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Sluttrapport for omstillingsarbeidet 
i Loppa kommune 
F O R  O M S T I L L I N G S A R B E I D E T  I  L O P P A  K O M M U N E  

 
FORORD 

 
Programadministrasjonen har levert årlige årsmeldinger i hele programperioden og da vi fikk tilsendt 
disposisjonen for sluttrapporten var vi ikke klar over at de fleste hadde benyttet innleid hjelp for å skrive 
denne rapporten.  

 

Styret vedtok at vi  selv  skulle gjøre  evalueringsarbeidet  med de farer som ligger i forhold til objektivitet. Vi 
har derfor lagt liten vekt på personlige intervju men forholdt oss til faktisk tallmateriale/offisiell statistikk og 
QuestBack-undersøkelsen som også et vedlagt sluttrapporten.  

 

De vurderinger som er gjort er resultat overnevnte fakta, kontaktene med næringslivet over tid og arbeidet 
sammen med programstyret. Vi håper sluttrapporten avspeiler våre utfordringer, hva vi har gjort for å løse 
disse og hvordan Loppa kommune styrer mot framtida. 

 

 

Programadministrasjonen 
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1. LOPPA KOMMUNE. 
Loppa kommune hadde 1070 innbyggere pr 1.1.2013. Disse er fordelt på 11 steder eller kretser. Øksfjord, 
som også er kommunesenteret, hadde 623 innbyggere 1.1.2012. Det stedet med færrest innbyggere er 
Brynilen. Her var det registrert 4 innbyggere 1.1.2012. 

I 2008 framskrev SSB befolkingen i Loppa til 642 innbyggere i 2030. Dette var den mest negative 
fremskrivingen av alle landets kommuner. 

Andre kjennetegn ved kommunen: 

• Kun vei fra E6 til kommunesentret Øksfjord(40 km) 
• Mange veiløse steder med dårlig kommunikasjon med båt 
• Små steder med kritisk infrastruktur og service(skole, butikk, drivstoff med mer) 
• Gode kommunale tjenester til befolkingen 
• God barnehagedekning og en god grunnskole 

 

2. BAKGRUNN 
Loppa kommune fikk omstillingsstatus fra 01.01.07 etter at kommunen takket ja til tilbudet fra Finnmark 
fylkeskommune. Grunnen til at kommunen fikk omstillingsstatus var:   

• Befolkningsutvikling 

Loppa kommune hadde Norges dårligste prognose på befolkningsutvikling fra SSB. Ved utgangen av 2006 
var det 1150 innbyggere i kommunen og prognosen fra SSB beregnet folketallet i 2030 til å være på 667 
innbyggere. Fra 1962 fram til 2003 (41 år) ble befolkningen halvert fra 2668 innbyggere til 1334 
innbyggere. I prognosen skulle befolkningen halveres fra 2003 til 2030. Neste halvering skulle skje på 27 år. 
Siden 1973 hadde det kun vært øking i folketallet i 1981(8 personer) og 1994(3 personer).  

Situasjonen ble ikke bedre da det døde 2 – 4 ganger så mange som det ble født. Aldersammensetningen med 
mange eldre og stadig færre unge understreket alvoret i prognosen fra SSB. 

• Svakt næringsliv 

Kommunen har vært en tradisjonell fiskerikommune. De siste 20 år hadde det vært nedgang i antall fiskere, 
det har blitt færre fiskemottak/foredlingsanlegg og de anleggene som var igjen skiftet stadig eiere etter å ha 
gått konkurs. Oppdrettsnæringa hadde vært gjennom vanskelige perioder som hadde endret eierskapet i 
anleggene. Det var kun 1 bedrift med over 15 ansatte i kommunen. Det var ikke arbeid til de som vokste opp i 
kommunen så de måtte flytte fra kommunen for å skaffe seg arbeid. 
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3. EVALUERINGSMETODE 
Siden programadministrasjonen gjennomfører evalueringen har vi ikke vektlagt gjennomføring av 
dybdeintervjuer men basert evalueringen på objektiv dokumentasjon og en web-basert undersøkelse.  

 

Dokumentasjonen vi har benyttet er hentet fra: 

ü Strategiplan 2008 – 2010 og 2011 – 2012 
ü Årlige årsplaner 2008 – 2012 
ü Årlige årsmeldinger 2008 – 2012 
ü Programstatusvurderinger 2008 – 2012 
ü Statistiske data fra SSB, Brønnøysundregistrene og andre tigjengelige data. 
ü Bevilgninger fra Omstillingsprogrammet. 
ü Regnskapsoversikt fra IN fra før- og under programperioden. 
ü Bevilgninger fra Sametinget. 
ü Innsamlede data fra turistfiskebedriftene i kommunen. 

Gjennomføre en webundersøkelse(QuestBack) for å få et bedre grunnlag for evaluering av programperioden. 

ü Undersøkelsen med til sammen 40 spørsmål ble relatert til sentrale områder for 
omstillingsarbeidet. 

ü Undersøkelsen og oppfølgingen av undersøkelsen ble gjennomført på e-post. 
ü Undersøkelsen ble sendt til 53 personer og 30 personer besvarte undersøkelsen. 

Dybdeundersøkelse 

Det ble sendt ut sendt ut 2 spørsmål anonymt på e-post til de samme som fikk webundersøkelsen. Spørsmålene 
lød: 

1. Er det noe som burde vært gjort annerledes i programperioden? 
2. Hva mener du kommunen bør gjøre i tiden framover for å få størst mulig vekst i Loppa? 

 
15 Personer besvarte et eller begge spørsmålene. 

 

 

4. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET 
I 2005 sendte Loppa kommune en forespørsel til Finnmark fylkeskommune der de ønsket informasjon om hva 
som må til for å bli omstillingskommune.  

Tidlig i 2007 fikk kommunen tilbud fra Finnmark fylkeskommune om å bli med i Omstillingsprogrammet. 
Kommunen takket ja til tilbudet. Dette startet en diskusjon innad i kommunen om hvilken organisering av 
programmet som burde velges. Næringslivet engasjerte seg og mente det burde etableres en 
programorganisasjon som var lokalisert sammen med næringslivet og ikke i rådhuset. Næringslivet etablerte 
Loppa Næringsforening og benyttet den som talerør i diskusjonen med kommunen. Det ble ingen avklaring før 
kommunestyrevalget høsten 2007. 
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Valget førte til politisk skifte i kommunen der Kystpartiet ble valgvinner og fikk ordføreren etter mange år med 
ordførere fra Arbeiderpartiet. Det ble bestemt at næringslivet gjennom Loppa Næringsforening og Loppa 
kommune skulle velge 3 personer hver med varamedlemmer. Stillingen som daglig leder for 
Omstillingsprogrammet ble lyst ut og programadministrasjonen ble lokalisert på rådhuset. Næringsrådgiveren 
ble også med i programadministrasjonen. Styret for omstillingsprogrammet ble formelt oppnevnt av 
kommunestyret og rapporterte direkte til det. Prosessen med avklaring og forankring tok ca ett år. Fra april 
2008 var programadministrasjonen etablert og operativ. 

Programlederen sa opp sin stilling fra august 2009. Ny daglig leder ble engasjert fra samme tidspunkt. 
Programmet ble gjennomført etter planen ut 2010. Etter at det ble signalisert mulighet til utvidelse av 
programmet i 2 år søkte kommunen og fikk tilsagn på dette. 

 

Det ble utarbeidet strategiplaner for 2008 2010 og 2011- 2012. Planene bygde på erfaringene fra forrige 
strategiplan. Det ble også utarbeidet årlige handlingsplaner og årsmeldinger. 

Det ble diskusjon om hvordan erfaringene fra omstillingsprogrammet skulle videreføres. Diskusjonen endte med 
etableringen av et 2-årig prosjekt: ”Fra Omstillingsprogram til utviklingskommune”. Prosjektet skal 
implementere erfaringene på utviklingsarbeid innenfor næring til også å gjelde utviklingsarbeid innenfor andre 
deler av kommunen sin administrasjon. Dersom resultatene blir positive kan det føre til en endring på 
organiseringa av administrasjonen i kommunen. 

 

5. PROGRAMMETS ORGANISERING OG ARBEIDSFORM 
Omstillingsprogrammet ble organisert som et prosjekt direkte underlagt kommunestyret. Kommunestyret 
oppnevnte Omstillingsstyret med 3 personer fra kommunestyret og 3 personer fra næringslivet. Loppa 
Næringsforening fikk i oppgave å foreslå representantene fra næringslivet. Programstyret bestemte at den 
daglige ledelsen av programmet skulle lokaliseres til Rådhuset. Stillingen som daglig leder skulle lyses ut og 
eksisterende stilling som næringsrådgiver skulle inngå i programadministrasjonen. 

Det første styret kom i gang våren 2007 og besto av: 

ü Arne Dag Isaksen, ordfører og programstyreleder 
ü Ann-Tove Wilhelmsen, kommunestyret 
ü Gunn Olsen, kommunestyret 
ü Ståle Johansen, næringslivet 
ü Kai Edgar Flåten, næringslivet 
ü Liv Heidi Martinsen, næringslivet 

Næringsrådgiver Terje Haugen var sekretær for styret. 

Etter kommunevalget høsten 2007 ble programstyret 
endret til: 

ü Jan-Eirik Jensen, ordfører og programstyreleder 
ü Elin Olsen, kommunestyret 
ü Gjermund Amundsen, kommunestyret 
ü Kai Edgar Flåten, næringslivet 
ü Liv Heidi Martinsen, næringslivet 
ü Gunn-Merete Olsen, næringslivet 
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Det ble valgt personlige varamedlemmer for alle medlemmene i programstyret.  

Kai Kilvær, Finnmark fylkeskommune og Rolf Berg, Innovasjon Norge var eksterne observatører i styret gjennom 
hele omstillingsarbeidet.  

Rådmann Jostein Størdal og ungdomskonsulent Stein Thomassen var interne observatører i styret. I desember 
2007 var Jens Nilsen på plass som daglig leder for programadministrasjonen sammen med næringsrådgiver 
Terje Haugen og Omstillingsprogrammet i Loppa var operativt. Fra april 2008 ble Per Buvik, Origo Nord, 
engasjert som mentor for daglig leder med observatørstatus i styret. 

