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Utenriksdepartementet

St.meld. nr. 8
(2003–2004)

Rikt mangfold i nord.
Om tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms
Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 7. november 2003,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)

1 Innledning
Regjeringen legger med dette fram en stortingsmelding om tiltakssonen i Finnmark og NordTroms. I stortingsmeldingen gir regjeringen en
vurdering av virkemidlene i tiltakssonen i forhold
til målene for virkemiddelbruken og aktuelle utviklingstrekk.
Bakgrunnen for meldingsarbeidet er bl.a. et
anmodningsvedtak i Stortinget fra våren 2001 om å
legge fram en gjennomgang av erfaringene med tiltakssonen og samtidig vurdere omlegginger og
mulige utvidelser.1 I Sem-erklæringen la regjeringen opp til å videreføre og evaluere tiltakssonen for
Finnmark og Nord-Troms og særlig styrke de personrettede tiltakene. I redegjørelsen om regionalog distriktspolitikken fra våren 2002 ble det også
pekt på at regjeringen vil styrke tiltakssonen for
Finnmark og Nord-Troms, og gjennomgå virkemiddelbruken.
Tiltakssonen dekker området som ligger lengst
nord og øst i landet. Regionens geografiske beliggenhet ved Barentshavet og med grenser mot
1

Jf. forslag fra Per-Kristian Foss på vegne av Høyre i møte
15.06.2001, sak nr. 5, vedtaksnr. 727. (Innst. S. nr. 325 (2000–
2001), St.prp. nr. 84 (2000–2001) og St.prp. nr. 94 (2000–
2001))

Russland og EU-landene Finland og Sverige gjør at
Finnmark og Nord-Troms har en særstilling i
Norge og Europa. Barentsregionen er hovedområdet for den samiske befolkningen. Regionen er
også et møte- og bosted for mange kulturer: Norsk,
samisk, kvensk/finsk og de siste årene også russisk, samt innvandrere fra andre verdensdeler.
Norges forhold til Russland vil fortsatt være av
avgjørende betydning for vår sikkerhetspolitiske
situasjon. Den sikkerhetspolitiske utviklingen i
nordregionen og i forhold til Nordvest-Russland er
positiv. Utviklingstrekkene peker mot en fortsatt
positiv utvikling. For Norge er det viktig å bidra til
en stabil og forutsigbar sikkerhetspolitisk utvikling i nordregionen.
Historisk har næringslivet i Finnmark og NordTroms i stor grad vært basert på utnyttelse av rike
naturressurser og eksport av produkter til internasjonale markeder. Fremdeles er næringslivet i stor
grad råstofforientert. Basisnæringene fiskeri, landbruk og reindrift er fortsatt viktig grunnlag for
dagens bosettingsmønster. Den økte petroleumsaktiviteten i regionen byr på store nye muligheter,
men også store utfordringer når det gjelder sjøsikkerhet og oljevernberedskap.
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Finnmark og Nord-Troms er derfor en region
som er følsom for endringer i naturgrunnlag, miljø,
markeder og utenrikspolitiske hendelser. Både for
innbyggerne i tiltakssonen og for nasjonen Norge,
er det viktig å bevare særpreget og utvikle det rike
mangfoldet som er representert i regionen.

Meldingens oppbygging
I kapittel 2 gis det et sammendrag av meldingen på
norsk og samisk. Kapittel 3 gir en faktabeskrivelse
av befolknings- og næringsutviklingen i tiltakssonen siden etableringen i 1990. Kapittel 4 gir en vurdering av virkemidlenes effekter og mulige årsaker til utviklingen i sonen. Kapittel 5 presenterer
regjeringens mål og strategier for innsatsen i
sonen. Kapittel 6 går nærmere inn på de enkelte
virkemidlene i sonen, mens kapittel 7 tar for seg
annen statlig politikk av betydning for tiltakssonen.

1.1

Bakgrunn for etableringen
av tiltakssonen i Finnmark
og NordTroms

Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms ble etablert våren 1990 basert på et forslag fra Syse-regjeringen. Tiltakssonen bestod av langsiktige virkemidler rettet mot både bedrifter og personer, jf. St.
prp. nr. 64 (1989–90) Tiltakssone i Finnmark og
Nord-Troms. Geografisk ble tiltakssonen avgrenset
til hele Finnmark fylke og syv kommuner i NordTroms (Karlsøy, Lyngen, Storfjord, GaivuotnaKåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen).
I St.meld. nr. 32 (1989–90) Framtid i Nord –
Levekår og framtidsutsikter i Nord-Troms og Finnmark ble bakgrunn, mål og strategi for tiltakssonen gjennomgått. Begrunnelsen for etableringen
av tiltakssonen var de negative utviklingstrekkene
i folketall og næringsliv på slutten av 1980-tallet.
Regionen hadde hatt nedgang i folketallet hvert år
på 1980-tallet pga. høy utflytting, liten innflytting og
reduksjon i fødselstallene. En årsak til den negative utviklingen som ble fremhevet, var den høye
arbeidsledigheten. Ved årsskiftet 1989–90 var 13
prosent av arbeidsstyrken i Finnmark og 17 prosent i Nord-Troms uten arbeid. Det ble lagt vekt på

den kraftige reduksjonen i torskekvotene og de
konsekvensene dette hadde for fiskerinæringen og
fiskerisamfunnene i Finnmark og Nord-Troms.
I Finnmark var det på slutten av 1980-tallet en
stor debatt om effekten av virkemidler i form av
personrettede virkemidler kontra mer samfunnsrettede virkemidler. De personrettede virkemidlene var rettet mot bestemte yrkesgrupper innen
offentlig sektor som lærere og helsepersonell. De
samfunnsrettede virkemidlene var utformet som
pakker og var rettet inn mot bestemte næringer
som fiskerinæringen.
Ved etableringen av tiltakssonen ble det lagt
vekt på at sonen skulle ha generelle virkemidler.
Virkemidlene ble derfor valgt ut fra at bedriftene
og alle som er bosatt i regionen skulle motta virkemidler uten å måtte søke om å få dem. Det eneste
unntaket var ordningen med nedskriving av studielån der låntakeren må søke Statens lånekasse for
utdanning om nedskrivning. Videre ble det lagt
vekt på at virkemidlene skulle være av langsiktig
karakter, slik at en hadde forutsigbarhet og stabile
rammevilkår for næringsutvikling og bosetting.
I St. prp. nr. 64 (1989–90) Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms ble nødvendigheten av å få
satt i verk tiltak for å få ny vekstkraft til næringslivet i regionen understreket. De tiltakene som ble
fremmet, ble ansett som et første ledd i en langsiktig politikk for omstrukturering og vekst i næringslivet i regionen. For å nå målene mente regjeringen
at det var nødvendig med en bred innsats. Virkemidlene var ment å skulle styrke hverandre gjensidig, stimulere næringslivet og sikre sysselsettingen. Virkemidlene hadde en tverrsektoriell profil
og flere departementer var involvert. Tre hovedtyper av virkemidler ble iverksatt:
1. Næringsrettede tiltak som skulle gi bedriftene
kostnadsreduksjoner sammenlignet med bedrifter i andre regioner, samt øke investeringene og etterspørselen etter arbeidskraft.
2. Personrettede tiltak som skulle styrke tilbudssiden i arbeidsmarkedet og bremse utflyttingen
fra regionen og øke tilflyttingen.
3. Endringer i lover og regler for å gjøre det lettere å etablere ny næringsvirksomhet og få
vekst i eksisterende næringsliv.
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Tabell 1.1 Beregning av statens inntektstap/utgifter av de store virkemidlene i tiltakssonen for år 2004
Tapte skatteinntekter og utgifter sammenliknet med
gjeldende satser i landet for øvrig. Mill. kroner.

Prosentvis fordeling

Ca. 1 520
88
75
598
165
Ca. 2 446

62
4
3
24
7
100

Null arbeidsgiveravgift
Ekstra barnetrygd
Nedskriving av studielån
Lavere personskatt
Fritak for el-avgift på forbruk
Totalt

Kilde: St. prp. nr. 1 (2003–2004) Kommunal- og regionaldepartementet, vedlegg I.

1.2

Dagens virkemidler i tiltakssonen

I løpet av perioden tiltakssonen har eksistert har
det vært visse justeringer av virkemidlene.2 I 2003
omfatter tiltakene:
– Fritak for arbeidsgiveravgift.
– Nedskrivning av studielån med inntil 10 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, likevel
begrenset oppad til 16 500 kroner per år.
– Fritak for el-avgift på forbruk. Fritaket utgjør
9,5 øre per kWh og kommer i tillegg til at hele
Nord-Norge er fritatt for mva. på elektrisk kraft.
– Reduksjon i personbeskatningen. Skatteytere i
området gis et særskilt fradrag på henholdsvis
15 000/30 000 kroner i alminnelig inntekt i
klasse 1 og klasse 2. Skattesatsen på alminnelig
inntekt er 3,5 prosentpoeng lavere enn landet
for øvrig, og det beregnes en lavere toppskatt.
For personinntekter mellom 340 700 og
872 000 kroner er toppskatten 9,5 prosent,
mens den for resten av landet er 13,5 prosent.
– Økt barnetrygd som gis som et eget tillegg med
3 792 kroner per barn per år (det såkalte «Finnmarkstillegget»).
– Lønnstilskudd til førskolelærere på 20 000 kroner per år, om lag kr 1,5 mill. kroner samlet per
år.

Tabell 1.1 viser omfanget av de store virkemidlene
i tiltakssonen. I revidert nasjonalbudsjett våren
2003 vedtok Stortinget etter forslag fra regjeringen
å innføre fradrag i positiv næringsinntekt fra reindrift (gjelder for hele landet) og for skiferdrivere i
Finnmark og Nord-Troms (utgjør om lag 3 mill.
kroner per år). I tillegg kommer selektive virkemidler som SND, fylkeskommunene og Sametinget rår over, og statlig innsats på andre områder av
stor betydning for tiltakssonen. Eksempler er spesielle ordninger i det kommunale inntektssystemet, kjøp av flytransporttjenester på kortbanenettet og særordninger under Husbanken.3 Alle disse
virkemidlene skal spille sammen for å nå målsettinger nasjonalt og regionalt. I stortingsmeldingen er
det imidlertid de spesielle virkemidlene i tiltakssonen som vurderes.
Møreforsking (2002) gjennomførte i 2001–2002
en strategisk analyse av innsatsen i tiltakssonen, på
oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet
(se oppsummeringen til Møreforsking i vedlegg
1)4. Denne analysen, samt en tidligere evaluering
og en utredning som er gjennomført av NIBR-Alta5
og Norut-Samfunnsforskning6, utgjør en viktig del
av grunnlagsmaterialet for denne stortingsmeldingen.
3

2

Tiltakssonen var lenge alene om å ha fritak for investeringsavgift for bygge- og anleggsvirksomhet. Fra 2002 ble denne
ordningen gjort landsdekkende. Stipend for borteboende
elever i videregående skole i tiltakssonen på 660 kroner per
måned ble fjernet høsten 2002. Fra høsten 2003 innføres en
ny støtteordning gjennom Lånekassen som er målrettet særlig mot elever fra familier med svak økonomi, jf. Stortingets
behandling av Innst.S. nr. 242 (2002–2003), jf. St.meld. nr. 21
(2002–2003) Kilder til kunnskap. Om ny støtteordning gjennom Lånekassen for unge elever i ordinær videregående
opplæring fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Ordningen vil også komme elever fra tiltakssonen til gode.

4

5

6

I tiltakssonen kan Husbanklånet økes med inntil 100 000 kroner per bolig utover de satsene som ellers gjelder. I tillegg
kan husstander i Troms og Finnmark få lån til utbedring og
vedlikehold uten behovsprøving når boligen er minst 10 år.
Hervik, A., Ohr, F. og Rye, M. (2002) Bedre klima for tiltakssonen – en strategisk analyse. Rapport nr. 0201 Møreforsking.
Eikeland, S. og Pedersen, P. (1997) Evaluering av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, NIBR og Norut Samfunnsforskning.
Pedersen, P. og Andersen, M. (2001) Langtidseffekter av person- og bedriftsrettede tiltak i Finnmark og Nord-Troms.
Rapport 3/2001 Norut Samfunnsforskning.
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1.3

Forslagene fra Møreforsking
og høringsuttalelsene til rapporten

1.3.1 Møreforskings forslag
Møreforsking (2002) foreslo å videreføre de generelle virkemidlene med noen justeringer i forhold
til dagens virkemidler. Forslagene er:
– Justere opp den nasjonale innsatsen mht.
nyskaping ved å
– gi økte skatteinsentiver for innovasjonsprosjekter, og
– stimulere til innovative nyetableringer i
kombinasjon med en utvidet ramme for de
selektive innovasjonsrettede SND-virkemidlene i området.
– Utvide fritaket for arbeidsgiveravgift til også å
gjelde statlig ansatte for å øke antallet arbeidsplasser for høyere utdannede.
– Justere opp fradragsretten på studielån.
– Innføre et botilskudd for barnefamilier gjennom økt barnetrygd.
– Ingen endringer i personskatt.
– Oppheve fritak for avgift på elektrisk kraft til
forbruk.
– Vurdere FOT-rute (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse) til det finske stamrutenettet.

1.3.2 Høringsuttalelsene
Rapporten fra Møreforsking (2002) ble sendt på
høring høsten 2002 til bl.a. Sametinget, kommunene i tiltakssonen, Finnmark og Troms fylkeskommuner og næringsorganisasjonene.
Alle som svarte på høringen var positive til virkemidlene i tiltakssonen. På bakgrunn av Møreforskings analyse, som tyder på at det kan bli vanskeligere å opprettholde bosettingen framover, la
høringsuttalelsene vekt på at virkemidlene burde
styrkes, og da spesielt de næringsrettede virkemidlene.
Sametinget mente at sonen har fungert godt.
Sametinget mente det er behov for å styrke virkemidlene i sonen, og da spesielt de selektive, innovasjonsrettede virkemidlene. Sametinget mente
også at urfolksperspektivet burde brukes som
argument for å få gjennomslag for ordninger som
ellers vil kunne bryte med internasjonale regler om
statsstøtte. Videre forslo Sametinget at duodji
(samisk håndverk) burde likestilles med kunst for
å få fritak for moms.
Både Sametinget og Finnmark fylkeskommune
mente at framtidige tildelinger av oppdrettskonsesjoner burde være vederlagsfrie i tiltakssonen.

Finnmark fylkeskommune foreslo en årlig
indeksregulering av virkemidlene. Videre foreslo
fylkeskommunen at ordningen med nedskrivning
av studielån burde økes ytterligere for de som har
bodd i sonen mer enn tre –fire år, og at de som jobber i redusert stilling også burde få rett til avskrivning. I flere av høringsuttalelsene ble det også
påpekt at tiltaksstipendet for borteboende elever i
videregående skole burde gjeninnføres.
Flere av høringsinstansene mente at ordningen
med differensiert arbeidsgiveravgift var det viktigste virkemidlet. Flere foreslo også å endre kriteriet
for fritaket fra å være arbeidstakers bostedsadresse til å bli arbeidsgivers adresse for unngå at
arbeidsgivere utenfor sonen nyter godt av fritak for
arbeidsgiveravgift.
De fleste var negative til forslaget fra Møreforsking (2002) om å fjerne fritaket for el-avgift.
Finnmark fylkeskommune pekte på at de store
avstandene i tiltakssonen gjør at fly er et nødvendig
kollektivt transportmiddel både for reiser internt i
tiltakssonen og ut av sonen. På den bakgrunnen
mente fylkeskommunen, og andre høringsinstanser, at flyprisene i dag er for høye. Fylkeskommunen ba om vurdering av fritak for startavgifter på
flyplassene i sonen, subsidiering av flybillettene på
de regionale rutene, innføring av ekstra skattemessig bunnfradrag for høye reiseutgifter for de som
er registrert bosatt i tiltakssonen, opprettelse av en
statsstøttet flyrute mellom Lakselv/Alta og Ivalo i
Finland, og innføring av overgangsrabatter ved
kombinasjon av reise på regionalnettet og stamrutenettet.
En del av høringsinstansene foreslo også innføring av transportstøtte til både inn- og uttransport
av varer, samt reduksjon av bensin- og dieselavgiftene.
Troms fylkeskommune ba om en samlet gjennomgang av virkemidlene i tiltakssonen og de
ulike distriktspolitiske virkemidlene. Videre anmodet fylkeskommunen om at det må bli samsvar
mellom området for tiltakssonen og område A i det
distriktspolitiske virkeområdet.7
Flere av høringsinstansene foreslo også en
rekke andre konkrete tiltak som tiltakssonen bør
omfatte, for eksempel investering i bredbånd, etablering av strukturfond for næringsutvikling, økt
tilskudd til kommunale næringsfond, kulturtiltak,
havneutbygging og markedsføring av tiltakssonen.
7

A-området omfatter fire av de 7 kommunene i Nord-Troms
som utgjør tiltakssonen. A-området har høyest prioritert ved
bruk av de distriktspolitiske virkemidlene. De fire kommunene er Gaivuotna-Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Karlsøy, Storfjord og Lyngen er definert i B-området,
men er med i området for tiltakssonen.
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2 Sammendrag
Regjeringen har som mål at tiltakssonen skal være
en attraktiv region å bo, arbeide og drive nærings
virksomhet i.
Før tiltakssonen ble etablert i 1990, var flyttin
gen fra regionen stor. Næringslivet hadde store
utfordringer i forbindelse med omstilling og utvik
ling. Både folketall og sysselsetting økte etter eta
bleringen av tiltakssonen fram til 1995. Virkemid
lene i tiltakssonen synes derfor å ha hatt gode
effekter i denne perioden. Rekrutteringen til stillin
ger i offentlig sektor er bedret og bostabiliteten
har økt. Mange av de som er utdannet i Finnmark
og Troms har valgt å jobbe i regionen etter endt
utdannelse.
Arbeidsmarkedet og dermed flyttevalgene er
imidlertid følsomme for endringer i konjunkturer.
I forbindelse med høykonjunkturen i Norge fra
midten av 1995 økte utflyttingen kraftig og folketal
let og sysselsettingen ble redusert. I denne perio
den kan det synes som virkemidlene ikke har hatt
like sterk effekt som fram til ca. 1995. Samlet sett
for perioden 1990–2002 har folketallet i tiltaksso
nen blitt redusert med 1 500 personer, til i under
kant av 93 000 innbyggere. Arbeidsledigheten i
regionen ble redusert i første halvdel av 1990tallet,
men den er fortsatt noe høyere enn for landsgjen
nomsnittet.
Situasjonen på arbeidsmarkedet er en viktig
årsak til økt utflytting. Utdanningsmessig kan
arbeidsmarkedet deles i tre deler: Et ekspertfelt i
hovedsak knyttet til yrker innen offentlig sektor
som krever høyere utdanning, et fagarbeiderfelt
knyttet til yrker både i privat og offentlig sektor
med utdanningskrav på videregående skoles nivå,
og et kombinasjonsfelt knyttet til yrker innen privat
sektor som ikke krever utdanning utover grunn
skolenivå. Mennene dominerer innenfor yrker
med lave krav til formell utdanning, mens kvin
nene dominerer innenfor yrker med krav om høy
ere utdanning som under visning og helse og sosi
alfag. For de to første gruppene har virkemidlene i
tiltakssonen hatt betydning for rekruttering og for
økt bostabilitet, og da spesielt for de med tilknyt
ning til regionen. Fortsatt er det en betydelig gjen
nomtrekk innen ekspertfeltet.
For kombinasjonsfeltet har ikke virkemidlene
hatt like stor betydning. Strukturendringene innen

