kjøpergruppa), Linken Næringshage 

og Norges Fiskarlag representert.  

 

Omstillingsstyret utgjør en god miks mellom næringsliv og politikk og 

styringsmodellen bidrar til å involvere sterke lokale samarbeidspartnere i 

næringsarbeidet.  
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Båtsfjord har, som pekt på innledningsvis, tradisjonelt hatt lokale strateger med 

dristighet og evne til å bygge tillitskapital. Det er aktører med stort overlokalt nettverk 

og som har evnet å skape virksomhet og gripe muligheter. Lokalt omstillingsarbeid må 

ha disse aktørene med på laget, noe man synes å ha lyktes med gjennom 

styringsstrukturene i OMS. 

 

Båtsfjords organisasjonsmodell innebærer at Linken er praktisk operatør for OMS, de 

administrerer tildelingene og er sekretariat for omstillingsstyret. I dette ligger ikke bare 

en praktisk operatørrolle, men også et visst strategisk ansvar. Kan det at Linken 

Næringshage ivaretar kommunens næringsarbeid innebære at for mye av kommunens 

næringsmessige ansvar løftes ut av kommunen? Data indikerer ikke at så er tilfelle. 

Gjennom at kommunen har en representant i omstillingsstyret og at kommunen vedtar 

mål og strategier ligger den overordnede strategiske styringen hos kommunen. Ved å 

bruke Linken som operatør i næringsarbeidet oppnår man større nærhet til 

næringslivet, man trekker veksler på Linkens generelle kompetanse og brede nettverk 

innenfor næringslivet. Derigjennom oppnås noen synergieffekter i næringsarbeidet 

som man neppe ville fått dersom at OMS var lagt til en avdeling i kommunen. Linken 

er i hovedsak eid av det lokale næringsliv og gjennom å velge denne løsningen er 

kommunen også med på å styrke næringslivet i Båtsfjord. Sist, men ikke minst, Linken 

har erfaring i å drive prosjektarbeid og har ryddige og oversiktlige systemer for 

gjennomføring og rapportering.  

 

Linken er eid av 34 bedrifter, og noen av disse har fått omstillingsmidler, men det kan 

ikke påvises at Linkebedrifter synes å ha hatt større tilgang til prosjektmidler enn 

andre bedrifter.   

 

Bruk av Linken kan betraktes som en løsning godt forankret i lokal organisering og 

kultur, Båtsfjord har hatt et sterkt lokalt eid næringsliv, og man har lange tradisjoner 

for tett kobling mellom å drive nærings- og samfunnsutvikling.   
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Styringsgruppen – prosjektmodeller og prioriteringer 

Omstillingsstyret inndeler prosjektideer og tiltak i tre kategorier: forstudie, forprosjekt 

og hovedprosjekt. Forstudiene skal avklare muligheter og alternativer og innebærer en 

tydeliggjøring av prosjektet. Forstudier har bidratt til å avklare både prosjektideer som 

viser seg å ha svake gjennomføringsmuligheter og prosjektmuligheter med gode 

utviklingspotensialer. Forstudier kan tildeles støttebeløp på 50% av prosjektkostnader, 

men inntil 100% av total beløpsgrense på kr.100.000,-. Disse beløpsgrensene er vedtatt 

lokalt i samråd med Innovasjon Norge og ut i fra det som er mye brukte satser i 

regionale omstillingsprosjekter. 

 

Forprosjekter tar ideer et skritt videre gjennom å bidra til å avklare 

utviklingsprosjekter ytterligere. Dette innebærer å avklare prosjektomfang, økonomi, 

kritiske suksessfaktorer, finansiering og mulige andre kjente forhold som har 

betydning for prosjektgjennomføring. Forstudier og forprosjekter innebærer å 

tydeliggjøre et prosjekt, det er en læringsprosess og medfører å gjennomføre en del 

systematiske forberedelser og planlegging. Forprosjekter kan støttes med inntil 50% av 

total beløpsgrense på kr. 250.000,-. 

 

Hovedprosjektene er en iverksetting av forprosjekter og støttes med symbolske beløp. 

Denne typen prosjekter vil også være aktuelle som mottakere av andre støtteordninger, 

slik som for eksempel VRI (Virkemidler for regionale innovasjon), 

Skattefunnordningen eller Innovasjon Norge sine midler. Linken har  en sentral rolle i 

forhold til å kanalisere bedriftene til  den mest relevante finansieringskilden for videre 

utvikling av prosjekter.   

 

Omstillingsstyret ønsker å legge hovedvekten på forstudier og forprosjekt. Dette for at 

omstillingsmidlene skal fungere som katalysator for å sette i gang prosesser som kan 

føre til hovedprosjekter/etableringer. Prioriteringen av forstudier og forprosjekter er et 

strategisk grep som kan bidra til at svake prosjektideer lukes ut på et tidlig tidspunkt 

og til at midlene dermed går til prosjekter med antatt best potensial. Midlene i OMS 
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kan ikke gå til investeringer, men for eksempel til (i følge Veiledningshefte i 

omstillings- og nyskapingsarbeid  Innovasjon Norge): 

 

 Kompetanseutvikling 

 Etablering av ny virksomhet/utvikling av eksisterende virksomheter 

 Nettverksbygging mellom bedrifter 

 Bygdeutviklingsprosjekter 

 Administrasjon av omstillingsorganisasjonen 

 Konkretisering av krav til infrastruktur for næringsvirksomhet 

 Mobilisering/tiltaksarbeid 

 

I de første årene var fiskeri, leverandørindustri og reiseliv/turisme de tre 

hovedsatsingsområdene. Etter hvert opplevde man at prosjekttilgangen fra 

fiskerinæringen avtok og fra 2009 valgte man å fokusere sterkere på handelsnæringen 

for å skape aktivitet i ledige sentrumslokaler.  

 

I tillegg til styret har OMS en arbeidsgruppe som foretar løpende prosjektvurderinger 

og innstiller til styret. Når det gjelder saksbehandlingen i styret har man valgt å gjøre 

et grundig forarbeid i sekretariat og arbeidsgruppe. Søknadene kan enten avvises, 

forbedres eller kanaliseres til andre finansieringskilder slik at det som kommer til 

styret er mest mulig klarert på forhånd. Avklaring av den finansielle rolledelingen 

mellom ulike kommunale fonds, Innovasjon Norge, VRI og omstillingsmidler er også 

en del av forarbeidet med prosjektsøknadene. En av de store kapitalmessige 

utfordringene for Båtsfjord er at det ordinære bankvesenet ikke ønsker å satse der, i 

tillegg oppleves Båtsfjord Invest som et trangt nåløye i forholdt til å oppnå 

finansiering.  

 

Konklusjon: OMS – et tilgjengelig lavterskeltilbud  

Erfaringen er at den praktiske organiseringen for prosjektgjennomføring fungerer godt. 

Den er ryddig i forhold til arbeidsdelingen mellom kommune og Linken. 
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Organisasjonsmodellen gir klare ansvarsrammer og synlig arbeidsdeling. Informanter 

trekker fram at ved å bruke Linken Næringshage har man en synlig og lett tilgjengelig 

operatør for OMS. Linken Næringshage er kjent som kontaktpunkt for næringslivet, 

har bredt nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt både til næringsliv og 

kompetanseaktører og prosjektmottakere opplever at de mottar god og relevant 

bistand. Ikke minst er Linken rolle som koblingspunkt mellom næringslivet i Båtfjord 

og ulike instanser slik som for eksempel kompetanse og forskningsmiljøene viktig. 

Kontakter og nettverk opparbeidet i et prosjekt kan nyttiggjøres i andre prosjekter og 

for nye bedrifter. Overlokale nettverk kan aktiviseres i forhold til bedrifter som 

innvilges prosjekter gjennom OMS, og det er flere eksempler på at forprosjekt tas 

videre til utviklingsprosjekter og eksterne kompetansemiljøer kobles på.   

 

Informantintervjuer, spørreundersøkelse og tilbakemeldinger som framkom på 

omstillingsseminaret i Båtsfjord 14.06.11, viser at omstillingsprogrammet vurderes 

som et positivt tiltak. Det oppfattes som vellykket og fungerer bra for bedriftene. 

Programmet er et lavterskeltilbud, det har rask og fleksibel saksbehandling og høvelig 

størrelse på bevilgningene. Det er lett å få kunnskap om omstillingsmidlene, både 

næringshagen og kommunen gir informasjon i tillegg til at det er kunnskap om 

programmet rundt næringsmiljøene. Flere informanter trekker også fram at det å søke 

forprosjekter er nyttig for å undersøke prosjektpotensialer og strukturere 

bedriftsutviklingsprosessen. Gjennom kravene til strukturering av prosjektene oppnås 

en form for organisatorisk læring og kompetanseheving, det skjer en bevisstgjøring i 

forhold til nødvendigheten av strukturering og gjennomtenking, noe som kan bidra til 

å forhindre eller minimere feilsatsninger. Samtidig er man klar over at det er snakk om 

relativt små midler og at OMS er innrettet mot små bedrifter og nyetableringer. Det at 

midlene kan kobles på andre offentlige virkemiddel gir muligheter for å utvikle større 

prosjekter. Informantene støtter OMS sitt valg av satsingsområder og mener de har 

gjort gode prioriteringer. Midlene har bidratt til næringsaktivitet og optimisme, og de 

har vært nyttige for å bevare arbeidsplasser. 
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Som påpekt ovenfor har OMS en velfungerende organisering. Styret utgjør en god 

miks mellom næringsliv og politikk og har vist en bred næringsmessig tilnærming 

samtidig som man har holdt fokus på utvalgte næringer. Forvaltningen av OMS har 

vist et realistisk ambisjonsnivå i forhold til ressursrammer og prosjektmandat og er 

godt gjennomført i forhold til mandatet. OMS berømmes for å ha utviklingsfokus og 

ansporer til nye tenkemåter. Det er en generell oppfatning blant informantene at styret 

gjør et godt prioriteringsarbeid, noe som bidrar til å styrke oppslutningen om OMS i 

næringslivet. Bredden i prosjekter som støttes bidrar også til å gi skape kunnskap og 

oppslutning om omstillingsarbeidet.  

 

Å legge forvaltningen av OMS til Linken Næringshage har vist seg å være en god 

organisasjonsmodell i og med at man får at man får effektiv forvaltning, fleksibilitet 

og det gir en samhandlingsarena for kobling næringsliv – politikk – kommune, en 

nyttig og nødvendig samhandling.  Å bruke en velfungerende operatør gir en effektiv 

og fleksibel organisasjon og har resultert smidig og oversiktlig prosjektgjennomføring. 

Kostnadene knyttet til næringsarbeid løftes ut av kommunens budsjett og regnes som 

en prosjektkostnad i stedet for en varig driftsutgift. Modellen avlaster det kommunale 

systemet.  