 

I 2009 ble programstyret endret til: 

ü Jan-Eirik Jensen, ordfører og leder 
ü Elin Olsen, kommunestyret 
ü Ann Heggeskog Johansen, kommunestyret 
ü Kai Edgar Flåten, næringslivet 
ü Mats Martinsen, næringslivet 
ü Heidi Dahl, næringslivet 

Daglig leder i programadministrasjonen sa opp sin stilling og sluttet 31.07.09. Per Buvik, Origo Nord, ble 
engasjert som ny daglig leder. Konstituert rådmann Monica Olsen ble observatør i styret til ny rådmann Bjørnar 
Tollefsen var på plass 15.9.2010. 

Ved programstatusvurderingene i 2009 og 2010 ble det påpekt at det var uheldig med varamedlemmer i 
programstyret da det kunne svekke styrets autoritet. Styret var ikke enige i dette men gikk bort fra personlige 
varamedlemmer og over til 1. og 2. varamedlem for næringsrepresentantene i styret. 1. varamedlem fikk også 
møterett til alle styremøtene.  
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Dette fikk konsekvenser for styret som ble valgt 2011 og 2012. Programstyret for perioden ble: 

ü Jan-Eirik Jensen, ordfører og leder 
ü Linda Martinsen, kommunestyret 
ü Ann Heggeskog Johansen, kommunestyret 
ü Kai Edgar Flåten, næringslivet 
ü Patricia de Wilde, næringslivet 
ü Arve Dagfinn Berntzen, næringslivet 

Sammensetningen av styret med 3 personer fra kommunestyret og 3 personer fra næringslivet har fungert 
greit. Loppa Næringsforening har valgt representanter fra næringslivet som har bidratt på en god måte i 
styret og denne løsningen har hatt god aksept i næringslivet. Næringsforeninga fikk ikke til en løsning med 
programadministrasjonen organisert utenfor kommunen. Løsningen med en organisering på Rådhuset har 
fungert godt og blitt godt akseptert av alle parter. 

For å skape et større engasjement i ytterdistriktene i kommunen ble det etablert utviklingslag i Bergsfjord og 
Sandland/Sør-Tverrfjord(det ble også forsøkt å etablere utviklingslag i Nuvsvåg uten at dette lyktes). 
Bergsfjord Utviklingslag har fungert svært godt og har utarbeidet egen handlingsplan, tatt opp og finansiert 
egne saker. Både Bergsfjord Utviklingslag og Vestre Loppa Utviklingslag(Sandland,  
Sør-Tverrfjord og Langfjordhamn) har vært viktige medspillere for programadministrasjonen. 

 

Resultater fra webundersøkelsen knyttet til programmet, styret og administrasjon: 

85,7 % av spurte at de kjente til at omstillingsprogrammet var gjennomført. 

53,3 % var enige i at omstillingsmålene var kjente og forstått.                                                                                      
33,3 % var delvis enige i dette. 

36,7 % svarte at omstillingsprogrammet har virket positivt på befolkingsutviklingen i Loppa. 

30 % var delvis enige i dette. 

63,3 % kjente til hvem som var i omstillingsstyret. 

50 % kjente til fordelingen av representanter mellom det offentlige og næringslivet. 

36,7 % mente det hadde vært et tydelig styre. 

40 % mente styret ikke hadde vært tydelig. 

63,3 % kjente til hvem som var i programadministrasjonen. 

53,6 % svarte at programadministrasjonen hadde blitt benyttet som ressurspersoner for å bidra til 
utvikling/gjennomføring i deres virksomhet. 

50 % svarte at de fikk rask tilbakemelding fra programadministrasjonen. 

51,7 % svarte de fikk god informasjon/faglige råd fra programadministrasjonen. 

65,5 % svarte at de ble behandlet med respekt av programadministrasjonen. 

42,9 % svarte de hadde et målrettet samarbeid med programadministrasjonen. 
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6. VISJON, MÅL OG DELMÅL FOR PROGRAMMET 2008 - 2010 
 

Visjonen for programperioden ble formulert til ”Vekst og utvikling i Loppa”.  

Hovedmålet var å få vekst i befolkningen og folketallet skulle vokse til 1200 innbyggere i 2011. 

Første delmål for programperioden var at det skal etableres 50 nye, lønnsomme og varige arbeidsplasser. 
Ved å skape nye arbeidsplasser skal folketallet som har blitt redusert med 4 – 5 % pr år stabiliseres for 
deretter å vokse. 

Andre delmål var at Øksfjord skal videreutvikles til et konkurransedyktig handels- og servicesenter for 
innbyggerne i Loppa og Hasvik kommune og et attraktivt kommunesenter for hele befolkingen i kommunen. 

Tredje delmål var at det skal satses primært på skolestedene.  

 

 

6.1 MÅLOPPNÅELSE FOR 2008 – 2010 

Fra 1.1.2006 til 1.1.2008 falt innbyggertallet i Loppa fra 1213 til 1106 innbyggere. Med en nedgang på 
8,8 % på disse to årene var kommunen 93 innbyggere under hovedmålet. Fra inngangen på 2008 til 
inngangen på 2011(3 år) var det nedgang i befolkningen fra 1106 innbyggere til 1078 innbyggere (20 
personer). Dette er en nedgang på 1,8 % på 3 år. 

Hovedmålet på å snu befolkningsutviklingen er ikke oppnådd. Siden befolkningsnedgangen har blitt redusert 
fra 4,4 % pr. år til 0,6 % pr år kan det tyde på at befolkningstallet har stabilisert seg noe i kommunen uten at 
dette behøver å være en varig trend. 

Delmål 1 var å skape 50 nye, lønnsomme og varige arbeidsplasser. Det ble skapt over 50 nye arbeidsplasser, 
men det er for tidlig å si noe om hvor varige eller lønnsomme disse arbeidsplassene blir i framtida. 

Delmål 2 var en videreutvikling av Øksfjord til et konkurransedyktig handels- og servicesenter for innbyggeren 
i Loppa og Hasvik. Det ble ikke gjennomført tiltak for å måle dette, men dårlige kommunikasjoner mellom 
Vestre-Loppa og Øksfjord gir begrensinger på hvor høyt servicenivået kan bli for denne delen av kommunen. 

Delmål 3 var at det primært skal satses på skolestedene. Det har vært en stor utfordring i å skape nye 
arbeidsplasser på alle skolestedene og resultatet viser at den klart største aktiviteten har vært i Øksfjord. Den 
kritiske faktoren for å skape vekst på skolestedene har vært å finne personer som ønsker å skape noe nytt 
eller videreutvikle eksisterende bedrifter. 
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7. VISJON, MÅL OG DELMÅL FOR 2011 OG 2012. 
 

ü VISJON - Utvikle et robust næringsliv i Loppa 
ü Mål  - Stabilisere folketallet på ca 1100 innbyggere. 
ü  Delmål - Skape 40 nye arbeidsplasser 

-‐ Derav minst 15 kvinnearbeidsplasser 
-‐ Sikre en akseptabel infrastruktur i Vestre-Loppa 

Visjonen ble korrigert ut fra erkjennelsen av de offentlige arbeidsplassene i kommunen sysselsetter kvinner og 
næringslivet sysselsetter menn. Statistikk fra 2009 viste at offentlig sektor sysselsetter 41 % av lønnstakerne i 
Loppa kommune. Av disse var 77 % kvinner og 27 % menn. I privat sektor var forholdet det motsatte med 79 
% menn og 21 % kvinner. Så langt har vi lykkes med å skape arbeidsplasser og det vil være svært uheldig 
dersom den skjeve fordelingen fortsetter. Siden det som regel er kvinnene som bestemmer hvor familiene skal 
bo, må det skapes spennende arbeidsplasser for kvinner i privat sektor. Dette kombinert med andre tiltak vil 
gjøre kommunen mer robust. 

Befolkningsmålet ble redusert med 100 innbyggere til 1100.  

Delmålene ble knyttet til arbeidsplasser og kvinnearbeidsplasser spesielt, for å snu en kritisk utvikling. Både 
infrastruktur og privat service i Vestre-Loppa viser svakhetstegn som kan gjøre det vanskelig både å bo og 
drive næring i denne delen av kommunen. 

 

7.1 MÅLOPPNÅELSE FOR 2011 og 2012 

Hovedmålet på å stabilisere folketallet ble nesten oppnådd i perioden men det er for tidlig å si noe sikkert om 
den videre befolkningsutvikling. Disse 2 årene var det nedgang på 8 innbyggere, noe som tilsvarer en 
nedgang på 0,4 % pr. år.  

Målet på 40 nye arbeidsplasser ble oppnådd men fortsatt ansettes det for få kvinner i privat sektor. Det ble 
startet et arbeid for å få bedre kommunikasjon til Vestre-Loppa, men resultatet av dette arbeidet vil ikke bli 
kjent før i 2014 da fylkeskommunen bestemmer framtidig rutestruktur. 

 

8. STRATEGIER OG SATSINGSOMRÅDER 
 

I starten på programperioden ble det besluttet at det skulle satses på næringsutvikling og 
samfunnsutvikling. Begge satsingsområdene har vært sentrale i hele programperioden men antall tiltak viser 
at næringsutviklingen fikk større prioritet etter hvert.  

For Loppa kommune ble omstillingsprogrammet mer og mer et næringsutviklingsprosjekt. Begrensede ressurser 
ble spisset for å skape resultater. Det ble tidlig avdekket behov for flere boliger. I ettertid burde programmet 
ha engasjert seg sterkere for å få dette på plass. Etter en stor nedgang i befolkningen over lang tid, er det 
ikke en selvfølge at politikere og andre tar slike utfordringer tilstrekkelig inn over seg. 

Strategiene og satsingsområdene har endret seg gjennom programperioden. En kort oppsummering av noen av 
strategiene og resultatene fra dem: 
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8.1 Bruken av næringsfondet 

Loppa kommune har hatt et næringsfond med årlige påfyll fra fylkeskommunen. Størstedelen av fondet ble 
benyttet til investeringer(maks. inntil kr. 90 000,- pr. tiltak) som hadde sterkere karakter av driftsstøtte enn 
støtte til nyskapning. For at fondet skulle bli et strategisk virkemiddel ble vedtektene endret høsten 2009 og 
våren 2010. Det ble ikke anledning til å støtte investeringer og fondet kunne benyttes til å støtte forstudier, 
forprosjekter og mindre kompetansehevingstiltak. Fondet ble nå et godt hjelpemiddel for programmet for å 
endre fokus på utviklingsarbeidet i bedriftene. 
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8.2 Kompetanseheving 

I første omgang ble bedriftene stimulert til å delta i Framprogrammet, etablererkurs, ta nye sertifikater, dra 
på konferanser og messer og dra på aktuelle tilbud innenfor 
kompetanseheving og nettverksbygging. Etter hvert som flere bedrifter spisset 
seg mot vekst ble internkontroll og kompetanseheving viktig som grunnlag for 
vekst og finansiert gjennom Innovasjon Norge.  