privat sektor har ført til færre arbeidsplasser for
denne gruppen i regionen. En del av de som ble
arbeidsledige på slutten av 1980tallet og begynnel
sen av 1990tallet har hatt problemer med å få jobb,
fordi deres kvalifikasjoner ikke lenger etterspørres
i regionen. På slutten av 1980tallet kom det også
mange unge ut på arbeidsmarkedet. Disse to for
holdene forklarer den høye ledigheten i regionen i
begynnelsen av 1990tallet. I forbindelse med høy
konjunkturen på 1990tallet fikk mange muligheter
for jobb andre steder i landet og valgte da å flytte.
Dette førte til redusert arbeidsledighet og økt
utflytting.
Vekst og omstillingskraften i det private
næringslivet i tiltakssonen er svak. Regionen er
preget av mange små bedrifter og lav lønnsomhet.
Regionen har få og relativt små nærings og utvik
lingsmiljø. Størst mangfold har senterkommu
nene, og da spesielt Alta. Deler av NordTroms og
KystFinnmark er dominert av fiskerinæringen, og
en stor andel av de sysselsatte arbeider i fiskein
dustrien. Fiskeindustrien konkurrerer på et glo
balt marked, og er følsom for endringer i konkur
ransesituasjonen. Siden begynnelsen av 2000tallet
har vi sett eksempler på flere konkurser i fiskein
dustrien. Bosettingsmønster, forholdsvis små sen
tra og store avstander mellom dem, gjør at det er
vanskelig å utvikle regionale arbeidsmarkeder
basert på daglige arbeidsreiser. Disse faktorene
gjør at tiltakssonen har større utfordringer enn
andre regioner på tilsvarende størrelse i Norge når
det gjelder å skape vekst i det framtidige «kunn
skapssamfunnet».
Næringslivet i tiltakssonen har i stor grad vært
basert på uttak og produksjon av naturressurser.
Dette er en viktig basis regionen vil ha også i fram
tiden. Tiltakssonen har fortrinn innenfor fiskeri og
havbruksnæringen, energinæringen, reiselivsnæ
ringen og reindriftsnæringen. Rollen som produ
sent av naturressurser burde imidlertid suppleres
med økt lokal foredling og markedsrettet produkt
utvikling. Regionen har store områder som kan
brukes til utprøving av nye arter innen havbruk og
uttesting av alternative energiformer som vind og
bølgekraft. Olje og gassvirksomheten på norsk og
russisk side innebærer store muligheter for
næringsutvikling. Regionen har også storslagen
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natur og rik og mangfoldig kultur som er en res
surs i forbindelse med utvikling av både sommer
og vinterturisme. Utfordringene med små miljø og
store avstander må kompenseres så langt som
mulig gjennom utvikling av nettverk både lokalt og
ut av regionen.
Regjeringen mener utfordringene fortsatt er
store i tiltakssonen, og vil derfor fortsette å bidra
med en ekstraordinær innsats i tiltakssonen, i til
legg til ordinære distriktspolitiske virkemidler og
annen innsats på ulike politikkområder. Finnmark
og NordTroms står overfor permanente ulemper
knyttet til beliggenhet og store avstander, liten
befolkningskonsentrasjon og små næringsmiljøer.
Målet for den samlede innsatsen er å stimulere
positive og å motvirke negative utviklingstrekk i
nærings og arbeidslivet. Innsatsen bygger på føl
gende utfordringer og strategier:
– Bidra til å øke vekstkraften og verdiskapingen i
det private næringslivet ved gode rammebetin
gelser.
– Sikre god utnytting av selektive tiltak til kompe
tanseutvikling og nyskaping.
– Legge til rette for gode oppvekstvilkår, levekår
og tjenestetilbud.
Regjeringen vil understreke at den generelle øko
nomiske politikken er avgjørende for en positiv
utvikling i hele landet. Dette ligger også til grunn
for vurderingen av innsatsen i tiltakssonen. Den
generelle økonomiske politikken påvirker i stor
grad rentenivået og kronekursen, som er av stor
betydning både for næringsliv, kommuner, enkelt
personer og familier. Ikke minst for eksportrettede
og konkurranseutsatte næringer i tiltakssonen,
som fiskeri og havbruksnæringen og reiselivsnæ
ringen, er dette viktig.
Regjeringens innsats i tiltakssonen vil følge
disse hovedlinjene:
– Regjeringen vil videreføre dagens innretning av
innsatsen i tiltakssonen med virkemidler som
er generelle og automatisk virkende. Det gir
forutsigbare og stabile rammevilkår for
næringsliv og befolkning, og legger til rette for
å drive lønnsom næringsvirksomhet som
grunnlag for sysselsetting og bosetting i regio
nen. Justeringer av de enkelte tiltakene vurde
res i forbindelse med de årlige statsbudsjet
tene. Den samlede innsatsen bør vurderes på
ny etter en viss tid. Regjeringen vil bistå i å
gjøre virkemidlene kjent utenfor tiltakssonen.
– Regjeringen legger opp til å videreføre fritaket
for arbeidsgiveravgift i tiltakssonen for Nord
Troms og Finnmark. Dette er en relativ styr

–

–

–

–

king av innsatsen i tiltakssonen sett i forhold til
resten av landet, særlig innenfor arbeidsinten
sive næringer.
Regjeringen vil videreføre innsatsen med per
sonrettede tiltak. Tiltakene skal bl.a. kompen
sere for kostnader personer og familier har som
følge av lange avstander og hardt klima, og sti
mulere til rekruttering av personer med kom
petanse som det er behov for i tiltakssonen.
Regjeringen vil vurdere å forbedre dagens ord
ning med nedskriving av studielån, for eksem
pel ved å øke ettergivelsesbeløpet og inkludere
deltidsarbeidende i ordningen.
Regjeringen legger vekt på at de regional og
distriktspolitiske virkemidlene for regional
utvikling og nyskaping i tiltakssonen benyttes
til å stimulere til nyetablering, nyskaping og
kompetanseutvikling i næringslivet bl.a. med
basis i naturressursene og nærheten til Nord
vestRussland. De små miljøene og store
avstandene i tiltakssonen stiller store utfordrin
ger til å fremme samarbeid om utvikling og
markedsorientering i næringslivet, gjennom
nettverksbygging, oppbygging av logistikk
kunnskap og utnytting av infrastruktur.
Regjeringen legger vekt på at innsats innenfor
mange statlige politikkområder, som for eksem
pel innenfor fiskeri og havbruk og infrastruk
tur, bidrar til en positiv utvikling i tiltakssonen.
Også steder med befolkningsnedgang og
arbeidsledighet skal være trygge og gode sam
funn å bo i. Befolkningen skal føle trygghet for
grunnleggende tjenester innen utdanning,
helse, omsorg osv. Regjeringen vil sikre grunn
laget for likeverdige levekår først og fremst
gjennom det kommunale inntektssystemet.

2.1

Čoahkkáigeassu

Rá��ehusa ulbmil lea ahte doaibmaavádat galgá
leat geasuheaddji guovlun ássat, bargat ja ealáhusa
doaimmahit.
Ovdal doaibmaavádaga ásaheami 1990, lei eret
fárren stuoris. Ealáhusain ledje stuora hástalusat
nuppástuhttima ja ovdáneami oktavuo�as. Sihke
olmmošlohku ja barggahus lassáni maŋŋil doaib
maavádaga ásaheami rájes gitta 1995 rádjái. Danin
orru doaibmaavádagas álggahuvvon doaimmain
leamašan buorre váikkuhus.
Almmolaš ossodahkii besten lea buorránan ja
ássanstá�isvuohta lea lassánan. Ollugat sis geat
dán guovllus leat váldán oahpu Finnmárkkus ja
Romssas leat maid válljen dán guovllus bargat
maŋŋil oahpu.
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Bargomárkan ja maiddai fárremat rivdet áigo
datnuppástuhttima vuo�ul. Allakonjunktuvrra
oktavuo�as Norggas 1995 gaskkamuttos eretfár
ren lassáni garrasit ja olmmošlohku ja barggahus
njiejai. Dien áigodagas ii oro leamašan seamma
váikkuhus doaibmabijuin go sullii 1995 rádjái.
Oppalaččat lea doaibmaavádagas 1990–2002 rádjái
olmmošlohku njiedjan 1 500 olbmuin váile
93 000:ii. 1990logu vuosttaš jahkebealis lea guov
llu bargguhisvuohta njiedjan, muhto lea ain eanet
go riikka gaskamearri.
Bargomárkana dilálašvuohta lea dehaleamos
sivvan go olbmot ferrejit. Oahpahusa dáfus sáhttá
juohkit bargomárkana golmma suorgái. Áššedov
disuorgi mii gulla almmolaš bálvalusaide mas gái
biduvvo alit oahppu. Nubbi lea fágabargisuorgi mii
gulla sihke priváhta ja almmolaš ossodahkii mas
gáibiduvvo joatkaskuvllaoahppu. Goalmmát ges
lea lotnolassuorgi mii gulla priváhta ossodahkii
mas ii gáibiduvvo earret vuo��oskuvllaoahppu.
Dievddut barget ealáhusain main eai leat alla oahp
pogáibádusat, ja nissonolbmot ges ealáhusain mas
gáibidit alit oahpu, nugomat oahpahussuorggis,
dearvvašvuo�a ja sosialfágas.
Guokte vuosttaš surggiin leat doaibmaavádaga
doaimmat buoridan bestema ja ássastá�isvuo�a
earenoamážit sidjiide geat gullet dán guvlui.
Áššedovdisuorggis ain molsašuvvet bargit dávjá.
Lotnolas suorggis ii leat doaimmain leamašan
seamma váikkuhus. Struktuvrarievdadeamit pri
váhta suorggis leat dagahan ahte suorggis bargo
sajit leat jávkan. Soapmásat sis geat šadde barggu
haga 1980logu loahpageahčen ja 1990logu álggu
geahčen eai leat ožžon barggu go sin
gelbbolašvuo�a eai ohcál guovllus. 1980logu loah
pageahčen ledje ollu nuorat geat gerge oahpuin ja
ohcagohte barggu. Dán guovtti mannolagaid
ovttastallan čilge guovllu alla bargguhisvuo�a
1990logus.
Allakonjuktuvrra oktavuo�as 1990logus ollu
gat ožžo barganvejolašvuo�a eará guovlluin riikkas
ja válljejedje fárret. Dán dihte njiejai bargguhis
vuo�a muhto eretfárren lassani.
Ahtanuššanvejolašvuohta doaibmaavádaga pri
váhta ealáhusdoaimmas lea heitot. Guovllu dovdo
mearka lea ahte leat ollu smávvafitnodagat ja
heajos gánnáheapmi. Guovllus leat unnán ja oalle
smávva ealáhus ja ovdánahttinbirrasat. Eanemus
girjáivuohta lea guovddášsuohkaniin ja eareno
amážit Álttás. Soames guovlluin DavviRomssas ja
RiddoFinnmárkkus lea guolásteapmi váldoealá
hus ja eanas olbmot barget ge guolleindustriijas.
Guolleindustriija gilvala máilmmiviidosaš márka
nis masa gilvalandilálašvuo�a rievdadepmi cuohcá.

2000logu álggus leat vásihan ollu nallasemiid guol
leindustriijas.
Ássanminsttár, oalle smávva guovddážat ja guh
kes gaskkat dagaha váttisin ovdánahttit guovllulaš
bargomárkana mii dagaha vejolažžan mátkkoštit
ruovttu ja bargobáikki gaskkas beaivválaččat. Dát
dagaha ahte guovllus leat stuorit hástalusat go eará
sullásaš guovlluin Norggas máhtolašvuo�a servo
daga ahtanuššamis.
Guovllu ealáhusat doaibma lea vuosttažettiin
leamašan viežžat ja buvttadit luondduriggodagaid.
Dat lea dehálaš rolla doaibmaavádahkii mii boahtte
áiggis ge šadda leat dehálaš.
Doaibmaavádagas berrejit leat ovdamunit
guolástan ja mearradoalus, energiijaealáhusas ja
boazodoalus. Lassin luondduriggodagaid buvttade
apmái berre maid deattuhit báikkálaš muohkade
ami ja márkaniiheivehuvvon buvttagárgema. Avá
dagas leat viiddis guovllut mat sáhttet geavahuvot
iskkadit o��a slájáid mearraádoalu oktavuo�as og
iskat molssaevttolaš energiijaslájáid nugomat
biekka ja báruid.
Oljo ja gássabohkamis Norgga ja Ruošša
bealde dagaha stuora vejolašvuo�aid ealáhusovdá
neapmái. Avádagas lea maid čáppa luondu ja rikkis
ja girjás kultuvra, mii sáhttá ávkkástallojuvvot
sihke geasse ja dálveturismma ovdánahttimis.
Hástalusat smávva gilážiiguin ja guhkes gask
kaiguin berre buhtaduvvot nu bures go vejolaš
fierpmádagaid ovdánahttimis sihke siskkáldasat ja
olggobeallai avádaga.
Rá��ehus oaivvilda ahte avádagas ain leat stu
ora hástalusat, ja áigu danin joatkit veahkehit sier
ranas doaimmaiguin avádagas, lassin dábálaš
guovllupolitihkalaš doaimmaide ja eará doaimmat
iešgu�etge polithkkalaš surggiin. Finnmárkkus ja
DavviRomssas leat bistevaš váivádusat go leat doa
resbealde, unnán olbmot ja smávva ealáhusbirra
sat. Ulbmil oppalaš doaimmain lea movttiidahttit
buori beliid ja eastadit heajut ovdanahttinvugiid
ealáhus ja bargoeallimis. Doaimmat vuo��uduv
vojit čuovvovaš hástalusaid ja áigumušaid nala:
Buoridit ahtanuššama ja ár voháhkama priváhta
ealáhusdoaimmas buori rámmaeavttuiguin.
Váfistit ahte buori selektiivvalaš doaimmat ávk
kástallojuvvojit gelbbolašvuo�a ovdanahttimis ja
o��a álggahemiid oktavuo�as.
Láhččet buori bajasšaddaneavttuid, birgendás
sodaga ja bálvalusfálaldagaid.
Rá��ehus áigu deattuhit ahte dábálaš eko
nomalaš politihkka lea mearrideaddjin oppa riikka
positiivvalaš ovdáneamis. Dát lea maiddai vuo��un
doaibmaavádaga
doaimmaid
árvvoštallamis.
Dábálaš ekonomalaš politihkka maid buori muddui
váikkuha reantodási ja ruhtaárvvu, mas lea váikku
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hus sihke ealáhusdoibmi, suohkaniidda, ovttaskas
olbmuide ja bearrašiiidda. Dát lea maid dehálaš
doaibmaavádaga olgoriikka gávppašeaddji ja
gilvočuohci ealáhusaide nugomat guolásteapmái
ja mearradollui. Rá��ehusa árja doaibmaavádagas
čuovvu dáid váldoáššit:
Rá��ehus áigu joatkit otná árjja doaibmaaváda
gas mii lea oppalaš ja njuolggováikkuheaddjin. Dat
dagaha einnosteaddji ja bistevaš rámmaeavttuid
ealáhusaide ja álbmogii, ja dagaha vejolažžan
jo�ihit gánnáhahti ealáhusa mii lea avádaga barg
gahusa ja ássama vuo��un. Árjjaid vejolaš dárkilas
ttin ár vvoštallojuvvo jahkasaš stáhtabušeahta
bakte. Árjjaid berret o��asit árvvoštallat maŋŋil
soames áiggi doaimma. Rá��ehus áigu veahkehit
oahpisin dahkat váikkuhangaskaomiid doaib
maavádaga olggobealde.
Rá��ehusa ulbmil lea joatkit otná bargoaddi
divatkeahtesvuo�a doaibmaavádagas DavviRoms
sas ja Finnmárkkus. Dat govttolaččat nanne
rá��ehusa árjjaid doaibmaavádagas oppa rikka
ektui, ja earenoamážit bargoárjjalaš ealáhusaid
ektui.
Rá��ehus áigu ain joatkit olbmuide heivehuv
von doaimmaiguin. Doaimmat galget ea.ea. buhta
dit olbmuid ja bearrášiid liigegoluid guhkes gask
kaid ja garra dálkkádaga dihte, ja movttiidahttit
dárbbašlaš gelbbolaš olbmuid bargat doaibmaavá
dagas. Rá��ehus áigu ár vvoštallat galggašii go

buoridit dálá loatnageahpedanortnega, omd. dan
láhkai ahte bajida sihkkunsumi ja ahte viiddida ort
nega oasseáiggebargiide ge.
Rá��ehus deattuha ahte guovllulaš ja guovllu
politihkalaš doaimmat guovllulaš ovdáneami ja
o��aásaheapmái geavahuvvojit movttiidahttit
o��aásaheami,
o��ajurddašeami
ja
gelb
bolašvuo�a ovdanahttimi ealáhusain, ea. ahte
luondduriggodagat leat vuo��un ja lagasvuohta
Oarjedavvi Ruššii. Smávva birrasiid ja guhkes
gaskkat doaibmaavádagas dagahit stuora hástalu
said ovddidit ovttasbarggu ealáhusdoaimmaid
ovdánahttimis ja márkanguvlui heiveheapmái
fierpmádathuksema, logistihka gelbbolašvuo�a
huksemis ja ávkkástallat siskkáldas struktuvrra.
Rá��ehus deattuha ahte vuoruheapmi máŋga
stáhtalaš politihkkalaš guovlluid bakte dagaha
buori ovdáneami doaibmaavádagas, nugomat
guolástanealáhusa, mearradoalu ja sikkaldas
struktuvrra ektui.
Maiddai báikkit gos olmmošlohku lea njiedjan
galget leat buori ja oadjebas ássanguovllut. Olbmot
galget dovdat oadjebasvuo�a vuo��obálvalusaid,
oahpahusa, dearvvašvuo�a ja fuolahusa ektui jna.
Rá��ehus áigu váfistit ovttaárvosaš birgendásso
daga vuosttažettin suohkanlaš dienasvuogádaga
bakte ja bargguhis olbmuide bargomárkaneise
válddit bakte.
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3 Situasjonsbeskrivelse og utviklingstrekk i tiltakssonen
Tiltakssonen er en virkemiddelsone med store
interne forskjeller når det gjelder regionale
utviklingsindikatorer som befolkningsutvikling,
næringsstruktur, arbeidsledighet og utdanningsnivå. For å få fram disse forskjellene i beskrivelsen
er tiltakssonen inndelt i 4 delområder:
– Nord-Troms er kommunene Karlsøy, Lyngen,
Storfjord, Gaivuotna-Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.
– Senterkommunene er kommunene Alta, Hammerfest, Vadsø og Sør-Varanger.
– Indre Finnmark er kommunene Guovdageaidnu-Kautokeino, Porsanger, Kárášjokha-Karasjok, Deatnu-Tana, Unjárga-Nesseby.
– Kyst-Finnmark er kommunene Loppa, Hasvik,
Måsøy, Kvalsund, Nordkapp, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø.
Inndelingen av Finnmark er den samme inndelingen som fylkesplanen for Finnmark benytter.
Tabeller som viser utviklingstrekk mer i detalj for
kommunene i de ulike delene av sonen er presentert i vedlegg 2.

3.1

Strekningen Kirkenes til Karlsøy er 100 mil
langs landeveien. Strekningen Vadsø til Alta er 45
mil, og fra Alta til Hammerfest er det nærmere 18
mil. Alta er det største regionsenteret i Finnmark,
men er i likhet med Hammerfest og Vadsø regnet
som senter på det laveste etablerte senternivået i
Standard for kommuneklassifisering 1994 (Statistisk sentralbyrå (SSB) 1994). De lange reiseavstandene mellom disse sentrene og de øvrige kommunesentrene i fylket, gjør at de øvrige kommunene
regnes blant landets minst sentrale kommuner
(Juvkam 1997)1.
I deler av Nord-Troms er pendling et alternativ
til jobb i det lokale arbeidsmarkedet. Dagpendling
er mulig mellom deler av Karlsøy og Tromsø, og til
en viss grad mellom Lyngen og Storfjord og
Tromsø.2 I 2000 dagpendlet 22 prosent av den
yrkesaktive befolkningen i Karlsøy til Tromsø.
Skjervøy og Nordreisa regnes som ett arbeidsmarked pga. kort reisetid mellom de to sentrene. Ukependlingen har økt fra 1990 til 2000 i alle kommunene i Nord-Troms, unntatt i Kvænangen, og ande-

Boks 3.1 Tiltakssonen har et kaldt klima
sammenlignet med andre deler av landet

Bosettingsmønster

Bosettingsmønsteret i Finnmark er preget av punktbosetting, med forholdsvis små tettsteder og store
avstander mellom hvert tettsted. Bosettingsmønsteret
i Nord-Troms er mer spredt enn i Finnmark. Bare en
fjerdedel av befolkningen er bosatt i tettsteder. Med
unntak av Gáivuotna-Kåfjord og til en viss grad i
Nordreisa, er all bosetting kystbasert.
I 2002 bodde i underkant av 93 000 personer i
de 26 kommunene i tiltakssonen. Tiltakssonen
dekker et areal på 59 000 km2. Dette gir 1,7 innbygger per km2 mot 14,5 innbygger per km2 for Norge.
Kartene i figur 3.1 viser bosettingsmønsteret i tiltakssonen sammenlignet med bosettingsmønsteret i Østlandsområdet. På Østlandet bor det vel 2
mill. innbyggere.
De store avstandene mellom kommunesentrene i Finnmark gjør at dagpendling er lite aktuelt
i fylket. Finnmark har bare to regionale arbeidsmarkeder: Mellom Hammerfest og Kvalsund og
mellom Vadsø og Unjárga-Nesseby.

Hvis vi ser bort fra høyfjellet, har Finnmark
og Nord-Troms et spesielt kaldt klima sammenlignet med andre landsdeler. Regionen har
lavest årstemperatur, flest døgn under
null °C, høyest antall dager med fyring og
færrest dager over 5 °C som er nedre grense
for plantevekst. Målestasjonene i Indre Finnmark har alle en gjennomsnittlig årstemperatur under minus en grad. Regionen har også
store og raske klimavariasjoner gjennom året
og fra år til år. Vindforholdene varierer mye i
området. Storm- og kulingfrekvensen er høy
langs kysten, mens indre deler av Finnmark
stort sett har nokså rolige vindforhold.
Kilde: Meteorologisk institutt

1
2

Juvkam, D. (1997). Folketallsutviklingen i tiltakssonen. NIBRnotat 1997: 106.
Opplysningene er basert på Juvkam, D. (2002). Inndeling i
bo- og arbeidsmarkedsregioner. NIBR-rapport 2002: 20.
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Figur 3.1 Kart som viser tettsteder etter antall innbyggere, 2002. Tiltakssonen sammenlignet med det
sentrale Østlandsområdet
De to kartene er i samme målestokk
Kilde: SSB
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len ukependlere varierer mellom 13 prosent og 19
prosent av den yrkesaktive befolkningen.