 

Innledningsvis ble det reist spørsmål om denne avlastningen har omkostninger for 

demokrati og strategisk utvikling av lokal samfunnet. En gjennomgang av erfaringer 

og måloppnåelse så langt i OMS tyder ikke på at man har opplevd spesielle 

demokratiske og strategiske utfordringer knyttet til den valgte modellen. En grunn til 

dette kan være at man i Båtsfjord er vant med at næringslivet har en rolle i forhold til 

næringsarbeidet og at Linken er operatør for kommunen. Det kan dog ikke utelukkes at 

nærheten mellom Linken og omstillingsarbeidet kan betraktes med skepsis av enkelte 

og at det kan skape rolleuklarhet.     

 

Neste kapittel går tettere inn på målsettinger og prioriteringene i OMS og reflekterer 

rundt mulig måloppnåelse. 
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6 Målsettinger  og  fordeling av prosjektmidler   
En evaluering av omstillingsprogrammet i Båtsfjord innebærer å vurdere ulike sider 

ved prosjektets utvikling og mulige virkninger i forhold til oppsatte målsettinger. 

Aktiviteten i prosjektet har i hovedsak dreid seg om å styrke nærings- og 

samfunnsutviklingen gjennom å innvilge midler til ulike tiltak og prosjekter. Som 

nevnt tidligere er strategisk næringsplan for Båtsfjord i perioden 2005-2008 og 2008-

2011 de førende plandokumentene for prosjektet. På basis av dette har man utarbeidet 

årlige handlingsplaner som styrer prosjektaktiviteten.  

 

Planer og mål 
En generell gjennomgang av handlingsplanene viser at prosjektet har hatt et langsiktig 

perspektiv på sitt arbeid, men har også satt inn og tatt ut elementer når det har blitt 

vurdert som nødvendig. Handelsstanden kom inn som satsingsområde i 2010 fordi 

man ønsket å bidra til større aktivitet i den delen av næringslivet.      

 

Omstillingsstyret har fastsatt følgende mål for prosjektet (i følge programstatus 

vurderingen for 2008 IN):   

 

I løpet av planperioden skal Båtsfjord stabilisere arbeidsmarkedet på 

nåværende nivå (2008) samt skape 25 nye arbeidsplasser. Dette skal føre til en 

positiv befolkningsutvikling. 

Satsingsområder: Fiskeri, Reiseliv/turisme og Leverandørindustri. 

Omstillingsstyret ønsker primært å satse på forstudier og forprosjekter. 

 

I handlingsplanen for 2008 og seinere handlingsplaner er tallfesting av antall 

arbeidsplasser tatt ut av planen. Dette er en realistisk vurdering av OMS. Som peikt på 

tidligere, igangsetting av arbeidsplasser er en beslutning OMS ikke kan fatte og som 

påvirkes av en rekke vurderinger og avgjørelser OMS ikke har direkte innflytelser 

over. Det kan stilles spørsmål ved å bruke antall arbeidsplasser som en av 

suksessindikatorene på arbeidet i OMS. Selv om prosjektet har gjort en utmerket jobb i 

forhold til målsetting og rammer, betyr det nødvendigvis ikke at det skapes flere 



26 
 

arbeidsplasser. Det er tilstrekkelig at en av de større fiskerbrukene fatter beslutninger 

om å redusere eller legge ned, så forsvinner en rekke arbeidsplasser. Dette er 

beslutninger OMS ikke kan påvirke. 

 

Stabilisering av arbeidsplasser er en realistisk målsetting som prosjektet kan bidra til 

gjennom å stimulere utvikling og innovasjon i bedriftene ved hjelp av forstudier, 

markedsutviklings- og kompetansetiltak samt bredere samfunnsmessige tiltak. Men 

også stabiliseringseffekter er lite målbare, det er usikre koblinger mellom 

prosjektmidlenes innvirkning og bedriftens utvikling.  

 

Styrking og utvikling av næringene skulle skje gjennom satsing på kompetanse, 

markeds- og bedriftsutvikling. I tillegg hadde OMS mer samfunnsrettede ambisjoner 

rettet mot omdømmebygging og styrking av infrastrukturarbeid i regi av Båtsfjord 

kommune.   

 

En gjennomgang av tildelte midler i prosjektperioden viser at OMS lojalt fulgt egne 

prioriteringer i handlingsplanene og har oppfylt sine målsettinger i forhold til de ulike 

satsningsområdene, både næringsmessig og tematisk. OMS har jobbet fokusert og 

konsentrert seg om noen områder som vurderes som viktige for utvikling av 

lokalsamfunnet. 

 

Fordeling av prosjektmidler 
I det følgende vises en tabell over totalt innvilgede prosjektbeløp fordelt på ulike 

kategorier. Kategorisering er ingen objektiv vitenskap, men gjøres i forhold til hva 

som ønskes belyst. Her er det interessant å få fram prioriteringer vurdert i forhold til 

prosjektets satsningsområder. Kultur og reiseliv er slått sammen til en kategori. Den 

innholder festivaler, lokalhistorie og midler brukt til utvikling av reiselivsbedrifter i 

tillegg til reiselivsprosjekter av mer allmenn karakter, slik som for eksempel 

Verdiskapingsprogram for Varangerhalvøya. I tillegg innholder kategorien midler 

bevilget til utvikling av reiselivsrelatert infrastruktur i kommunal regi, (utgjør omlag 

kr. 113.000,-.). Disse midlene kunne også vært kategorisert som bevilgninger til 
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samfunn/kommune. Det samme gjelder for reiselivsrelaterte prosjekter av mer allmenn 

karakter. Fiskeriprosjektene er delt inn i produksjonsrelaterte bevilgninger og 

kompetanse/markedsutviklingstiltak. 

 

Kolonnene viser innvilget beløp i kroner, deretter prosentvis fordeling på de ulike 

satsningsområdene. Ubrukte midler tilbakeføres til potten og blir kanalisert til nye 

tildelinger. Kolonnen kalt ’rest’ viser hvor mye midler som ikke er brukt innenfor 

hvert formål, og siste kolonne viser hvor mye som er blitt til ’rest’ i forhold til det som 

er innvilget totalt til formålet. Prosjekter som er innvilget i 2012, men hvor 

gjennomføring også strekker seg inn i 2013 er ikke tatt med i kategorien ’rest’.   

 

Tabell nr. 1,  Fordeling av prosjektmidler på næringer  

Kategori/ 
Beløp 

Innvilget Prosentvis 
andel av 
innvilget 

Rest Prosentvis 
rest innvilget 

Reiseliv og kultur 2 250 227 24% 343  949 15 % 
(Fiskeri totalt) (2 725 335) (29%) (357 172) 13%  
Fiskeri - 
Produksjon 

1 978 675 21% 189 461 9% 

Fiskeri- 
kompetanse/ 
markedsutvikling 

746 660 8% 126  617 17% 

Leverandør 
Industri 

1 257 212 13% 106 125 8% 

Handel/ 
Tjenester 

911 375 10% 18 750 2% 

Samfunn/ 
Kommune 

2 192 385 23,5% 329 859 
 

15% 

Sum 9 336 534 99,5% 1 114 761 12% 
 

Ubenyttede midler 
Om lag i alt 12% av innvilgede midler er ubenyttet, enten fordi prosjektet brukte 

mindre midler enn innvilget eller at prosjektet ble avlyst. Hvis en ser på fordelingen av 

ubenyttede midler som utgjør mer enn 10% av innvilgede prosjektmidler, så  viser det 

seg at midler innvilget til kompetanse og markedsutvikling innenfor fiskeri har høyest 

andel rest, ca 17%. Dette kan i stor grad tilskrives kystskippersertifisering som er blitt 
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utsatt i fra 2010 til 2012. Dette tiltaket kan også vurderes som et samfunnsmessig tiltak 

i like stor grad som næringsmessig. Reiseliv har også en relativt stor andel ubenyttede 

midler, ca 15%. Dette kan i særlig grad tilskrives avlysning av prosjektene ’Berlevåg 

og Båtsfjord reiselivsforum’ og VM i myntkast i regi av Polar Hotell. Også i denne 

kategorien finner et tiltak som kan kategoriseres som samfunnsrelatert, slik som 

’Berlevåg og Båtsfjord reiselivsforum’.  

 

Kategorien samfunn/kommune har en rest på 15% av totalt innvilgede prosjektmidler. 

Dette dreier seg i hovedsak om prosjektene ’Ungkubator’, prosjektet etablering av avis 

i Båtsfjord, ubrukte midler til produksjon av det kvartalsvise avisbilaget om Båtsfjord 

og ubenyttede midler innvilget til geotekniske undersøkelser i Båtsfjord kommune.  

 

Det er ikke gjort spesielle undersøkelser av hvorfor tiltak av mer samfunnsmessig art 

ikke er blitt gjennomført, men til en viss grad dreier denne gruppen seg om tiltak som 

går bredt ut og oppslutningen er til en vissgrad basert på frivillighet og ingen har 

direkte påvirkning på den. Utvikling av tilbud til bestemte grupper, slik som 

kystskippersertifisering og Ungkubatorordningen, krever et visst minimumsantall 

deltakere. Det viser seg at det er krevende å sikre tilstrekelig lokal oppslutning om 

tilbud i små samfunn, frafall fra noen få kan medføre at tilbudet ikke oppnår 

nødvendig antall deltakere for å sikre gjennomføring (Ellingsen 2003). Utvikling av 

felles arenaer på tvers av kommunegrenser, slik som ’Berlevåg og Båtsfjord 

reiselivsforum’ er også en type tiltak som kan være krevende å sikre lokal forankring 

og oppslutning om. Samtidig er det viktig å initiere denne typen tiltak; samarbeid som 

lykkes kan bidra til utvikling og skape merverdi. 

 

I den andre enden av skalaen, prosjekter som i stor grad har benyttet de midlene som 

er tildelt, finner vi handel og tjenester samt leverandørindustri og fiskerirelatert 

produksjon. Dette er prosjektet rettet inn mot spesifikke bedrifter med konkrete 

oppgaver som skal løses. Denne type prosjekter har relativt klare mål, de har en eller 

flere som er ansvarlig og som har mulighet for å påvirke utfall, oppslutning og 

gjennomføring.   
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7 Satsning på næringsliv og samfunn  
En gjennomgang av OMS sine aktiviteter viser at prioriteringene er i henhold til 

vedtatte strategier og handlingsplaner. I alt vel 9,3 millioner er bevilget til prosjekter i 

løpet fra oktober 2007 og ut desember 2012. Dette utgjør 120 enkeltprosjekter, men en 

del bedrifter har fått mer enn en bevilgning – de har fått både forstudier og 

forprosjekter. De tre viktigste satsningsområdene er fiskerinæringen, reiseliv og kultur 

og samfunnsrettede tiltak. Deretter følger leverandørindustrien og handel/tjenester. 