Fra 2010 – 2012 gjennomførte Polarfeed Sales, Frydenbø Øksfjord Slipp og 
Mekk AS, Forsøl AS og Datamann AS slike bedriftsinterne tiltak for 4 – 5 mill. 
kroner. Det arbeides nå med å starte VRI prosjekter i 3 bedrifter i Loppa. 
Disse tiltakene kommer i tillegg til mindre tiltak som finansieres over 
næringsfondet. 

Det er gitt tilsagn på et SkatteFUNN-prosjekt, og det ligger søknad inne på et IFU-prosjekt. 

 

8.3 ”Ta hele kommunen i bruk” og ”satsing på de 4 skolestedene”. 

Det har hele tiden vært et ønske om å ta hele kommunen i bruk. Dette har man ikke lykkes med i programmet. 
Dårlige kommunikasjoner over lang tid har ført til fraflytting av ungdom og en stadig eldre befolkning i 
ytterdistriktene i kommunen.  
Sammen med en forsiktig utvikling av oppdrettsnæringa i Vestre-Loppa har det vært vanskelig å finne 
bedrifter og ressurspersoner å slå ring rundt.  

Noen lyspunkt har det likevel vært innenfor fisketurisme som etablering av Sandland Brygge AS og vekst i 
Loppaopplevelser og Arctic Nuvsvåg.  

  
Bildet: Sandland Brygge v/Steinar Halvorsen 

Oppstart av De Wilde Slipp og Mekk AS i Bergsfjord med nederlandske eiere og drivere har vært svært 
positivt. At vi har gjennomført et prosjekt for å sikre privat service understreker hvor sårbare disse områdene 
er. 
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8.4 Satsing på fisketurisme. 

Ved inngangen på programmet var det 2 
bedrifter med ca. 30 senger og en sesong på ca. 
2 måneder. I 2009 var det 3 bedrifter og 
antallet senger var øket til 46. Sesongen var blitt 
3 måneder og det var ca. 3 500 gjestedøgn på 
bedriftene. Ved utgangen av programmet var 
det 5 bedrifter som drev med fisketurisme. 
Antallet senger var øket til 152 og sesongen 
hadde øket til over 5 måneder. Det var 16020 
overnattinger i 2012. Lønnsomheten i bedriftene 
har bedret seg og fisketurismen har gitt 
ringvirkninger i de områdene der bedriftene er 
lokaliserte. Dette har betydning for å sikre 
nærbutikken, drivstoffutsalget, ferge, hurtigbåt 
og lokale transportleverandører. Sesongen 2013 
ser ut til å bli på 6 måneder og antallet 
gjestedøgn vil fortsette å øke og sikre 
lønnsomheten i bedriftene. 

 

8.5 Satsing på oppdrett og leverandørindustri t i l  oppdrett  

Dette har vært et svært viktig satsingsområde. Loppa er en stor kommune 
når det gjelder produksjon av laks men det er en utfordring å få 
ringvirkninger av denne aktiviteten når begge oppdrettselskapene som er i 
kommunen har lokalisert slakteanleggene til andre kommuner og 
fiskekasseproduksjonen ble flyttet ut av kommunen i programperioden. I 
2012 ble det slaktet opp laks for ca. kr. 350 mill. Det har derfor vært 
gledelig at produksjonen av laksefor og levering av mekaniske tjenester 
kom opp i ca. kr. 365 mill i samme periode. I tillegg arbeides det utvikling 
av et arbeidsfartøy på 24 meter, utvidelse av den største mekaniske 
bedriften, smoltproduksjon og nothåndtering. Dersom en lykkes med dette 
vil  satsingsområdet kunne gi enda flere lønnsomme arbeidsplasser innen 
fem år. 

 

 

 

8.6 Satsing på eksisterende bedrifter og gode ideer. 

Etter år 2000 har det vært generasjonsskifter i flere av familiebedriftene i kommunen. Dette er en utfordrende 
øvelse men det har gått bra i Loppa kommune. Med den nye generasjonen har lysten til å skape noe nytt vært 
tilstede og det har vært et positivt løft i bedriftene. Dette har gitt utslag som bedre internkontroll, 
kompetanseheving, produktutvikling med mer. Kvaliteten på prosjektene fra Loppa har vært god og bedriftene 
har blitt vinnere i konkurransen om regionale og nasjonale utviklingsmidler. De fleste nye arbeidsplassene har 
blitt skapt gjennom denne satsingen.  
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Tilfanget av nye ideer/grundere har vært begrenset. Det er etablert 3 nye bedrifter innenfor fisketurisme, en 
ny mekanisk bedrift, et rederi og en serveringsbedrift.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bildet: Hermes, F-1-L. Loppas  største  fiskefartøy. 

 

8.7 Slå ring rundt ressurspersoner 

I arbeidet med å skape nye arbeidsplasser har det vært viktig å satse på ideene og bedriftene ledet av 
personer med stor entusiasme og utholdenhet. I en fraflyttingskommune som Loppa har ungdom med slike 
egenskaper forlatt kommunen. Det har derfor vært positivt at flere av disse er kommet tilbake og sett nye 
muligheter i egen kommune. Dette har vært positivt for kommunesentret Øksfjord mens vi har slitt i andre deler 
av kommunen. Mangel på ressurspersoner er en kritisk faktor når det gjelder næringsutvikling i kommunen. Selv 
om det er utfordrende å skaffe kompetent arbeidskraft har bedriftene lykkes godt med dette så langt. 

 

Resultat fra webundersøkelsen om strategiene 

53,3 % av var enige i at strategiene i programmet var kjente og forstått. 

26,7 % var delvis enige i at strategiene i programmet var kjente og forstått. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bildet: Oppdrettsflåte Grieg Seafood AS 
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9.  FOLKETALL. 

9.1 Folketallet i  Loppa kommune 

 Folketall pr 1.1: 1960 1970 1980 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Folkemengde 2706 2322 2070 1687 1426 1213 1150 1106 1087 1087 1078 1087 

Fødte 67 48 14 20 18 10 4 6 5 2 11 7 

Døde 22 21 23 19 22 22 27 20 11 13 19 16 

Fødselsoverskudd 45 27 -9 1 -4 -18 -22 -14 -8 -2 -12 -9 

Innflyttinger 99 113 120 59 89 48 54 56 73 55 68 68 

Utflyttinger 180 221 146 92 90 93 76 61 65 63 48 76 

Nettoinnflytting -81 -108 -26 -33 -1 -45 -22 -5 8 -8 20 -8 

Folketilvekst -49 -91 -34 -32 -5 -63 -44 -19 0 -9 9 -17 

Kilde: SSB 

            Tabellen viser folketallsutviklinga i Loppa fra 1960 og fram til i dag. Folkemengde er pr 1.1. hvert år. Tallene 
viser bevegelsene det året som står øverst i tabellene.  

Fra 1960 til 2010 ble befolkingen i kommunen redusert med 60 %.  

Fødselstallet ble den samme perioden redusert med 90 %. Tallene på døde ble kun redusert med 8 %. Samlet 
gir dette et bilde av en kommune med en stadig eldre befolkning samtidig som befolkningstallet er kraftig 
redusert. 

I 2011 var 22 av 68 innflyttere fra utlandet. I 2012 var 30 av 68 fra utlandet. Tilflytting fra utlandet er blitt 
svært viktig for Loppa og mange andre småkommuner.  En uoffisiell opptelling viser at minst 18 nasjoner er 
representerte i Loppa.  
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9.2 Folketall fordelt på aldersgrupper og kjønn. 

Nedenfor er satt opp en tabell over befolkningsutviklinga i Loppa for årene 2005 -2012 fordelt på 
aldersgrupper. 

 

 Aldersgrupper 2005       2012 

 pr 1.1     I alt  2006 2007 2008 2009 2010 2011       

 Menn Kvinner         Menn Kvinner I alt 

0 år 8 4 12 10 4 6 5 2 11 3 4 7 

1 til 4 år 24 23 47 42 42 40 37 29 17 12 9 21 

5 år 8 7 15 12 9 6 13 11 9 2 3 5 

6-9 år 40 26 66 57 47 44 41 42 41 25 20 45 

10 år 11 10 21 20 21 13 7 15 12 4 5 9 

11- 14 år 30 25 55 62 65 78 72 60 60 32 18 50 

15 år 4 15 19 11 15 8 17 19 17 16 8 24 

16-19 år 31 27 58 54 51 55 54 49 57 38 23 61 

20-29 år 61 57 118 102 89 79 76 90 90 49 51 100 

30-‐39	  år	   94	   70	   164	   151	   139	   126	   121	   115	   111	   47	   51	   98	  

40-‐49	  år	   88	   75	   163	   156	   152	   147	   144	   138	   136	   85	   61	   146	  

50-‐59	  år	   106	   77	   183	   184	   175	   166	   160	   166	   159	   97	   61	   158	  

60-‐69	  år	  	   80	   74	   154	   157	   153	   160	   172	   175	   171	   98	   73	   171	  

70	  år	  og	  over	   93	   98	   191	   195	   188	   178	   168	   176	   166	   87	   100	   187	  

 678	   588	          595	   487	   	  	  

Folketall	  i	  alt	   	  	   	  	   1266	   1213	   1150	   1106	   1087	   1087	   1078	   	  	   	  	   1082	  

Kilde: SSB 

 

Tabellen viser at Loppa kommune har store utfordringer før kommunen har en alderssammensetning som gjør at 
kommunen kan friskmeldes. Sammen med de lave fødselstallene og reduksjonen i antallet personer mellom 20 
og 39 år er dette en utfordrende situasjon for kommunen.  

Befolkningen ble i perioden 2005 til 2012 redusert med 8,5 % (fra 1266 til 1082) 

Aldersgruppen 0 – 14 år har fra 2005 til 2012 blitt redusert med 34 % (fra 216 til 137). 

 

Den mest dramatiske reduksjonen er for aldersgruppen 30 – 39 år. Antallet menn er redusert med 50 % (fra 
94 til 47) og hele denne aldersgruppen er redusert med 40 % (fra 164 til 98). Det betyr at Loppa kommune 
har størst reduksjon i befolkningen i den normalt mest produktive aldersgruppen. 
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For personer over 70 år har det kun vært en reduksjon på 4 personer i perioden (fra 191 til 187).  

