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Strategisk plan
2012–2015

Regionstrategier for Vest-Finnmark regionråd

VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Et samarbeidsorgan for Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund, 

Hammerfest, Måsøy og Nordkapp kommuner



Innledning
I 2040 er Vest-Finnmark en robust flerkjernet sjørettet 
region, bestående av to integrerte bysentra med 50 000
innbyggere, 3–5 mindre steder varierende fra 2000 til
5000 innbyggere, samt punktbosetting langs deler av
kystlinja. 

Kommunestrukturen fra 2012 er endret. Regionen 
oppfattes som en kreativ industriregion med energi, 
mineraler og sjømat som viktigste basisnæringer 
økonomisk sett, selv om det er reiseliv og andre kultur-
baserte næringer som sysselsetter flest mennesker. 

Dette er oppnådd fordi kommunene i regionen har klart
å mobilisere nærings-, kunnskaps- og samfunnsaktører 
til felles og samordnet arbeid om økt verdiskaping og 
styrking av regionens attraktivitet. Andre kritiske 
suksessfaktorer er videreutvikling av den nordiske 
samfunnsmodellen, og at samisk og kvensk kultur og
samfunnsliv har fått utvikle seg til en kreativ kraft også
for det norske samfunn.

Vest-Finnmark 2040 

– et fremtidsbilde

Regionstyret i Vest-Finnmark regionråd evaluerte 
høsten 2011 seg selv, seks år etter samling av alle
kommunene i denne regionen innenfor samme 
partnerskap. 

Evalueringen endte da opp med å påpeke et behov
for mer systematiske plan- og evalueringsrutiner, 
og ble slik en start for utforming av Strategisk plan
2012–2015.

Strategisk plan 2012–2015 skal styrke det regionale
samarbeidet i Vest-Finnmark ved å klargjøre og 
prioritere oppgaver, og synliggjøre for omgivelsene
hvilke områder regionrådet ønsker å arbeide med i
denne perioden. 

Mens strategiske planer peker ut retning og hoved-
oppgaver for regionrådets arbeid, vil strategiske platt-
former vise hvilke prosjekter det konkret arbeides
med. Strategisk plattform vil hvert år bli utarbeidet og
behandlet av Regionstyret og Regiontinget.

FORSIGHT er brukt som grunnleggende planperspektiv.

Prosessen med å utforme regionstrategier 2012–2015
er drevet fram av Næringsnettverket og regionrådets
sekretariat, i samarbeid med Høgskolen i Finnmark,
Institutt for økonomi og reiseliv. 

Strategisk plan 2011–2015 er ført i pennen av Sigurd
Westgaard, Høgskolen i Finnmark.
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En sterk urbanisering der to store kommuner vokser, mens de
resterende fem mindre kommunene reduserer sitt befolknings-
tall, har preget utviklingen i Vest-Finnmark i flere tiår. Denne
«urbane vendingen» er en trend man finner også i andre regio-
ner, og forklares dels at et økende antall unge mennesker som
utvikler urbane preferanser, og dels med utvikling av en kunn-
skapsøkonomi der byer ser ut til å kunne tilby best lokaliserings-
betingelser.

Det å sikre videre befolknings- og næringsutvikling i Alta og
Hammerfest vil i planperioden være en viktig oppgave, men 
det må også komme i gang prosesser som snur utviklingen i 
de mindre kommunene Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og
Nordkapp.

Innovasjon er akseptert som en kritisk utfordring for å skape 

regionaløkonomisk vekst, men det gjør samtidig læring til en
svært viktig prosess.  Befolknings- og næringsutvikling blir slik
en konsekvens av kvaliteten i innovative læringsprosesser drevet
fram av utviklingskoalisjoner i de enkelte lokalsamfunn. 

En flerkjernet bo- og arbeidsregion

Tiden det tar å reise mellom kommunesentrene gjør Vest-
Finnmark til en flerkjernet region. I slike regioner må økonomisk
vekst basere seg på lokalsamfunnenes evne til selv å skape
økonomisk vekst.

Regional økonomisk utvikling forutsetter ikke bare at industri 
og næringsliv evner å utvikle globale verdikjedesystemer, men
også at man regionalt løser utfordringen med å drive nærings-
virksomhet.