Den relativt lave andelen av prosjektet innenfor handel/tjenester kan skyldes at de var 

inkludert i prosjektet i kun de to siste årene. Det kan også indikere at det er noe lavere 

prosjektaktivitet innenfor disse områdende generelt i Båtsfjord. Handel og 

tjenesteyting påvirkes av aktiviteten i det øvrige næringslivet og utviklingen i 

folketallet.  

 

Nesten 30% av midlene har gått til prosjekter i fiskerinæringen, og innsatsen har 

hovedsakelig gått til produksjonsrettede prosjekter. De utgjør 73% av samla 

bevilgning til denne næringen. I alt 14 bedrifter har gjennom 1-5 prosjekter fått midler 

til prosjektering og utprøving av nye produkter eller produksjonsmetoder. Tre av disse 

bedriftene er etablert i prosjektperioden, og bidrar med 3 arbeidsplasser. De øvrige 

bedriftene er veletablerte store og små bedrifter. Det er rimelig å anta at OMS midlene 

har hatt stor betydning for gjennomføring av disse utviklingsprosjektene. En studie av 

VRI-midler i Troms viser for eksempel at selv små prosjektbeløp i størrelsesorden kr 

75.000-125.000,- kan ha avgjørende betydning for om utviklingstiltak blir iverksatt 

eller ikke (Ellingsen 2013). De enkelte prosjektbevilgningene fra OMS ligger stort sett 

i størrelsesorden kr 50.000,- til kr 150.000,-. Når bedrifter har fått flere tildelinger, er 

det i stor grad snakk om videreføringer av forstudier. Sist men ikke minst, forstudier 

har også en viktig funksjon i å avklare hvilke prosjekter som ikke er levedyktige, det 

forhindrer at bedrifter gjør større feilsatsninger.   

 

Som pekt på tidligere, har det drøyd en del med å få gjennomført 

kystskippersertifisering som er det tyngste kompetansetiltaket rettet mot 

fiskerinæringen. Andre tiltak i denne kategorien er støtte til konferanser og messer 
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samt fiskerirettlederforstudie. Kompetansetiltakene kan også kategoriseres som 

samfunnsretta tiltak.  

 

Samfunnsretta tiltak og bevilgninger til kommunale formål er den nest største 

kategorien. Den utgjør 27% av de totale midlene og dette er i realiteten det største 

satsningsområdet hvis en tar i betrakting det som er nevnt tidligere, nemlig at noe av 

midlene i andre kategorier også kunne vært regnet som samfunnsmessige formål. I 

denne kategorien er omdømmebygging gjennom tiltak med bredt nedslagsfelt ett av de  

sentrale virkemidlene. Avisbilaget om Båtsfjord som har kommet ut 3 ganger i året 

siden 2008, diverse oppgaver i regi av Båtsfjord kommune, Linken næringshage og 

omstillingsstyret ligger også i denne kategorien i tillegg til etablering av 

Vindkraftforum for Varangerhalvøya. Det sistnevnte er både et kompetanse- og 

samfunnsutviklingstiltak. Effekten av samfunnsrettede tiltak er utfordrende å måle og 

følgeforskningsprosjektet gir ikke rom for å utvikle den typen målinger.  

 

Det er rimelig å anta at Båtsfjordavisa har bidratt til god informasjonsflyt fra prosjektet 

til allmennheta og til synliggjøring av næringsarbeid og utviklingen av næringslivet i 

Båtsfjord. Avisa har også presentert et bredt bilde av aktiviteten i lokalsamfunnet. 

Denne typen synliggjøring kan bidra til integrasjon og styrking av lokal identitet og 

selvfølelse og forsterke bildet av Båtsfjord som en produktiv kommune. I sin 

doktorgradsavhandling om utvikling og endring i Båtsfjord og med støtte av andre 

forskningsarbeider peiker Hilde Pedersen (2009:171) på at Båtsfjord har klart å utvikle 

et dynamisk samfunn sentrert rundt lokale entreprenører og en proaktiv kommune. 

Linken næringshage har gjennom å være operatør for Båtsfjord kommunens 

næringsarbeid og OMS bidratt til å videreføre dette bildet gjennom ha en tydelig 

samfunnsretta profil påomstillingsarbeidet i tillegg til næringsutvikling. For ordens 

skyld bør det nevnes at bildet av Båtsfjord er sammensatt og består av flere ulike 

’fortellinger’ (Moldenæs 2006). Et omstillingsprosjekt som har sterk lokal forankring, 

slik som OMS, vil være innvevd i lokalsamfunnets kollektive fortellinger og bidra til 

videreføring av dem på ulike vis.  

     



31 
 

Nærings- og bedriftsmessige effekter av OMS? 

Som påpekt innledningsvis er det vanskelig å påvise direkte sammenheng mellom 

omstillingsprosjekter og nærings- og bedriftsmessige effekter (Sand m.fl. 2010, 

Dragsland og Jakobsen 2009, Jakobsen og Kvitastein 2002). Omstillingsmidler tildeles 

ut i fra en forventing om at pengene skal bidra til å styrke næringsgrunnlaget i et 

lokalsamfunn eller en kommune. Styrking av næringsgrunnlaget kan gjøres gjennom 

en rekke ulike former for tiltak – og i Båtsfjord har man valgt å satse både bredt og 

konsentrert. Bredden dekkes gjennom samfunnsrettede tiltak og støtte til rene 

samfunnsutviklingsoppgaver i kommunal regi, konsentrasjon oppnås gjennom å 

prioritere bestemte næringer og holde på disse prioriteringene over tid.  

 

Hva er realistisk å oppnå gjennom 6,4 mill bevilget til næringsaktivitet over en periode 

på 5 år?3 Disse midlende er blitt fordelt på 23 akseselskap og 5 enkeltmannsforetak. 

Igjen må det presiseres at det er beheftet med en viss usikkerhet å skulle påvise klare 

nærings- eller bedriftsmessige effekter kort tid etter prosjektavslutning og det er også 

vanskelig å påvise hvilken effekt prosjektmidler har hatt både ovenfor bedriftene og på 

det totale næringslivet i kommunen.  

 

Pr. første januar 2013 hadde Båtsfjord 140 akseselskaper og 171 enkeltmannsforetak 

(Proff forvalt). Dette er relativt lave tall for å gjøre statistiske analyser, men en enkel 

sammenstilling av resultatutvikling i bedriftene som har fått prosjektmidler og de 

øvrige bedriftene, viser at det stort sett er sammenfall i resultatutviklingen. Med alle 

forbehold om små tall og korte tidsserier, så indikerer materialet at prosjektmidler ikke 

gir store utslag på kort sikt i bedriftenes resultater og at det er næringsmessige 

konjunkturer som først og fremst spiller inn på resultatene. Dette bekreftes av andre 

studer av omstillingsprosjekter (Sand m.fl. 2010). Eksterne faktorer slik som 

konjunktursvingninger i fiskeriene gir de største næringsmessige utslagene i Båtsfjord. 

For eksempel dersom permitteringene på Norway Seafoods anlegg i Båtsfjord, med ca 

140 ansatte, blir langvarig, kan det få store ringvirkninger for øvrige bedrifter lokalt. 

Fiskeribedriftene rammes først, deretter leverandørindustrien og tjenesteprodusentene 

                                              
3 Tallet er totale midler fratrukket kategorien samfunn/kommune og korrigert for ubenyttet.  
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dersom krisen blir av noe varighet. Satsning på reiseliv og energi kan gi flere bein å stå 

på for Båtsfjordsamfunnet, og OMS har bidratt til både etablering og styrking av 

virksomheter innenfor disse næringene. Utbygging av havnearealer muliggjør 

basefunksjoner for olje eller annen energiutbygging og kan bidra til å styrke Båtsfjords 

næringsstruktur.  

 

Har OMS bidratt til vekst i næringslivet?  
Det er vanskelig å fastslå i hvilken grad OMS har bidratt til vekst i næringslivet i 

Båtsfjord. Vekst kan både dreie seg om vekst i antall nyetableringer, vekst i antall 

sysselsetting, vekst i form av økt omsetning og vekst som utvidelse i produktspekter 

eller markedsområder. Forstudien gir en god mulighet for nettopp å undersøke 

potensialet i nye produkter, produksjonsprosesser eller markeder og mange forstudier 

har dette preget.  

 

Antall innvilgede prosjekter er relativt høyt, i alt 120 prosjekter er finansiert, og det er 

et relativt stabilt antall prosjekter som innvilges pr år. Nedenfor presenteres en tabell 

over hvordan prosjekttildelingene fordeler seg antallsmessig og mellom nærings- og 

samfunnsmessige formål. Bevilgningen til samfunnsrelaterte formål har økt utover i 

prosjektperioden, men det er ikke spesielle tiltak som peiker seg ut. Båtsfjordavisen er 

et regelmessig tiltak som sammen med andre omdømmetiltak utgjør vel 25% av 

satsingen innenfor kategorien samfunn. Andre satsningsområder er prosjekter innrettet 

mot ungdom og arbeidsliv og prosjekter som på ulike er innrettet mot styrking av 

kommunens rolle ovenfor næringslivet.   

 

 

På neste side følger en oversikt som viser hvordan prosjektets bevilgninger foredler 

seg på bedrifts- og samfunnsrettede tiltak. 

 

 

 



33 
 

Tabell nr. 2, Innvilgede prosjekter pr. år i hele tusen og andelsvis fordeling på 
samfunn/kommune i kroner og i prosent av total årlig bevilgning 
 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 
Antall 4 26 12 27 24 27 120 
Bevilgning 843’ 1.480’ 851’ 2.074’ 1.732’ 2.355’ 9.335’ 
Samfunn 68’ 132’ 270’ 335’ 616’ 770’ 2.192’ 
Prosent  8 % 9 % 32 % 16 % 36 % 33 % 23% 

 
Oversikten viser at det er et relativt jevnt antall prosjektet som innvilges hvert år, 

bortsett fra 2009, som har et noe lavere antall prosjekter og ligger lavere beløpsmessig 

enn de øvrige årene. Av styreprotokollen framgår det at aktiviteten i 2009 har vært noe 

lavere enn forventet, men at aktiviteten skulle økes i 2010, noe som tallene viser at 

man lyktes med. Dersom en ser bort fra 2009, innvilges det 24-27 prosjekter pr år. De 

120 prosjektene er fordelt på 72 mottakere/prosjekter, og 6 prosjekter er avlyst. En del 

bedrifter har som nevnt fått innvilget flere prosjekter og totalt sett har nærmere 40 

bedrifter og enkeltmannsforetak fått midler. I tillegg kommer satsinger på ulike forum, 

forstudium og utviklingsprosjekter som ikke har resultert i bedrifter eller er direkte 

knyttet til bedrifter.  