Mens det i 2005 var stort overskudd av menn mellom 20 og 39 år (+ 28) var det i 2012 overskudd av kvinner 
innenfor samme aldersgruppe (+ 6). 

Det mest dramatiske er at disse store endingene har skjedd innenfor en periode på 8 år. 

9.3 Kretsvis fordeling av befolkninga. 

Befolkninga i Loppa er fordelt på 11 kretser.   Tabellen er endret fra tidligere år.  SSB viser til at det er 
vanskelig å lage en oversikt basert på kretsinndeling tilsvarende de tidligere skolekretsene. 

 

Folketallet fordelt på kretser/bygder pr1.1: 

Kretser 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Øksfjord 715 663 644 632 629 626 625 623 

Øksfjord østre 28 26 23 22 20 19 21 22 

Øksfjordbotn 52 34 30 30 30 30 28 30 

Øksfjord vestre 28 18 15 15 15 16 17 17 

Nuvsvåg 234 192 174 162 163 158 154 155 

Bergsfjorden 146 142 135 129 122 128 131 139 

Langfjorden 67 41 35 34 27 32 32 30 

Sandland 111 72 72 63 62 60 55 55 

Loppa 14 6 5 6 6 6 6 6 

Skavnakk 16 11 9 8 8 7 5 5 

Brynilen 9 4 4 5 5 5 4 4 

Uoppgitt grunnkrets 6 4 4 : : : : 1 

                

Folketall i alt 1426 1213 1150 1106 1087 1087 1078 1082 

Kilde: SSB         

 

Den kretsvise oversikten viser at folketallet er redusert i alle kretsene i tabellperioden. Ser en på fordelinga mellom 
Vestre-Loppa og Øksfjord/Nuvsvåg har Øksfjord /Nuvsvåg økt sin relative andel av folketallet fra 74 % til 78 % i 
denne perioden. Vestre- Loppa bor har nå ca 22 % av folketallet i Loppa. 

I Vestre-Loppa er Bergsfjord i vekst.  Bygda har hatt en positiv befolkningsutvikling de siste årene. Bergsjords 
relative andel av folketallet i Vestre-Loppa var 40 % i år 2000, i 2012 er andelen 58 %. 
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Båtutsettingsrampe i Bergsfjord 

Innvielsen av båtutsettingsrampen ble markert 12. juli 2012 under ”Liv i Loppa”.  
Mainstream Norge AS foretok åpningen.  
Prosjektet vårt hadde en kostnadsramme på 175 000 NOK. Mainstream var den største bidragsyteren med et tilskudd på 
140 000 NOK.  
Cort Buck Rustad, Finnmarkseiendommen og Loppa kommune har også bidratt til å realisere prosjektet i tillegg til 
Bergsfjords egen befolkning som har stilt opp til dugnad. 

Foto/tekst:  
Bergsfjord Utviklingslag v/Berit Land 
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9.4 Prognoser for befolkningsutviklinga i Loppa. 

Statistisk sentralbyrå lager prognoser for folketallsutviklinga for alle kommunene i landet.  

De lager flere alternative prognoser.  For å illustrere utviklinga i Loppa, har en valgt en av disse, middels 
nasjonal vekst, såkalt MMMM variant.   

             

Folkemengde i Loppa kommune pr 1. januar - framskrevet, alternativ MMMM 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 

Reg. år 2005, 
 framskrevet  
2006-2025 

 1261 1222     1140       1016 938 871   

Reg. år 2008,  
framskrevet 
2009-2030 

       1101 1056       915 792 719 642 

Reg. år 2010,  
framskrevet  
2011-2030 

           1078   1012 943 834 754 681 

Reg. år 2011,  
framskrevet  
2015-2030 

                 1012 937 856 799 

Reg år 2012                  1055 994 957 898 

Faktisk pr1.1.  1266 1213 1150 1106 1087 1087  1078 1087 1065*         

Kilde:SSB Beregnet* 

 

Prognosene viser en svært negativ fremskriving av befolkingsutviklinga. Fra 2009 har framskrivinga blitt stadig 
bedre og i 2012 var prognosen for 2030 høynet med 156 innbyggere fra 642 til 898 personer.  

Dette kan skyldes resultater fra Omstillingsprogrammet, men det er for tidlig å si noe om at dette er en varig 
trend.                                                                                                                                                                                              
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10. SYSSELSETTING OG LEDIGHET 
 

  2008 2009 2010 2011 

Loppa kommune                         

Sysselsatte personer etter bosted                         

  Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt 

Jordbruk, skogbruk og fiske 99 4 103 70 1 71 71 1 72 72 2 74 

 Bergverksdrift og utvinning 12 0 12 13 1 14 12 0 12 6 1 7 

Industri 24 9 33 20 5 25 21 5 26 24 6 30 

Elektrisitet, vann og renovasjon 6 2 8 6 1 7 7 1 8 6 1 7 

Bygge- og anleggsvirksomhet 19 2 21 14 1 15 16 2 18 19 2 21 

 Varehandel, motorvognreparasjoner 25 21 46 41 21 62 29 18 47 24 21 45 

Transport og lagring 28 8 36 34 9 43 32 12 44 38 8 46 

 Overnattings- og serveringsvirksomhet 13 6 19 12 10 22 10 9 19 15 7 22 

 Informasjon og kommunikasjon 4 0 4 4 1 5 3 1 4 3 1 4 

 Finansiering og forsikring 3 2 5 2 2 4 3 0 3 2 0 2 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 9 2 11 8 3 11 3 1 4 3 0 3 

Forretningsmessig tjenesteyting 7 3 10 6 1 7 5 1 6 7 8 15 

 Offentlig administrasjon, forsvar,  
sosialforsikring 

15 25 40 14 22 36 12 22 34 17 24 41 

Undervisning 8 37 45 11 35 46 12 33 45 11 33 44 

 Helse- og sosialtjenester 28 105 133 24 105 129 27 99 126 27 96 123 

Personlig tjenesteyting 1 5 6 4 6 10 7 10 17 3 14 17 

Uoppgitt 3 0 3 6 2 8 4 0 4 6 2 8 

 Sysselsatte i alt 304 231 535 289 226 515 274 215 489 283 226 509 

Kilde:SSB 

 

Tabellen ovenfor viser en oversikt over sysselsatte i Loppa innen ulike bransjer. Tabellen viser også hvor kvinner 
og menn arbeider. De fleste mennene jobber i privat sektor (77 %) og de fleste kvinner i offentlig sektor 
(75 %) regnet ut fra sysselsettinga i 2011.  

Det har vært en nedgang i antall sysselsatte fram til 2010 mens det har vært en økning i antall sysselsatte fra 
2010 til 2011, 489 til 509. 
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Ledighet i Loppa.  

Ledigheten er lav i Loppa.  Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er ca 20 ledige i gjennomsnitt de siste 3 
årene, fordelt på ca 12 menn og 8 kvinner.  

Lav arbeidsledighet og liten arbeidskraftsreserve i arbeidsstyrken gjør at behovet for rekruttering av 
arbeidskraft utenfra må økes for å dekke opp det fremtidige behovet i offentlig og privat sektor. 

 

11. STEDSUTVIKLING 

11.1 Øksfjord sentrum. 

 

Det har lenge vært et ønske å få gjort noe med Øksfjord sentrum.  Kommunen har laget en skisse til et sjønært 
torg for å kunne samle fellesaktiviteter for befolkninga nært hurtigrutekaia. Planen medfører riving av et 
kommunalt bygg og  det vil ta noe tid å gjennomføre dette.  

Parallelt med utfordringen med sentrumsutviklingen startet også arbeidet med å få etablert ”Øksfjord 
Strandpark”.  Også her ble det brukt arkitekt på å finne gode løsninger. Det har vært gjennomført møter med 
alle involverte grunneiere og det gjenstår å finansiere prosjektet. Prosjektet vil kreve et stort engasjement fra 
næringslivet, lag og foreninger og lokalbefolkningen. 

Det er store utfordringer knyttet  til  rasfare og kvikkleire i Øksfjord. Undersøkelse om rasfare vil bli  gjort 
ferdig  i  2013 og  kvikkleire i 2014. Dette  vil påvirke utformingen av  Øksfjord sentrum.  

 

11.2 Bolyst 

Loppa kommune ble høsten 2012 med på et bolystprosjekt sammen med 4 andre kystkommuner i Vest-
Finnmark. Prosjektet blir ledet av Vest-Finnmark regionråd med 0,5 stilling i deltakerkommunene. 

11.3 Service og infrastruktur i ytterdistriktene i kommunen. 

Gjennom arbeidet i omstillingsprogrammet har vi erfart at næringsutviklingen sliter på grunn av at 
infrastrukturen og servicetilbudet er under stort press.  Dette gjelder kommunikasjonstilbudet, fiskemottak, 
skoler, butikker, drivstoff m.m. 

Det er gjennomført et 2- årlig prosjekt for å opprettholde det mest kritiske servicetilbudet i 
ytterdistriktene(varehandel og drivstoff). Distriktsbutikkene har benyttet seg av det kommunale tilbudet som ble 
gitt i dette prosjektet. I tillegg har alle distriktsbutikkene søkt tilskudd i Merkurprogrammet” - kommunal og 
regionaldepartemetets program for små nærbutikker.  

Merkurprogrammet er også blitt forsterket i perioden. Dette har skjedd til dels på innspill fra Loppa sine 
distriktsbutikker. 

Nytt forslag til trafikkløsning for båtruter til Vestre-Loppa har også blitt utarbeidet.  Denne har vært 
presentert for befolkninga i Vestre-Loppa i et folkemøte i slutten av august 2011. 
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12. NÆRINGSUTVIKLING  
Det har vært en positiv utvikling i antall nye arbeidsplasser i omstillingsperioden. Både oppdrettsnæringa, 
reiselivsnæringa og leverandørindustrien til oppdrettsnæringa vokser.  

Det er også svært positivt at det er blitt ny aktivitet i fiskebruket i Øksfjord. 

 

12.1. Næringsområder. 

Vassdalen Industriområde. 

 

Prosessen med anbudsutlysing og valg av anbud er gjennomført. Utfyllingsarbeidet er kommet i og 
gjennomført i 2011.  I tilknytning til industriområdet er det også to russiskbygde flytekaier på til sammen 72 
meter. 

Nå gjenstår arbeidet med å få etablert ny næringsvirksomhet på området i Vassdalen. 
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 Sandbakken Industriområde. 

Reguleringsplanen for næringsområdet ”Sandbakken” i Nuvsvåg er vedtatt.  Området er også grunnundersøkt. 
Området er tilfredsstillende til bruk som næringsområde. 