3.2

Befolkningsutvikling

3.2.1 Endringer i folketall
Mellom 1990 og 2002 falt folketallet i tiltakssonen
med 1,9 prosent, mens det økte med 6,4 prosent i hele
landet. Hele reduksjonen kom etter 1995. Folketallet
økte noe i første halvdel av 1990-tallet. Kystkommunene i Finnmark har hatt den største befolkningsnedgangen. Deretter kommer Nord-Troms. Senterkommunene har samlet hatt vekst. I stor grad er det Alta
som står for veksten. Folketallet i Indre Finnmark
har vært stabilt i perioden.
Tabell 3.1 viser befolkningsutviklingen i ulike
perioder fra 1980 til 2002 og for de ulike områdene
i sonen. Befolkningsutviklingen varierer innenfor
de enkelte områdene. I Nord-Troms har Storfjord
og Nordreisa hatt en svak vekst. Av de fem kommunene i Indre Finnmark har GuovdageaidnuKautokeino og Kárášjokha-Karasjok et høyere folketall i 2002 enn i 1990. Utviklingen i de to kommunene var spesielt positiv i perioden 1990–94. På
begynnelsen av 1990-tallet hadde også noen av
kystkommunene en positiv utvikling i folketallet.
Av disse hadde imidlertid bare Båtsfjord et høyere
innbyggertall i 2002 enn i 1990.
Vel 45 prosent av befolkningen i tiltakssonen
bor i en av de fire senterkommunene. Nesten hele
veksten i tiltakssonen i perioden 1990–94 kom som
en følge av folketallsøkningen i de regionale sentrene. Etter 1995 har det vært stagnasjon eller liten
tilbakegang i folketallet også i disse kommunene,
med unntak av Alta som har vokst i hele perioden.

Mens nærmere 16 prosent av befolkningen i sonen
var bosatt i Alta i 1990, var denne andelen økt til
over 18 prosent ved årsskiftet 2001/2002.
Senterkommunene i tiltakssonen hadde fram
til 1990 en svakere vekst enn tilsvarende by- og tettstedskommuner generelt sett i Norge (0,7 prosent
mot 2,7 prosent). Etter 1990 har dette bildet endret
seg. Det er bare by- og tettstedskommunene på
Vestlandet som har hatt en like sterk vekst som
senterkommunene i tiltakssonen i tillegg til storbyene. I de øvrige by- og tettstedskommunene i
Norge har veksten vært svakere.
Kyst-Finnmark og Nord-Troms hadde en langt
sterkere reduksjon i folketallet enn andre periferiområder i Norge fra 1980 til 1990. Perioden fra
1990 til 2002 er preget av en mindre befolkningsreduksjon, men fremdeles er reduksjonen i folketallet sterkere enn for andre periferiområder i Norge.
Periferi Østlandet hadde i perioden 1990–2002 en
folketallsreduksjon på 3,8 prosent. Kategorien periferi Nord-Norge, der Kyst-Finnmark og NordTroms inngår etter NIBR 16 inndelingen, hadde i
samme periode en reduksjon på 6,8 prosent.3
3

NIBR 16 er en inndeling av kommuner i forhold til innbyggertall og reiseavstand mellom et større tettstedssentrum og
et mindre. Hensikten med denne inndelingen er å karakterisere den enkelte kommune i forhold til beliggenhet og størrelse. Inndelingen gir mulighet for å sammenligne ulike
kommunetyper med hverandre. I NIBR 16 er Nord-Troms,
Kyst-Finnmark og Indre Finnmark definert som en del av
periferi Nord-Norge. Utviklingen i disse områdene kan sammenlignes med andre periferiområder i Norge. Senterkommunene med unntak av Sør-Varanger, er definert som by- og
tettstedsområder. Dette gir grunnlag for å sammenligne
utviklingen i disse kommunene med andre by- og tettstedsområder i landet. Sør-Varanger er definert som periferi i
NIBR 16. I vedlegg 2 er tabeller som viser utviklingen for landet basert på NIBR 16 presentert.

Tabell 3.1 Befolkningsutviklingen 1980–2002. Tiltakssonen og delområder
1980

1990

1995

2000

Nord Troms
22158
Senterkommuner
39448
Indre
Finnmark
14516
KystFinnmark
24728
Tiltakssonen 100850

20418

20294

19152

19046

-7,6

-0,9

-5,7

-0,6

-6,7

39705

42219

41712

41907

0,2

5,6

-1,7

0,5

5,5

14312

14710

14459

14258

-1,7

3,0

-1,7

-1,4

-0,4

20131
94566

19700
96923

17888
93211

17567
92778

-17,5
-6,3

-1,8
2,3

-8,2
-3,8

-1,8
-0,5

-12,7
-1,9

Kilde: SSB

2002 Prosent- Prosent- Prosent- Prosent- Prosentvis end- vis end- vis end- vis end- vis endring
ring
ring
ring
ring
1980–
1990–
1995–
2000–
1990–
1989
1994
1999
2002
2002
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Indre Finnmark, som også er definert som et
perifert område, avviker fra utviklingen i andre
periferiområder ved sin stabile befolkningsutvikling.

3.2.2 Kjønnsbalanse og aldersfordeling
Andelen kvinner i forhold til menn er lavere i tiltakssonen enn i resten av landet. Tiltakssonen har en
relativt ung befolkning sammenlignet med resten av
landet. Kommunene med størst folketallsnedgang
har høyest andel med personer over 67 år, og skjevest
kjønnbalanse av kommunene i tiltakssonen.
Kjønnsbalansen i tiltakssonen for personer i
alderen 20–39 år er på 89 kvinner per 100 menn.
Dette er langt under landsgjennomsnittet på 96,5
og noe under gjennomsnittet for periferikommuner i Norge. Senterkommunene har den jevneste
kjønnsbalansen med 95 kvinner per 100 menn, og
ligger på gjennomsnittet for by- og tettstedsområder generelt sett i Norge. Kjønnsbalansen for KystFinnmark og Indre Finnmark er skjevere enn for
andre periferiområder i Norge.
Tiltakssonen har en yngre befolkning enn
resten av landet målt i forhold til andelen av befolkningen over 67 år. Ved inngangen til 2002 var andelen på 12,8 prosent mot landsgjennomsnittet på
13,5 prosent. Det er senterkommunene og de to
samiske kommunene Guovdageaidnu-Kautokeino
og Kárášjokha-Karasjok som trekker gjennomsnittet ned.
Kommunene i Nord-Troms og Kyst-Finnmark
har flere eldre enn landsgjennomsnittet. Det
eneste unntaket er Båtsfjord. Dette er fellestrekk
som disse områdene deler med andre periferiområder i Norge. De to samiske kommunene Guovdageaidnu-Kautokeino og Kárášjokha-Karasjok, avviker også på dette kriteriet fra andre periferiområder i landet.
3.2.3 Nettoflytting og fødselsoverskudd
I de siste 20 årene har tiltakssonen opplevd to store
«utflyttingsbølger», en i perioden 1985–88 og en i
perioden 1995–98. Begge periodene er sammenfallende med høykonjunkturperioder på landsbasis.
Fødselsoverskuddet (fødte minus døde) økte fra 1990
til 1995 for deretter å avta igjen.
Figur 3.2 viser flyttebalanse og fødselsoverskudd i tiltakssonen fra 1980 til 2001. Alle delområdene i sonen har i den siste femårsperioden hatt
negativ nettoflytting (utflytting minus innflytting).
Det eneste året med positiv nettoflytting var 1992.
Perioden 1990 til 1995 var en periode med liten

negativ nettoflytting. Både innflyttingen og utflyttingen er betydelig hvert år. I perioden 1990–2001
flyttet det i gjennomsnitt inn om lag 5 200 personer, mens vel 5 800 personer flyttet ut hvert år.
Utflyttingen viser større variasjoner enn innflyttingen og samvarierer med konjunkturutviklingen.
Dette er et fenomen som ikke bare gjelder for tiltakssonen, men for hele Nord-Norge og som er
belyst bl.a. i konjunkturbarometeret for NordNorge våren 2002.4 Også andre distriktsfylker,
som Nord-Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal
og Sogn og Fjordane, hadde negativ nettoflytting
på 1990-tallet.5 I perioder med høykonjunkturer
øker utflyttingen og i perioder med lavkonjunkturer er utflyttingen mindre. I kapittel 4.1 blir årsakene til denne bølgebevegelsen vurdert i forhold til
virkemiddelbruken i tiltakssonen.
Sonen har på hele 1990-tallet hatt et innvandringsoverskudd, dvs. at det flytter flere utenlandske borgere inn enn det flytter ut. I perioden 1998–
2002 var innvandringsoverskuddet i gjennomsnitt
560 personer. Uten dette overskuddet ville nettoflyttingen vært enda mer negativ. En del av innvandrerne har flyttet til kystkommunene for å jobbe i
fiskeindustrien, mens andre er asylsøkere. For
eksempel var det i 2000 bare Oslo som hadde en
høyere andel innvandrere enn Båtsfjord. Også senterkommunene Vadsø og Sør-Varanger har en relativt høy andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn sett i forhold til landsgjennomsnittet.
Antallet personer som dør hvert år har vært stabilt, mens fødselstallene viser større variasjoner.
Fødselsoverskuddet økte utover 1990-tallet, men
har siden 1997 hatt en nedadgående tendens. Nye
trekk som har vist seg de siste årene er reduksjon
i fødselsoverskuddet og økende negativ flyttebalanse også i Indre Finnmark. Dette er en utvikling
som over lengre tid har preget Nord-Troms og
kystkommunene i Finnmark. I disse områdene er
fødselsoverskuddet påvirket relativt sterkt av en
langvarig utflytting av befolkning i fertil alder. Det
befolkningsmessige rekrutteringspotensialet er
derfor redusert. I flere kommuner i Kyst-Finnmark
og Nord-Troms har det enkelte år knapt vært fødselsoverskudd. I 2001 hadde 11 kommuner fødselsunderskudd. I 1980 sto senterkommunene for
over halvparten av fødselsoverskuddet, hvorav Alta
stod for nærmere en tredjedel. I 2001 var Altas
andel av fødselsoverskuddet 49 prosent.
4

5

Mikkelsen, E.I, Olsen, F. og Pedersen P. (2002) Konjunkturbarometer for Nord-Norge våren 2002. Norut Samfunnsforskning, rapport nr. 11/2002.
Størst nettoflytting i absolutte tall har Nordland og Finnmark.
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Figur 3.2 Fødselsoverskudd, flyttebalanse og befolkningsendring 1980–2001 i tiltakssonen
Kilde: SSB og Panda

3.2.4 Befolkningsframskriving
Befolkningsframskrivinger for regioner er heftet
med større usikkerhet enn for landet som helhet.
Dette skyldes at forhold som for eksempel konjunkturer og strukturendringer i næringslivet kan
slå sterkere ut i en region enn for nasjonen som
helhet. Av denne grunn presenterer vi tre alternative befolkningsframskrivinger for tiltakssonen og
delområdene. Den ene er laget av Norut-Finnmark,
mens de to andre er laget av Statistisk sentralbyrå
(SSB).
Befolkningsframskrivinger representerer kun
sannsynlige utviklingsforløp dersom alle de innlagte forutsetningene slår til. Denne utviklingen
kan bli påvirket begge veier av struktur- og konjunkturendringer. Framskrivinger er likevel nyttige for å få fram de langsiktige utviklingstrekkene
som kan følge av den gjeldende befolkningsutviklingen.
I Norut-Finnmark sin framskriving blir folketallet redusert med nærmere 19 prosent fram til 2020.

Alle delområdene i tiltakssonen får i dette alternativet reduksjon i folketallet. Kyst-Finnmark får den
sterkeste reduksjonen med 41 prosent, mens Alta
er det eneste senteret som får vekst. Flere av kystkommunene, som Loppa, Måsøy, Kvalsund, Hasvik og Gamvik, kan fram mot 2020 få under 1 000
innbyggere.
Norut-Finnmark har for Hammerfest sitt vedkommende lagt til grunn de samme forutsetningene som Statoil i forbindelse med konsekvensutredningen av Snøhvitutbyggingen. Den viktigste
forutsetningen er at Snøhvitutbyggingen på lang
sikt ikke vil gi mer avledet virksomhet enn LNGanlegget. Spørsmålet er om denne forutsetningen
vil holde, eller om det blir mer næringsaktivitet på
lang sikt som følge av Snøhvitutbyggingen.
De viktigste forutsetningene til Norut-Finnmark sitt alternativ er bl.a. at folketallet i NordNorge stabiliseres på 2002 nivå, at flyttingen blir
som for gjennomsnittet for perioden 1997–2001 i
tiltakssonen, samt at utvikling i fruktbarhet og
dødelighet er som for SSB sin MM00 framskriving.
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Tabell 3.2 Befolkningsframskriving 2020, 3 alternativer for tiltakssonen og delområder

Nord-Troms1
Senterkommunene
Indre Finnmark
Kyst-Finnmark
Tiltakssonen

Folketall 2002

Norut – Finnmark

SSB I – Høy mobilitet,
MMHM, 2020

SSB II – Middels
nasjonal vekst, 2020

19046
41907
14258
14258
92778

14965
38695
11437
10338
75435

17765
41795
14089
14947
88596

18825
45178
15060
16465
95528

1 I forbindelse med meldingsarbeidet har Norut Finnmark utarbeidet framskriving for Nord-Troms, som bygger på de samme forutsetningene som for Finnmark, jf. Nilsen (2002).
2 Nilsen, I. (2002) Demografisk framskriving for kommuner i Finnmark og sentra i Nord-Norge ved stabilisering av folketallet på landsdelsnivå. Norut Finnmark. Arbeidsnotat 2002:2.
Kilde: SSB og Norut-Finnmark2

Gjennomgående vil et flyttenivå i Finnmark likt det
som har funnet sted i perioden 1997–2001 medføre
en sterkere folketallsreduksjon framover enn i tidligere perioder som følge av lavere forventet fødselsoverskudd. Hovedårsaken til reduksjon i fødselsoverskuddet i framskrivingene skyldes at kullene av kvinner i fertil alder reduseres fram mot
2012 som følge av små barnekull fra 1970 og 1980tallet. Fødselsoverskuddet påvirkes også relativt
sterkt i enkelte kommuner av utflytting av befolkning i fertil alder.
SSB har laget flere forskjellige framskrivinger
basert på ulike forutsetninger. I tabell 3.2 er to av
alternativene deres presentert. I den ene framskrivingen blir folketallet redusert i forhold til folketallet i 2002, mens folketallet i den andre øker. Den
viktigste forskjellen mellom disse to framskrivingene er ulik flytteforutsetning. I alternativet med
høy mobilitet forusettes det flytting som i perioden
1996–2001, mens det i middels alternativet forutsettes flytting som i perioden 1990–2001. De andre
forutsetningene for begge alternativene til SSB er
middels utvikling i fruktbarhet og dødelighet. Høymobilitetsalternativet viser reduksjon for tiltakssonen og alle delområdene med unntak av Kyst-Finnmark som får en økning. Ut fra den negative utviklingen i fiskeindustrien de siste årene og de
utfordringene kystkommunene står overfor, er det
grunn til å stille spørsmål ved om dette vil slå til.
Alternativet med middels nasjonal vekst gir vekst
for tiltakssonen og alle delområdene med unntak
av Nord-Troms.

3.3 Sysselsetting og næringsstruktur
3.3.1 Sysselsettingsutviklingen 1990–2001
Sysselsettingsutviklingen i tiltakssonen har i perioden 1990 til 2001 vært negativ (-1,2 prosent), mens
den økte i Norge (12,4 prosent). Sysselsettingsutviklingen i tiltakssonen var positiv i første halvdel av
1990-tallet, men negativ i andre halvdel av 1990-tallet. Offentlig sysselsetting har økt, mens privat sysselsetting har blitt redusert i tiltakssonen i løpet av
1990-tallet. Finnmark har en høyere sysselsettingsprosent for kvinner enn landsgjennomsnittet.
I 1990 var i underkant av 38 000 sysselsatt i tiltakssonen. I «toppåret» 1995 var nærmere 41 000
sysselsatt. I 2001 var sysselsettingen redusert til
37 500. Sysselsettingsutviklingen i tiltakssonen
viser det samme mønsteret som befolkningsutviklingen på 1990-tallet, dvs. vekst i lavkonjunkturperioden på begynnelsen av 1990-tallet og reduksjon
i høykonjunkturperioden fra 1995 til 1998.
En oppdeling i privat og offentlig sysselsetting
viser mer presist hvordan konjunkturene slår ut for
privat sektor. I landet som helhet har det vært
vekst både i offentlig og privat sektor med henholdsvis 20 prosent og 9 prosent i perioden 1990–
2001. I tiltakssonen derimot er det bare offentlig
sysselsetting som har vokst. Veksten har vært på
nærmere 16 prosent (rundt 2 200 sysselsatte),
mens privat sektor har blitt redusert med 11 prosent (vel 2 600 sysselsatte). Sysselsettingen i privat
sektor økte fram til 1994. Utviklingen etter 1994
har vært negativ, men med en liten oppgang i forbindelse med høykonjunkturen rundt 1996. Fra
1998 til 2001 har sysselsettingen blitt redusert med
vel 2 000. Privat sektor har i liten grad klart å dra
fordeler av konjunkturoppgangen og tapte sterkt i
lavkonjunkturperioden etter 1998. Utviklingen
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Figur 3.3 Relativ endring i sysselsetting fordelt på privat og offentlig sektor. 1990–2001
Kilde: SSB og Panda

etter 1995 er svakere for tiltakssonen sammenlignet med sone 3 for differensiert arbeidsgiveravgift.
Sone 3 er sammenlignbar med tiltakssonen i forhold til antall sysselsatte og næringsstruktur.6
Reduksjonen for privat sektor i sone 3 er ett prosentpoeng lavere og økningen i offentlig sektor er
6 prosentpoeng sterkere, enn for tiltakssonen.
Offentlig sektor vokste sterkt fra 1990 til 1996.
I perioden 1996 til 1998 ble sysselsettingen redusert. Reduksjonen skyldes i stor grad nedbemanningen i post og televerket og forsvaret. Utviklingen siden 1998 har vært stabil. De siste 2–3 årene
er det etablert mange nye statlige virksomheter i
regionen, jf. kapittel 7.1.2.
Endringene i sysselsettingen i perioden 1990–
2001 er noe forskjellig i de ulike delene av tiltakssonen, jf. figur 3.3. Hovedbildet er imidlertid at alle
delområdene har hatt reduksjon i privat sysselset6

Sone 3 er kommunene Snåsa, Hemne, Snillfjord, Oppdal,
Røros, Holtålen, Tydal, kommunene Surnadal, Rindal, Aure,
Halsa, Tustna, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang,
Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os.

ting, og at alle områdene med unntak av Kyst-Finnmark har hatt vekst i offentlig sysselsetting. Senterkommunene hadde sterkest tilbakegang i privat
sysselsetting. Av disse kommunene var det bare
Alta som hadde vekst i privat sysselsetting. SørVaranger kommune alene mistet over 700 sysselsatte som følge av nedleggelsen av AS Syd-Varanger. Av kystkommunene var det bare Båtsfjord som
hadde vekst i sysselsettingen og da innen fiskeindustrien. I Nord-Troms har både Skjervøy og Nordreisa hatt økning i privat sysselsetting. Både Vardø
og Guovdageaidnu-Kautokeino har over lang tid
hatt reduksjon i sysselsetting, og har som følge av
dette fått status som omstillingskommuner. Hasvik
har fått omstillingsstatus som følge av konkursene
i fiskebedriftene i kommunen, jf. boks 3.2.
Finnmark har 7 av de 9 kommunene i Norge
der kvinner har høyere sysselsettingsandel enn
menn. Kvinnene i sonen har en sysselsettingsandel
omtrent på landsgjennomsnittet, mens mennene
har en lavere sysselsettingsandel enn landsgjennomsnittet. Dette gjør at tiltakssonen har en lavere
andel sysselsatte enn gjennomsnittet for landet (68
prosent mot 71 prosent). Guovdageaidnu-Kauto-
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Boks 3.2 Omstillingskommuner
Vardø, Guovdageaidnu-Kautokeino og Hasvik
kommune har fått status som utviklings- og
omstillingskommuner. Vardø fikk slik status i
2001, og de to andre kommunene i 2002.
Omstillingsperioden varer i 6 år. I tillegg har
Porsanger kommune fått omstillingsstatus for
perioden 2002–2005 på bakgrunn av strukturendringer i Forsvaret.
Ansvaret for omstillingskommunene er fra
2003 overført fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til fylkeskommunene. Det
vil si at det er opp til fylkeskommunene å definere og avgjøre om en kommune eller region
skal behandles på en særskilt måte, innenfor
sine egne økonomiske rammer som er desentralisert fra KRD.

keino har lavest andel sysselsatte i Norge med 57,5
prosent.