 

Dersom en ser på samlet antall bedriftsetableringer i perioden 2000-2012 for både 

aksjeselskap (A/S) og enkeltmannsforetak (ENK), så var det en nedgang i antall 

bedriftsetableringer fram til 2010. Da snudde trenden og antall etablerte virksomheter 

oversteg avgangen. Dataene er innhentet fra Brønnøysundregisteret, og bedrifter kan 

ha vært uvirksomme en periode før de slettes, særlig kan dette gjelde for 

enkeltmannsforetak.   

 

På neste side følger en oversikt over samla endringer i antall bedrifter og 

enkeltmannsforetak. 

 

 

 

 

 



34 
 

Figur 1, Sum økning og nedgang i antall bedrifter fra år til år i perioden 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser at det var særlig i perioden 2004-2008 at bedriftsnedgangen var sterkest, 

men at det bedret seg fra 2009 og framover. Dette sammenfaller i tid med OMS, og det 

kan se ut til at prosjektet har vært ”fødselshjelper” til 7 nye bedrifter og 4 nye 

satsninger i eksisterende bedrifter. Dette fordeler seg på 4 nye enkeltmannsforetak, 

hvorav to er lagt ned, og 7 nyopprettede aksjeselskap.  

 

Prosjektmidlene har bidratt til 2 nye arbeidsplasser i tillegg til innehaveren av 

bedriftene. I noen tilfeller er etableringen gjort av virksomheter allerede var i gang. 

Det er derfor vanskelig å påvise at OMS har bidratt til etablering av mange nye 

arbeidsplasser. I hvilken grad prosjektet har bidratt til å sikre eksisterende bedrifter er 

som nevnt vanskelig å påvise direkte.  

 

En spørreundersøkelse i 2011 som gikk til de bedriftene som hadde fått prosjektmidler 

fram til da, ble besvart av 14 bedrifter. Bortsett fra to arbeidsplasser, som nå er 

nedlagt, var det ingen av bedriftene som mente at midlene genererte nye 

arbeidsplasser. Samtlige informanter påpeikte at midlene hadde positiv betydning for 

utvikling av deres virksomhet. Bedriftene hadde mottatt forprosjektmidler, og et stort 

flertall mente at midlene enten bidro til å styrke eksisterende arbeidsplasser eller at de 

forventet at det ville utvikles flere arbeidsplasser på sikt. Det er rimelig å anta at OMS 

har bidratt til en positiv trend og stimulert til bedriftsetableringer gjennom sin aktivitet. 

Andre studier av omstillingsprosjekter (Sand m.fl. 2010, Drangsland og Jacobsen 
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2009) viser dette. Det samme bekreftes gjennom studier av bedrifter som får 

prosjektmidler gjennom VRI (Virkemidler for regional innovasjon); relativt små 

midler kan ha positive effekter for bedriften (Ellingsen 2013).   

 

Det var en premiss i omstillingsstyrets arbeid at de gjennom forprosjektmidler skulle 

stimulere bred utvikling og utprøving av nye ideer. Vellykkede ideer som bedriftene 

ønsket å gå videre med, kunne finansieres gjennom hovedprosjektmidler og både 

innenfor fiskeri og reiseliv har forprosjekter blitt tatt videre i større satsninger.   

 

En nærmere spesifisering av utviklingen i næringslivet viser at det de seinere årene har 

skjedd en økning i etableringer av aksjeselskap. Figuren er en spesifisering av figur 1, 

og viser en oversikt over etableringer (blå linje) og slettinger (rød linje) av 

aksjeselskap + enkeltmannsforetak i Båtsfjord.  

 

Figur 2, Antall nye og antall sletta AS og ENK  

 

 

Antall bedriftsnedleggelser både når det gjelder aksjeselskap og enkeltmannsforetak 

når en topp i 2006, etableringstakten er nedadgående uttover det meste av 2000, helt til 

det snur i 2009. Da etableres det flere virksomheter enn det legges ned, og i 2012 går 

etableringstakten opp og antall nedleggelser avtar – noe som kan indikere optimisme 
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og positiv aktivitet i næringslivet. OMS kan ha bidratt til optimismen, men samtidig er 

det optimisme i hele regionen. NHO direktøren for Finnmark peiker for eksempel på at 

det er ekstra positiv utvikling langs kysten av Øst-Finnmark, og ”regionen har 

forbedret sine tall for vekst, etableringer og økonomiske resultater” (Finnmarken 7. 

januar 2013).  

 

I Båtsfjord har det største bruket Norway Seafood, styrket sin lokale satsing og 

investert over 26 millioner i anlegget de seinere årene (Båtsfjordavisa november 2012) 

og islandske Embla, som bearbeider fiskeavskjær kom i gang i 2012. På den annen 

side har en lokal bedrift som bearbeider fiskeriprodukter gått konkurs og en 

produksjonsavdeling av et nasjonalt konsern for produksjon av fiskeoljer la ned 

Båtfjordavdelingen i 2011. Samlet representerer dette tap av opp mot 20 

arbeidsplasser. I tillegg har som nevnt Norway Seafood varslet permitteringer. 

Konjunkturer, ressurstilførsel og overlokale beslutninger fattet hos aktører med stor 

betydning for lokalsamfunnet Båtsfjord er de største premissleverandørene for 

utviklingen lokalt. Et omstillingsprosjekt kan i liten grad påvirke disse trendene, men 

bidra gjennom små skritt til å styrke positive trender lokalt og stimulere kompetanse- 

og markedsutvikling. 

 

Er det noe nytt på gang? 
Det er indikasjoner på at det holder på å skje en viss omdanning av næringslivet i 

Båtsfjord. Det bildet som tegner seg ved en gjennomgang av sletta og oppretta 

bedrifter i perioden 2000-2012, er at det legges ned flere fiskerirelaterte virksomheter 

enn det startes opp innenfor denne næringen, og at de virksomhetene som startes opp i 

større grad er innenfor servicerelatert tjenesteyting. I hovedsak er det virksomheter 

med en eller få ansatte som legges ned. Det har også vært tilfeller av nedleggelser av 

større arbeidsplasser, men pr i dag ser det ut til at dette er kompensert ved at det også 

er startet opp i alle fall en stor aktør innenfor bearbeiding av fiskeråstoff. 

Observasjonene av mulig næringsmessig må vurderes med varsomhet, da 

følgeforskningens rammer ikke gir rom for en grundig gjennomgang av dette 

mønsteret. En eventuell omdanning i bedriftssammensetningen kan representere en 
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styrking av Båtsfjords næringsliv, da større variasjon kan gi mindre sårbarhet, særlig 

hvis bedriftene også opererer på overlokale markeder.  

 

Et annet nytt trekk ved næringslivet er at enkelte bedrifter ekspanderer regionalt, og i 

denne prosessen har OMS bidratt gjennom markeds- og kompetansearbeid. Selv om 

det kan være indikasjoner på endringer i det etablerte mønsteret er det fiskeriene som 

er drivkraften i stedets næringsliv både for underleverandører og tjenesteprodusenter, 

noe som det også er sterk bevissthet om i Båtsfjordsamfunnet. OMS har også bidratt til 

bevisstgjøring gjennom å fokusere på fiskerinæringen og leverandørindustrien i 

prosjektarbeidet. Sist, men ikke minst har OMS hatt en viktig kompetanseutviklende 

rolle i forhold til at bedriftene må strukturere og gjennomtenke sitt utviklingsarbeid for 

å oppnå prosjektfinansiering hos OMS eller andre instanser som OMS kan kanalisere 

bedriften til. Betydningen av denne kompetansen – eller ”oppdragerfunksjonen” bør 

ikke undervurderes, å akseptere og mestre søknadsprosesser er et element i omstilling 

av bedrifter. Det er et ledd i profesjonalisering av virksomheten. Større og erfarne 

bedrifter kan ha denne kompetansen på plass, for mindre bedrifter kan det være en 

nødvendig læringsprosess.   

  

For å avrunde, omstillingsstyret har hatt en bred tilnærming til næringsutvikling, de 

har hatt et samfunnsperspektiv på beslutninger og støttet prosjekter som kan bidra til å 

styrke identitet og tilhørighet. Eksempler på denne typen prosjekter er Båtsfjord 

bilaget i avisen og prosjektstøtte til utgivelse av lokalhistorie fra krigen. Satsing på 

Bolyst og Studiesenteret er også prosjekter som er innrettet mot hele 

Båtsfjordsamfunnet. Samtidig krever håndteringen av forholdet mellom samfunns- og 

næringsmessig engasjement en gjennomtenkt balansegang i forholdet mellom å 

prioritere bredde i prosjektporteføljen og prioritere strategiske satsningsområder. Det 

skal være en viss bredde i tildelingene, men styret skal også ivareta de vedtatte 

strategiske satsningsområder og må derfor holde kontinuerlig fokus på forholdet 

mellom bredde og spissing i tildelingene. 
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8 Sysselsetting og folketallsutvikling – samfunnsmessige 
effekter? 

Utvikling i folketall og sysselsetting er tunge indikatorer på hvordan et lokalsamfunn 

utvikler seg og begge momentene er med i de overordnede målsettingene for OMS; 

prosjektet skal bidra til å stabilisere både arbeidsplassene og folketallet. I det følgende 

rettes fokus først på utvikling i sysselsetting og deretter følger en kort drøfting av 

folketallsutviklingen.  

 

Utvikling i sysselsetting  
OMS har som målsetting primært å finansiere forstudier og forprosjekter - det vil si 

mulige bedriftsetableringer i sin spede begynnelse eller mindre utviklingsprosjekter. 

På kort sikt, det vil si innen 2-4 år, er det ikke rimelig å forvente store endringer i 

antall arbeidsplasser generert av omstillingsmidler. I tillegg er de økonomiske 

rammene begrenset, i bestefall maksimum prosjektmidler på kr. 250.000 dersom et 

prosjekt bevilges både forstudie og forprosjektmidler. Ut i fra disse midlene er det 

heller ikke rimelig å forvente at det kan skapes et synlig antall arbeidsplasser på kort 

sikt. I beste fall kan OMS midler som er brukt til utvikling i eksisterende virksomheter, 

bidra til å stabilisere og styrke arbeidsplasser. Men dette er det vanskelig å innhente 

data om, selv bedriftene kan i mange tilfeller ikke si noe med rimelig sikkerhet om 

midlenes virkning på arbeidsplassene. Linken Næringshage sendte som nevnt ut en 

spørreundersøkelse til 31 bedrifter som hadde mottatt prosjektstøtte i januar 2011, med 

en svarprosent på 43%. På basis av svarene kan det se ut til at OMS har bidratt til 3-4 

arbeidsplasser med muligheter for det dobbelte hvis bedriftene utvikler seg som 

planlagt. Videre ser det ut til at disse arbeidsplassene i hovedsak er resultat av 

utviklingsprosesser i eksisterende virksomheter. Prosjektstøtten ser også ut til å ha 

bidratt til et par nye enkeltarbeidsplasser.  