Regionale grep i Vest-Finnmark
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Regionaløkonomisk vekst gjennom 
globale verdikjeder 

Vest-Finnmark er rik på naturressurser med stor global verdi
(fisk, energi, mineraler, natur). Det har ført til utvikling av lokale
næringsstrukturer dominert av internasjonale verdikjeder. 
Liten kapasitet til å drive fram innovative læringsprosesser har

ført til at særlig de minste lokalsamfunnene har fått føle konse-
kvensene av en økt globalisering. For de minste kommunene er
situasjonen i ferd med å bli et spørsmål om å overleve som
egne lokalsamfunn. 

Nordområdepolitikk og regionale 
utviklingsprogrammer

Befolknings- og næringsutviklingen i Vest-Finnmark har likhets-
trekk med utviklingen i mange andre regioner, nasjonalt så vel
som internasjonalt. Sentrale myndigheter arbeider da også i de
fleste vestlige land med utforming av politikk som effektivt 
stimulerer regionaløkonomisk utvikling. 

Målet for denne politikken er å styrke regionenes evne til å 
definere og gjennomføre innovative læringsprosesser. Det forut-
setter at disse selv tar ansvar for å initiere og implementerer
slike prosesser.

Regionaløkonomisk vekst

Regional attraktivitet og næringsutvikling er vekstdrivere som
begge må være til stede for å skape regional økonomisk vekst.
Interessen for naturressursene i Vest-Finnmark gjør imidlertid at
regional attraktivitet nok vil være en større utfordring enn 
næringsutvikling.

Bolyst er en måte å skape økt regional attraktivitet, men minst
like viktig er det å utvikle et variert lokalt næringsliv – særlig i
de minste lokalsamfunnene.
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Overordnede mål

Overordnet plan for det regionale samarbeidet i Vest-Finnmark kan oppsummeres med følgende 3 hovedmål:

1

2

3

Vest-Finnmark skal være ledende i Nord-Norge når det gjelder regionalt samarbeid

Vest-Finnmark regionråd skal være et effektivt redskap for kommunenes behov
for regional helhetstekning

Regionstrategiene 2012–2015 er et uttrykk for kommunenes felles ambisjoner,
og skal måles på om det som besluttes blir gjort
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Strategisk plan 2012–2015 er delt inn i tre utviklingsområder. 
I hovedsatsingen prioriteres rekruttering av arbeidskraft, sammen
med utvikling av regionalt næringssamarbeid, stedlig attraktivitet,
og et effektivt internt samferdselssystem. Realisering vil her
være avhengig av støtte fra Finnmark fylkeskommune og andre
offentlige instanser. Andre regionale utviklingsområder forutsetter
realisert gjennom kommunal innsats i kombinasjon med noe
eksterne prosjektmidler, mens utviklingsområdet Vest-Finnmark
regionråd fokuserer kritiske suksessfaktorer som regionrådet 
løpende må følge opp i planperioden for å kunne realisere egne
utviklingsmål.

Hovedsatsingen

Hovedsatsingen har fokus på rekruttering av kompetent arbeids-
kraft, regionalt næringssamarbeid, effektive transportsystemer,
samt bolyst og tilflytting.

Vest-Finnmark har de senere år hatt en positiv befolknings-
utvikling. Fremtiden virker også lys siden regionen for tiden har
gående en rekke spennende industriprosjekter som normalt vil
lede til videre befolkningsøkning. Utviklingen av post-industrielle
samfunnsformer utfordrer imidlertid kommunene på måter som
krever helt andre løsninger enn dem man kjenner fra tiden med
tradisjonell industrivirksomhet.

Denne virkeligheten må møtes med eksternt og internt rettede
strategier og tiltak. Internt i regionen må innsatsen dels rettes
mot kompetanseutvikling og tilrettelegging slik at folk som 
allerede bor her også i framtiden vil velge Vest-Finnmark som
bostedsregion. Et viktig element ved utvikling av bolyst i de
minste kommunene vil være stedlig utvikling av en regional
økonomi. Eksternt må det arbeides for å styrke regionens evne
til å rekruttere arbeidskraft, nasjonalt så vel som internasjonalt.
Det forutsetter en regional profil og omdømme som er positiv
og spennende, og som ikke minst også er synlig nasjonalt og
internasjonalt.

Utfordringene må møtes med et sett av prosjekter og virke-
midler som gir rom for en samordnet satsing for å skape 
robusthet og vekstkraft i alle deler av regionen. Følgende 
hovedoppgaver er derfor gitt høy prioritet i planperioden.