Prosjektet om etablering av flaskevannfabrikk er lagt på is.  Det arbeides med å finne alternative etableringer 
på området.  

 

12.2 Nyregisteringer, nyetableringer og eierskifte i Brønnøysundregisteret i  
omstil l ingsperioden. 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Foretak Foretak Foretak Foretak Foretak Foretak 

Nyregistreringer 9 11 4 4 8 6 

Nyetableringer 7 9 3 4 6 6 

Eierskifte 2 2 1 0 2 0 

              

Kilde:SSB 

Oversikten viser nyregstreringer , nyetableringer og eierskite av Loppabedrifter i Brønnøysundregisteret.  

 

12.3 Fiskerinæringen  

12.3.1 INFRASTRUKTUR OG SERVICETILBUD.   
 

Mottak  
 
Det mottas kun fisk i Bergsfjord.  Øksfjordfiskerne har hatt mulighet til å levere til Kvænangen. En del av 
fiskerne i Øksfjord har levert fisk til mottak i Hasvik kommune.  
 
Bunkers /is. 
Bunkersanleggene for drivstoff langs kysten legges ned.  Dette gjelder også i Loppa. Problemet er alvorlig, og 
bør løses på en eller annen måte.  Drivstoffanlegget i Bergsfjord må rustes opp.  Administrasjonen har sett på 
alternative løsninger, men har foreløpig ikke funnet løsning på dette problemet. 

 

Fiskeriserviceanlegg. 
Det er fiskeriserviceanlegg i Øksfjord, Nuvsvåg og i Bergsfjord. Anleggene eies og drives av lokale fiskere. 
Alle disse ser ut til å fungere bra.  
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Flytekaier.  
Det er etablert flytekaier i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord. Det er registrert etterspørsel etter vann og strøm 
ved enkelte av disse anleggene. Det bør også avsettes plasser til fremmedbåter /gjesteplasser. 

 

12.3.2. FISKEINDUSTRIEN. 
Bergsfjordanlegget. 

I Bergsfjord har hatt liten aktivitet i 2012.  Dette skyldes at det har blitt landet mindre fisk i Bergsfjord. 

Det ble landet ca 11 mill kg fisk i 2010 mot ca 5 mill kg fisk i 2011 og ca 2,5 mill kg i 2012..  

For Bergsfjords del blir det påpekt at det har blitt færre fiskebåter i bygda. Det er behov for å erstatte tapet 
med å få tilført stedet større kystfiskefartøy. 

 

Øksfjordanlegget. 

Øksfjordanlegget har blitt bygd om til klippfisktørkeri. Det er saltet sei som er råstoffgrunnlaget for denne 
produksjonen.   I 2012 var det ca 18 arbeidstakere som jobbet på Øksfjordanlegget. 

Disse er i hovedsak rekruttert fra Baltikum. 

Målet er at Øksfjordanlegget skal ha tilnærmet helårs drift. 

 

12.3.3 FISKEFLÅTE OG FLÅTESTRUKTUR  
I år 2000 var det registrert 157 fiskefartøy i merkeregisteret.  I 2007 var det 74 fartøy, i 2008 69 fartøy.  
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Tabellen over fartøy i merkeregisteret: pr 31.12: 

  2009 2010 2011 2012 2012 

      
Fartøystørrelse  Antall Antall Antall Antall Prosentvis 

andel: 

Under 5,5 
meter 

15 15 11 10 20 % 

7,4- 8,99 
meter 

16 17 14 15 30 % 

9,0 – 9,99 
meter 

11 11 9 8 16 % 

10 – 14,99 
meter 

22 21 15 16 32 % 

55 meter  1 1 1 1 2 % 

  65 65 50 50 100 % 
 

    

Kilde: Fiskeridirektoratet. 

 

Utviklinga over tid viser at det blir færre fiskefartøy i kommunen.  Tabellen viser også at det stort sett er små 
fiskefartøy i kommunen. 49 av 50 er under 15 meter.    

Antall fartøy og fiskerettigheter begynner å nærme seg en smertegrense. For å kunne opprettholde minst et helårs 
mottak av fisk i kommunen, kan det ikke bli færre.  

 

12.3.4 FISKERE 
Fiskere som er registrerte på blad B i fiskermanntallet har fiske som hoved- eller eneyrke. Fiskere som er 
registrert på blad A i fiskermanntallet har fiske som biyrke eller som tillegg til pensjon. 
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Antall fiskere i fiskermanntallet som har fiske som hoved- og eller eneyrke. 

Fiskermanntallet i Loppa, blad B 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alder                    

under 20 0 0 0 0 0 1 1 2 0 

20-29 5 4 3 3 3 3 4 1 2 

30-39 16 16 14 12 12 10 7 2 0 

40-49 15 11 12 10 10 10 10 15 15 

50-59 30 29 25 18 18 15 12 11 8 

60-66 11 11 11 12 12 15 15 11 11 

67-69 2 2 4 4 4 3 4 4 3 

70 OG OVER 1 0 0 0 0 2 0 1 2 

I alt  80 73 69 59 59 59 53 47 41 

Kilde: Fiskeridirektoratet 

 

Det var ingen nye innmeldinger i fiskermanntallet i 2012. Seks personer har meldt seg ut av fiskermanntallet i løpet av 2012.    

Gjennomsnittsalderen er også økende, fra 51 år i 2010 til 52,4 år i 2011 og 55 år i 2012.  
 
Det er lav rekruttering til fiskeryrket.   
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Antall fiskere i fiskerimanntallet som har fiske som biyrke. 
 

Fiskermanntallet i Loppa - blad A. 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alder                   

under 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

20-29 0 0 1 1 2 3 1 0 0 

30-39 4 2 0 1 1 0 0 0 0 

40-49 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

50-59 9 10 7 6 4 1 1 2 2 

60-66 7 8 6 6 7 10 9 6 4 

67-69 1 3 2 1 1 0 0 3 3 

70 OG OVER 16 13 8 9 10 10 12 9 5 

I alt  40 38 24 24 25 24 23 20 14 

Kilde: Fiskeridirektoratet 

Gjennomsnittsalder er 68 år. 

 
 

Det er svært få som kombinerer fiske med andre yrker. Kun 2 av 20 å registerte på blad A er under 60 år. 

Gjennomsnittsalderen på blad A var 67,5 år i 2010, i 2011 var den 69 år.  
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12.3.5 ILANDBRAKT FANGST, KVANTUM OG VERDI. 
 

Fiskeleveranser i Loppa. 

Nedenfor er satt opp en oversikt over ilandbrakt fangst, kvantum og verdi levert av fiskebåter fra Loppa og 
fra andre kommuner.  Opplysningene er hentet ut av Fiskeridirektoratets statistikkbank, og viser årene 2005 til 
og med 2012. 

 

Landinger av fisk fra fiskefartøy registrert i Loppa, levert i og utafor Loppa kommune. 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kvantum, rund vekt i tonn 3713 7015 7074 7954 9708 10827 11982 12063 

Fangstverdi i 1000 kr 31540 67967 86391 82126 81978 95572 122702 118676 

         

Landinger av fisk fra fiskefartøy registrert i landet, levert i Loppa kommune 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kvantum, rund vekt i tonn 3412 5960 1620 1881 912 5996 2863 2477 

Fangstverdi i 1000 kr  30539 44706 21473 20218 5162 30821 21606 19640 

         

Landinger av fisk i Loppa kommune av fiskefartøy registrert i Loppa. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kvantum, rund vekt i tonn 1736 1818 1119 1214 514 1288 1121 1020 

Fangstverdi i 1000 kr 16924 19415 14196 14936 3821 11270 11346 10386 

Kilde: Fiskeridirektoratet, statistikkbanken  

 

Fiskefartøy registrert i kommunen (F-xx-L) leverer totalt sett et betydelig kvantum fisk.  Landingene har økt 
betydelig fra 2005 til 2012. Det samme kan en si om verdien på landingene. 

Årsaken til de store landingene fra fiskefartøy registrert i Loppa er landingene fra Hermes F-1-L. Hermes 
leverer ca 8-10000 tonn fisk og reker årlig.  

Del to av tabellen viser kvantum og verdi levert i Loppa av Loppafartøy og av fremmedflåte. Variasjonen er 
stor fra år til år. Trenden de siste tre årene er at leveransene avtar. 

Del tre av tabellen viser hjemmeflåtens leveranser i Loppa. Tabellen viser at hjemmeflåten leverer under 
halvparten av fisken som leveres i Loppa. 
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Det landes betydelige kvantum fisk fra fiskefartøy registrert i Loppa, men under 10 % av denne fisken landes i 
Loppa.  De totale landinger av fisk i Loppa, ca 2500 -2800 tonn(rund vekt) gir et dårlig grunnlag for drift av 
fiskeindustri i kommunen.   

 

 12.4 Fiskeoppdrett. 

 

Grieg Seafood Finnmark AS 

Grieg Seafood Finnmark AS har i alt 6 godkjente oppdrettslokaliteter i Øksfjorden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedriften sysselsetter nå nærmere 30 personer på sine anlegg i Loppa, hvorav 9 heltidsansatte og en 
deltidsansatt fra Loppa kommune. Antall ansatte fra Loppa har økt med fire personer fra 2011 til 2012. 

Produksjon i Loppa i 2012: ca 8.600 tonn.   Verdi ca: 230 mill kr.  

Grieg Seafood Finnmark AS kjøper service- og verkstedstjenester hos slippen i Øksfjord. Det kjøpes også en 
del andre varer og tjenester lokalt.   

 

Mainstream Finnmark AS 

Mainstream Finnmark AS har 3 godkjente oppdrettslokaliteter i Langfjorden/Sør-Tverrfjorden.  

De produserer ca 3000 tonn i 2012. 

Mainstream Finnmark AS sysselsetter i alt ni, hvorav fem fra Loppa kommune. 
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Mainstream AS kjøper en del tjenester lokalt, som service og verkstedstjenester hos slippen i Bergsfjord og div 
mindre innkjøp hos lokale nærbutikker. 

Hovedutfordringa innafor oppdrettsnæringa er å få flere loppaværinger til å jobbe på oppdrettsanleggene i 
Loppa. 

Det er også viktig å legge til rette for et økt innkjøp av varer og tjenester lokalt.  

 

  Sør-Tverrfjord 
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12.5 Leverandørindustri t i l  oppdrettsnæringa/mekanisk industri. 

 

Polarfeed AS.  