 

Utvikling i sysselsetting er en indikator for opp- eller nedgangsprosesser i 

næringslivet, men denne indikatoren må vurderes i et langsiktig tidsperspektiv og 

sammen med andre nærings- og bransjemessige faktorer. Den er ikke særlig egnet som 

målestokk for å vurdere om et omstillingsprosjekt i den størrelsesorden som Båtsfjord 
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har, er vellykket på kort sikt, det vil si innenfor prosjektets tidshorisont for 

rapportering og evaluering. Likevel er ’evaluerbare måltall i form av arbeidsplasser’ en 

av de resultatindikatorene fylkeskommunen v/Innovasjon Norge etterspør. Antall 

bedriftsetableringer er en annen indikator som etterspørres. Denne indikatoren er 

mindre komplisert å avdekke, men for at bedriftsetablering skal ha  

omstillingseffekter, bør den vurderes i forhold til en tidsdimensjon, for eksempel om 

virksomheten fortsatt er i drift etter to til fire år.     

 

Bruk av offentlig statistikk som viser endring i sysselsetting over tid, vil også kunne gi 

et misvisende bilde av prosjektets eventuelle bidrag til sysselsettingen. Det fremgår 

ikke av statistikken hva som bidrar til at det er økning i antall arbeidsplasser, og 

samtidig bortfall av arbeidsplasser i en bedrift kan oppveie økninger i en annen 

virksomhet, slik at totalbildet er uendret. Et illustrerende eksempel i så måte er 

nedlegging av Ayanda sitt anlegg i Båtsfjord i oktober 2011. Det innebar en reduksjon 

på 12 arbeidsplasser og skyldes et konserns strategiske beslutninger fattet på et 

grunnlag utenforstående ikke kan påvirke – det kan for eksempel handle om intern 

arbeidsdeling i konsernet og/eller posisjonering i forhold til globale prosesser i 

næringen. Ayandas beslutning er et eksempel på at det er en serie beslutninger som 

kan ha kritiske konsekvenser for et lokalsamfunn, men som de lokale aktørene har små 

eller ingen muligheter til å påvirke. Eksemplet indikerer også at lokalt eierskap og 

nærhet til beslutninger er en kritisk faktor for næringsutvikling. Lokale politiske 

beslutninger som bidrar til å sikre lokalt eid næringsliv er sannsynligvis en av de 

viktigste næringsmessige utviklingstiltakene en kommune rår over.   

 

Både Drangsland og Jakobsens (2009) vurdering av kritiske suksessfaktorer for 

omstillingsarbeid og Sand m.fl. (2010) sin studie av langtidseffekter av 

omstillingsprogram, peker på at det er svært vanskelig å trekke sikre konklusjoner om 

utvikling av arbeidspasser som effekt av omstillingsmidler. Dette både ut fra 

måleproblemer som knytter seg til komplekse sammenhenger og uklarhet med hensyn 

til tidshorisont for eventuelle målinger.   
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Jeg påpeikte ovenfor at en sammenlikning av hvilke typer bedrifter som ble lagt ned 

og opprettet, kunne indikere at det var en viss omdanning på gang i det 

næringsmessige mønsteret i Båtsfjord. Dataene indikerte en svak dreining i retning av 

større variasjon i tjenesteproduksjonen og at det var en nedgang i små bedrifter direkte 

relatert til fiskeriene. Utviklingen i sysselsettingstallene for perioden 2004-2011 

(SSB)4 styrker til dels denne hypotesen. Sysselsettingstallene for 2004 avspeiler 

nedleggelsene i de to store fiskeribedriftene og som bidro til at Båtsfjord fikk 

omstillingsstatus noen år seinere. Tallene for 2011 er en indikasjon på hvordan 

lokalsamfunnet har innhentet seg etter denne krisen. I det følgende presenteres en 

tabell over utviklingen i sysselsetting fordelt på næringer og omfatter arbeidstakere 

bosatt i Båtsfjord. 

 
Tabell 3, Sysselsatte per 4. kvartal 2008, 2010, 2011, næring (SN2007), begge  

   kjønn (SSB 07984) 
  

Næringer 20045 2008 2010 2011 
Jordbruk, skogbruk og fiske 85 109 110 130 

Industri og bergverk 270 290 284 300 

Elektrisitet, vann og renovasjon 0 0 0 0 

Bygge- og anleggsvirksomhet 68 78 69 68 

Varehandel 150 93 100 93 

Transport og kommunikasjon 67 75 77 61 

Finansiell tjenesteyting 9 6 4 3 

Forretningsmessig tjenesteyting og 
eiendom 

 
46

 
63 85

 
81 

Offentlig forvaltning og annen 
tjenesteyting  

 
331

 
298 292

 
310 

Diverse 11 7 4 2 

Sum 1037 1019 1025 1048 
 
For det første viser tabellen at det har vært en jevn økning i sysselsatte i fiskeriene 

siden 2004. Den tallmessig største økningen finner vi i denne kategorien, med økning i 

antall industriarbeidsplasser som god nummer to. Det er skapt i alt 75 arbeidsplasser 

innenfor disse to tradisjonelle næringene i Båtsfjord. I perioden 2010-2011 øker 

sysselsettingen i disse næringene med 35, noe som stemmer godt med NHO lederens 

                                              
4 Dessverre foreligger ikke de aktuelle sysselsettingstallene for 2012 i SSB sin statistikkbank i skrivende stund. 
5 Tallene er hentet fra SNP for Båtsfjord 2005-2008, s. 6. Forutsetter at jeg har gruppert SSB sine statistikktall 
slik som i SNP og at SNP tallene er basert på sysselsatte bosatt i Båtsfjord.   
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observasjon av at kysten av Øst-Finnmark er inne i en gunstig økonomisk utvikling. 

Det er også disse områdene som har fått relativt stor andel av prosjektmidlene rettet 

mot næringslivet, og det er mulig at OMS kan ha bidratt til å gjøre bedriftene bedre 

rustet til å være med på den oppgangen som regionen tar del i.  

 

På den annen side viser tallene at sysselsettingen i varehandelen er gått kraftig tilbake i 

perioden 2004-2011, hele 57 arbeidsplasser er forsvunnet, og det har vært en 

tilbakegang i fra 2010-2011. Tilbakegangen kan skyldes handelslekkasje og tap av 

spesialhandel til Internettbasert handel, en mulig nedgang i lokal kjøpekraft, eller det 

kan være en effekt av generelle omstruktureringer i varehandelen.  

 

Transport og kommunikasjon er en annen næringsgruppe som har hatt tilbakegang, 

både siden 2004 og særlig fra 2010-2011. Mer spesifikt dreier dette seg om relativt 

stor tilbakegang innafor transportsektoren, fra 54 til 39 sysselsatte i perioden 2008-

2011 og en stabilisering av antall sysselsatt i overnattings- og serveringsvirksomhet på 

samme nivå som i 2004. Tilbakegang i transport og sysselsetting kan muligens relatere 

seg til nedgang i fiskerirelatert tjenesteyting.  

 

Kategorien forretningsmessig tjenesteyting og eiendom har hatt stor vekst i 

sysselsettingen, den er nesten doblet fra 2004-2011. Underkategorien eiendom har hatt 

stabil sysselsetting på rundt 20 i hele perioden, bortsett fra en oppblomstring til 27 i 

2010. Forretningsmessig tjenesteyting har hatt om lag 50% økning fra 43 sysselsatte i 

2008 til 61 i 2011. Denne næringskategorien fanger opp en mulig omdanning i 

næringslivet med et større innslag av variert tjenesteproduksjon. Sysselsettingen i 

offentlig sektor har svingt noe i perioden 2004-2011, men har økt noe siste året. 

Økningen kommer innenfor helse og sosialtjenester, mens det har vært en svak 

tilbakegang i sysselsettingen innenfor undervisning. Folketallsutviklingen 

kommenteres i neste avsnill, men endringen i sysselsettingen i offentlig sektor kan 

kobles opp mot uviklingen i folketallet. Selv om folketallet har økt svakt de siste 

årene, har det i perioden 2000-2011 skjedd en nedgang i antallet barn i skolepliktig 

alder og vekst i gruppen over 45 år. Denne utviklingen gjelder både kvinner og menn.    
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Sysselsettingen har steget litt OMS sin periode, siden 2008 har den samlet økt med 

nesten 30 sysselsatte. Skal man da konkludere med at OMS har oppfylt sin rolle? Kan 

endringen henføres til OMS sitt arbeid? Både økning og stabilisering i 

sysselsettingstallene er uttrykk for positive tendenser – det vil innebære at 

sysselsettingen er opprettholdt til tross for bedriftsnedleggelser.  

 

For å avrunde, selv om det er vanskelig å peike på tydelige sysselsettingseffekter av 

OMS, så er det rimelig å anta at prosjektmidlene har bidratt til styrking av det lokale 

næringslivet, både gjennom forstudier og forprosjekter som har avklart 

satsingsområder eller bidratt til å forhindre større feilsatsninger og gjennom mer 

samfunnsrettede tiltak av typen synliggjøring og omdømmebygging. Disse 

konklusjonene trekkes med forbehold om at tallene på kommunenivå er lave, både når 

det gjelder antall bedrifter og sysselsetting. Små tall gjør at enkelthendelser kan gi 

store utslag på helhetsbildet.  