3.3.2 Nærings og bedriftsstruktur
En stor andel av de sysselsatte i tiltakssonen arbeider
i ressursbaserte næringer og i kommunesektoren, sett
i forhold til resten av landet. Andelen sysselsatte i de
«nye» næringene bank, forretningsmessig tjenesteyting og forskning er mye lavere i tiltakssonen enn i
resten av landet. Tiltakssonen har en mer ensidig
næringsstruktur enn gjennomsnittet for landet.
Sonen er på linje med landet for øvrig når det gjelder
sysselsatte innen bygg og anlegg, samferdsel, statlig
tjenesteyting og hotell og restaurantvirksomhet.
Næringsstrukturen varierer en god del mellom de
ulike områdene i sonen. Næringsstrukturen gir et
kjønnsdelt og et utdanningsdelt arbeidsmarked. Mennene dominerer innenfor næringene med lave krav
til formell utdanning, mens kvinnene dominerer
innenfor næringer med krav om høyere utdanning
som undervisning og helse- og sosialfag.
Næringsstrukturen i tiltakssonen er preget av
at over 40 prosent er sysselsatte innenfor offentlig
virksomhet (statlig og kommunal tjenesteyting),
og av en stor andel sysselsatte innenfor ressursbaserte næringer sett i forhold til resten av landet, jf.
figur 3.4. Andelen sysselsatte innenfor kommunal
tjenesteyting er over 10 prosentpoeng høyere enn
for landet sett under ett.
De ressursbaserte næringene i tiltakssonen er
næringer som er basert på høsting, mottak/uttak

og bearbeiding av naturressurser. I tiltakssonen er
dette reindrift, jordbruk, skogbruk, fiske og fangst,
oppdrett, fiskeindustri, landbruksbasert næringsmiddelindustri, kraft og vannforsyning og reiseliv.
Også reiseliv i tiltakssonen kan karakteriseres som
en naturbasert næring. De andre delene av verdikjedene til disse næringene, som markedsfunksjoner eller produktutvikling, er i liten grad etablert i
regionen. Det finnes heller ingen leverandørindustri av betydning i regionen. Det er vanskelig å gi et
helt presist anslag på hvor stor andel som er sysselsatt innenfor ressursbaserte næringer pga. problemer med å beregne hvor mange som er sysselsatt
innenfor reiseliv. Et grovt anslag kan være en sysselsettingsandel mellom 22 og 24 prosent.
Kategorien «Bank, forretningsmessig tjenesteyting og forskning» omfatter bl.a. bank og forsikring, eiendomsdrift, forskning og utvikling, informasjonsteknologi, juridisk bistand, revisjon og rådgivende ingeniører. I mange av disse næringene er
kunnskapsinnholdet relativt stort. De kalles ofte
for de «nye» næringene. Tiltakssonen har relativt
lite sysselsetting innenfor disse næringene. Selv
om andelen har økt noe det siste tiåret, har ikke
økningen vært på linje med resten av landet.
De delområdene i tiltakssonen som ligner mest
på sone 3 er Kyst-Finnmark og Nord-Troms. De
viktigste næringene er fiskerinæringen og kommunal tjenesteyting. Senterkommunene og Indre
Finnmark har en høyere andel sysselsatt innenfor
kommunal og statlig virksomhet enn gjennomsnittet både for Norge og i forhold til de andre områdene i tiltakssonen. I Indre Finnmark er nærmere
50 prosent sysselsatt innen kommunal og statlig
tjenesteyting. Senterkommunene har en høyere
andel sysselsatte innenfor de «nye» næringene enn
de andre områdene i tiltakssonen.
Næringsstrukturen gir både et kjønnsdelt og et
utdanningsdelt arbeidsmarked. Mennene dominerer innenfor primærnæringene, industri, bygg og
anlegg og samferdsel. Disse sektorene er preget av
reduksjon i sysselsetting og lave krav til formell
utdanning. Kvinnene dominerer innenfor vekstsektorene undervisning, helse og sosial og privat
tjenesteyting. Disse sektorene stiller krav om høyere utdanning. Innenfor de øvrige sektorene som
varehandel, hotell og restaurantvirksomhet og
offentlig administrasjon, er fordelingen mellom
kjønnene jevnere.

Bedriftsstruktur
Næringslivet i tiltakssonen er kjennetegnet ved en
relativt høy andel små bedrifter og få store bedrifter. Ingen andre fylker i landet har en så stor andel
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Figur 3.4 Sysselsettingsstruktur i tiltakssonen og Norge. 2001
Kilde: SSB og Panda, egne bearbeidinger

bedrifter med under 19 ansatte og så få bedrifter
med over 100 ansatte, som Finnmark og Troms. I
følge Spilling (20007) har Finnmark fylke også den
høyeste andelen sysselsatte i små bedrifter, med
Troms fylke som nest høyest. I Finnmark er det
særlig mange små bedrifter innenfor eiendom, forretningstjenester og utleievirksomhet, men også
innen varehandel og hotell, restaurant og transport. Sett i forhold til antall nyetableringer per 100
foretak i perioden 1992–98, kom Finnmark på en
tredjeplass. Det var bare Oslo og Akershus som
hadde en høyere nyregistreringsrate. De samme
fylkene hadde også en høy avviklingsrate.
Lønnsomheten både innen fiskeindustrien og
reiselivsnæringen har de siste årene vært svak.
Bedriftene i Troms og Finnmark kom dårligst ut i
landet i 1997 vurdert både etter lønnsomhet og
størrelsen på egenkapitalen (Spilling 2000).

7

Spilling, O. (2000): SMB 2000 – fakta om små og mellomstore bedrifter i Norge. Fagbokforlaget.

3.3.3 Fiskeri og havbruksnæringen
Fiskeri- og havbruksnæringen er en viktig næring i
tiltakssonen med vel 11 prosent av sysselsettingen.
Utviklingen i havbruksnæringen på 1990-tallet har
vært positiv med økning i sysselsetting og i oppdrettsvolum. Den tradisjonelle fiskerinæringen både i tiltakssonen og i landet som helhet er preget av reduksjon i antall fiskere, fiskebåter, fiskeindustriarbeidere
og antall fiskebedrifter. Samtidig har den relative
andelen av fiskefartøy under 28 meter økt i tiltakssonen i forhold til andre deler av landet.
Tiltakssonen, og da spesielt Finnmark, skiller
seg ut fra andre fiskerifylker ved den store betydningen fiskerinæringen og havbruk har for sysselsettingen, jf. tabell 3.3. I 2001 arbeidet over 11 prosent av de sysselsatte i tiltakssonen i disse næringene, mot 1,2 prosent i landet for øvrig.
Den tradisjonelle fiskerinæringen er preget av
reduksjon i antall fiskere, fiskefartøy og fiskebedrifter, både i landet som helhet og i tiltakssonen. I
2001 var antallet fiskere redusert med over 30 prosent i forhold til 1990 i tiltakssonen og med 38 prosent på landsbasis. I perioden 1990 til 2002 har
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Tabell 3.3 Sysselsatte i fiskeri og havbruksnæringen i tiltakssonen. 2001
Sektorer

Prosentvis endring 1990–2001

1990

2001

Fiskeflåten
Fiskeindustri
Havbruk

2 442
2 377
123

1 698
2 014
488

–30,5 %
–15,2 %
296,7 %

Totalt sysselsatte i fiskeri- og havbruksnæringen
i tiltakssonen

6 932

4 200

–39,4 %

imidlertid Finnmarks andel av fartøy under 28
meters lengde økt fra 18 prosent til 23 prosent selv
om antall fartøy samlet sett har gått ned.8 Fartøy
under 28 meters lengde er den mest aktive fartøygruppen i torskefisket.
Fortjenestemarginene i filetindustrien har
svingt mye i løpet av 1990-tallet.9 Situasjonen ved
inngangen til 2003 ligner mye på situasjonen på
slutten av 1980-tallet. De gode tidene i årene før
1997/98 har etter alt å dømme ført til overinvestering og oppbygging av en kapasitet som ikke er tilpasset dagens råstoffmarked. Fiskeindustrien er
preget av overkapasitet i forhold til råstoffgrunnlaget, høyt kostnadsnivå og svak lønnsomhet.
Gjennom store deler av 1990-tallet var russiske
landinger av fersk ubearbeidet torsk utslagsgivende for det relativt høye aktivitetsnivået. Disse
leveransene har imidlertid sunket betraktelig, samtidig som det er etablert fryseterminaler i tiltakssonen. Den internasjonale konkurransen både på
råstoff- og produktmarkedet er økende.10 Stadig
større tilførsler av frosset råstoff har gjort ressursene i havet utenfor tiltakssonen til en global handelsvare. En stadig større andel av fisken fra
Barentshavet produseres og fryses på sjøen for
videre bearbeiding i lavkostland, som for eksempel
Kina. Produksjonskostnadene er langt lavere i
Kina enn i Norge, og selv med fraktkostnadene blir
de ferdige produktene langt billigere enn norske,
8

Sysselsatte

Antall fiskefartøyer har gått tilbake i Finnmark med 10 prosent, men tilbakegangen har vært sterkere i resten av landet
(25 prosent).
9
Utredninger i regi av Fiskeriforskning har vist nærmest
regelmessige svingninger og variasjoner, hvor gjennomsnittlig resultatmargin for filetindustrien fra om lag 1990 og til
1998 har svingt mellom pluss 1 prosent og minus 2 prosent jf.
Isaksen, J. R. og Bendiksen, B. I. (2002): Fiskeindustrien i
Troms og Finnmark – Strukturendringer og verdiskapning.
Fiskeriforskning, rapport 18/2002, Tromsø.
10
Dette gjelder både fra landbruksbaserte produkter, og fra fiskeprodukter basert på rimeligere råstoff som kan ligge mer
enn 50 prosent under pris for torskefilet.

frosne filetprodukter. Mange fiskeindustribedrifter har gått konkurs i Finnmark de siste 2 årene.
Vinteren 2003 var 7 filetbedrifter i virksomhet i tiltakssonen. I 1989 var det til sammenligning 37 filetbedrifter i Finnmark. Dersom denne utviklingen
fortsetter, kan konsekvensen bli at det i enkelte
områder blir stor avstand mellom bedriftene, og
som følge av det avsetningsproblemer for de minste fartøyene. Med få filetbedrifter vil det ikke være
mulig å kanalisere råstoffet fra filetindustrien til
konvensjonelle produkter, som salt-/klippfisk og
tørrfisk, uten at prisene for de konvensjonelle produktene faller betydelig. Det vil av denne grunnen
være stor sannsynlighet for at det frigjorte råstoffet
heller vil bli eksportert fra Norge ubearbeidet.

Havbruksnæringen
For 20 år siden pågikk det faglige diskusjoner om
det var mulig å drive oppdrett i Finnmark og NordTroms pga. lave temperaturer. Erfaringene har vist
at oppdrett er fullt mulig, og at lokalisering langt
nord ikke lenger medfører ulemper. Gevinsten
med oppdrett så langt nord er at laksen pga. sen
vekst blir større og får bedre kvalitet enn laks sør i
landet. I løpet av 1990-årene har havbruksnæringen i hele landet gjennomgått til dels store forandringer. Produksjonen har økt betydelig, samtidig
som næringen har blitt mindre arbeidsintensiv. I
2003 er det i Finnmark registrert 71 tildelte konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret med et
samlet volum på 852 000 m³. Dette utgjør omlag 8,4
prosent av alle tillatelser og omlag 8,1 prosent av
landets totale oppdrettsvolum. Oppdrettsnæringen
er i hovedsak lokalisert i fjordene.
Utfordringer
En ressurs med svært gode markedsmessige
utsikter for næringen i tiltakssonen er konge-
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krabbe. Fra 2002 er det åpnet for et kommersielt
fiske.11 Oppdrett av torsk, skjell og kråkebolle er
også interessant, da dette er arter som er vel tilpasset klimatiske forhold i tiltakssonen. På disse
områdene er det imidlertid fortsatt behov for styrket kunnskap om markeder, samarbeid mellom
næringsaktørene og med forsknings- og utviklingsmiljøer, og for risikovillig kapital, jf. boks 3.3 Sjømatklynge Nord.
Andre veier til å nå målet om økt verdiskaping i
fiskerinæringen, er økt utnyttelse av biprodukter
og satsing på bioteknologi. De aktuelle biproduktene, som fiskeri- og havbruksnæringen nå ofte
betaler for å bli kvitt, inneholder verdifulle proteiner, fettsyrer, mineraler og vitaminer. Den viktigste barrieren for utvikling av en mangfoldig og
lønnsom bioteknologisk næring i Norge er tilgangen på risikovillig kapital, kombinert med utvikling
av relevant kompetanse. En betydelig FoU-innsats
i regi av så vel næringslivet som forskningsmiljøer
og andre aktører, vil være en forutsetning for å
utnytte potensialet.

Boks 3.3 Sjømatklynge Nord
I tiltakssonen er prosjektet Sjømatklynge Nord
etablert. Dette 4-årige prosjektet skal bidra til
kunnskap og næringsutvikling innenfor oppdrett av skjell og kråkeboller. I tillegg til
næringsaktører, SND og Finnmark fylkeskommune, deltar Høgskolen i Finnmark, Fiskeriforskning i Tromsø og flere kommuner. I
prosjektet er det etablert god kontakt med
utenlandske kompetansemiljøer i Canada,
Russland og Chile.
Prosjektet er en del av et nasjonalt utviklingsprogram kalt Arena – Innovasjon i nettverk. Prosjekter i programmet skal stimulere
til økt innovasjon og verdiskaping gjennom
samarbeid og nettverk mellom næringsaktører, forsknings- og utviklingsaktører og det
offentlige. Programmet er en felles satsing
mellom SND, Norges Forskningsråd og
SIVA, med SND som hovedoperatør og med
fylkeskommunene som sentrale samarbeidspartnere.
Kilde: SND

11

Eksportverdien har vist en kraftig vekst fra beskjedne 2 mill.
kroner i 1994 til nesten 50 mill. kroner i 2001. Tilsvarende
har antall involverte fartøyer økt fra 11 til nærmere 130.

3.3.4 Landbruk og reindrift
Strukturendringene mot større bruk i landbruket
har gått raskere i Finnmark og Troms enn for
landsgjennomsnittet. Troms og Finnmark hadde i
2000 om lag 3,6 prosent av landets jordbruksareal
og 3,8 prosent av antall bruk, i drift. Landbruket
har, sammenlignet med mange andre næringer i
tiltakssonen og landet for øvrig, hatt liten reduksjon i sysselsettingen. Reduksjonen fra 1990 til
2001 var på vel 11 prosent i tiltakssonen mot 33 prosent for landet. I 2001 var det sysselsatt nærmere
1 500 i jord- og skogbruk i sonen. Det har skjedd en
omfattende nedleggelse av slakteri- og meierianlegg i regionen. I Finnmark er det bare ett slakteri
igjen. Rovdyrproblematikken er aktuell i deler av
regionen.
Samlet er omlag 2 200 personer knyttet til reindriften i Finnmark og Troms, hvorav om lag 200 i
Troms og om lag 2 000 i Finnmark.12 Reindriften i
Nord-Troms og Vest-Finnmark utøves i hovedsak
av reineiere som har bostedsadresse i Guovdageaidnu-Kautokeino kommune. Reindriften i ØstFinnmark utøves av reindriftsutøvere som har en
mer spredt bosetning, men der hovedandelen har
bostedsadresse i Kárájohka-Karasjok. I perioden
1993–2000 ble det gjennomført et omstillingsprogram for Indre Finnmark, jf. boks 3.4.
Utfordringene for både landbruk- og reindriftsnæringen er økt verdiskaping ved markedsrettet
lokal produksjon og god logistikk for transport av
produkter til markedet. En utfordring for reindriftsnæringen i Finnmark er å få fastsatt rammebetingelsene for næringen, jf. kapittel 7.1.7.
3.3.5 Reiseliv
Reiselivsnæringen dekker bl.a. hotell- og restaurantvirksomhet, deler av transport og kommunikasjonsvirksomhet og deler av handels- og servicenæringene. Det er vanskelig å anslå presist sysselsettingen i næringen. Strukturen innen reiseliv
består av noen store aktører og mange små. I Finnmark har hele 47 prosent av bedriftene mindre enn
2 ansatte.
Reiselivsnæringen i Finnmark er preget av
store sesongsvingninger, lav kapasitetsutnyttelse,
svak lønnsomhet og kort oppholdstid for de besøk12

Innenfor det aktuelle området er det bare personer av samisk
ætt som er bosatt i Norge som har rett til å inneha reinmerke
eller driftsenhet. «Medlemmer» av driftsenheten er alle personer som står oppført på driftsenhetenes reindriftsmeldinger i samsvar med gjeldende bestemmelser for dette. Dette
kan også innebefatte umyndige barn til innehaver, uavhengig
av om de har eget reinmerke eller har rein i dette merket.
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Boks 3.4 Omstillingsprogrammet
for Indre Finnmark
Målsettingene for omstillingsprogrammet var:
1. Øke verdiskapingen og styrke grunnlaget
for bosetting og sysselsetting i de samiske
bosettingsområdene.
2. Generell styrking av utdanningstilbudene
og kompetanseheving.
3. Sikre levekår og inntektsgrunnlaget i en
overgangsfase for den delen av befolkningen som berøres av omstillingen i reindriftsnæringen.
Det geografiske området for programmet var
kommunene Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárájohka-Karasjok, Porsanger og Deatnu-Tana.
Programmet ble gjennomført i perioden
1993 til 1998, og deretter utvidet med en overgangsperiode fra 1999 til 2000. Reintallet ble i
perioden 1992–2002 redusert fra 158 000 dyr
til 126 000 dyr. Av de sysselsatte i reindriften
gikk 160 personer ut i omstilling, fordelt på
101 driftsenheter. Etter omstillingsperioden
har 62 av disse driftsenhetene tatt opp igjen
retten til å drive rein.
I programperioden ble det totalt brukt 327
mill. kroner, fordelt med 203 mill. kroner til
næringsutvikling, 100 mill. kroner til omstillingslønn til de som gikk frivillig ut av reindriftsnæringen og 24 mill. kroner til kompetanseheving.
Kilde: Angell, E. og Karlstad, S. (2003) Sluttevaluering av
Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. Norut NIBR
Finnmark, rapport 2003:5.

ende i fylket. Konkurransen fra andre nordlige
områder er stor. Særlig Alaska og Svalbard er
sterke konkurrenter. Reiselivsnæringen i NordFinland har også investert mye i infrastruktur og
kapasitet på vinterturister fra Sør-Finland.
Utviklingen i antallet besøkende til Finnmark
økte sterkt etter utbyggingen av Nordkapp i 1987.
De siste årene har antall besøkende til Finnmark
blitt noe redusert. De mest kjente attraksjonene i
Finnmark er Nordkapp, samisk kultur, Hammerfest som verdens nordligste by, helleristningene i
Alta og Juhls sølvsmie i Guovdageaidnu-Kautokeino. I tillegg utgjør reiser med Hurtigruta en stor
attraksjon, ikke minst i Nord-Troms og Finnmark.

Utfordringen for reiselivsnæringen er å utvikle en
helhetlig og helårig profil, og produkter og logistikk
basert på regionens natur, historie og kultur.

3.3.6 Energi og petroleumsnæringen
Det har foregått leteaktivitet i Barentshavet siden
1980. Snøhvit er imidlertid det første feltet som
bygges ut. Denne utbyggingen har hittil hatt stor
betydning for sysselsetting og næringsstruktur,
både i Hammerfestregionen og i resten av NordNorge. Så langt er kontrakter til en verdi av 980
mill. kroner tildelt bedrifter i Nord-Norge. Anlegget vil ha en lang og stabil driftsvarighet og kan
bidra til å snu en negativ befolkningsutvikling.
Selve driften av landanleggene vil resultere i inntil
500 årsverk. Av disse vil Statoils drift av anleggene
gi inntil 180 faste arbeidsplasser i Hammerfestregionen. Anleggene på Melkøya vil også kunne gi
positive ringvirkninger i andre næringer, for
eksempel gjennom utnyttelse av kjølevann fra
LNG-anlegget og uttak av gass.
Eventuelle framtidige olje- og gassutbygginger
i Barentshavet vil bidra til ytterligere aktivitet i
form av virksomhet i utbyggings- og driftsfasen.
Økt aktivitet vil også legge forholdene bedre til
rette for industriell utvikling relatert til olje- og
gassvirksomheten. På russisk side er TimonPechova olje- og gassfelt under utvikling.
Dersom planene om økt petroleumsvirksomhet
i Russisk del av Barentshavet og Nordvest-Russland blir gjennomført, vil det bidra til økt petroleumstransport langs kysten. Aktiviteten forventes å
øke gradvis i årene framover. Det er anslått at det i
2010 vil befinne seg 2–3 store tankskip langs kysten av Norge hver dag. Det er rimelig å anta at økt
aktivitet i Russland også vil føre til en betydelig sjøtransport av lete- og produksjonsutstyr nordover.
Norske forsyningsbaser og havner langs kysten
kan få en rolle i denne transporten, jf. også omtalen
av den såkalte «Nordlige Maritime Korridor» i
kapittel 7.
Utfordringene er store både innenfor petroleumsnæringen og innen utvikling av alternative
energikilder, jf. boks 3.5. I forbindelse med økt
oljetransport fra Russland (Murmanskområdet) og
økt petroleumsvirksomhet i nordområdene, vil
transporten av olje langs norskekysten være en
hovedutfordring for norsk arbeid med sjøsikkerhet
og oljevernberedskap framover.
3.3.7 Utviklingen i NordvestRussland
Nærheten mellom tiltakssonen og Nordvest-Russland gir store muligheter for næringsutvikling.
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Boks 3.5 Alternativ energi
Hammerfest Strøm AS samarbeider med flere
industripartnere om å utvikle et tidevannskraftverk. Anlegget kan bli verdens første
tidevannskraftverk som er koplet til elnettet.
Arctic Wind, som er eid av Norsk Hydro,
Nuon og Norsk Miljøkraft, har etablert en
vindmøllepark i Havøysund. Den første energien fra anlegget ble solgt høsten 2002.
Anlegget har en årlig produksjon på ca. 120
GWh. Det er gitt konsesjon til ytterligere en
vindmøllepark i tiltakssonen og flere er under
planlegging.
Kilde: Mikkelsen, E.I., Olsen, F. og Pedersen, P. 2002: Konjunkturbarometer for Nord-Norge våren 2002. Norut Samfunnsforskning AS, rapport 11/2002.