Bolyst og program for befolkningstilflytting 
(nasjonalt og internasjonalt)

Det planlegges et flerårig profil- og rekrutteringsprogram for 
regionen. Formålet er å starte et langsiktig arbeid med 
profilbygging, og iverksette operative tiltak for økt rekruttering
og bosetting av arbeidsinnvandrere. Det være seg mot 
utdanningssteder, utflyttede finnmarkinger eller utvalgte 
områder i utlandet.

Videreutvikling av regionalt næringssamarbeid

Nærings- og planvirksomhet utgjør en kritisk suksessfaktor for å
nå mål definert i regionale så vel som kommunale planregimer.
I regionrådsregi må innsatsen konsentreres om å styrke den 
regionale økonomien.

Næringsnettverket må dessuten utvikles videre mot å gjøre 
det til en mer generell dialogressurs for politisk sekretariat. 
Det vil også være aktuelt å vurdere etablering av nye regionale
nettverk, for eksempel innenfor områder som planlegging, 
utdanning, kultur, eller helse og sosial.

Regionstrategier

• Regionen vil få et betydelig behov for flere 

innbyggere og arbeidskraft

• Det er en økende mobilitet i arbeidsmarkedet

• I parforhold er begge opptatt av karriere

• Yngre mennesker stiller krav om urbane bo- og 

arbeidsforhold

• Kultur- og fritidstilbudet har stor betydning for folks

bostedspreferanser

• Regionen må styrke sin attraktivitet og konkuranse-

evne sammenholdt med andre regioner 
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Utvikling av effektive interne 
samferdselssystemer i regionen

Arbeidet med å forsterke samferdselsløsninger innad i regionen
er en viktig og krevende prosess. Vest-Finnmark regionråd har
hatt denne utfordringen til drøfting i mange sammenhenger. Nå
er tiden inne for å trekke noen politiske konklusjoner, og
komme i gang med konkret utforming av et transportsystem
som tar hensyn til regionens flerkjernethet, og positivt bidra til å
styrke den regionale økonomien.  

Kompetanse og rekruttering av 
kompetent arbeidskraft

I en moderne kunnskapsøkonomi vil utvikling av regionale 
humanressurser alltid være en viktig faktor. Høgskolen i 

Finnmark må stimuleres til å videreutvikle både sitt desentrale
studietilbud, så vel som sine fleksible studier. Det samme 
gjelder Finnmark fylkeskommune som må kunne tilby minst 
første år av videregående skole slik at unge kunne ta første 
skoleår uten å forlate hjemstedskommunen. Kommunene må
legge til rette slik at grunnskolene får et enda større fokus på
kompetanse til lokale arbeidsmuligheter.

Det må utvikles et felles program for økt bruk av lærlinger og
traineer i regionen. Det vil gi ungdom og nyutdannede mulighet
til en god påkobling til arbeidsmarkedet i regionen. 
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Andre regionale utviklingsoppgaver

Et aktivt folkehelsearbeid

Befolkningen i Vest-Finnmark (og Norge) har god helse, men 
en levealder som er blant de høyeste i verden. Likevel brukes
stadig mer av samfunnets midler på sykestell. Vest-Finnmark 
har gode forutsettinger til å lykkes med et målrettet folkehelse-
arbeid. Det politiske miljøet ser utfordringene, og levevilkårene i
regionen forutsetter fysisk aktivitet. 

Formålet med et forsterket fokus på folkehelse må være at 
befolkningen får flere og bedre leveår. Et viktig ledd i arbeidet
er også å utjevne forskjellene i helsestatistikken knyttet til ulike
sosiale lag, etniske grupper og kjønn. Et godt tilbud innenfor

forebyggende helsearbeid og friluftsliv kan dessuten gi en 
positiv profilering av livet i Vest-Finnmark.

Regionalt kultursamarbeid

Et godt kulturtilbud skaper bolyst og stimulerer tilflytting. Et Vest-
Finnmark som framstår som en samlet kulturregion der tradisjon,
opplevelse og tilhørighet er bærende elementer vil således kunne
være et viktig bidrag for å redusere regional fraflytting.  

En oppgave vil her kunne være utvikling av et sterkere sam-
arbeid mellom kultursektoren i de enkelte kommunene.