 

Folketallsutviklingen i perioden 2000-2013 
Som nevnt ovenfor er utviklingen i folketallet en svært viktig faktor særlig for mindre 

lokalsamfunn som sliter med å bevare bosettingen. Båtsfjord har vært rammet av 

relativt jevn og sterk tilbakegang i folketallet siden 2000, og særlig sterk var 

nedgangen i perioden 2003-2004, når fiskerikrisen slo sterkt inn. Båtsfjord og 

Finnmarkskommunene generelt er kjennetegnet av relativt høy intern flytting 

(Munkejord og Olsen 2011). Båtsfjord var i perioden 1990-1995 preget av høyere 

innflytting enn utflytting. Fra og med 1996 har nettoflyttingen (innflytting minus 

utflytting) stort sett vært negativ frem til det snudde i 2010. Bortsett fra perioden 2009-

2011 har fødselsoverskuddet vært positivt (fødte - døde), noe som er indikator på en 

livskraftig befolkningssammensetning. Som nevnt ovenfor viser tallene fra SSB at 

folketallet i gruppen 0-44 år har gått gradvis tilbake i perioden 2000-2013 og at 

folketallet i gruppen 45+ øker. Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet i 

Båtsfjord siden 2000 og hvordan fordelingen mellom aldersgruppene har forskjøvet 

seg, både for kvinner og menn. 
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Tabell 4, Utvikling i folketallet i Båtsfjord 2000-2013, begge kjønn og fordelt på 
aldersgrupper (SSB 07459) 
 

2000   2003   2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Menn 
0-24 år 415 16,8 % 371 15,4 % 358 328 320 316 315 312 317 14,7 %

25-34 år 259 10,5 % 242 10,1 % 206 120 110 111 123 126 160 7,4 %

35-44 år 185 7,5 % 188 7,8 % 183 183 189 181 177 173 155 7,2 %

45-69 år 367 14,9 % 362 15,1 % 363 360 363 364 366 379 391 18,1 %

70-79 år 46 1,9 % 52 2,2 % 51 59 66 66 73 72 77 3,6 %

+ 80 år   10 0,4 % 19 0,8 % 15 23 17 18 18 17 21 1,0 %
Kvinner 
0-24 år 380 15,4 % 376 15,6 % 359 312 316 320 310 324 340 15,7 %

25-34 år 227 9,2 % 196 8,2 % 165 129 106 111 118 116 112 5,2 %

35-44 år 159 6,4 % 159 6,6 % 165 149 164 153 152 144 150 6,9 %

45-69 år 309 12,5 % 326 13,6 % 314 317 309 319 310 322 331 15,3 %

70-79 år 73 3,0 % 70 2,9 % 69 60 67 67 62 60 62 2,9 %

+80 år  40 1,6 % 43 1,8 % 42 50 47 44 47 44 46 2,1 %

Sum 2470   2404   2290 2090 2074 2070 2071 2089 2162
 

Prosenttallene angir aldersgruppens andel av det totale folketallet. Det generelle bildet 

er altså at selv om folketallet har økt noe siden 2009, som var laveste punkt så langt, så 

er man fortsatt ikke oppe på nivå med folketallet i 2004, som var et stort fraflyttingsår. 

Videre kan tallene indikere at det er de unge og unge voksne som drar. Andelen unge 

kvinner i gruppen 25-34 år er nesten halvert fra 2000 til 2013. Andre undersøkelser 

vist at det er en større andel kvinner enn menn som drar ut fra lokalsamfunn slik som 

Båtsfjord. Kvinnene drar ofte for å ta høyere utdanning og det er stor risiko for at de 

ikke vender tilbake pga mangel på relevante arbeidsplasser. Aldersgruppen 35-44 

representerer stabilitet og det er her og i gruppen +45 at en finner de som har slått seg 

til ro i Båtsfjord. På sikt er det ugunstig at samfunnet tappes for unge i 

etableringsfasen, de i aldersgruppen 25-34 år.    

 

I følge lokale informanter har en av de positive særtrekkene ved Båtsfjord vært at 

unge, kvalifiserte mennesker ikke har dratt fra stedet selv om det har vært dårlige tider. 

Ressurspersoner har blitt værende og bidratt til lokal nyskaping. Nå synes man å se 

tegn til at også ressurspersoner flytter. Statistikk over utvikling i sysselsetting fordelt 

på kjønn og utdanning synes også å støtte denne observasjonen.  
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Tabellen nedenfor viser fordelingen av utdanningsnivå for sysselsatte kvinner og menn 

i Båtsfjord. 

 
Tabell 5, Sysselsatte fordelt på utdanningsnivå, kjønn og år (SSB 03872) 
 
Menn 2000 2000 % 2005 2005 % 2006 2009 2010 2011 2011 %
Grunnskole 
(nivå 1-2) 193 15,0 243 24,3 230 237 228 222 21,2 
V G (nivå 3-
5) 379 29,5 198 19,8 188 195 201 202 19,3 
U og H, 1-4 
år (nivå 6) 48 3,7 38 3,8 40 30 30 30 2,9 
U og H over 
4 år (nivå 7-
8) 12 0,9 8 0,8 6 10 9 9 0,9 
Uoppgitt utd 
(9) 74 5,8 49 4,9 42 62 82 94 9,0 
Kvinner 
Grunnskole 
(nivå 1-2) 116 9,0 158 15,8 158 147 131 141 13,5 
VG  (nivå 3-
5) 306 23,8 189 18,9 191 178 171 171 16,3 
U- og H  , 1-
4 år (nivå 6) 80 6,2 % 67 6,7 % 69 81 82 79 7,5 %
U- og H over 
4 år (nivå 7-
8) 2 0,2 4 0,4 3 2 3 4 0,4 
Uoppgitt utd. 
9) 74 5,8 44 4,4 41 71 88 96 9,2
Sum 1284 998 968 1013 1025 1048 

 
Gjennomgangen av tall for sammensetning av sysselsatte fordelt på utdanningsnivå 

bekrefter langt på vei det bildet folketallsutviklingen indikerte; at Båtsfjord sliter med 

å være attraktiv for arbeidskraft med utdanning over grunnskolenivå. Det kan se ut til 

at nedleggelsen av store bedrifter også bidro til å fjerne arbeidsplasser som krever 

videregående eller høyre utdanning. Tilgangen på arbeidsplasser synes å ha vært størst 

for menn med lav formell utdanning samt at det har vært større stabilitet i 

arbeidsplasser for kvinner med høyskoleutdanning. Mest sannsynlig betyr dette at 

kvinner med høyere utdanning er å finne i offentlig sektor, for eksempel helse eller 

undervisning, mens industrien sysselsatte menn med høyere utdanning. Båtsfjord 

trenger kompetansekrevende arbeidsplasser for å være attraktiv for kvinner og menn i 
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bevisstgjøre lokalsamfunnet på verdien av videregående utdanning, synliggjøre 

muligheten for videregående utdanning og det bidrar til å skape noen 

kompetansearbeidsplasser lokalt. En videregående skole lokalt kan også bidra til å 

hindre familieflyttinger. Varanger Vindkraftforum og systematisk arbeid og regionalt 

samarbeid innenfor reiseliv er andre satsningsområder som kan styrke fremtidig 

næringsliv i Båtsfjord i tillegg til satsing på fiskeri og fiskerirelatert virksomhet. OMS 

har bidratt aktivt inn på alle disse områdene.  

 

Dersom Båtsfjord skal videreutvikle seg som nasjonalt senter for hvitfisk og annen 

bearbeiding av fiskeråstoff, så er det nødvendig med gode koblinger til ledende 

nasjonale kunnskapsstrukturer på feltet. Gjennom å bruke systematisk utviklet 

kunnskap, kan bedriftenes utviklingsarbeid mest sannsynlig bli spart for noen feilgrep. 

Men bruk av forskningsbasert kunnskap krever medarbeidere med fagutdanning og 

helst noe høyere utdanning. OMS i Båtsfjord har fokusert på kompetanse på en 

relevant måte ut i fra de føringene som ligger i prosjektet, men det spørs om ikke 

målrettet kobling mot FoU miljøer også burde ligge inn som et krav til bedriftene når 

de søker prosjektmidler. Denne utviklingen kommer, EU har allerede begynt å 

praktiserer krav om FoU koblet til søknader om støtte til regional næringsutvikling.     

 

9 Omstillingseffekter og utviklingspotensialer   

I tilsagnsbrevet (FFk 2007, arkivkode 223:U01) omtales prosjektet i Båtsfjord som 

omstillings- og utviklingsarbeid. Hva innebærer omstilling og utvikling i denne 

sammenheng?  

 

I et langsiktig perspektiv kan en påvise næringsmessig omstilling og utvikling for 

eksempel som overgang fra produksjon av saltfisk til frossenfilet, fiskepinner, til 

kinesisk leieproduksjon og nåtidens fokus på videreforedlede produkter. Samtidig som 

en del virksomheter har omstilt seg til nye produksjonsmåter, er også de gamle 

videreført, og eventuelt blitt noe forbedret. Andre eksempel er omstillingen fra å hive 

slog på havet som avfall til at det nå tas vare på og har et stigende verdipotensial. Eller 
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laksen sin omdanning fra å være en knapp ressurs forbeholdt et fåtall til å bli en 

industriell hverdagsvare. Laks er ikke bare laks! Først hadde vi bare laks, så ble det 

laks og oppdrettslaks, nå er det vill-laks og laks. Som kunde har vi omstilt oss til å vite 

at oppdrettslaks er blitt den vanlige laksen mens vill-laks nevnes med eget navn og 

fremstår igjen som den knappe ressursen den en gang var. Ikke bare er tilgangen på 

laks forandret, men vår tankemåte og bruk av denne matvaren er forandret – både 

tilbyder og etterspørselssiden er omstilt.   

 

Måling av effekter av omstillingsarbeid 
Offentlige omstillingsprosjekter skal stimulere til utvikling av lønnsomme 

arbeidsplasser og økt lokal verdiskaping, og derigjennom bidra til at folketallet 

stabiliseres eller øker (Veiledningshefte Innovasjon Norge). Disse målsettingene er en 

sentral del av rasjonalet for omstillingsprosjekter. Omstillingsprosjekter skal 

rapportere i forhold til denne typen kvantifiserbare målsettinger som i realiteten er 

uhensiktsmessige suksessindikatorer på kort sikt.  

 

Mål er styringsredskaper og innledningsvis ble spørsmålet reist om hvilke effekter det 

er rimelig å forvente at OMS kan skape i forhold til målsettinger om 

folketallsutvikling og sysselsettingseffekter. Sluttevalueringen har forsøkt å avdekke 

synlige effekter av OMS på kort sikt og diskutere disse i forhold til målsettinger om 

økning i næringsaktivitet, stabilisering av antall sysselsatte og i folketallet. 

Konklusjonene underveis har vært at OMS i Båtsfjord har arbeidet strukturert og 

velorganisert i tråd med prosjektets målsettinger, men at det er vanskelig å trekke sikre 

slutninger om i hvor stor grad prosjektet har bidratt til stabilisering av arbeidsplasser 

og folketall. Dels fordi det er vanskelig å påvise hva som er prosjektrelaterte effekter 

og hva som kan knyttes til generelle konjunktursvingninger, og dels fordi evalueringen 

kommer rett etter prosjektslutt og mer langsiktige effekter kan ikke vurderes. I dette 

ligger det også en erkjennelse av at et omstillingsprosjekt i denne størrelsesorden har 

begrensede  reelle muligheter for å skape påviselige næringsmessige effekter av noe 

størrelse på kort sikt. Et omstillingsprosjekt gir ikke verken handlingsrom eller 

organisatoriske muligheter for å nå konkrete, tallfesta målsettinger som stabilisering av 
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arbeidsmarked og øke folketallet. Derimot er den typen prosjekter et godt verktøy for å 

skape ny giv i et lokalsamfunn, stimulere til nyskaping og utvikling av nye nettverk.  