Russland står overfor store utfordringer, men har
samtidig store muligheter ut fra sine rike naturforekomster. En positiv økonomisk utvikling i Russland vil være en svært viktig del av løsningene på
utfordringene i nordområdene. Det russiske samfunn og næringsliv er inne i en omfattende utviklingsprosess som også vil ha konsekvenser for
utviklingen i tiltakssonen. I Norge og internasjonalt knytter det seg spesielt stor interesse til utvinning av olje og gass på land og i Petsjorahavet/
Barentshavet.
Generelt sett har mulighetene for økt handel,
investeringer og annet økonomisk samvirke med
Nordvest-Russland vært en viktig drivkraft i forbindelsene mellom de to land siden Sovjetunionens
fall. Utviklingen i russisk økonomi er positiv, godt
hjulpet av høye oljepriser, ettervirkninger av devalueringen i 1998 og av stadig mer oversiktlige rettsforhold. Skattereform og mulighet for kjøp av jord
til bolig- og næringsformål har bedret mulighetene
både for russiske borgere og utenlandske investeringer, samt økt statens inntekter. Viktige hindre
for raskere utvikling er et svakt bankvesen og opplevelsen av utrygge rammebetingelser.
Russland er allerede det viktigste utenlandske
markedet for mange nordnorske bedrifter. En stor
andel av handelen med fisk fra Russland til Norge
er knyttet til landsdelen. 2002 var rekordår for fiskeeksport til Russland (1,8 milliarder kroner, 70
prosent av all norsk eksport til Russland), mens
importen sank (aluminium 15 prosent og fisk 23
prosent). Verdien av import fra Russland utgjør
mer enn dobbelt så mye som eksporten (5,45 milliarder kroner mot 2,6 milliarder kroner). Mer enn

130 norske bedrifter er registrert med engasjement i Russland, mange av dem i den nordvestlige
delen av landet.
De russiske delene av Barentsregionen, Murmansk og Arkhangelsk fylker, republikkene Karelen og Komi, Nenets autonomområde, er svært
rike på naturressurser som skog, mineraler og
energi så som store olje- og gassforekomster.
Utviklingen av disse ressursene vil i seg selv ha
svært stor effekt i Russland, men også i nabolandene. For Norge knytter det seg utfordringer og
muligheter til dette, spesielt hva angår miljøvern,
leveranser av utstyr og tjenester og utveksling av
kompetanse. Energi- og miljøverndialogen mellom
Norge og Russland er et prioritert felt for begge
land. Den senere tid er det satt sterkere søkelys på
en forventet økning i transporten av olje langs
norskekysten, bl.a. basert på nye planer om bygging av utskipningsterminal i Murmansk fylke.

3.4

Levekår, arbeidsledighet og nivå
på kommunale tjenester

Kommunene i tiltakssonen kommer dårlig ut når det
gjelder levekår, særlig på arbeidsledighet og arbeidsrelaterte områder. Ledigheten har siden 1996 vært
vel 2 prosentpoeng høyere i sonen enn i landet for
øvrig. Ved inngangen til 2003 var arbeidsledigheten
på 6,5 prosent. I tiltakssonen har ledigheten vært
høyest i Indre Finnmark og i Kyst-Finnmark. Finnmark har imidlertid god dekning av kommunale tjenester, jf. St.meld. nr. 50 (1998–1999) Utjamningsmeldinga.13 Regionen er også relativt godt dekket når
det gjelder kvalifisert personell i tunge sektorer som
helse og skole.
Utviklingen i arbeidsledigheten i tiltakssonen
var annerledes enn for Norge som helhet fram til
1996, jf. figur 3.5. Arbeidsledigheten på landsbasis
gikk sterkt ned etter lavkonjunkturperioden tidlig
på 1990-tallet, men fortsatte å stige i tiltakssonen
fram til 1996. Da utgjorde registrerte helt arbeidsledige i gjennomsnitt 6,8 prosent av arbeidsstyrken
i området.
Mens arbeidsledigheten i Kyst-Finnmark de
siste ti årene har svingt i takt med endringene i fiskerinæringen, har arbeidsledigheten i en kommune som Guovdageaidnu-Kautokeino holdt seg
vedvarende høy over tid. Fra februar 2001 til
februar 2003 økte arbeidsledigheten sterkest i
kystkommunene. Berlevåg, Vardø og Gamvik
hadde i begynnelsen av 2003 alle en ledighet på
13

Stortingsmeldingen ble behandlet i Stortinget i 1999–2000, jf.
Innst. S. nr. 222 (1999–2000)
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Figur 3.5 Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken i Finnmark, Troms og Norge. 1990–2002
Kilde: Aetat

over 10 prosent. I samme periode har ledigheten
blitt redusert i Lebesby, Porsanger, Sør-Varanger
og Kárášjokha-Karasjok.
De sosiale problemene, slik de måles av SSB i
Styrings- og informasjonshjulet, er størst i en rekke
kommuner i Finnmark, samt i sentrums- og drabantbyområder i større byer. Spesielt dårlig kommer kommunene i tiltakssonen ut når det gjelder
arbeidsledighet og forhold relatert til arbeidslivet
som antall uføretrygdede. Nitten av kommunene i
tiltakssonen er blant landets 10 prosent dårligst
stilte kommuner når det gjelder arbeidsledighet.14
Alle kommunene i Kyst-Finnmark og Indre Finnmark er blant disse kommunene.
Kommunene i tiltakssonen har et høyere nivå
på den kommunale tjenesteproduksjonen enn landet for øvrig, både innenfor barnehage, grunnskole
og pleie og omsorg, vurdert i forhold til ressursinnsats. De har også et høyt nivå på utgiftskorrigerte
inntekter.15 Det er et resultat av regionaltilskuddet
14

Kilde: SSB, Styrings- og informasjonshjulet (2002).
15
I 2001 hadde kommunene i Nord-Troms og Finnmark
utgiftskorrigerte frie inntekter på 125,5 pst. av landsgjennomsnittet.

og Nord-Norgetilskuddet, i tillegg til fritaket for
arbeidsgiveravgift.

3.5 Utdanning, forskning og kultur
Utdanningsnivået økte sterkt i hele tiltakssonen i
løpet av 1990-tallet, og økningen var sterkere enn i
andre deler av Norge. Økningen var størst innenfor
kortere høyere utdanning, og da særlig innenfor
helse- og omsorgsyrker. Generelt sett er imidlertid
utdanningsnivået i Troms og Finnmark fortsatt
lavere enn for landet, på grunn av lavere utdanningsnivå innen privat sektor. Gjennomgående har
kvinnene i Finnmark noe høyere utdanning enn
landsgjennomsnittet for kvinnene, mens mennene i
Finnmark har en lavere utdanning enn landsgjennomsnittet for menn. Forskningsinnsatsen i Finnmark er lavere enn landsgjennomsnittet.

Utdanningsnivå
I løpet av 1990-tallet har dekningen til stillinger
som krever høgskole eller universitetsutdanning
innen både skole- og helsesektoren blitt bedret.
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Dette har skjedd gjennom økt tilgang av kvalifiserte personer.16 Det er også en tendens til at de
som er utdannet fra høgskolene i Finnmark og
Troms tar jobb i regionen.17
Søkningen til videregående skoler har økt i
Finnmark, men veksten er likevel svakere enn for
resten av landet. Det samme mønsteret gjør seg
gjeldende for søkning til høgskoler og universitet.
For landet som helhet var andelen av befolkningen med høy utdanning i 2001 på 22 prosent, mens
den for Finnmark var på 18 prosent og Troms 21
prosent. Andelen av befolkningen med bare grunnskoleutdanning var for landet på 22 prosent, for
Troms 25 prosent og for Finnmark 28 prosent.
Internt i sonen har Kyst-Finnmark og Nord-Troms
den laveste andelen av befolkningen med høyere
utdanning.
Andelen av befolkningen med høyere utdanning er relativt jevnt fordelt mellom kjønnene i senterkommunene. I de andre områdene, og spesielt i
de samiske områdene, er andelen kvinner med
høyere utdanning høyere enn andelen menn. Kommunene Kárášjokha-Karasjok og GuovdageaidnuKautokeino peker seg spesielt ut med en stor andel
kvinner med høyere utdanning. Med unntak av
Kárášjokha-Karasjok har kommunene i Indre Finnmark en lav andel av menn med høyere utdanning.
Dette skyldes både at kvinnene med tilknytning til
disse områdene i større grad enn mennene har tatt
utdanning, og at kvinner har blitt rekruttert utenfra
til helse og omsorgssektoren og utdanningssektoren. De sosiale og kulturelle bindingene til primærnæringene synes å være sterkere for mennene enn
for kvinnene. Kárášjokha-Karasjok, sammen med
Vadsø, har imidlertid en større andel menn med
høyere utdanning enn landsgjennomsnittet. Dette
henger bl.a. sammen med lokaliseringen av de
samiske institusjonene og fylkesadministrasjonen i
Finnmark.

Utdannings og forskningsinstitusjoner
Nord-Troms har to og Finnmark har åtte fylkeskommunale videregående skoler. Videre er det to
statlige samiske videregående skoler i KárášjokhaKarasjok og Guovdageaidnu-Kautokeino. I Finnmark har vel 1 000 voksne siden 2000 gjennomført
et fleksibelt opplæringsløp i tråd med intensjonene
i kompetansereformen. De videregående skolene
16

Kilde: Opplysninger fra Fylkeslegene i Finnmark og Troms
og Tilstandsrapport fra Statens utdanningskontor i Finnmark
1999–2000.
17
Eikeland, S. og Johansen, S. (2000): Regional utvikling på
1990-tallet – Oppsummering av «klassiske analyser». NIBR,
prosjektrapport 2000: 15.

har lang erfaring i desentralisert undervisning og
fjernundervisning med bruk av lydbilledstudio og
internett. Honningsvåg fiskarfagskole og videregående skole har ansvaret for 4 filialer langs Finnmarkskysten. Skolen er, som den eneste i Finnmark, med i et prosjekt om utvikling og gjennomføring av ikt18-relaterte eksamensformer.
Seks av de fylkeskommunale videregående
skolene har opplærings- og utviklingssentra som
tilbyr ulike typer kompetansehevende kurs både
for næringslivet og offentlig sektor. Det samme
gjør de to statlige videregående skolene.
Det er to høgskoler i Finnmark: Høgskolen i
Finnmark med lokalisering i Alta og Samisk Høgskole/Sami Allaskuvla i Guovdageaidnu-Kautokeino. I St.meld. nr. 34 (2001–2002) Kvalitetsreformen Om høyere samisk utdanning og forskning
fremmet Regjeringen forslag om at Samisk Høgskole styrkes slik at den kan endre status til vitenskapelig høgskole. En slik endring forutsetter bl.a.
at visse prosedyrer følges, og at et akkrediteringsorgan vurderer om de faglige kriterier er oppfylt.
Forskningsmiljøene i Finnmark er relativt små,
og i all hovedsak lokalisert til Alta. Norutgruppen
overtok i 2002 Finnmarksforskning. I 2003 ble
Norut-Finnmark og NIBR Nord-Norge slått
sammen til et eget selskap for å samle og styrke
FoU-miljøet i Alta. Utover FoU-miljøet i Alta, er
forskningsinstituttet Nordisk samisk institutt lokalisert til Guovdageaidnu-Kautokeino, og Senter for
samisk helseforskning under Universitetet i
Tromsø lokalisert til Kárášjokha-Karasjok.

Kultur
Kulturlivet i sonen er rikt og særpreget. Revy- og
amatørteater har lange tradisjoner, særlig langs
kysten. Samisk kunst og kultur har dype røtter i
Indre Finnmark og deler av Nord-Troms. Sang- og
musikklivet er aktivt i de fleste lokalsamfunn. Berlevåg mannskor er et kjent eksempel. Profesjonelle
kunstnere, amatører, lag og foreninger står for et
stort og variert spekter av tilbud. Hålogaland teater
i Tromsø, Riksteateret, Rikskonsertene og Riksutstillinger turnerer og har utstillinger årlig i regionen. I Finnmark fylkeskommunes Musikk i Finnmark arbeider profesjonelle musikere på ulike steder i samarbeid med lokale krefter. Regionen har
mange festivaler, som Europas nordligste jazzfestival, Varangerfestivalen i Vadsø, den samiske Riddu
Riddu festivalen i Gáivuotna-Kåfjord og påskefestivalene i Guovdageaidnu-Kautokeino og KárášjokhaKarasjok.
18

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
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Alle kommunene har kulturskoletilbud, noe
som har stor betydning for å etablere kulturtilbud
og skape trivsel blant ungdommen. Regionen har
også flere teater og dansegrupper som det nasjonale samiske teateret Beaivváš Sami teahter i
Guovdageaidnu-Kautokeino, Samovarteateret i
Kirkenes, Stellaris danseteater i Hammerfest og
Teaterfabrikken i Vadsø.
Museene i sonen formidler en rik og interessant historie knyttet til norsk, samisk og kvensk
bosetting. Nord-Troms museum er det største
museet for formidling av denne trekulturelle historien. De samiske samlinger i Kárášjokha-Karasjok
er det største museet om samisk kultur. Andre
samiske museer er Kautokeino bygdetun, Kokelv
sjøsamiske museum, Tana museum og Varanger
samiske museum i Unjárga-Nesseby. Vadsø

museum er ansvarsmuseum for dokumentasjon og
spørsmål om kvensk kultur. Historien knyttet til
fiskeri- og kystkultur ivaretas bl.a. av Berlevåg
museum, Gamvik museum, Nordkappmuseet og
Måsøy museum. Grenselandsmuseet i Sør-Varanger og Pomormuseet i Vardø formidler historie
knyttet til Russland. Alta museum er ansvarsmuseum for forhistorie og bergkunst i Finnmark. Helleristningene i Alta er med på UNESCOs liste over
verdens kulturminner.
Det er vedtatt å etablere et kvenkultursenter i
Porsanger og et østsamisk museum i Sør-Varanger. Den ene av to bygninger i Pasvik er oppført.
Ved siden av vanlige bibliotektjenester finnes
det også en rekke tilbud ved bibliotekene knyttet
til samisk og finsk/kvensk litteratur.
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4 Vurdering av effekter av virkemiddelbruk
Befolknings-, sysselsettings- og arbeidsledighetsutviklingen er tre viktige indikatorer for å vurdere
om virkemidlene i tiltakssonen har ønskede effekter. I første del av 1990-tallet økte både folketall og
sysselsetting for deretter å bli redusert igjen. Samlet sett for perioden 1990–2002 har befolkningsutviklingen i tiltakssonen vært negativ, og det har
ikke vært vekst i private arbeidsplasser. Arbeidsledigheten ble redusert fra 1996 til 1998 og har siden
vært to prosentpoeng over gjennomsnittet for
Norge.
Mange faktorer har betydning for utviklingen i
tiltakssonen i tillegg til de spesielle virkemidlene.
De viktigste er konjunktur- og markedsutviklingen, men også sektorpolitikk og utviklingen i ressurssituasjonen, for eksempel for torsk, har betydning. Hva som er årsaken(e) til en gitt utvikling i et
område er derfor vanskelig å vurdere. Vi vil aldri
med sikkerhet vite hva som hadde skjedd om tiltakene ikke ble satt i verk. Det er likevel mulig å
gjøre faglige vurderinger av hvilke effekter tiltakene har hatt.

4.1

Personrettede virkemiddel
og flyttebevegelser

Pedersen og Andersen (2001) påpeker at konjunkturbevegelsene i sterkere grad enn virkemidlene
preger utviklingen på arbeidsmarkedet, og at
denne utviklingen i sin tur skaper flyttebevegelsene i tiltakssonen. For bestemte områder av
arbeidsmarkedet har imidlertid virkemidlene hatt
effekt. Hovedtrekkene for befolkningsutvikling,
flytting og arbeidsledighet i tiltakssonen er i stor
grad de samme for Nord-Norge ellers, men i noe
mer dempet form.
En inndeling av arbeidsmarkedet i tre deler gir
i følge Pedersen og Andersen (2001) en mer presis
forståelse av sammenhengen mellom flyttemønster og utviklingen på arbeidsmarkedet og virkemidlenes mulige effekter. De tre delene er ekspertfeltet, fagarbeiderfeltet og kombinasjonsfeltet. Ekspertfeltet er i all hovedsak knyttet til yrker innen
offentlig sektor som krever høyere utdanning. Fagarbeiderfeltet er knyttet til yrker som krever formelle kvalifikasjoner på yrkesfaglig studieretning

på videregående skole nivå. Kombinasjonsfeltet er
knyttet til yrker som ikke krever utdanning utover
grunnskolenivå.

4.1.1

Virkemidlene har hatt betydning
for tilgangen av kvalifisert personell
til offentlig sektor og bostabilitet
for noen grupper
Ekspertfeltet utgjorde i 1990 om lag 11 prosent av
befolkningen i arbeidsdyktig alder (mellom 16 og
60 år) i tiltakssonen. Dette feltet har vokst i takt
med utbyggingen av velferdsstaten og velferdskommunen, og i stor grad uavhengig av lavkonjunkturperioden fra 1988 til 1993. På 1970- og 1980
tallet var mangelen på denne typen arbeidskraft
stor i tiltakssonen. Etter innføringen av tiltakssonen har dette bedret seg merkbart. Den sterke tilstrømningen av arbeidskraft har fylt opp både de
ubesatte stillingene og nesten alle de nyopprettede
stillingene. Utskiftningen er imidlertid betydelig
hvert år. Om lag 70 prosent av de sysselsatte i dette
feltet er fra andre deler av landet, og bare litt under
halvparten av dem blir i mer enn fire år.
De personrettede virkemidlene har hatt betydning for økt bostabilitet i denne gruppen, og spesielt for dem som er fra sonen. Bostabiliteten øker
sterkt også for personer fra andre deler av landet
som bor i tiltakssonen i mer enn fire år. På sikt kan
dette bidra til økt egenrekruttering av høyere
utdannet arbeidskraft til offentlig sektor i tiltakssonen mener Pedersen og Andersen (2001).
Fagarbeiderfeltet dekker i større grad enn
ekspertfeltet stillinger i privat sektor. I 1990 hadde
om lag halvparten av befolkningen i arbeidsdyktig
alder i tiltakssonen videregående utdanning. Til
forskjell fra ekspertfeltet har rundt 70 prosent tilknytning til tiltakssonen. Bostabiliteten for denne
gruppen er generelt høy, og for dem med bakgrunn fra sonen er den meget høy. De som ikke
har bakgrunn fra sonen har omtrent samme flytteatferd som de med høyere utdanning som ikke er
fra sonen. Også for denne gruppen øker bostabiliteten sterkt etter 4 år i sonen. Internt i sonen er
bostabiliteten høyest i Nord-Troms, og lavest i
Kyst-Finnmark. Rundt 1990 var det et relativt stort
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marked for denne typen arbeidskraft, men markedet har siden vært avtakende.
For både ekspertfeltet og fagarbeiderfeltet har
de personrettede tiltakene hatt stor betydning for
stabilitet, spesielt for de som har tilknytning til
regionen (Pedersen og Andersen 2001).

c) stabilt bosatte er forhold som knytter seg til familie, arbeid, eiendom og trivsel med stedet og
naturen. Den faktoren som skårer høyest er
rett og slett at en trives der (88 prosent). De bor
der ikke pga. de personrettede tiltakene, men
de spiller inn og utgjør et stabiliserende element for en del av de bofaste.

4.1.2

Det er en klar tendens til at stabilt bosatte legger
vekt på skattelette, mens innflytterne og utflytterne
prioriterer nedskrivningsordningen for studielån.
Mange av de stabilt bosatte har ikke studielån. For
de fleste (nær 60 prosent av befolkningen) er det
kun skattetiltakene som betyr noe økonomisk, og
størrelsen på skatteletten er alene knapt noen
mobilitetsdrivende faktor. For denne gruppen har
tiltakene liten eller ingen betydning for at de bor i
regionen. De høytutdannede og relativt nyutdannede som har flyttet enten til eller fra regionen på
1990-tallet tillegger tiltakene meget stor vekt for
lengden på botiden i regionen (Eikeland og Pedersen 1997).