Vest-Finnmark regionråd vil arbeide for en bedre 

folkehelse, i samarbeid med statlige og fylkes-

kommunale fagressurser. Denne innsatsen skal ikke

erstatte arbeidet i hver enkelt kommune, 

men snarere søke å styrke det gjennom regionalt

samarbeid. 

Vest-Finnmark regionråd vil arbeide for å få utviklet

en egen handlingsplan for kultursamarbeidet mellom

kommunene i regionen. 

Foto: Alta Kulturskole – fra forestillingen «Hakkebakkeskogen»
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Vest-Finnmark regionråd

Regionrådet er en strategisk allianse etablert av kommunene i
Vest-Finnmark i 2005, med visjon er å være en spydspiss i 
arbeidet for utvikling av medlemskommunene. Regionrådet skal
medvirke til at regionen er attraktiv og kompetent, skaper 
positive holdninger, medvirker til bærekraftig vekst og utvikling,
og utvikler nettverk og samarbeid mellom offentlige aktører og
næringsliv over kommunegrensene.

I planperioden 2012–2015 ønsker Vest-Finnmark å ha et fokus
rettet mot følgende områder. 

Arena for kommunenes behov for å finne gode inter-
kommunale løsninger for sin tjenesteproduksjon
 
Etablering av Vest-Finnmark regionråd bygger på en erkjennelse
at kommunene i stadig større grad må søke løsninger som 
forutsetter samarbeid med tilgrensende kommuner. De minste
kommunene har allerede i dag utfordringer knyttet til å 
rekruttere nødvendig kompetanse for sin tjenesteproduksjon.

Regionrådet må fungere som en arena for drøfting av slike
spørsmål, og det må utvikles regionale prosjekter der dette 
oppfattes formålstjenlig. I tillegg bør det avklares hvordan sam-
arbeidsløsninger skal organiseres i framtiden, for eksempel bruk
av IKS. Det er viktig at småkommunene tar vertskapsansvar ved
bruk av vertskommunemodellen. 

Bidra til økt fokus på miljøspørsmål, universell 
utforming innenfor samferdsel, offentlig plan-
legging, og utbygging/drift av kommunale anlegg.

Regionrådet vil i planperioden legge vekt på miljømessig 
gode løsninger på ovennevnte aktiviteter, og bidra til at miljø-
perspektivet blir en integrert del av arbeidet i offentlig og privat
sektor.

Drive aktivt påvirkningsarbeid for å sikre regionens
og den enkelte kommunes interesser nasjonalt og i
landsdelssammenheng. 

Det dukker løpende opp saker som krever drøfting, uttalelse
eller handling fra regionrådet. Dette kan være spørsmål av felles
interesse for hele regionen eller spørsmål som er viktig for en
enkelt kommune.

Vest-Finnmark regionråd må i slike situasjoner ta opp slike spørs-
mål med sikte på å finne de løsninger som regionen, eventuelt
vedkommende kommune, finner tjenlig. 

Etablere seg som et åpent og tillitsfullt samarbeids-
organ for kommunene i Vest-Finnmark, og som 
inviterer til samarbeid og gode kompromisser

Det innebærer at regionrådet jevnlig må legges opp til gode
prosesser mellom kommunene, utover det arbeidet som skjer i
selve Regionstyret. 

Regiontinget er øverste organ i Vest-Finnmark regionråd, 
representativt sammensatt av lokalpolitikere. I planperioden 
tas det sikte på at Regiontinget møter to ganger i året.

Fo
to
: A

nn
el
i V

es
tre

, Ø
ks
fjo

rd



Strategisk plan 2012–2015 VEST-FINNMARK REGIONRÅD

10

Organisasjon og styring  

Vest-Finnmark regionråd er etablert som en strategisk allianse
mellom kommunene i Vest-Finnmark. Implementering av 
Strategisk plan 2012–2015 vil således være bestemt av den 
prioritet kommunene ønsker å legge i det interkommunale 
samarbeidet.  

Organisasjon

I vedtektene slås det fast at Vest-Finnmark regionråd som 
strategisk allianse skal være organisert som et interkommunalt
samarbeidsorgan, basert på Kommuneloven § 27. Det slås 
videre fast at regionrådet ikke skal ha arbeidsgiveransvar, hvilket
innebærer at eventuelle personalressurser skal knyttes til verts-
kommunen for sekretariatet eller aktuelle prosjekteiere. 