 

Omstilling og utvikling – diffuse begreper og usynlige prosesser 

Begrepene omstilling og utvikling har i seg en positiv klang. De peiker mot framtida 

og bærer bud om noe nytt og bedre. Enkelt sagt handler positiv utvikling om å skape 

forandring, skape nye verdier, framskritt og forbedringer. Utvikling kan også gå i 

negativ retning, og utviklingsarbeid vil da i første omgang innebære å snu negative 

prosesser.  

 

Kanskje er dette en del av det Båtsfjords arbeid i OMS handler om - å gi støtte til 

bedrifter for å styrke deres muligheter for å bremse negative utviklingstrekk i 

virksomheten og snu uheldige utviklingsforløp. Andre prosjekter i OMS bidrar til å 

støtte bedrifter slik at de er bedre rustet til å møte nye utfordringer. En kategori 

prosjekter handler om å utvikle helt nye virksomheter eller prosesser. Kanskje er det 

primært den sistnevnte typen utviklingstiltak som er mest synlig, enklest å telle og 

måle og er det de fleste, inkludert virkemiddelapparat og andre offentlige instanser, 

betrakter som næringsutvikling.  

 

Dette perspektivet på omstilling og innovasjon kan  i følge Healy (2004) karakteriseres 

som klassisk innovasjonstenking og er en leiting etter det ’nye’, en ny politikk og nye 

praksiser eller produkter. I dette perspektivet er fokus på læring og kobling/tilpasning 

mellom nye ideer og lokale fortinn og målsettingen er å stimulere økonomisk vekst, 

øke kompetanse og konkurransekraft. Denne tenkingen gjenfinner vi også i 

målsettingene for OMS og de preger det skjemaet omstillingsprosjekter skal gå 

gjennom i sin årlige egenevaluering.  

   

Healy (2004) lanserer også en annen tilnærming til innovasjon og omstilling, 

kreativitet som innovasjon. I dette ligger at kreative og skapende prosesser har 

egenverdi og fokus for det nyskapende ligger på kulturelle utviklingsprosesser, 

estetikk og ikke-materielle verdier. Målet er stimulerende opplevelser, berikelse av  
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mennesket og å stimulere til ikke-materiell vekst. Kreativitetsdrevet 

produktinnovasjon handler om å utvikle helt nye utvikle nye ’produkter’ i vid forstand, 

man har ambisjoner om å ’sette nye spor’ og skape noe annerledes. Omstilling som 

utvikling av nye sosiale prosesser og mønstre kan ha preg av kreativitetsdrevet 

innovasjon. Denne typen prosesser kan synes risikofylt å satse på i prosjektarbeid 

nettopp fordi utfallet er både usikkert og vanskelig å måle gjennom tradisjonelle 

målestokker. Å tørre å satse på dette krever tillit.  

 

Omstilling dreier seg om varige endringer handle- og tankemåter, det vante må vike 

plass for noe annet. Dette er dyptgående prosesser både på individ og samfunnsnivå. 

Er det da realistisk å forvente at slike prosesser kan måles og telles etter 5 år og på 

basis av en rekke mindre utviklingsprosjekter? Svaret gir seg selv, omstillingseffekter 

er vanskelig å måle eller påvise, og særlig sosiale og kreativitetsdrevene 

omstillingsprosser kan være vanskelig å fange i målesystemer basert på en klassisk og 

teknologifokusert omstillingsforståelse.    

 

Den tradisjonelle tenkingen om omstilling er gjennomsyret av en form for 

teknologifokus. Omstilling skal bidra til nye lønnsomme arbeidsplasser, til sikring av 

eksisterende arbeidsplasser, øke verdiskapingen og stimulere til nyskaping og 

innovasjon. Fokus er på nye måter å gjøre kjente ting på; nye produkter, nye 

produksjonsmåter, nye tjenester eller ekspansjon til nye markeder. En god del av 

prosjektene i OMS er eksempler på denne typen omstilling – nye måter å gjøre ting på 

– noen prosjekter har større innslag av nyskaping enn andre. Dett er for eksempel 

oppdrett av kråkeboller, tørking av kongekrabbe, videreforedling av fisk til 

høykvalitets ferdigmat og utvikling av nye reiselivsprodukter. Båtsfjord har lang 

kompetanse i industriell foredling av hvitfisk, utvikling av nye helt produkter og nye 

produktområder er kapitalkrevende og langsiktig utviklingsarbeid.  

 

Omstilling som nyskapende sosiale prosesser 
Data kan indikere at mange av prosjektene i omstillingsarbeidet dreier seg om 

bremsing av negative utviklingsbaner og langsiktig omstilling av virksomheter til å 
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møte morgendagens utfordringer. Dette omstillingsarbeidet kan være vanskelig både å 

synliggjøre som utviklingsprosesser og å måle på kort sikt. Omstilling er tilpasning til 

forandringer i vid forstand og omstilling som utvikling av og tilpasning til varig 

endring i sosiale mønstre i vid forstand er vanskelig både å måle og avdekke mens det 

skjer. I dette perspektivet handler omstilling om å få nye samhandlingspartnere, innta 

nye roller og utvikle nye relasjoner – etablere nye tillitsbånd. Det kan innebære nye 

former for ansvarsdeling, nye rettigheter og nye forpliktelser og sist men ikke minst 

handler det om å etablere nye tankemåter og samarbeidsmodeller. Det handler om 

utvikling av ”ny” bevissthet og se nye muligheter i det eksisterende. Denne kategorien 

omstillingsprosjekter er kanskje de mest krevende, de er vanskelig å designe og måle, 

sosiale prosesser og utvikling av nye handlemønstre tar tid, men er kanskje den formen 

for omstilling som har det største potensialet på lang sikt. OMS har vært dristig og 

fremtidsrettet og valgt å støtte prosjekter også i denne kategorien, slik som for 

eksempel utvikling av Varanger vindkraftforum og Verdiskapingsforum for 

Varangerhalvøya. Reiselivs-, kultur- og omdømmesatsinger slik som Motvind, Bli 

gla’, GoGednje og Båtsfjordavisa er også prosjekter som handler om å utvikle nye 

relasjoner, styrke identitetsdanning og tilhørighet og synliggjøre lokale ressurser i vid 

forstand. Gjennom å støtte denne typen omstillingsprosjekter har OMD også bidratt til 

samfunnsutvikling i tillegg til å støtte samfunnsutviklingsprosjekter i regi av Båtsfjord 

kommune.   

   

For virksomheter handler omstilling om å tilpasse personer og virksomheten til nye 

krav fra markeder, ansatte og myndigheter – man må tilpasse seg nye 

samhandlingsmønstre, nye preferanser, nye praksiser og nye kundebehov og endra 

ressurstilgang. Det samme gjelder for kommuner og lokalsamfunn. Vi ser at 

lokalsamfunn som har vært avhengig av ensidig næringsgrunnlag endrer karakter hvis 

hjørnesteinsvirksomheter forsvinner, vi ser det i kommuner som rammes av endret 

kommunikasjonsmønster eller endringer i ressursgrunnlag. I praksis kan dette 

innebære at kommuner må tilpasse seg et lavere innbyggertall og utvikle et annet 

næringsmessig mønster. Båtsfjord er ikke der, men som pekt på i forrige kapittel, kan 
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det være indikasjoner på at næringsstrukturen i Båtsfjord er under omdanning. Det 

trenger ikke å være negativt, men tvert i mot by på nye muligheter.  

 

Kanskje kommunen bør justere sine forventninger til hva som er realistisk folketall, 

kanskje fiskerinæringa bør intensivere tilpasningen til nye konsummønstre, og kanskje 

bør det tas samfunnsmessige grep som styrker Båtsfjord konkurransemessige fortrinn 

som fiskerihovedstaden – hvis det er det som er Båtsfjords visjon for framtida.   

10 Tillitsbasert omstilling – Båtsfjord som eksempel på lokalt 
handlingsrom 

Kan man i lys av det ovenstående si noe om omstillingseffekter i Båtsfjord som 

resultat av OMS? Mye er allerede sagt, men en oppsummering kan være greit. For det 

første; utviklingsprosjekter beveger seg ofte i grenseland for hva som kan måles og 

vurderes – kanskje ligger de største omstillingspotensialene i det uklare, det som er 

vanskelig å sette ord på og beskrive, måle og bestemme, hvor satsingen synes risikabel 

og virkningene vanskelig å påvise? Den typen omstillingsprosjekter som er preget av 

kreativitet og driv – enten det dreier seg om utvikling av nye kulturelle møteplasser, 

næringsnettverk eller opplevelsesprodukter? I et omstillingsprosjekt må det være rom 

for å si ja takk til begge deler, både til klassiske, teknologi orienterte prosjekter og til 

utvikling av mer diffuse, kreative og prosessorienterte prosjekter.  

 

OMS i Båtsfjord har hatt organisatoriske handlingsrom til å prøve ut begge deler. Det 

organisatoriske handlingsrommet har to hovedelementer: tillit til Linken som operatør, 

og tillit fra prosjekteieren Finnmark Fylkeskommune med Innovasjon Norge som 

operatør. Omstilling handler om å tørre å gå litt nye veier – det innebærer risiko – og 

tillit er en viktig strategi for å mestre risiko. Tillit bygger på samforståelse mellom de 

som samhandler, at man har en viss samstemmighet om hva som skal foregå og at man 

opptrer forutsigbart for hverandre. Gjennom å bygge tillit skapes det rom for å tørre. I 

dette prosjektet har organisasjonsmodellen med å bruke Linken som operatør og å ha 

et bredt sammensatt omstillingsstyre med god representasjon fra næringsliv og fra 

kommunens ledelse, og med møterett for prosjekteierne, har bidratt til å bygge tillit 
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både i næringsliv, i forhold til kommunen og i forhold til prosjekteier. Ryddig 

prosjektgjennomføring – strategier og målsettinger har vært fulgt opp gjennom 

beslutningene – og klare krav til søknader er også tillitsbyggende, ikke bare innad i 

Båtsfjord, men også i forhold til Innovasjon Norge som har oppfølgingsansvar på 

vegne av fylket. Innovasjon Norge på sin side viser tillit til OMS gjennom aksept for å 

drive helhetlig lokal prosjektutvikling basert på det omstillingsstyret mener er relevant 

for Båtsfjord sin utvikling. God dialog med Innovasjon Norge har vært viktig i OMS, 

både som en kilde til læring i selve prosjektgjennomføringen og fordi Innovasjon 

Norge kan være sentral i videre finansiering av prosjekter som har fått midler til 

forstudier eller forprosjekt.  