Poarfeed AS leverer for til oppdrettsanlegg i Nordland, Troms og Finnmark.  Polarfeed har 22 ansatte i 
Øksfjord og 5 i administrasjon /salg. De siste 5 er lokalisert til Lofoten. 

 

Polarfeed AS har utvidet fabrikken og bygd på fire nye siloer i 2012. 

Polarfeed AS har hatt ei omsetning på ca 340 millioner i 2012. Produksjonen er på over 25000 tonn for. 

 

Frydenbø- Øksfjord Slipp & Mek AS.  

Øksfjord slipp & Mek As har fått med seg nye eiere fra Bergen. Frydenbøgruppen er blitt aksjonær i slippen. 

Slippen planlegger en stor utvidelse i form av ny slipphall. Lengda på hallen vil bli 45 m, bredde 25 m og 
høyde 20 m. Det skal også investeres i ny slippvogn for å kunne ta inn foringsflåter fra oppdrettsnæringa. 

Slippen har 14 ansatte.   

 

De Wilde Slipp & mek AS. 

Slippen i Bergsfjord har oppdrag for oppdrettsnæringa i Vestre-Loppa. I tillegg tilbyr den service og 
reparasjoner til fiskeflåten. Oppdragsmengden har økt slik at slippen nå har ansatt en person.  Slippen har 
hatt 5 ansatte i 2012. 

 

 

  



Sluttrapport for omstillingsarbeidet i Loppa kommune 
 

 

Side 32 

12.6 Rederidrift  i  Loppa. 

 

Rederimiljøet i Øksfjord har gitt grunnlaget for 18,5 årsverk. 

 

Barents Nord AS. 

Rederiet Barbents Nord AS har ansvaret for persontransporten til Sibelco Nordics anlegg på Stjernøya. Det 
blir brukt to båter til dette formålet. En båt går mellom Alta og Lillebukt, ”Nefelin 4” og en båt mellom 

Øksfjord og Lillebukt, ”Sea Runner”.  Rederiet sysselsetter 11 personer.  

 

Ny båt som skal erstatte ”Nefelin 4” er kontrahert.  Den vil komme i drift i 2014. 

 

Loppa legeskyssbåter AS 

Loppa Legeskyssbåter driver med ambulansedrift i Loppa, Hasvik og ytre deler av Alta kommuner.  Selskapet 
har 7,5 årsverk. 

Rederidrifta kan også gi flere muligheter for servicebedriftene i Loppa.  
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12.7 Reiseliv. 

 

Reiseliv i Loppa kommune handler om turistfiske eller leverandørvirksomhet knyttet til turistfiskebedriftene. Det 
har vært kraftig vekst i antall bedrifter, senger, marked og omsetning i denne næringa i programperioden.  

Øksfjord:  

Øksfjord Sjøfiske AS. De har 70 sengeplasser. Loppa Hotell er lagt under Øksfjord Sjøfiske og drives som en 
del av havfiskekonseptet.      

 

 

 

 

 

Tverrfjord: Øksfjord Feriehus har 6 senger men har bestemt seg for bestemt å avvikle drifta fra 2013.  

Nuvsvåg: Arctic Nuvsvåg AS.  Selskapet har blitt registrert som as i 2011. Arctic Nuvsvaag har økt antall 
sengeplasser til 20.  

Sør- Tverrfjord: Loppa Opplevelser /Thomassen AS er det eldste havfiskeselskapet. De har 26 sengeplasser. 
Selskapet har god økonomi. De planlegger å utvide med fire sengeplasser.  

Sandland.  Sandland Brygge AS ble registrert i 2010. De har startet reiselivsvirksomhet i lokalene til det 
tidligere fiskebruket i bygda. Sandland Brygge har hatt sin første sesong i 2011. 

 

Sandland Brygge AS har 5 boenheter med til sammen 30 sengeplasser. 
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Utvikling i næringa - antall gjestedøgn og antall senger:   

 

  2008 2010 2011   2012 

Antall gjestedøgn   3500 6500 10900  16 020 

Antall senger   46 92 152       152 

      

Kilde: egne opplysninger 

 

 

12.8 Andre bedrifter. 

 

Wingfirm Norge AS 

Selskapet har kjøpt en rekke bygninger I Øksfjord. Disse er enten opprustet eller er under opprusting. 
Reiselivsbedriften Øksfjord Sjøfiske AS er den mest sentrale av bedriftene. 

 

Loppa Spring Water AS 

Prosjektet om flaskevannsproduksjon er lagt vekk.  Det jobbes nå med å finne alternative måter å utnytte 
vannkildene i Nuvsvåg.  

Smoltproduksjon kan være et 
alternativ. 
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Datamann AS 

Bedriften arbeider med programvareutvikling og oppfølging av dette i et nasjonalt marked. De er 2 ansatte 
som har utviklet en spennende kompetanse i et lite lokalmiljø. 

 

Øksfjord Skipsekspedisjon 

Bedriften har vokst og blitt en betydelig transportaktør i Vest-Finnmark. Bedriften har fortsatt ambisjoner om 
vekst.  

13. PLANMESSIGE UTFORDRINGER OG PLANINNSPILL 
 

Kommuneplanarbeidet har startet opp og administrasjonen har fått innspill på arbeidet med planstrategi. 
Manglende kommuneplaner er en stor begrensing i arbeidet med næringsutvikling i kommunen. 

 

Boligsituasjonen i kommunen er blitt en stor utfordring for næringslivet. Spesielt gjelder dette for stedene Øksfjord 
og Bergsfjord.  

 

14.  KOMMUNIKASJONER OG SAMFERDSEL I LOPPA 
 

I forbindelse med innspill gitt i høring til fylkeskommunal samferdselsplane ser en et behov for å se nærmere på 
kommunikasjonsløsninger internt i kommunen. Hovedutfordringa er fortsatt å få til en tilfredsstillende kommunikasjon 
mellom kommunesentret Øksfjord og Vestre-Loppa.  

 

Utviklinga innenfor fisketurisme med flere fisketuristbedrifter i Vestre-Loppa setter press på eksisterende 
kommunikasjonstilbud.  

 

Kommunikasjonstilbudet må derfor bedres slik at både fastboende og turistfiskebedriftene får et tilfredsstillende 
tilbud.  Nytt materiell med tilfredsstillende kapasitet er derfor svært viktig å få på plass.   

 

Fortsatt er det behov for å forbedre godstransporttilbudet. Dette bør løses parallelt med løsningen på person- og 
godstransport. 

Innspill som er gitt til fylkeskommunen på transportsiden har ikke medført at transporttilbudet til Vestre-Loppa har 
blitt bedre. Tilbudet har heller blitt redusert. 

 

Fylkeskommunen er nå i ferd med å lage en ny transportplan.  Kommunen er bedt om å komme med innspill på 
planprogrammet for ny regional transportplan i Finnmark. 
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Transportløsninga til Vestre-Loppa vil være  avgjørende i å beholde eksisterende arbeidsplasser og  skape  nye  
arbeidsplasser  i  denne del av kommunen. 

 

15. LOKALSAMFUNNSUTFORDRINGER 
 

Den mange utfordring for flere av de mindre lokalsamfunnene i Loppa.  

Drifta er marginal for flere av nærbutikkene. Drivstofforsyninga er også under press. 

Merkurprogrammet, et statlig program for de små nærbutikkene, bidrar med noe investeringsstøtte og med 
kurs og kompetansehevingstiltak. Programmet har fått økte rammer, noe som vil få positiv betydning for 
småbutikkene i Loppa.  

 

 

C. Bucks eftf i Bergsfjord og Thomassen AS (bildet) i Sør-Tverrfjord har deltatt i Merkurprogrammets kurs, og 
har også søkt og fått investeringsstøtte til diverse investeringer. 

 

I Bergsfjord har det vært jobbet med å få nye eiere til butikken.  Dette har en ikke kommet helt i mål med 
enda. 
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I Nuvsvåg er det usikkerhet om butikken vil bestå. Grunnlaget er ytterligere svekket da mange barnefamilier 
har forlatt bygda. 

 

16. PROGRAMSTATUSVURDERINGER  
 

Det ble foretatt programstatusvurdering av omstillingsprogrammet årlig siden 2008. Programstatusvurderinga 
foreligger også i egne rapporter. 

 

 

”Diamanten i 2008” 
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”Diamenten i 2012 – utvikling fra 2008. 

 

 

 

Det har vært en positiv utvikling både på prosessindikatorer og effektindikatorer i programperioden. 

”Diamanten ”viser at Loppa kommune henger igjen med plan for videreføring av omstillingsarbeidet, og at 
næringslivet ikke er robust nok.  

 

 

 

 

 

17. SENTRALE SAMARBEIDSAKTØRER 
 

Offentlige samarbeidsparter 

 

Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge har deltatt i programstyret og vært lett tilgjengelig når 
utfordringer skal løses. 

Finnmark fylkeskommune har vært finansiør ved utbygginga av Vassdalen Industriområde. Innovasjon Norge 
har vært en sentral finansiør og rådgiver i utviklinga av bedriftene i kommunen. Flere bedrifter har 
gjennomført Fram-programmet i regi av Innovasjon Norge. 
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Vest-Finnmark regionråd har vært en viktig nettverksplattform i utfordringer knyttet til næring, undervisning, 
administrasjon og politikk. 

 

Sametinget har vært finansiør på tiltak i ytterdistriktene i kommunen.  

Merkur-programmet har gitt råd og bidratt til å opprettholde dagligvarehandelen og drivstoffsalg i de 
samme ytterdistriktene. 

 

NAV har ut over sine kjerneoppgaver også bidratt til gjennomføring av et større kompetansehevingsprogram i 
en bedrift. Deler av kompetansehevingstiltakene var også åpent for det øvrige næringsliv i kommunen. 

 

Høgskolen i Finnmark har gjennomført studentoppgaver ved flere bedrifter i kommunen. 

De har, sammen med Origo Nord, vært samarbeidspart på VRI-programmet. De har også levert 
etablereropplæring og annen kompetanseheving. 

 

Samarbeidsavtaler 

Loppa kommune har inngått samarbeidsavtaler med Grieg Seafood Finnmark, Mainstream Finnmark og 
Sibelco Nordic. Dette er større bedrifter som ikke har hovedkontor i kommunen, men som har viktige 
arbeidsplasser for innbyggerne i Loppa. 

 

Samarbeid mot næringsaktører utenfor kommunen  

Frydenbø Industrier AS har gått inn med på eiersiden med 49 % i Øksfjord Slipp og Mek AS(nå Frydenbø 
Øksfjord Slipp og Mek AS). Selskapet har blitt en viktig aktør for å videreutvikle bedriften. 