For de med lav utdanning betyr arbeid
mer enn virkemidlene
De som er i kombinasjonsfeltet har ikke studielån,
som de to andre gruppene. Gruppen omfatter ufaglært arbeidskraft i næringer som primærnæringene, industri, bygg og anlegg og transportvirksomhet, samt i noen grad stillinger i offentlig sektor innenfor renovasjon, renhold, kantinedrift osv.
Gruppen er karakterisert ved stor fleksibilitet.
Mange av personene behersker flere yrker, og
aktiviteten følger til en viss grad sesongsvingningene i de ressursbaserte næringene. I 1990 utgjorde
denne gruppen om lag 40 prosent av befolkningen
i arbeidsdyktig alder i tiltakssonen.
Tilgangen av arbeidskraft til kombinasjonsfeltet har vært sterkere enn etterspørselen fra 1988.
Årsaken er for det første demografisk, ved at det
kom store ungdomskull ut på arbeidsmarkedet fra
slutten av 1980-tallet og fram mot midten av 1990tallet. For det andre skyldes det lavkonjunkturen
fra 1988. Den rammet privat sektor sterkt, med en
reduksjon på om lag 2 300 sysselsatte på to år. Spesielt mange arbeidstakere innenfor kombinasjonsfeltet ble ledige. Konjunkturoppgangen fra 1993 i
tiltakssonen traff i liten grad denne typen arbeidstakere. Omstillingsprosessene i næringslivet i tiltakssonen fikk dermed det resultatet at de som ble
ledige forble ledige fordi det ikke lenger var etterspørsel etter deres kvalifikasjoner. Derimot var det
stor etterspørsel etter kvalifikasjonene til denne
gruppen på Østlandet og Sørlandet. Når muligheten til å få jobb var til stede et annet sted i landet,
valgte mange fra dette feltet å flytte. Resultatet ble
økt utflytting med en topp i 1997. De personrettede
tiltakene for de som var ledige i kombinasjonsfeltet
har hatt liten effekt. (Pedersen og Andersen 2001).
4.1.3

Flytting, bostabilitet og betydning
av virkemidlene
Både inn- og utflyttingen til tiltakssonen er, som
nevnt i kapittel 3.2, stor. Spørreundersøkelsene til
Eikeland og Pedersen (1997) viser at de viktigste
begrunnelsene for
a) innflytting er sosiale relasjoner til venner, familie, arbeid og mulighet for friluftsliv,
b) utflytting er familieforhold og arbeid, og

4.1.4

Profilering av tiltakssonen
som attraktivt bosted
Begrunnelser for flytting er ofte sammensatte og
må sees i et livsfaseperspektiv (Eikeland og Pedersen 1997, Wiborg og Anvik 20001 og Sørlie 20002).
En persons livsfase kan deles opp i forskjellige
faser med ulike behov og formål. For en ungdom
er det noen hovedspørsmål som må avklares. Hva
skal jeg gjøre her i livet? Hvem skal jeg eventuelt
bo sammen med og hvor skal jeg bo?
I ungdomsfasen, som i dag strekker seg fram til
slutten av 20-årene, er det utdanning, opplæring og
sosiale forhold som er viktig. Etter hvert som ungdomsfasen går mot slutten blir spørsmålet om
bosted mer og mer viktig, dersom det ikke allerede
er avklart.
For å ta videregående utdanning i tiltakssonen,
må mange flytte ut av hjemkommunen. For å ta
høyere utdanning, velger mange å flytte fra sonen.
Ønsket om utdanning er m.a.o. en årsak til flytting.
Flytteforskning viser at mange unge uten barn
foretrekker å bo og arbeide i en stor by, men når de
får barn ser de større fordeler med å være bosatt i
mer landlige omgivelser (Wiborg og Anvik 2000 og
Sørlie 2000). Høy utdanning har ikke noen entydig
virkning på bostedspreferanser. Studier viser at
1

2

Wiborg, A. og Anvik, C. H. (2000) Klassiske analyser – Betingelser og barrierer for bosetting i distriktene. NIBR-notat
2000: 120.
Sørlie, K. (2000) Klassiske analyser – Flytting og utdanning
belyst i et livsløps- og kohortperspektiv. NIBR-notat 2000:
121.
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den regionen en har fått et langvarig forhold til
gjennom oppvekst, utdanning og familietilknytning betyr mye for bostedspreferansene (Wiborg
og Anvik 2000).
Steder som aktivt profilerer seg som attraktive
bo- og arbeidssteder kan tiltrekke seg både nye
innflyttere og tilbakeflyttere (Aure 20003, Karlsen
m.fl. 20024). Steder med gode oppvekstvilkår for
barn og unge og gode kultur- og fritidstilbud for
både barn og voksne, brukes gjerne som begrunnelse for bosetting på stedet.
Flyttestatistikken viser at det er senterkommunene og Indre Finnmark som fremstår som mest
attraktive å bosette seg i. Senterkommunene har
attraktive jobber både innen offentlig og privat sektor, har et større og mer variert arbeidsmarked og
gode fritids- og kulturtilbud. Gjennom oppbyggingen av samiske institusjoner har arbeidsmarkedet
i Indre Finnmark blitt attraktivt for høyt utdannede
som også behersker samisk språk. Indre Finnmark har i tillegg en kulturell dimensjon som har
betydning. Å bo og arbeide i et samisk samfunn og
la barna vokse opp i et samisk miljø er faktorer som
har betydning for bofasthet for personer med
samisk bakgrunn.
Virkemidlene i tiltakssonen er viktige betingelser, men de er ikke tilstrekkelige for å sikre tilflytting og økt bofasthet. Om folk velger å leve i regionen eller flytte til eller fra regionen er også avhengig av hvorvidt en kjenner seg igjen i, og kan
identifisere seg med, det bildet som tegnes av regionen. Møreforsking (2002) viser at både bedrifter
og lokalsamfunn i regionen preges av optimisme,
trivsel og livskvalitet. Mange av de signalene som
sendes ut om tiltakssonen fokuserer på problemene i sonen. Et slik bilde oppleves som nedbrytende av mange. Det er av denne grunnen behov
for å tegne et mer nyansert bilde av regionen og
vise til mulighetene som faktisk er i sonen.
Kultur, i vid betydning, kan gjøre steder mer
attraktive som bosted. Dette kan igjen skape
grunnlag for kreative miljøer som er et godt
utgangspunkt for næringsvirksomhet. Det kulturelle mangfoldet i regionen er derfor en ressurs
som kan legge grunnlag både for livskvalitet og
næringsvirksomhet. Mange av kommunene har et
godt kulturtilbud som de kan bygge videre på, jf.
kapittel 3.5. Utfordringen for kommunene i tiltakssonen er å fremstå som attraktive bo- og arbeids3
4

Aure, M (2000) Innovative Traditions. Coping Processes
among Households, Villages and Municipality.
Karlsen, J., Lysgård, H. K, Ryntveit, A. K., Fosse, J.K. og
Langhelle, O: Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment – Utkantsatsingen. FoU-rapport nr: 10/2002. Agderforskning.

steder med gode kultur og fritidstilbud, og å markedsføre disse fordelene.

4.2

Sysselsettingseffekter
av virkemidlene

4.2.1 Virkemidlene har sysselsettingseffekt
Eikeland og Pedersen (1997) har beregnet sysselsettingseffekten av fritaket for arbeidsgiveravgift
til rundt 2 200 arbeidsplasser. I tillegg til den
direkte effekten kommer indirekte effekter av både
de bedriftsrettede og personrettede tiltakene. Indirekte sysselsettingseffekter er et resultat av at noe
av de sparte lønnskostnadene veltes over i økte lønninger, som igjen gir en indirekte sysselsettingseffekt gjennom økt konsum (konsummultiplikatoren). De indirekte sysselsettingseffektene av alle
tiltakene er beregnet av Eikeland og Pedersen
(1997) til 1 400 arbeidsplasser. Effekten av alle virkemidlene i tiltakssonen blir ut fra dette rundt
3 800 arbeidsplasser, eller om lag 10 prosent av
total sysselsettingen i sonen i 2001.
Evalueringen viser at de personrettede virkemidlene har en forholdsmessig større effekt enn
fritaket for arbeidsgiveravgift for tjenesteytende
næringer, mens det var motsatt for fiskeindustrien
og bygg og anlegg. I evalueringsrapporten ble fritak for arbeidsgiveravgift, lettelser i personbeskatningen og ordningen med nedskrivning av studielån særlig vurdert å ha en positiv virkning på den
regionale utviklingen i Nord-Troms og Finnmark.
Fritak fra arbeidsgiveravgift ble vurdert som det
mest treffsikre virkemidlet i forhold til målet om å
øke sysselsettingen i regionen samlet sett. Nedskriving av studielån ble vurdert som et effektivt tiltak, men også som et tiltak som har en høy kostnad
per arbeidsplass. Tiltaket har stor betydning for
rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft, spesielt
til offentlig sektor. De påpeker videre at:
– Ikke alle tiltakene er like effektive. Fritaket for
el-avgift og fritaket for investeringsavgift for
bygg- og anleggsinvesteringer gir liten sysselsettingseffekt.
– Lettelsen i personbeskatning gir betydelig sysselsettingseffekt, men dette er det dyreste tiltaket og disse arbeidsplassene blir svært dyre.
Dette tiltaket har primært bosetting som mål,
og bør derfor ikke vurderes ut fra sysselsettingseffekten isolert.
– Avgiftslettelsene gir stor uttelling i kommunesektoren. Sysselsettingseffekten i kommunal
sektor utgjør 29 prosent av den samlede sysselsettingseffekten (Eikeland og Pedersen 1997).

34

St.meld. nr. 8

2003– 2004

Rikt mangfold i nord. Om tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

4.2.2 Næringslivet har liten vekstkraft
Evalueringen til Eikeland og Pedersen (1997) gjelder den første delen av 1990-tallet med vekst i sysselsettingen. Dette var en periode med lavkonjunktur og stor arbeidsledighet i tiltakssonen.
I høykonjunkturperioden fra andre halvdel av
1995 økte utflyttingen fra sonen og sysselsettingsgevinsten fra første halvdel av 1990-tallet ble borte.
Utviklingen i sysselsetting i perioden 1990 til 2001
viser at tiltakssonen har hatt en tilbakegang i privat
sektor, jf. kapittel 3.3.1.
Rasjonaliserings- og struktureffektene er sterkere enn nyskapings- og nyetableringseffektene i
privat sektor, på tross av de sterke virkemidlene
som brukes i tiltakssonen. Den negative utviklingen
i antall arbeidsplasser i privat sektor viser at konkurransekraften til næringslivet i regionen er svakere enn konkurransekraften til næringslivet i
resten av Norge. Arbeidsmarkedet har ikke maktet
å kompensere for problemer i fiskeindustrien eller
omstillingen innenfor statlig sektor med nye arbeidsplasser. Mangel på mangfold i arbeidsplasser og
næringslivets omstillingsevne er viktige kilder til
strukturproblemene i tiltakssonen. En høyere
arbeidsledighet i denne regionen på begynnelsen
av 1990-tallet har bidratt til å utløse flyttepotensialet fra tiltakssonen til arbeidsmarkedet i sentrale
deler av landet i forbindelse med høykonjunkturen
på 1990-tallet. Potensialet for flytting ble bygget
opp under lavkonjunkturen fra slutten av 1980-tallet bl.a. av ungdomskullene som ikke fikk etablert
seg på arbeidsmarkedet. Det skarpe konjunkturomslaget som kom på 1990-tallet gjorde utflyttingen ekstra kraftig. Den økte utflyttingen bidro til
å redusere arbeidsledigheten. Etter at flyttepotensialet ble tatt ut, har flyttebevegelsene blitt dempet
igjen, men fortsatt er flyttebalansen (nettoflyttingen) negativ for tiltakssonen.
Fra midten av 1990-tallet har bofastheten for de
med høy utdanning blitt svekket uavhengig av tidligere tilknytning til sonen. Det tyder på at årsaken
til flytting for flere av disse er mangel på relevante og
attraktive arbeidsplasser i sonen. For de som har
vært en periode i arbeidslivet og ønsker seg nye
utfordringer innebærer det ikke bare et skifte av
arbeidssted, men også bosted pga. mangel på
attraktive arbeidsplasser. I regioner i andre deler
av landet med større og mer differensiert arbeidsmarked vil ikke skifte av arbeid merkes på flyttestatistikken, som i tiltakssonen, men på arbeidsreisestatistikken.
Mange av arbeidssøkerne til Snøhvitprosjektet
med tilknytning til Finnmark fra før har opplyst at
de ønsker å flytte tilbake når det er mulighet for å

få en relevant jobb der (Møreforsking 2002). Dette
eksemplet viser at det er et urealisert potensial for
tilbakeflytting, og at lite mangfold av arbeidsplasser
er en viktig årsak til det. Uten de kraftige generelle
virkemidlene i tiltakssonen ville sannsynligvis
reduksjonen i antallet arbeidsplasser vært enda
større.

4.2.3

Næringslivet utenfor tiltakssonen
har liten kjennskap til virkemidlene
For at virkemidlene skal ha en effekt på bosetting
og sysselsetting er det en forutsetning at aktuelle
aktører kjenner til virkemidlene. Det er først da de
kan inngå som en del av grunnlaget for en beslutning om flytting og etablering.
En undersøkelse av Møreforsking (2002) om
kunnskapen om virkemidlene i tiltakssonen hos
bedrifter som hadde fått støtte fra SND i hele landet viser at:
– Desto større avstand fra tiltakssonen, jo dårligere kjennskap har bedriftslederne til virkemidlene.
– Av de som hadde kjennskap til ordningene, var
kunnskapen størst om ordningene med null
arbeidsgiveravgift og nedskriving av studielån.
Kommunal- og regionaldepartementet gjennomførte en informasjonskampanje om tiltakene i
sonen i 1994. Finnmark fylkeskommune gjennomførte også en annonsekampanje om tiltakssonen
vinteren 2003.

4.2.4

Mulige årsaker til liten vekstkraft
i det private næringslivet
Nyetableringsraten av foretak er høy i Finnmark
sammenlignet med andre fylker. Interessen og viljen til å satse er m.a.o. stor. Tiltakssonen er preget
av mange små bedrifter med svak lønnsomhet og
liten vekstkraft. Årsaker til liten vekstkraft kan
søkes både i enkeltbedrifter, på bransjenivå, på
regionalt nivå eller i endring i rammebetingelser
for næringsutvikling. Erfaring viser at næringsutvikling skjer i et samspill mellom regionale, nasjonale og internasjonale prosesser, og påvirkes både
av økonomiske og ikke-økonomiske prosesser
(kultur, sosiale og institusjonelle forhold).
En mulig årsak til liten vekst kan være at
mange bedrifter ikke har vekst som målsetting,
men vedlikehold av bedriften. Hovedmålsettingen
med etableringen av bedriften er å sysselsette seg
selv og eventuelt familiemedlemmer for å kunne
bo i regionen. Denne typen bedrifter kalles for husholdsaktører.
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Mange aktører i tiltakssonen ønsker vekst og å
utvikle bedriftene videre, men har problemer med
å få det til. De kan mangle nødvendig formell eller
erfaringsbasert kompetanse til å realisere dette,
eller de har ikke godt nok nettverk og ressurser til
å skaffe bedriften den type kompetanse bedriften
mangler for å utvikle seg videre.
Tilgangen på rike naturressurser trekkes ofte
fram som et fortrinn for Nord-Troms og Finnmark.
Sammenhengen mellom rike naturressurser og
økonomisk vekst kan imidlertid også være negativ.
Regioner med naturressursbaserte økonomier
antas å ha redusert potensial for vekst, og fortsatt
vekst må komme fra andre kilder enn naturressursene. Rydningen (2003)5 hevder at slik har det vært
i Nord-Norge siden 1950-tallet. Nord-Norge har
hatt en sterk velstandsvekst, samtidig som for
eksempel eksportverdien av fiskefangstene har vært
relativt konstante i faste priser og sysselsettingen i
fiskerinæringen har sunket kraftig.
Flere samfunnsforskere hevder at det i løpet av
1980-tallet skjedde et kvalitativt skifte fra industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet. Kunnskapssamfunnet er kjennetegnet ved en helt annen bruk
av kunnskap og læring i nyskapings/innovasjonsprosessen enn tidligere. Endringstakten er langt
raskere i dag enn for 10–15 år siden. De bedriftene
som ikke klarer å utvikle og ta i bruk innovasjoner,
eller å omstille seg raskt nok i forhold til markedsmessige eller teknologiske endringer, risikerer å
tape markedsandeler eller i verste fall å gå konkurs. Det som tidligere var viktige forutsetninger
for utvikling er ikke lenger tilstrekkelige forutsetninger for å få til vekst i næringslivet.
Nyskapingsevnen er det sentrale for å få til økonomisk vekst i høykostland som Norge. Det høye
lønnsnivået gjør at næringslivet ikke kan konkurrere på pris, men må konkurrere gjennom nyskaping og kvalitet. I kunnskapssamfunnet er lokalisering i de store urbane befolkningskonsentrasjonene et konkurransefortrinn. Selv om moderne
informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir
muligheter for desentraliserte innovasjonsprosesser, har innovative næringsmiljøer en tendens til å
«klynge» seg sammen. I klynger finner bedriftene
konkurrenter som de kan studere og følge med på
nært hold, de finner leverandører som de kan samarbeide med og de finner kunder og en rekke
andre aktører som kan gi impulser til utvikling av
nye produkter.
Perifer beliggenhet, bosettingsmønsteret og
lange avstander til samarbeidspartnere og marke5

Rydningen, A. (2003) Naturressurser og økonomisk vekst i
en periferiregion. SF 3/2003, Norut.

det gjør at det er vanskelig å oppfylle kravet om kritisk masse og tilgang til komplementær kunnskap
i tiltakssonen. Det er ingen større næringsklynger
i tiltakssonen, selv om Båtsfjordmiljøet kan ses på
som en liten klynge. De krevende kundene som er
viktige for utvikling av innovasjoner finnes i hovedsak på markeder som er langt unna. Utdanningsnivået i befolkningen har økt, men denne kompetansen er i stor grad rettet inn mot å dekke offentlig
sektors behov for kunnskap og å tilby offentlige tjenester til befolkningen. Andelen av befolkningen
med teknologisk og naturvitenskapelig kompetanse er liten, og det er ikke noe leverandørmiljø av
betydning i regionen som kan stimulere til nyskaping.
Dette gjør at nyskapings- og omstillingsprosessene i regionen ikke er raske og sterke nok sett i
forhold til rasjonaliserings- og strukturendringsprosessene i privat sektor.
De ressursbaserte næringene er basis i tiltakssonen. Verdiskapingen er imidlertid avhengig av verdien på produktet i siste ledd. Dette betyr at jo mer
en vare foredles gjennom verdikjeden, desto større
verdiskaping totalt i verdikjeden. Utfordringen for
næringslivet i tiltakssonen er å ha produkter som
genererer tilstrekkelig betalingsvilje til å utvikle så
stor lønnsomhet at det er mulig å utvikle stadig nye
produkter og markeder. Nærheten til råvaren er et
konkurransefortinn som må benyttes systematisk. I
stor grad kan dette bare skje gjennom god markedsorientering, økt lokal foredling og gode logistikksystemer for effektiv transport og distribusjon av produkter til betalingsvillige deler av markedet.