 

Finnmark Fylkeskommune har finansiert OMS og vært en positiv støttespiller i 

prosjektet, de erfarte at OMS i Båtsfjord forvaltet den tilliten de fikk på en god måte 

gjennom å opptre forutsigbart. Innledningsvis deltok representantene både fra 

Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune på møtene i styringsgruppen, etter 

hvert som de erfarte at OMS utviklet seg i tråd med handlingsplanene, valgte særlig 

Fylkeskommunen å prioritere deltakelse på møter av strategisk art, et uttykk for tillit 

fra deres side. Ryddig organisering av OMS, bred lokal kunnskap både i Innovasjon 

Norge og Finnmark Fylkeskommune og god underveisdialog mellom OMS og 

prosjekteierne er elementer som bidrar til å skape lokalt handlingsrom for prosjektet. 

Underveiskontroller og rapporteringer har vært gjennomført gjennom dialog og i lys 

av prosjekteiernes brede kjennskap til lokal kontekst. God dialog bidrar til å bygge 

tillit gjennom at eventuelle uklarheter kan avklares i en tidlig fase.    

 

En annen suksessfaktor i OMS Båtsfjord er omstillingsstyret. Det utgjør en god miks 

mellom næringsliv og politikk. En god kobling næringsliv – politikk – kommune gir 

bred foranking av OMS og er både nyttig og nødvendig for å sikre fruktbar 

kommunikasjon og samhandling. Styret har vist samfunnsperspektiv, de har hatt en 

bred næringsmessig tilnærming, samtidig som de har hatt fokus på de vedtatte 

strategiske satsningsområder og et hatt et realistisk ambisjonsnivå i forhold til 

ressursrammer. Data indikerer også at OMS har fått til en relativt avklart rollefordeling 
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i forhold til IN og FK både når det gjelder økonomi, forventinger og det mulighetsrom 

som ligger i prosjektet. Avklaring av forventinger og roller handler også om bygge en 

felles forståelse av prosjektutviklingen, noe som er plattform for tillitsbygging. Tillit 

innebærer nødvendigvis ikke full enighet, men at man har en felles basis av 

forutsigbarhet og forståelse for den annens handlingsvalg.    

 

En tredje suksessfaktor er den praktiske gjennomføringen. På det rent praktiske planet 

er OMS sine struktureringskrav i forbindelse med søknadsprosessen en ny erfaring for 

mange. En konsekvens av at det har vær liten bruk av offentlige støttemidler i den 

delen av næringslivet som nå har brukt OMS, er at man er uvante med den forutgående 

struktureringsprosessen av et prosjekt, som offentlig finansiering krever. Flere av de 

som har søkt midler nevner dette som en svært nyttig øvelse og berømmer Linken 

Næringshage for god støtte i den prosessen.  

 

Dette er et eksempel på omstillingseffekter på mikronivå. Strukturering, planlegging 

og rapportering er elementer i moderniserings- og byråkratiseringsprosesser. Det er 

verktøy som bidrar til å redusere kompleksitet i kontrollsystemet – det letter 

kontrollen. Prosedyrer inngir strukturell tillit men øker kompleksiteten på aktørnivå. 

Andre mulige omstillingseffekter kan være økt kompetanse i fiskerinæringen gjennom 

satsing på formalisering av kompetanse gjennom kystskipperutdanning og prosjekter 

som handler om å utvikle nye produkter og prosesser i fiskerinæringa kan også sikt 

medføre omstilling av produksjon.  

 

OMS ansporer til nye tenkemåter, for eksempel det å tenke nye måter å behandle 

råstoff på og å tenke utnytting av nye råstoff er også en form for omstilling. Dersom 

satsingen på reiseliv og utvikling av nye energiformer lykkes og får noe omfang, vil 

det også være en omstillingseffekt, det innebærer at næringslivet i Båtsfjord omstilles 

fra å være ensidig avhengig av fisk til å få flere bein å stå på. Det kan også tenkes at 

prosjekter som bidrar til å styrke utviklingen av nye produkter og prosesser, på lang 

sikt dreier produksjonsmønsteret i Båtsfjords fiskeindustri i nye retninger. Det vil i så 
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fall kunne betraktes som en omstillingseffekt – men disse sistnevnte 

omstillingseffektene vil ikke kunne avdekkes i et kortsiktig perspektiv.   

 

For å avrunde; de mer langsiktige ambisjonene omstillingsprosjektet har, kan 

vanskelig påvises som omstillingseffekter rett etter prosjektslutt. På den annen side 

kan det peikes på at prosjektet har initiert positive utviklingstrekk som på sikt kan 

skape omstillingseffekter. Det vil derfor være riktig å konkludere med at 

omstillingsprosjektet så langt har bidratt til utviklingsprosser utover det å være en 

ekstra pott penger til enkeltbedrifter.  

 

11 Veien videre – Båtsfjord som fiskerihovedstad? 

De utfordringene Båtsfjord står ovenfor når det gjelder utvikling i folketall og 

arbeidsplasser, har ikke endret seg nevneverdig i løpet av de prosjektårene, selv om det 

er en svak økning både i folketall og sysselsetting de to siste årene. En kommune eller 

et avgrenset omstillingsprosjekt har i realiteten ikke muskler til å snu tunge 

samfunnsmessige utviklingstrender.  

 

På den annen side har Båtsfjord vært kjennetegnet av stor lokal handlekraft forankret i 

et sterkt, lokalt eid næringsliv med dyktige strateger som var klar over at vellykket 

næringsliv hang sammen med et godt samfunn - og som arbeidet for å skape begge 

deler. Kriser i fiskerinæringen har bidratt til å redusere den finansielle handlekraften i 

det lokale næringslivet. Dette synes å ha skapt en form for styringsmessig vakuum. I 

mangel av sterke næringslivskrefter som former utviklingen, er det å trekke de lange 

linjer og dra i gang store prosjekter i større grad enn tidligere i Båtsfjord, blitt overlatt 

til politikerne.  

 

Omstilling og fremtidig utvikling 

En del av arbeidet i omstillingsprogrammets fase II var å legge til rette for hvordan 

forankre og videreføre næringsarbeidet etter 2013 på bakgrunn av gode erfaringer som 
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ble høstet gjennom OMS. Langsiktig samfunnsutvikling er et politikeransvar og når 

dette kan gjøres i samarbeid med næringslivet, øker den lokale handlekraften. Å 

stimulere til utvikling handler for et lokalsamfunn om å ta noen tydelige strategiske 

veivalg, forankre disse lokalt og skape bred involvering å samarbeide om å 

virkeliggjøre disse.  

 

Studier viser (Sand mfl. 2010, Drangland og Jakobsen 2009) at omstillingsprosjekter 

kan bidra til å styrke lokal handelkraft og omstillingsevne, men krever et langsiktig 

perspektiv på samfunnsutvikling koblet med realisme i forholdet mellom ressurser, 

målsettinger, og lokal handlekraft. Koblinger mellom det lokale og overlokale bidrar 

til å styrke utviklingsevnen, mens akkvisisjon av bedrifter utenfra viser seg å ha 

kortsiktige virkninger.  

 

Varig utvikling skapes gjennom mobilisering av lokale ressurser i vid forstand og 

handler om å være bevisst i forhold til:    

 

• Hva har vi? – lokalsamfunnets ressurser, ideer og muligheter 

• Hvor vil vi? – lokalsamfunnets visjoner og mål 

• Hva kan vi gjøre noe med? 

• Hvem skal gjøre hva? – den lokale gjennomføringskraften, samarbeid, nettverk, 

vilje 

 

Kommuner hvor politiske motsetninger settes til side og hvor næringsliv og politikk 

trekker i samme retning, har langt større handlekraft enn for eksempel kommuner som 

slites av sterke politiske motsetninger og markeringsbehov. Ved å velge å sette til side 

motsetninger i forhold til noen veivalg genereres ekstra kraft. Utfordringen er å enes 

om noen valg. Båtsfjord har gode tradisjoner for at næringsliv og politikk jobber 

sammen. For eksempel er det svært god oppslutning om og engasjement på 

dialogarenaer for å utforme kommunen framtid. Gjennom Kjøpergruppa frontes 

næringslivets synspunkter på ulike arenaer i tillegg til at enkelt aktører stiller i ulike 

sammenhenger. Pettersen (2011) peker på at Båtsfjordsamfunnet har en næringsmessig 
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utviklingsberedskap; de er dyktige til å fange opp nasjonale signaler og føringer og 

omforme disse til egen virkelighet. Dette er også er kjennetegn på OMS, man har 

maktet å gjennomføre omstillingsprosjektet på en måte som høver for Båtsfjord – og 

antakelig er den tette koblingen mellom sentrale aktører i lokalsamfunnet en viktig 

årsak til dette.  

 
Statuskartleggingen indikerte at forholdet mellom omstillingsprogrammet, 

næringsutvikling og samfunnsutvikling burde fokuseres sterkere i den siste del av 

OMS, og det burde være særlig fokus på hvilken strategisk innretning arbeidet med 

omstillings- og næringsutvikling skal ha i fremtiden. Kommunen tok denne 

utfordringen og en ny struktur på næringsarbeidet ble vedtatt i kommunestyret 30. 

januar 2013. I dette arbeidet ble det trukket veksler på erfaringene fra OMS.  

 

Det ble vedtatt å ha et næringsstyre som har en sammensetning som ligner på OMS, 

med 3 medlemmer fra næringslivet og 2 fra kommunen. Videre ble en del av 

kommunens fond slått sammen til et nytt næringsfond mens fiskerifondet ble 

videreført. Næringsstyret har ansvar for fondene og det ble etablert nye vedtekter. 

Administreringen av fondene skal sette ut på anbud, men Linken Næringshage ønsker 

å rendyrke sin rolle som operatør for næringslivet og ønsker ikke å være operatør for 

det nye næringsfondet. Næringsfondet har en strategisk rolle i forhold til nærings- og 

samfunnsutvikling, og det er nå kanskje tydeligere forankret hos politikerne. Linken 

Næringshage skal fortsette i rollen som Båtsfjord kommunes næringsavdeling. 

 

Profilen på det nye næringsfondets tildelinger kan bli noe annerledes enn ved OMS, 

midlene fra FK er nå redusert fra 3 mill til 1,75 mill. OMS har hatt midler og 

handlingsrom til å initiere kreative prosjekter med en bred og samfunnsmessig 

karakter. Denne typen initiativ kan det være vanskelig å ansvarsplassere og å finne 

rom for innenfor tradisjonelt næringsarbeid. Det nye næringsstyrets profil og strategi 

har betydning i et langsiktig perspektiv – hvor dristing og nyskapende tør man å være 

og hvor stort rom er det lokalt for dristighet? 
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