Wingfirm Norge AS har bygd opp kommunens største turistfiskebedrift og har deltatt i flere 
investeringsprosjekter i kommunen. 

 

Origo Nord AS har vært engasjert som daglig leder av Omstillingsprogrammet. De driver også Inkubator 
Nord(en Loppabedrift har deltatt) og VRI(sammen med HIF). 

Noodt&Reiding AS har vært en sentral leverandør av bedriftsutviklingstjenester til vekstbedriftene i Loppa. 
Andre bedriftsrådgivere har vært PWC, Rambøll og Sweco. 

Norut Alta har gjennomført et forskningsprosjektet ”Flytting og bofasthet i Finnmark” med Loppa kommune som 
et av 2 case.  
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18. SAMLET RESSURSBRUK I OMSTILLINGSPERIODEN 
Nedenfor er satt opp en oversikt over ressursbruken i omstillingsperioden: 

 

Bevilgning i kr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I alt  

Omstillingsbevilgning fra 
fylket 

200000
0 

200000
0 

2000000 316000
0 

300000
0 

300000
0 

15160000 

Loppa kommunes egenandel 468000 476000 515000 564000 602000 604000 3229000 

Bevilgninger i alt 246800
0 

247600
0 

2515000 372400
0 

360200
0 

360400
0 

18389000 

               

        

Administrasjon 113061
4 

133593
9 

1150493 135421
6 

136330
4 

130886
2 

7643428 

              

Prosjekter 0 870215 594059 959164 545273 651836 3620547 

Næringsfond 119517
7 

117631
8 

932974 577770 591141 277499 4750879 

Delegasjon næringsfond 0 19300 17400 34625 80000 139060 290385 

Nf bev  ikke konv           190501  

  232579
1 

340177
2 

2694926 292577
5 

257971
8 

256775
8 

16495740 

             1893260 

 142209 -925772 -179926 798225 102228
2 

103624
2 

1893260 

               

               

NF tilsagn 415000 566350 436300 843950 828250 468000   
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Fordeling av omstillingsbevilgning, administrasjon, handlingsplan og næringsfond. 

 

Beløp i 1000 kr 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Omstillingsadministrasjon 840 775 700 700 700 700 

             

Handlingsplan 660 675 800 473 1567 1175 

             

Næringsfond 500 550 500 987 733 1125 

             

  2000 2000 2000 2160 3000 3000 

 

 
 
Vedtektene til lokalt  næringsfond gir kun anledning til å gi tilskudd til forstudier, forprosjekt og til 
opplæringstiltak.    Dette er sannsynligvis godt oppfattet i næringslivet.  Det har kun kommet et par søknader 
om tilskudd til investeringer samt noen forespørsler om investeringstilskudd.    

 

Søknadene er avslått og forespørslene som er kommet er tatt til etterettning av næringslivet. 

Regelverket er ikke endret i 2011. Bruken av midler til forprosjekt og forstudier har resultert i en betydelig 
økning i tilgangen på andre midler, spesielt fra Innovasjon Norge. 

 

19. FISKERIFONDET 
I forbindelse med finanskrisen og påfølgende krise i fiskeriene ble det besluttet å etablere et fiskerifond i 
2009.  Fondet har både en krisedel og en ordinær støttedel. Fondet kan gi tilskudd eller lån. 

Fondets opprinnelige størrelse: kr 950.000,-. 

Det kom inn en søknad på kr. 30 000,- som ble innvilget på krisedelen av fondet. Den ordinære delen av 
fondet har gått til tilskudd og lån(båtkjøp, arbeidsmiljøforbedringer, fiskeredskap med mer). 
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20 TILSKUDD OG LÅN FRA DET OFFENTLIGE UTOVER OMSTILLINGSBEVILGNINGER 

20.1 Mottatt t i lskudd og lån fra Innovasjon Norge i perioden 2000-2006. 

 

Lån og tilskudd  fra Innovasjon Norge til  Loppabedrifter i  1000 kr. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tilskudd       

Landbrukstilskudd 15           

Bedriftsutviklingstilskudd   1365 650 440   200 

Investeringstilskudd 500 575   145     

Etablererstipend       114   100 

Bu-fond , butikk 302           

Marin sektor ekstraordonær         300 500 

Reiseliv, kultur oppl, ekstraord tilskudd         238   

Sum tilskudd  817 1940 650 699 538 800 

       
Lån       

Lavrisiko landbruk   250         

Risikolån   2050 1000   159   

Flåtelån 1100       3720 865 

Sum lån 1100 2300 1000 0 3879 865 

       
Andre       

Strukturtiltak i  fiskeflåten - kondemnering.     320 1631 1612 632 

Landsdekkende garanti       2000     

Sum andre 0 0 320 3631 1612 632 

       
Sum lån, tilskudd og andre 1917 4240 1970 4330 6029 2297 

 

 

Årlige tilskudd i perioden 2000 til 2007 var på kr. 881 114 pr. år. Årlige lån var i samme periode kr. 
1 406 286 pr. år. 
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Fordeling av lån og tilskudd innvilget av  Innovasjon Norge pr innbygger i denne perioden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  I 1000 kr    Kr pr  
innbygger 

Sum 
tilskudd 

5444   4734 

Sum lån 9144   7951 

Sum andre 6195   5387 
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20.2 Mottatt t i lskudd og lån fra Innovasjon Norge i omstil l ingsperioden 2007-2012. 

Lån og tilskudd til Loppabedrifter i omstillingsperioden. I 1000 kr 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tilskudd             

Landbrukstilskudd/BU tilleggsnæring   141         

Bedriftsutviklingstilskudd 211 356 750 2411 1143 327 

Investeringstilskudd 277 110 501   2190 1400 

Etablererstipend   200 800   195   

Bu-fond, butikk 47 140         

Marin sektor ekstraordonær             

Reiseliv, kultur oppl, ekstraord tilskudd       9348     

Bedriftsnettverk           100 

Omstilling/nyskaping utredning     142       

Sum tilskudd 535 947 2193 11759 3528 1827 

       

Lån       

Lavrisiko landbruk             

Lavrisikolån   800 800 7325     

Risikolån 200 250 2322 2875 500   

Flåtelån 2800   1200 300   5300 

Sum lån 3000 1050 4322 10500 500 5300 

       

Andre       

Strukturtiltak i fiskeflåten - kondemnering.     632       

Landsdekkende garanti             

Sum andre 0 0 632 0 0 0 

       

Sum lån, tilskudd og andre 3535 1997 7147 22259 4028 7127 
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I omstillingsperioden 2007 til 2012 var tilskuddene pr. år i gjennomsnitt på kr. 3 464 823 og lånene pr. år i 
gjennomsnitt på kr. 4 112 000. 

Tilskuddene og lånene fra Innovasjon Norge synliggjør den økte aktiviteten i perioden som Omstillingsperioden 
ble gjennomført. Som resultat av programmet vil aktiviteten bli stor også de nærmeste årene. 

 

Fordeling av lån og tilskudd innvilget av Innovasjon Norge pr innbygger i denne perioden: 

 

 1 1000 kr    Kr pr 
innbygger 

Sum 
tilskudd 

20789   19213 

Sum lån 24672   22802 

Sum  
andre 

632   584 

 

 

 

 

Frydenbø Øksfjord slipp & mek. AS utvidelse på Vassdalen industriområde 
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20.3 Tilskudd fra Samisk Utviklingsfond. 

Tilskudd fra Samisk utviklingsfond. 

Samisk utviklingsfond - Bevilgninger til tiltak i Loppa i kr 

Samisk utv fond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  57 000 200 000 48 000 73 000 150 000 54 000 230 000 216 000 

  120 000     60 000 156 000 45 000 300 000   

  97 000     30 000   38 000     

  12 000         63 000     

  120 000         150 000     

  100 000               

SUF i alt 506 000 200 000 48 000 163 000 306 000 350 000 530 000 216 000 

 

 

Det er fortsatt få som søker om lån og tilskudd fra Samisk Utviklingsfond.  Administrasjonen opplyser om 
muligheten til å søke SUF og er også behjelpelig med å søke SUF.  

 

 

20.4 Tilskudd fra Merkurprogrammet. 

 

Støtte til Merkur-butikker i Loppa kommune i kr SUM i kr 

  Thomassen 
AS 

C. Bucks 
eftf AS 

Nuvsvåg 
Dagligvare AS 

  

  Sør-
Tverrfjord 

Bergsfjord Nuvsvåg   

2010 285000 73000 142000 500000 

2011 60000 42000 320000 422000 

2012 38400 338000 0 376400 

        1298400 

 

Merkurprogrammet er et statlig program som er rettet mot de små  nærbutikkene i distrikts-Norge. 

Programmet gir tilskudd til diverse kurs og mindre investeringer. De gir også tilskudd til fornying av 
drivstoffanlegg. 
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20.5  Oversikt over ti ldeling av midler innenfor strategiene 

 

Bevilgninger i 1000 kr 

Næringsfond 2007 2008 2009 2010 2011 1012 

Forstudie   7 125 50 210 205 

Forprosjekt 43 196 30 486 392 174 

Kurs/opplæring    53 117 36 91 45 

Markedsføring 10   72 26   62 

 Investeringer (fellesprosjekt) 318 240 130       

Lån 240           

Andre tiltak 102   30   15 10 

SUM 712 496 504 598 708 495 

 

 

21. INFORMASJON 
Det ble forsøkt å etablere en Loppaportal der informasjonen fra Omstillingsprogrammet og informasjon om 
næringslivet i Loppa skulle samles. Dette fungerte ikke og Loppa kommune sine hjemmesider ble i stedet 
benyttet.  

 

Mye av informasjonen til næringslivet har skjedd med e-post direkte til bedriftene eller den/de som var 
målgruppa for informasjonen. 

Det har i tillegg vært møter mellom programadministrasjonen og Loppa Næringsforening/utviklingslagene. 

 

Det har været en rekke reportasjer i Altaposten om næringslivet i Loppa. Reportasjene har beskrevet 
utfordringer og muligheter for bedriftene. 

 

Under stedsutviklingsarbeidet i Øksfjord har det vært 2 folkemøter med meget god oppslutning. 

Det har vært flere orienteringsmøter om arbeidet med næringsutvikling og prognoser på framtidige 
arbeidsplasser i Loppa til ungdomsskoleelevene i kommunen. Det har også vært en rekke bedriftsbesøk for 
denne målgruppen. 