4.3

Utfordringer for delområdene
i tiltakssonen

I forhold til problemet med mangel på vekstkraft i
privat næringsliv, vil de mest treffsikre virkemidlene først og fremst være innrettet mot å legge forholdene til rette for næringer hvor regionen har
komparative fortrinn (Møreforsking 2002). Tiltakssonen synes å ha fordeler bl.a. innenfor fiskeri- og
havbruksnæringen, reindrift, energi og reiseliv.
Det er også muligheter for å koble kompetansen i
de ressursbaserte næringene sammen med formell kompetanse for å utvikle nye produkter. Regionen har store områder som kan brukes til utprøving av nye arter innen havbruk og til uttesting av
alternative energiformer som vind- og bølgekraft.
Den kommende olje- og gassvirksomheten på
norsk og russisk side innebærer store muligheter
for næringsutvikling. Regionen har også gode forutsetninger for utvikling av turisme.
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4.3.1 Senterkommunene
Det er store forskjeller mellom senterkommunene
i regionen. Alta fremstår som et dynamisk vekstsenter med et variert næringsliv og forsknings- og
utviklingsmiljøer. Hammerfest har hatt en negativ
utvikling særlig på grunn av reduksjonen i sysselsettingen i fiskeindustrien, men fremstår nå som et
senter med gode muligheter for vekst i forbindelse
med Snøhvitutbyggingen. Det er også investert i
en ny og moderne fiskeindustribedrift. Hammerfest har også gode muligheter innenfor utnyttelse
av alternativ energi og reiseliv.
Sør-Varanger har vært igjennom store omstillinger etter nedleggelsen av AS Syd-Varanger.
Posisjonen som grensested mot Russland har de
siste årene bidratt til en positiv utvikling i kommunen gjennom utvikling av Kirkenes som transportknutepunkt og som handelssenter i forhold til
Nordvest-Russland. Vadsø har hatt befolkningsvekst de siste 10-årene, men har samtidig hatt tilbakegang i privat sysselsetting.
Utfordringen er å utvikle det private næringslivet i senterkommunene og få fram vekstkraftige
aktører. En annen utfordring er å stimulere til samspill mellom utviklingen i senterkommunene og de
andre kommunene i Finnmark, og med landsdelsenteret Tromsø.
4.3.2 Indre Finnmark
Indre Finnmark omfatter fem av de seks samiske
kommunene i tiltakssonen. Det er flere trekk som
skiller dette området fra resten av tiltakssonen:
– Kjerneområde for den samiske befolkningen i
Norge.
– Stabil befolkningsutvikling sammenlignet med
de andre områdene i tiltakssonen.
– Stor forskjell i utdanningsnivå mellom menn og
kvinner.
– Høy andel statlig sysselsatte.
– Liten andel industrisysselsatte.
– Mange husholdsbedrifter.
– Få vekstorienterte bedrifter.
Økningen av offentlige arbeidsplasser er et resultat
av bl.a. oppbygging av samiske institusjoner som
Sametinget, NRK-Sameradio og Samisk Høgskole/Sami Allaskuvla. I perioden 1993 til 2000 ble
det gjennomført et omstillingsprogram for Indre
Finnmark. Et resultat av dette programmet er
reduksjon av sysselsatte innenfor reindriften jf.
boks 3.4 på s. 26 foran. I løpet av 1990-tallet har
antallet sysselsatte innenfor de «nye» næringene
forretningsmessig tjenesteyting og privat tjeneste-

yting økt. Dette er sannsynligvis et resultat av
etterspørsel etter denne typen tjenester fra de
samiske institusjonene og omstillingsprogrammet
for Indre Finnmark. I samiske områder finnes det
mange husholdsaktører.6 Dette kan forklare en del
av årsaken til liten vekst i privat sektor i regionen.
I forhold til SSB sin levekårsstatistikk kommer
Indre Finnmark noe dårligere ut enn tiltakssonen
samlet. En del av disse problemene er knyttet til
arbeidsmarkedet og omstillingen innenfor reindriften. På bakgrunn av de kulturelle forutsetningene i
Indre Finnmark står husholdsøkonomien fortsatt
sterkt. Selvsysselsetting og innslag av naturaløkonomi spiller også en vesentlig rolle. På denne bakgrunnen er det et spørsmål om hvor godt levekårsindikatorer knyttet til økonomiske forhold som
sysselsetting, dekker de kulturelle aspektene ved
samiske samfunn.
Utfordringer for regionen er knyttet til økt verdiskaping og utvikling av det private næringslivet.

4.3.3

Kyst og fjordområdene i Finnmark
og NordTroms
Flere kystkommuner i Finnmark og fjordkommunene i Nord-Troms har hatt en negativ befolkningsutvikling med utflytting av ungdom i lang tid. Selv
uten flytting vil folketallet i mange av disse samfunnene bli redusert. En region preget av lang tids
utflytting vil merke negative effekter på sysselsetting gjennom redusert etterspørsel etter varer og
tjenester. Det påfølgende reduserte tilbudet av
varer og tjenester, samt redusert etterspørsel etter
arbeidskraft, kan forsterke utflyttingsprosessen
ytterligere. Ved en fortsatt og vedvarende netto
utflytting kan folketallet i flere av de små kommunene nå et kritisk nivå for hva som er mulig å opprettholde av både private og offentlige tjenester
(Møreforsking 2002). Utviklingsstrategier i disse
samfunnene bør ta hensyn til at folketallet fortsatt
kan gå ned.
Fellestrekket for kyst- og fjordområdene er
avhengigheten av aktiviteten i fiskerinæringen og
offentlig sektor. Omstillingsprosessene i fiskerinæringen har medført færre sysselsatte i denne
næringen. Utviklingen i fiskerinæringen er et
eksempel på globale prosesser som har regionale
konsekvenser i Kyst-Finnmark. Globaliseringen i
fiskerinæringen har endret forutsetningene kraftig
for fiskeindustrien, ikke bare i Finnmark, men
langs hele kysten, jf. kapittel 3.3.3. Fiskeindustrien
har forsøkt å tilpasse seg globaliseringen ved å
6

Jf. St.meld. nr. 33 (2001–2002) Tilleggsmelding til St.meld.
nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken.
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investere bl.a. i nye filetmaskiner, men dette har i
liten grad bedret situasjonen. Fiskeindustrien og
fiskerisamfunnene står derfor overfor utfordringer
som krever nye løsninger. Den tradisjonelle tilpasningen med å satse på volumorientert produksjon
er ikke lenger mulig. Dersom fiskeindustrien ikke
klarer å omstille seg og utnytte sitt fortrinn med
nærhet til fiskeressursene, kan antallet fiskebedrifter og industrisysselsettingen bli ytterligere redusert.
Omstillingsprosessene i fiskerinæringen har
ikke ført til utvikling av ny næringsvirksomhet.
Kommunal sektor har dermed relativt sett blitt viktigere i kystkommunene. Det finnes imidlertid
flere kystkommuner med et vekstkraftig næringsliv:
– Båtsfjord har et unikt fiskeindustrimiljø i norsk
sammenheng. Samarbeidet som Båtsfjordmiljøet har hatt med Universitetet i Tromsø viser
at små fiskerisamfunn kan kople seg til FoUmiljøer for å øke egen kompetanse og konkurransekraft.
– Nordkapp er både en aktiv fiskerikommune og
en viktig reiselivskommune.
– Skjervøy er et viktig maritimt senter i NordTroms, og er sammen med Storslett i Nordreisa regionsenter i Nord-Troms.
– Loppa har hatt en positiv utvikling innenfor fiskeoppdrett på tross av store utfordringer med
spredt bosetting, flere veiløse bygder og tilbakegang i fiskerinæringen.
– Karlsøy er nabokommunen til Tromsø og har
fordel av å være innenfor dagpendlingsomlandet til Tromsø.
Nord-Troms Kraftlag og Troms fylkeskommune
har tatt initiativ til utbygging av bredbånd i NordTroms. Det gir muligheter for utvikling av kompetansebaserte arbeidsplasser og kompetanseutvikling i samarbeid med de videregående skolene i
Nord-Troms og med universitetet i Tromsø.
Utfordringer. Økt internasjonal konkurranse
bidrar til en stadig vanskeligere konkurransesituasjon for frossenfiskindustrien. De nye løsningene
ligger i ny teknologi og kompetanse som kan
utnytte nærheten til råstoffet i større grad som konkurransekraft, jf. boks 4.1. Utfordringen for fiskerinæringen er å klare å utnytte mulighetene innen
havbruk, ferskfisk og bioteknologi og utvikle en
logistikk som tar hensyn til markedets behov.
Kommunene har ansvar for arealplanlegging, og
det er viktig å lage kystsoneplaner som avklarer
den framtidige bruken av sjøarealene.
Områder med ensidig næringsstruktur må utvikle nisjeprodukter og nye næringer slik at ensidig-

heten kan bli redusert. En mulighet som bør utnyttes i kystkommunene er å få turistene til å bli lengre tid i regionen ved å tilby dem opplevelser.
Sjøfiske for turistene er en mulighet. Det er også et
potensial for å utnytte tradisjonelle og nye matretter basert på regionens råvarer og produkter.

Boks 4.1 Veivalg for fiskerinæringen
SND peker på at innen tradisjonelt fiskeri kan
vi ikke forvente volumvekst. Næringen står av
denne grunn overfor tre veivalg:
1. Vi kan velge å se bort fra alle varsellamper
som gir signal om betydelig ubalanse mellom kostnader og inntekter i sektoren. Det
mest sannsynlige utfallet er et betydelig
bortfall av virksomheter med de konsekvenser dette vil ha i lokalmiljø og regioner.
2. Vi kan velge å fortsette å være ledende på
salg av råvarer og samtidig ta konsekvensene av konkurransen ved en klar satsing
på fortsatt rasjonalisering av alle ledd i
næringen. Gjennom rasjonaliseringer vil vi
kunne fortsette å være en ledende leverandør av råvarer. Den sysselsettingsmessige
effekten vil over tid bli den samme som er
beskrevet foran. Dette veivalget vil gradvis
redusere sektorens betydning som bosettingsfaktor på store deler av kysten.
3. Vi kan ha som mål at vi vil bli en ledende
leverandør av høyt betalte råvarer og ferdigvarer og gjennom dette øke verdiskapingen i sektoren. De sysselsettingsmessige konsekvensene blir mindre dramatiske enn for de andre valgene. Dette vil
imidlertid kreve arbeidskraft med høyere
kompetanse og dermed mer mobil i forhold til oppgaver og utfordringer. Bosettingsmessig vil en på kort sikt ikke få
vesentlige endringer. På sikt må en forvente at bedrifter som konkurrerer om
høyt kvalifisert arbeidskraft vil lokalisere
seg mot de områdene hvor slik arbeidskraft er. Dette vil over tid bety en sentralisering av industri basert på en høyere grad
av kompetanse. I denne forbindelse kan
utvikling av spesielle kompetansetilbud og
systematisk satsing på samarbeid innen
næringsmiljø, mellom næringer og andre
aktører bli viktige faktorer som kan bidra
til mindre sentralisering.
Kilde: SND 2002: Strategi for økt lønnsomhet og verdiskaping i marin sektor.
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5 Mål og strategier for innsatsen i tiltakssonen
5.1

Mål for innsatsen

Regjeringen har som mål at tiltakssonen skal være
en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i.
Finnmark og Nord-Troms er et område med
store ressurser og mange muligheter for både personer og næringsliv. Samtidig er det store utfordringer i tiltakssonen knyttet til befolknings- og
næringsutviklingen. Dagens situasjon har flere fellestrekk med situasjonen ved opprettelsen av de
spesielle tiltakene i tiltakssonen i 1990, som stigende arbeidsledighet, fiskerinæring med problemer og nedgang i folketallet. Årsakene til problemene, for eksempel i deler av fiskerinæringen, er
imidlertid annerledes nå enn tidligere på grunn av
endrede konkurranseforhold, jf. kapittel 3.3.3.
Samtidig har nye utviklingsmuligheter åpnet seg,
som den positive utviklingen i Russland, utbyggingen av Snøhvit og veksten i havbruksnæringen.
Regjeringen mener utfordringene er store i tiltakssonen også framover og vil derfor fortsette å
bidra med en ekstraordinær innsats i tiltakssonen,
i tillegg til ordinære distriktspolitiske virkemidler
og annen innsats på ulike politikkområder. Målet
med den samlede innsatsen er å stimulere fram
positive og å motvirke negative utviklingstrekk i
nærings- og arbeidslivet.

5.2

Utfordringer og strategier

Et sentralt bakteppe for etableringen av tiltakssonen i 1990 var nedgang i folketall. Som vist i kapittel 3 har befolkningsutviklingen gått i bølger på 90tallet. Utviklingen peker i retning av at deler av tiltakssonen kommer til å få befolkningsnedgang i
årene framover, særlig på kysten av Finnmark.
Årsaken til befolkningsnedgangen er samspill
mellom demografiske, teknologiske og økonomiske
utviklingstrekk. Disse utviklingstrekkene gjelder
imidlertid ikke bare for tiltakssonen. Mange deler
av landet med avstand til større sentra opplever
befolkningsnedgang. Både i Norge og store deler
av Europa har fødselsoverskuddet blitt sterkt redusert de siste tiårene, og stadig flere vokser opp i
sentrale strøk. Det gjør at selv med svært lav flyt-

Boks 5.1 Mål og hovedlinjer i regional
og distriktspolitikken
Regjeringen vil legge til rette for at den
enkelte har reell frihet til å bosette seg der
hun eller han ønsker. Vi har imidlertid ingen
mulighet til å stoppe enhver sentralisering.
Den er konsekvensen av strukturendringer
som finner sted i næringslivet og av endrede
bostedspreferanser blant folk flest. For regjeringen er det likevel et mål å demme opp for
en utvikling der Osloregionen fortsetter å
vokse på bekostning av resten av landet. Vi vil
derfor bidra til å videreutvikle vekstkraftige
regioner i alle deler av landet og bevare
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, slik at
vi fortsatt er i stand til å ta ut det verdiskapingspotensialet som finnes. Vårt bosettingsmål for de neste tjue årene er en mer
balansert utvikling der alle landsdeler har
befolkningsvekst.
Regjeringen vil arbeide etter følgende
hovedlinjer i regional- og distriktspolitikken:
– Sikre grunnlaget for gode levekår i alle
deler av landet.
– Etablere rammebetingelser som er så
gode at bedrifter, kapital og arbeidskraft
blir i Norge, og vi framstår som attraktive
for utenlandske investeringer.
– Prioritere virkemidler som kan bidra til å
styrke vår evne til innovasjon og nyetablering i alle deler av landet.
– Satse sterkere på regioner og sentra som
har vekstpotensial, og styrke vekstkraften
der den allerede finnes.
Kilde: Redegjørelse fra Kommunal- og regionalministeren
for Stortinget 30. april 2002.

ting, vil mange områder oppleve nedgang i folketall. Regjeringen mener derfor at dette er en utvikling vi må forholde oss til. Det spesielle med tiltakssonen er at den utgjør en stor del av landet
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samtidig som den har et lavt befolkningsgrunnlag
og et særlig sårbart bosettingsmønster. Regjeringen mener derfor det er behov for å fortsette med
en spesiell innsats i regionen.
I forbindelse med etableringen av tiltakssonen
i 1990 ble det pekt på følgende hovedutfordringer i
området: Å utnytte fortrinnene med naturressursene, rekruttere personer med kompetanse til regionen og utvikle næringslivet.1 De samme utfordringene er i stor grad aktuelle også i dag, særlig
når det gjelder utvikling i næringslivet.

5.2.1

Bidra til å øke vekstkraften
og verdiskapingen i det private
næringslivet ved gode
rammebetingelser
Den store utfordringen i tiltakssonen er etter regjeringens mening å utvikle vekstkraften i næringslivet. Teknologiutviklingen og økt konkurranse har
ført til at de ressursbaserte næringene har vært
gjennom en kraftig rasjonaliseringsprosess med
færre aktører og sysselsatte som resultat de siste
10–15 årene. Samtidig har kvalifikasjonskravene til
den gjenværende arbeidsstokken økt. Dette er en
utvikling som vi må regne med vil fortsette.
Det nye «kunnskapsintensive» næringslivet er
underrepresentert i sonen i forhold til landsgjennomsnittet. I stor grad har disse næringene vokst
fram i storbyene i Norge og da spesielt i Oslo. Tiltakssonens fortrinn er nærhet til og utnyttelse av
naturressursene samt mulighetene som følger av
utviklingen i Russland. Økt verdiskaping i ressursbaserte næringer som fiskeri og oppdrett, reiseliv,
energiutvinning, landbruk og reindrift, samt samhandel med Nordvest-Russland, vil gi grunnlag for
styrket utvikling både i mindre kommuner og i senterkommunene.
Snøhvitutbyggingen i Hammerfest viser at det
er mulig å skape positiv interesse for næringsutvikling, bl.a. innenfor bedrifter med tilknytning til energisektoren og petroleumsindustrien. Utviklingen i
Båtsfjord viser at det er mulig å utvikle et vekstkraftig næringsliv med basis i fiskeriressursene
også i mindre kommuner, gjennom samarbeid
lokalt og med miljøer utenfor regionen. Utviklingen i forholdet til Nordvest-Russland har skapt
optimisme og aktivitet i Kirkenes.
Den tradisjonelle måten å utnytte naturressursene på gir små utviklingsmuligheter i en global
økonomi der kunnskap er den viktigste innsatsfaktoren og der læring er den viktigste endringsfakto1

Jf. St.meld. nr. 32 (1989–90) Framtid i Nord – Levekår og
framtidsutsikter i Nord-Troms og Finnmark.

ren. Selv om hovedmarkedene er langt borte, er
det grunnlag for økt verdiskaping gjennom sterkere oppmerksomhet om markedsleddet, logistikk
og satsing på teknologiutvikling som er tilpasset
det norske kostnadsnivået.
Det er i første rekke næringslivet som må ta
disse utfordringene. Regjeringen legger imidlertid
til grunn at det offentlige bør legge til rette for
utviklingen med ekstra innsats i områder der rammene for næringsutvikling er svakere enn i landet
for øvrig, som tiltakssonen. Regjeringen vil derfor
fortsette å utvikle gode rammebetingelser for
næringslivet i tiltakssonen også i tiden framover,
både gjennom skatte- og avgiftspolitikken og sektorpolitikken, slik at grunnlaget for økt vekstkraft
er til stede.

5.2.2

God utnytting av selektive tiltak
til kompetanseutvikling og nyskaping
Utfordringene for næringsutvikling og regional
utvikling i Finnmark og Nord-Troms er på flere
måter annerledes enn i andre deler av landet. I
redegjørelsen for Stortinget våren 2002 markerte
kommunal- og regionalministeren målet om å utvikle
vekstkraftige regioner. Hun understreket også
behovet for å stimulere til næringsrettet FoU og
nyskaping. Disse strategiene må tilpasses de spesielle forutsetningene i tiltakssonen, samtidig som
det utvikles alternative strategier.
Bosettingsmønsteret i tiltakssonen gjør det for
eksempel lite realistisk å utvikle vekstkraftige regioner med store omland og varierte arbeidsmarkeder. I Alta er det et levende miljø for høyere utdanning og forskning og i Kautokeino et samisk akademisk miljø, men den geografiske avstanden til
andre miljø er stor. Da vil videreutvikling av samarbeid og nettverk være en sentral alternativ strategi,
både for næringslivet og det offentlige. Kontakt og
samarbeid med andre aktører i og utenfor regionen vil være svært viktige faktorer for muligheter
for utvikling, både når det gjelder markeder, utnyttelse av teknologi og kompetanse, og ikke minst
for å avdekke utviklingsbehov og muligheter.
Regjeringen legger stor vekt på at vekstkraften
i større sentra og miljø i Finnmark og Nord-Troms
blir utnyttet og underbygd. Samtidig er det viktig å
bidra til utvikling og nyskaping også på mindre steder i små, spesialiserte næringsmiljø og vekstkraftige bedrifter.
Fylkeskommunene har gjennom ansvarsreformen fått delegert relativt store midler til regional
utvikling og nyskaping og omstilling i nærings- og
arbeidslivet. Det regionale partnerskapet som
ledes av fylkeskommunen, har en viktig rolle i å
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utvikle en felles forståelse av utfordringene
næringslivet står overfor, og konkretisere, prioritere og målrette innsatsen i forhold til de spesielle
utfordringene i tiltakssonen. Det gjelder både i
næringslivet og i arbeidsmarkedet på kort og lang
sikt. Næringslivets deltakelse i partnerskapet er en
viktig forutsetning for å nå målene om økt vekstkraft og verdiskaping. På grunnlag av forslag fra
partnerskapet og mål og strategier i fylkesplanen
har fylkeskommunen ansvar for å prioritere virkemiddelbruken.
I tillegg til å utnytte kompetansen i regionale og
lokale miljø, er det også viktig å utnytte kunnskap
og kompetanse som er utviklet hos nasjonale virkemiddelaktører som Norges Forskningsråd, Selskapet for industrivekst (SIVA) og Statens nærings- og
distriktsutviklingsfond (SND). Regjeringen mener
at den nye organiseringen av virkemiddelapparatet
nasjonalt og regionalt bør legge godt til rette for
dette, ved at flere virkemidler ses i sammenheng.

5.2.3

Legge til rette for gode oppvekstvilkår,
levekår og tjenestetilbud
Fortrinnene ved å bo i sonen er korte avstander
mellom bosted og jobb, og gode oppvekstvilkår for
barn og ungdom når det gjelder barnehage, skole
og kultur- og fritidstilbud. Ved å bo, arbeide og
drive næringsvirksomhet i tiltakssonen, kan
enkeltindividet realisere verdier knyttet til karrierer og livsstil i små samfunn med gode bokvaliteter
og nærhet til naturen. Regjeringen vil også peke på
at Finnmark har god dekning av kommunale tjenester og er relativt godt dekket når det gjelder
kvalifisert personell i tunge sektorer som helse og
skole.
Regjeringen ser på den høyere andelen
arbeidsledige i forhold til resten av landet som en
av hovedutfordringene i tiltakssonen. Det kan
være kilde til levekårsproblemer og lave inntekter
i sonen. Dette gjelder særlig i Kyst-Finnmark og i
indre deler av sonen. Økt vekstkraft, aktivitet og
sysselsetting i privat sektor er derfor helt sentralt
for å møte også levekårsutfordringene.
Regjeringen legger vekt på å sikre grunnlaget
for gode tjenestetilbud og levekår i tiltakssonen.
Kommunene har hovedoppgaven i å etablere et
godt tjenestetilbud til befolkningen. Regjeringen
legger stor vekt på at kommunene samarbeider om
å videreutvikle tjenestetilbudet for å sikre god ressursutnyttelse og rekruttering av kompetent personale, gjerne over landegrensene der det ligger til
rette for det. Regjeringen ønsker også å stimulere
til en nasjonal offentlig folkehelsekjede, og vil
støtte opp om regionale partnerskap knyttet til folke-

helsearbeidet.2 Det kan gjelde stimuleringsmidler
som motsvarer lokale ressursinnsatser og faglig
støtte og rådgivning fra sentrale fagmiljø.
Kommunalkomiteen ba i Innst. S. nr. 110
(2002–2003) regjeringen om å redegjøre for tiltak
for å styrke levekårssituasjonen i Indre Finnmark i
den varslede gjennomgangen av tiltakssonen.3
Regjeringen vil i den forbindelse vise til Sosialdepartementets arbeid i forhold til samiske kommuner om tjenesteutvikling gjennom prosjektet Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering. Dette
arbeidet er samordnet i forhold til Sosialdepartementets arbeid med oppfølging av NOU 1995:6
Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske
befolkning i Norge.
Regjeringen legger for øvrig stor vekt på at innsats for styrking av næringslivet og dermed
arbeidsmarkedet i tiltakssonen er viktig for å bedre
levekårssituasjonen også i Indre Finnmark. Regjeringen vil understreke betydningen av de store
generelle virkemidlene som gjelder spesielt for tiltakssonen, samt midler til selektive tiltak for regional utvikling og næringsutvikling til fylkene i tiltakssonen og til Indre Finnmark. Regjeringen ser
på dette som viktige bidrag til å bedre også levekårsituasjonen i området.
I arbeidet med regional utvikling i tiltakssonen
er det viktig å ta hensyn til ulike behov hos kvinner
og menn, både i forhold til levekår, trivsel og
næringsutvikling. I denne sammenhengen har
Finnmark fylkeskommune en viktig rolle som et av
to pilotfylker i et nasjonalt prosjekt for å skaffe erfaring med hvordan kjønn- og livsfaseperspektivet
kan integreres i regionalt og lokalt utviklingsarbeid.