Plan og beslutningsprosesser

Regiontinget er øverste organ i Vest-Finnmark regionråd. I det
daglige drives regionrådet av regionstyret og politisk sekretariat.
Rådmannsgruppen skal tilse at beslutninger i regionstyret blir 
realisert.

Regionnettverkene er formaliserte samarbeidsorganer brutt ned
på kommunenivå.

I tillegg forutsettes kommunene på sektornivå å ta tak i sam-
arbeidsprosjekter, og da med kommunalledere som operative 
ansvarlige.

Strategisk plattform

Målene i de fireårige strategiske planene iverksettes gjennom
strategiske plattformer som hvert år legges fram for Region-
tinget. Politisk sekretariat har overordnet ansvar for utforming av
disse plandokumentene.

Regionalt innovasjonssystem

Regionaløkonomisk vekst skapes i skjæringspunktet med 
institusjonelle faktorer, entreprenørskap og regional politikk,
med utviklingskoalisjoner som driver fram innovasjoner 
gjennom kollektive læringsprosesser.

Regionale innovasjonssystemer er en institusjonalisering av 
kollektive læringsprosesser, vanligvis beskrevet som et system
bestående av kunnskapsutviklende aktører og kunnskaps-
utnyttende aktører. I bredere definisjoner inngår også politisk-
administrative aktører i et regionalt innovasjonssystem. 

Regionale innovasjonssystemer er åpne systemer. Det innebærer
at kunnskap ikke bare flyter innenfor et innovasjonssystem, men
også som ekstra-regional kunnskapsflyt enten gjennom kunn-
skapsinstitusjoner eller verdikjeder

REGIONTING

REGIONSTYRE RÅDMANNS-
GRUPPEN

KOMMUNAL-
LEDERE

VFR KOMPETANSE
NETTVERK

VFR NÆRINGS
NETTVERK

POLITISK
SEKRETARIAT

VFR PLAN
NETTVERK

Strategisk plan
Regionbudsjett
Strategisk plattform

Årsmelding

Årsmelding

Årsmelding

Figur 1. Organisering av Vest-Finnmark Regionråd

Kunnskapsflyt og interaktiv
regional læring

Kunnskapsutviklede
delsystem

Politisk-administrativt
delsystem

Kunnskapsutnyttede
delsystem

Ekstraregional kunnskapsflyt 
gjennom verdi kjeder

Ekstraregional kunnskapsflyt
gjennom kunnskapsinstitusjoner
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Regionalt næringsliv bygger i prinsippet sin verdiskaping på en
av følgende tre kunnskapsbaser: en analytisk (vitenskapelig)
type, en syntetisk (ingeniørbasert) type, og en symbolsk 
(kunstnerisk) type. Regionale innovasjonsprosesser som ikke tar
hensyn til hvilken kunnskapsbase som kjennetegner aktuell 
næring og bedrift vil ha store utfordringer knyttet til gjennom-
føring av robuste innovative læringsprosesser.

Finansiell strategi  

Kommunene i Vest-Finnmark finansier regionrådets sekretariat
gjennom en vedtatt fordelingsnøkkel. I tillegg delfinansierer
kommunene prosjektporteføljen i Strategisk plattform, og slike
uttrykker samtidig en forventing om ekstern finansiering av 
prosjekter i regionrådets regi.  

Det er et mål å øke ekstern finansiering av de strategiske platt-
formene i planperioden.



Loppa kommune 
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord

Tlf. +47 78 45 30 00

Hasvik kommune 
Fjellveien 6

9593 Breivikbotn
Tlf. +47 78 45 27 00

Alta kommune
Postboks 1403

9506 Alta
Tlf. +47 78 45 50 00

Kvalsund kommune
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

Tlf. +47 78 41 55 55

Hammerfest Kommune
Postboks 1224

9616 Hammerfest
Tlf. +47 78 40 20 00

Måsøy kommune
Torget 1

9690 Havøysund
Tlf. +47 78 42 40 00

Nordkapp kommune
Rådhusgt. 12

9750 Honningsvåg
Tlf. +47 78 47 65 00

VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Et samarbeidsorgan for Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund, 
Hammerfest, Måsøy og Nordkapp kommuner

www.flyttnordover.no