På Øksfjorddagene i 2009 ble det informert om status på programmet på dette tidspunktet og gjennomført en 
spørreundersøkelse om Øksfjord Strandpark. 
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Programadministrasjonen og ordfører har holdt en rekke foredrag om Omstillingsarbeidet i Loppa kommune. 
Det har vært holdt foredrag for nettverket av omstillingskommuner, faggruppen for omstillingskommuner, 
Finnmarkskonferansen, Alta Kraftlag, Høgskolen i Finnmark med mer. 

 

I juni 2012 ble det utarbeidet et 32 siders bilag i Altaposten om næringslivet i Loppa. I billaget ble det laget  

 

reportasjer fra 17 Loppabedrifter. Loppa Quiz og tilbakeblikk på næringslivet i Loppa. Presentasjon av 
Omstillingsstyret og oppsummering av arbeidet med Omstillingsprogrammet. Bilaget ble distribuert til alle 
husstandene i Loppa kommune og alle abonnentene til Altaposten. 

22. KOMMUNENS OG NÆRINGSLIVETS UTVIKLINGSEVNE 
 

22.1 Utviklingsevnen internt i  kommunen 

 

Ved inngangen til programmet hadde kommunen en næringsrådgiver som saksbehandlet søknader til 
næringsfondet og var den mest synlige utviklingsaktøren i kommunen. Tradisjonelt har ordførere og 
næringsrådgiveren vært de personene som har fungert som utviklingsaktører i kommunen. De siste rådmennene 
har konsentrert seg mer om økonomi og kontroll og ikke vært like synlig som utviklingsaktører. Rollen til 
rådmannen er personavhengig og kan bli endret. 

I Loppa kommune, som i andre småkommuner med heltidsansatt ordfører, blir ofte rollene mellom politisk 
ledelse og administrasjon blandet sammen. I kraft av å være ordfører brukes ofte noe av ordførerressursen til 
rollen som utviklingsaktør. Ordføreren når lett fram i media og har/utvikler ofte et godt nettverk som 
vedkommende benytter som utviklingsaktør. 

Gjennom Omstillingsprogrammet ble programadministrasjonen styrket i forhold til situasjonen før oppstart av 
programmet. Næringslivet, administrasjonen og politikerne måtte ta stilling til langt flere utviklingsutfordringer 
enn tidligere. Denne prosessen utviklet kompetanse på utforming og gjennomføring av utviklingsprosjekter i 



Sluttrapport for omstillingsarbeidet i Loppa kommune 
 

 

Side 49 

mange ledd. Hvordan denne kompetansen blir benyttet etter at Omstillingsprogrammet er over, er for tidlig å 
ha noen sikker formening om. 

Vedtektene til næringsfondet ble endret fra støtte til investeringer til støtte til utvikling. Dette ble viktig for å 
kunne motivere og støtte bedrifter med ønske om vekst. Det ble et mål å få så god kvalitet på prosjektene at 
de nådde opp i konkurransen på offentlig støtte og lån. Siden bankene tar liten risiko og bygg i 
ytterdistriktene har lav annenhåndsverdi, var dette avgjørende for å få realisert prosjektene.  
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22.2 Næringslivets utviklingsevne 

 

Tradisjonelt har næringslivet i Loppa vært mye konsentrert om fisk og kompetansenivået i bedriftene har vært 
svært varierende. Gjennom 1980 og 1990 – årene gikk alle fiskemottak og fiskeindustribedrifter konkurs og 
mottaks- og foredlingsbedriftene sin rolle ble redusert. I dag er det et fiskemottak og et 
klippfisktørkeri(oppstart 2011) i kommunen. Fiskerne i Loppa har satset på sjarker(sjarkene har blitt større) og 
kystfiske. Et rederi har satset på et havgående fartøy med årsomsetning på ca. 100 mill. Ulempen er at dette 
fartøyet ikke leverer fisken i Loppa og at kun 1 -2 av mannskapet er fra kommunen.  

Alt av jordbruk i kommunen er lagt ned og det finnes ingen sauer eller kyr i kommunen.  

Oppdrettsnæringa har stor produksjon i Loppa. Det lokale eierskapet er borte og anleggene eies av Grieg 
Seafood Finnmark og Mainstream Finnmark. De driver produksjon av laks på 9 lokaliteter i kommunen. Ca. 
halvparten av de ansatte kommer fra kommunen og den andre halvparten rekrutteres utenfra. 
Utviklingskompetansen i selskapene er lokalisert utenfor Loppa. 

 

Utvikling av leverandørindustri til oppdrettsnæringa har vært et satsingsområde. Bedriftene som har satset 
innenfor dette området har vært gjennom flere kvalitetsdrivende prosesser og har fått med seg Innovasjon 
Norge, gjennomført FRAM-programmet, gjennomført bedriftsintern opplæring mm. Første Skattefunn-kontrakt 
er på plass, en IFU-kontrakt og 3 VRI-avtaler kan være på plass i 2013.  

 

Utviklingsevnen til disse bedriftene som er innenfor slipp/mekanisk industri, forproduksjon og rederidrift, har 
fått et stort løft. De har alle muligheter til å gjennomføre videre utvikling i egen regi.  

Dette gjelder også en databedrift som er med i et hovedprosjekt innenfor bedriftsnettverk sammen med flere 
framgangsrike Altabedrifter. 

De 4 turistfiskebedriftene har startet samarbeid og er inne i forstudien på bedriftsnettverk. Det er stor vilje til å 
utvikle dette nettverket videre i et hovedprosjekt. Fokuset ligger på utvidelse av sesongen og tiltak for å kutte 
salgsomkostninger. Utviklingsevnen i disse bedriftene vil bli bedre gjennom prosjektet. Bedriftene har 1 – 2 
ansatte så utviklingskompetansen i bedriftene varierer og er svært personavhengig. 

 

22.3 Samspillet mellom kommune og næringsliv. 

 

Det er en stor utfordring å få innbyggerne i en kommune med 4 – 5 % årlig reduksjon i befolkningen til å tro 
på at det går an å snu denne utviklingen. Dette gjør at en bedrift i framgang og en kommune med 
befolkningen på flyttefot kan se noe forskjellig på ting og har ulike mål for å lykkes.  

Loppa kommune har vært blant de beste i landet på å gi kommunale tjenester til sin befolkning(4 skoler og 4 
svømmebasseng med vann i).  Dette gjenspeiles i kommunebarometrene for de siste årene. Disse tjenestene har 
blitt noe redusert og dette har skapt en del uro i deler av befolkningen.  

De fleste av bedriftene i vekst er lokalisert til Øksfjord og stedet har nå boligmangel uten kommunen eller 
private klarer å løse denne utfordringen. Med kommunen som stor boligaktør og lave huspriser, har det ikke 
vært bygd nye bolighus i Øksfjord de siste 12 år.  
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Dersom boligkrisen ikke løses vil det bremse mulighetene for vekst. En ustabil politisk situasjon gjør de 
langsiktige rammebetingelsene usikre. Dette kan skape spenninger mellom kommunen og næringslivet. 

Det har aldri vært like rammevilkår for næringslivet i kommunen. Ulik pris på festede tomter, noen har 
fått/kjøpt tomt svært billig og det er mange andre eksempler på forskjellsbehandling. Kommunen forsøker å 
stramme inn dette men fortida gjør at dette lett skaper konflikter mellom partene. 

Sammensetninga av programstyret ved 50/50 deling mellom næringslivet og politikerne var en god arena for 
samarbeid. Nå er denne arenaen borte og det er ingen arenaer der kommune og næringslivet møtes 
regelmessig. Erfaringer har vist at uenigheter lett politiseres og at viljen og evnen til konfliktløsning ikke er den 
beste. For veksten i bedriftene og omdømmet til kommunen er det viktig at både kommunen og næringslivet 
viser evne til samarbeid og at de finner gode løsninger for framtida.  

23. FRA OMSTILLINGSPROGRAM TIL UTVIKLINGSORGANISASJON 
 

23.1 Fra omstil l ingsprogram til  utviklingsorganisasjon 

 

Arbeidet med å finne fram til egnet organisering etter Omstillingsprogrammet startet tidlig i 2012. Styret 
ønsket å være aktivt med i prosessen og det ble utredet en videreføring med følgende alternativ: 

• 3-årig prosjekt under kommunestyret(et mini omstillingsprogram) 
• Næringsavdeling – som før Omstillingsprogrammet 
• Utviklingsavdeling – teknisk, plan og næring 
• Kommunalt foretak 

Det var stor enighet om å lage en utviklingsavdeling i kommunen og både programstyret og rådmannen gikk 
inn for dette. Utskifting av 3 av 5 personer i ledergruppa førte til en for dårlig intern prosess. For å vinne tid 
og skaffe kommunen erfaringer med å gjennomføre utviklingsarbeid i andre avdelinger i kommunen, endte 
opp med at det ble vedtatt et 2-årig prosjekt: ”Fra Omstillingsprogram til utviklingskommune”. Prosjektet ble 
lagt administrativt under rådmannen med samme bemanning som var i Omstillingsprogrammet. Prosjektet er 
politisk lagt under ”Teknisk, plan og næring”. Dette medfører at næringslivets styringsinnflyteles er borte og 
deres påvirkning må skje gjennom politikerne i utvalget. Administrasjonen vil fortsatt ha god kontakt med 
bedriftene, utviklingslagene og Loppa Næringsforening. 

Målet er å opprettholde høy aktivitet på næringsutvikling og trekke flere avdelinger i administrasjonen inn i 
utviklingsarbeid. En avgjørende forutsetning er at vi klare å utvikle prosjekter med så god kvalitet at 
prosjektene oppnår regional eller nasjonal finansiering.  

Vi er i gang med et ”bolystprosjekt” (50 % stilling med 50 % ekstern finansiering) og vi har søknad inne på 
ekstern finansiering av ”Fra Omstillingsprogram til utviklingskommune”. Målet er 2 – 4 eksternfinansierte 
prosjekt pr. år. 
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23.2 Fremtidig organisering 

 

Gjennom prosjektet ”Fra Omstillingsprogram til utviklingskommune” skal det legges et grunnlag og en 
forankring for en ny organisering av administrasjonen. Så langt ligger det forventninger om å opprette en 
utviklingsavdeling i kommunen. Erfaringene fra prosjektet kan endre dette bildet med det er det for tidlig å ha 
noen sikker mening om dette. 

        

 
  

 Loppatinden – Finnmarks høyeste fjell 
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VEDLEGG 
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