5.3 Betydningen av god økonomisk
politikk for utviklingen
i tiltakssonen
Levekår og rammebetingelser for befolkning og
næringslivet i alle deler av landet avhenger av en
rekke faktorer. Regjeringen vil understreke at den
generelle økonomiske politikken er avgjørende for
en positiv utvikling i alle deler av landet. Dette må
ligge til grunn for vurderingen av innsatsen i tiltakssonen.
2
3

St.meld. nr. 16 (2002–2003) Resept for et sunnere Norge.
Komitemerknaden er svar på St.meld. nr. 33 (2001–2002) Tilleggsmelding om samepolitikken. Der het det bl.a.: «Regjeringen ønsker å styrke innsatsen i Indre Finnmark for å
stimulere til økte sysselsettingsmuligheter, bedret næringsgrunnlag, skolefritidstiltak osv. etter behov. Formålet med
tiltakene vil være å legge til rette for bedrede levekår i utsatte
kommuner og utjamning av levekårsforskjeller.»
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Regjeringen legger stor vekt på å føre en økonomisk politikk som bedrer rammebetingelsene
for næringslivet, kommuner og enkeltpersoner i
Norge. Ikke minst for eksportrettet industri og fiskerinæringen er det helt sentralt at konkurransevilkårene i forhold til utlandet er så gode som mulig
når det gjelder lønns- og kostnadsnivå. I statsbudsjettene for 2002 og 2003 har regjeringen redusert
skatter og avgifter med over 19 milliarder kroner.
Den midlertidige dobbeltskatten på utbytte og
avgiften på flyging av passasjerer er fjernet. Alkoholavgiftene, skatt på inntekt og skatt på arbeid for
arbeidstakere over 62 år er redusert. I tillegg er
boligskatten blitt mindre og avskrivingssatsene er
økt. Regjeringen har som mål å redusere skatter og
avgifter ytterligere.
Den generelle økonomiske politikken påvirker
i stor grad rentenivået, som er av stor betydning
både for næringsliv, kommuner og enkeltpersoner
og familier. En politikk for å holde kostnadsveksten nede er dermed en god politikk for konkurranseutsatt næringsliv og befolkningen i alle deler av
landet, også for Finnmark og Nord-Troms. Siden
1996 har veksten i lønnskostnadene i Norge vært
vesentlig høyere enn blant våre handelspartnere.
Norsk økonomi har vært ute av fase med utviklingen hos våre viktigste handelspartnerne, og både
renter og kronekurs har vært høy de siste årene.
Regjeringens stramme økonomiske politikk har
bidratt til en betydelig lavere rente og en svakere
kronekurs.
Kronekursen økte jevnt fra 1999 til et toppnivå
høsten 2001. Etter den tid har kronekursen igjen
svekket seg i forhold til viktige valutaer. Penge- og
finanspolitikken har i 2003, dvs. etter at statsbudsjettet for 2003 var vedtatt, gitt grunnlag for en rentenedgang på fire og en halv prosentpoeng i styringsrenten fra Norges Bank og en reduksjon i kronekursen i forhold til euro og dollar. Resultatet av
dette er det allerede mulig å se for deler av næringslivet, særlig for de med høye gjeldsbyrder.

5.4

Valg mellom generelle
og selektive virkemidler

Regional- og distriktspolitikken omfatter både
generelle og selektive virkemidler. Generelle virkemidler er rettighetsbaserte, mens selektive virkemidler settes inn mot spesielt utvalgte områder
eller tildeles etter søknad. De spesielle virkemidlene i tiltakssonen er alle generelle virkemidler.
Samtidig kanaliseres det også selektive virkemidler til ulike aktører i tiltakssonen, særlig gjennom
fylkeskommunen.

Hensikten med generelle virkemidler i regional- og distriktspolitikken er normalt å vri lokaliserings- eller bosettingsbetingelsene i favør av visse
geografiske områder. På denne måten kan områder som i utgangspunktet er mindre attraktive som
lokaliserings- eller bosettingssted framstå som
mer attraktive. Generelle virkemidler er lette å
administrere og skaper forutsigbare og stabile
rammebetingelser for aktørene. De kan imidlertid
være kostbare i forhold til virkningene siden de tilgodeser alle som tilfredsstiller visse kriterier. For å
oppnå tilsiktet virkning må ordningene dessuten
være kjent blant aktørene både innenfor og utenfor
virkeområdet.
Selektive virkemidler er rimeligere enn generelle siden de normalt målrettes mot kun å utløse
tiltak som ikke ville blitt realisert uten offentlig
medvirkning. De er også fleksible i den forstand at
de kan tilpasses situasjonen lokalt, og de kan justeres i styrke etter konjunktursituasjon og behov. På
den andre siden er selektive virkemidler vanligvis
mer krevende og kostbare å administrere. Selektive virkemidler kan også i seg selv ta bedriftenes
oppmerksomhet, slik at det å oppnå støtte (rent
seeking) blir viktigere enn å utvikle bedriften.

5.5

Hovedlinjer i regjeringens innsats
i tiltakssonen

Finnmark og Nord-Troms står overfor permanente
ulemper knyttet til perifer beliggenhet, lav befolkningskonsentrasjon og små næringsmiljø. Det er
fortsatt behov for ekstraordinær innsats både overfor personer og næringsliv i tiltakssonen. Regjeringens innsats i tiltakssonen vil følge disse hovedlinjene:
– Regjeringen vil videreføre dagens innretning av
innsatsen i tiltakssonen med virkemidler som
er generelle og automatisk virkende. Det gir
forutsigbare og stabile rammevilkår for næringsliv og befolkning, og legger til rette for å
drive lønnsom næringsvirksomhet som grunnlag for sysselsetting og bosetting i regionen.
Justeringer av de enkelte tiltakene vurderes i
forbindelse med de årlige statsbudsjettene.
Den samlede innsatsen bør vurderes på ny
etter en viss tid. Regjeringen vil bistå i å gjøre
virkemidlene kjent utenfor tiltakssonen.
– Regjeringen legger opp til å videreføre fritaket
for arbeidsgiveravgift i tiltakssonen for NordTroms og Finnmark. Dette er en relativ styrking av innsatsen i tiltakssonen sett i forhold til
resten av landet, særlig innenfor arbeidsintensive næringer.
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–

–

Regjeringen vil videreføre innsatsen for personrettede tiltak. Tiltakene skal bl.a. kompensere
for kostnader til personer og familier som følger av lange avstander og hardt klima, og stimulere til rekruttering av personer med kompetanse det er behov for i tiltakssonen. Regjeringen vil vurdere å forbedre dagens ordning
med nedskriving av studielån, for eksempel ved
å øke ettergivelsesbeløpet og inkludere deltidsarbeidende i ordningen.
Regjeringen legger vekt på at de regional- og
distriktspolitiske virkemidlene for regional
utvikling og nyskaping i tiltakssonen benyttes
til å stimulere til nyetablering og kompetanseutvikling i næringslivet bl.a. med basis i naturressursene og nærheten til Nordvest-Russland.
De små miljøene og store avstandene i tiltaks-

–

–

sonen gir store utfordringer i å fremme samarbeid om utvikling og markedsorientering i
næringslivet, gjennom nettverksbygging, oppbygging av logistikk-kunnskap og utnytting av
infrastruktur.
Regjeringen legger vekt på at innsats gjennom
mange statlige politikkområder, som for eksempel fiskeri, havbruk og infrastruktur, bidrar til
en positiv utvikling i tiltakssonen.
Også steder med befolkningsnedgang og
arbeidsledighet skal være trygge og gode samfunn å bo i. Befolkningen skal føle trygghet for
grunnleggende tjenester innen utdanning,
helse, omsorg osv. Regjeringen vil sikre grunnlaget for likeverdige levekår først og fremst
gjennom det kommunale inntektssystemet.
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6 De spesielle virkemidlene i tiltakssonen
Virkemidlene i tiltakssonen er rettet inn mot både
personer og bedrifter. Personrettede tiltak påvirker både flyttebeslutninger og tilgangen på
arbeidskraft, mens bedriftsrettede virkemidler
påvirker tilbudet av arbeidsplasser.
En bedring av lokaliserings- og bosettingsbetingelsene både for personer og bedrifter i forhold
til andre og mer sentrale områder av landet kan
bidra til å beholde menneskelige og økonomiske
ressurser i tiltakssonen, og dermed styrke grunnlaget for positive utviklingstrender i Nord-Troms
og Finnmark. For et område med liten vekst, som
tiltakssonen, er det ikke nødvendigvis slik at problemet enten er mangel på arbeidsplasser eller
mangel på arbeidskraft.
Regjeringen legger opp til fortsatt sterk innsats
av generelle virkemidler i tiltakssonen, gjennom
en blanding av personrettede og næringsrettede
tiltak. Innsatsen utgjør godt over 2 milliarder kroner i 2003 og er en kraftig ekstra stimulans både for
næringslivet og befolkningen i denne delen av landet. Regjeringen vil samtidig understreke at betydningen av den spesielle innsatsen i tiltakssonen er
avhengig av hvordan befolkning, næringsliv og
lokale myndigheter utnytter de gode rammebetingelsene for å fremme utvikling i området. Som en
oppfølging av denne meldingen vil kommunal- og
regionaldepartementet bistå i å gjøre virkemidlene
kjent utenfor tiltakssonen.

6.1

Videreføring av fritak
for arbeidsgiveravgift

Fritaket for arbeidsgiveravgift i tiltakssonen utgjør
en beregnet verdi på omlag 1,5 milliard kroner i
2003 sammenlignet med full avgift. Som pekt på i
kapittel 4, viser evalueringer at virkemidlet har sysselsettingseffekt og bidrar til å beholde arbeidsplasser i sonen. Dette er ikke minst viktig i et
område preget av svak sysselsettingsvekst i privat
sektor. Samtidig har ordningen stor betydning
også for kommunal sektor.
EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har reist krav
om at Norge må endre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fordi den er i strid med retningslinjene for statsstøtte i EU/EØS. På bak-

grunn av dette legger regjeringen opp til å endre
ordningen i store deler av dagens virkeområde fra
og med 2004, men fortsatt beholde nullsats i tiltakssonen.
Fritaket for arbeidsgiveravgift i tiltakssonen er
et av de viktigste virkemidlene for å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Det er rettet
direkte inn mot sysselsetting, og er enkelt og kostnadseffektivt å administrere. Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms ville blitt sterkt rammet av en
høy generell sats. Tiltakssonen er tynt befolket og
næringslivet er spesielt sårbart. Regjeringen har
derfor meddelt ESA at Norge vil videreføre fritaket
for arbeidsgiveravgift i tiltakssonen for å unngå at
næringslivet her blir påført den store belastningen
som en økning av avgiften ville innebære. Regjeringen ser på dette som meget viktig for næringslivet i tiltakssonen, bl.a. på grunn av de store avstandene i tiltakssonen og mellom tiltakssonen og markeder og større sentra, lav befolkningstetthet og
hardt klima. Regjeringen legger også vekt på at tiltakssonen utgjør kjerneområdet for den samiske
befolkningen og ønsket om å legge til rette for et
levedyktig nærings- og arbeidsliv i disse områdene.
For å kunne videreføre ordningen med fritak
for arbeidsgiveravgift i tiltakssonen på tross av
ESAs krav om endringer, har Norge tatt i bruk den
særskilte prosedyren i ODA (Overvåknings- og
domstolsavtalens) artikkel 1 (2) 3. ledd. Prosedyren innebærer at EØS/EFTA-statene kan fatte et
enstemmig vedtak om at støtte må anses som forenlig med EØS-avtalens forbud mot ulovlig statsstøtte når usedvanlige omstendigheter tilsier det.
Norge, Island og Liechtenstein fattet et slikt vedtak
i juli i år. Dette vedtaket skal opp til ny vurdering
om 3 år. Da skal EFTA-landene vurdere om det er
oppstått overveiende endringer i de omstendigheter som lå til grunn for unntaket.
I tillegg til å beholde dagens ordning for tiltakssonen, legger regjeringen opp til å beholde dagens
ordning også for primærnæringene, fiskeribasert
næringsmiddelindustri og deler av landbruksbasert næringsmiddelindustri, fordi disse ikke er
omfattet av EØS-avtalen. Regjeringen har også
bedt ESA om å godkjenne en treårig overgangsordning i sone 3 og 4. Regjeringen legger videre opp til
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bl.a. å videreføre nedsatt arbeidsgiveravgift innenfor grensen av tillatt bagatellmessig støtte og innføre transportstøtte. Det vil vurderes også hvordan
andre nærings- og distriktspolitiske virkemidler
eventuelt kan tilpasses for å motvirke negative
effekter av endringene for ulike områder og ulike
deler av næringslivet. Kommunesektoren får tilbakeført midler over inntektssystemet.
Møreforsking (2002) har beregnet at opptil 15
prosent av fritaket for arbeidsgiveravgift i tiltakssonen kommer virksomheter utenfor tiltakssonen til
gode. Dette skjer ved at bedrifter og kommuner
andre steder ansetter pendlere og studenter som
er bosatt i tiltakssonen eller som ikke har meldt
flytting. En del av denne «lekkasjen» av fritak for
arbeidsgiveravgift går til naboregionen, dvs. resten
av Nord-Norge, men den største delen går til storbyregionene i Sør-Norge samt sentrale deler av
Østlandet. Denne «lekkasjen» kan likevel ha positiv effekt for bosetting i tiltakssonen. Langpendling
er vanlig innenfor flere næringer. Det kan også
være en god tilpasning til arbeidsmarkedet i perioder, og bidra til å sikre bosettingen i tiltakssonen.
En endring av ordningen med redusert arbeidsgiveravgift til å gjelde arbeidsgivers i stedet for
arbeidstakers adresse, som foreslått av Finnmark
fylkeskommune, vil være komplisert, ikke minst
der det er snakk om konsern med aktører både
innenfor og utenfor sonen.
I Nord-Troms vil det bli stor forskjell i arbeidsgiveravgift mellom kommuner som grenser til
hverandre og som ligger henholdsvis i og utenfor
tiltakssonen. Dette kan gi ulike konkurransebetingelser for næringslivet i området. Virkningene av
lokale konkurranseforskjeller forventes imidlertid
ikke å bli store. Flere viktige næringer for området
er unntatt fra endringen i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De resterende delene av
næringslivet og kommunene i grenseområdet
utenfor tiltakssonen vil nyte godt av andre ordninger. I tillegg er avstandene mellom kommunesentra i kommunene som ligger på hver sin side av
grensen for tiltakssonen relativt stor.
Møreforsking (2002) foreslo i sin analyse av tiltakssonen å innføre avgiftsfritak også for statlige
arbeidsplasser i tiltakssonen. Statsforvaltningen
har siden 1978 hatt en ordning med forenklet
beregning og oppgjør for arbeidsgiveravgift. Ved
sentral beregning av arbeidsgiveravgiften benyttes
høyeste avgiftssats, fastsatt i Stortingets årlige
avgiftsvedtak. Grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgiften er lønn og annen godtgjørelse rapportert til statens bevilgningsregnskap over budsjettpostene 01 og 21. Dette grunnlaget er ikke spe-

sifisert etter avgiftssone, og sentral beregning av
arbeidsgiveravgiften gir derfor ikke mulighet for å
differensiere etter hvor i landet den ansatte bor.
For 2004 foreslår imidlertid Regjeringen en administrativ forenkling ved å gå over fra sentral beregning av avgiften til lokal beregning i den enkelte
statlige virksomhet, jf. omtale i St. prp. nr. 1 (2003–
2004) Statsbudsjettet medregnet folketrygden.
Statlige virksomheter skal som hovedregel følge
de generelle reglene for beregning av arbeidsgiveravgift, men fortsatt med forenklet oppgjør av
avgiften. For Finnmark og Nord-Troms innebærer
dette at enkelte statlige virksomheter vil få reduserte utgifter som følge av innføring av nullsats for
statlige virksomheter i Finmark og Nord-Troms.
Regjeringen mener at videreføring av fritak for
arbeidsgiveravgift i tiltakssonen gir en relativ konkurransefordel for regionen og dermed en styrking av innsatsen i området, sett i forhold til andre
deler av landet.

6.2 Fritak for elavgift på forbruk
Fritaket for el-avgift i tiltakssonen utgjør 9,5 øre per
kWh i 2003 og gjelder både for husholdninger og
bedrifter i tiltakssonen. Industrien i hele landet har
fritak for el-avgift. I praksis er det derfor næringsvirksomhet utenom industri samt kommuner og
husholdningene, som nyter godt av fritaket i tiltakssonen. I tillegg kommer fritak for merverdiavgift på elektrisk kraft for husholdninger som gjelder for hele Nord-Norge.
I statsbudsjettet for 2004 foreslår regjeringen at
el-avgiften for all næringsvirksomhet fjernes fra
1. januar 2004 fordi ESA har varslet at industriens
fritak for el-avgift vil bli ansett som ulovlig statsstøtte. Regjeringen arbeider med sikte på å innføre
et nytt system som avgiftslegger deler av el-forbruket i næringsvirksomhet fra 1. juli 2004.
I analysen til Møreforsking (2002) blir treffsikkerheten av virkemidlet vurdert til å være relativt
lav sett i forhold til for eksempel ekstra barnetrygd
og ulike typer bedriftsrettede virkemidler. Møreforsking (2002) mener det er vanskelig å måle om
fordelen faktisk bidrar til å redusere prisene, og at
fritaket i liten grad påvirker sysselsetting.
Redusert el-avgift treffer problemet i tiltakssonen med lange og kalde vintre, med tilsvarende
stort energibehov for husholdninger.
Ut fra en helhetlig vurdering er regjeringen
kommet til at fritaket for el-avgift i tiltakssonen bør
videreføres.
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6.3

Reduksjon i personskatt

Reduksjonen i personskatten er det nest største
virkemidlet i tiltakssonen, med ca. 600 mill. kroner
i beregnet verdi. Virkemidlet treffer alle arbeidstakere i sonen. Det øker kjøpekraften i sonen og
kan også påvirke arbeidskrafttilbudet ved at det
lønner seg mer å være i arbeid. Møreforsking
(2002) påpeker i sin analyse at tiltaket indirekte
også kan bidra til lettelser for næringslivet gjennom lavere lønn, men at en slik effekt er vanskelig
å påvise i sonen.
Det ligger inne en automatisk justering av virkemidlet gjennom lønnsveksten, i og med at deler
av ordningen er redusert skattesats. En ytterligere
reduksjon av skattesatsene kan gi økt insentiv til å
være registrert som bosatt i regionen, men ha
arbeid andre steder. (Jf. også drøftingen av «lekkasje» av fordelen av fritak for arbeidsgiveravgift til
områder utenfor tiltakssonen.)
Regjeringen mener redusert personskatt er et
godt og treffsikkert tiltak i forhold til flyttebeslutninger. Ordningen bør derfor videreføres.

6.4

Ettergivelse av studielån

Som pekt på i kapittel 4 tyder forskningsbaserte
evalueringer på at ordningen med ettergivelse av
studielån bidrar både til rekruttering av unge, og til
å øke tilgangen på personell med høyere utdanning i tiltakssonen. Tiltaket har særlig positiv
betydning for tilbakeflytting av personer som har
vokst opp i tiltakssonen. Denne gruppen er mest
tilbøyelig til å bosette seg permanent i sonen. Samtidig bidrar også de av innflytterne som blir i tiltakssonen bare for en periode positivt både til
bosetting og til å dekke behovet for godt utdannet
personell i tiltakssonen. Opplysninger fra Lånekassen tyder på at mange av låntakerne er inne i ordningen bare i noen år etter at utdanningen er fullført og ikke til hele lånet er avskrevet.
Regjeringen ser på ettergivelse av studielån som
et treffsikkert og godt virkemiddel i forhold til å
rekruttere og beholde sentrale målgrupper i tiltakssonen, og tar sikte på å videreføre ettergivelsesordningen. Regjeringen vil vurdere å forbedre dagens
ordning, for eksempel ved å øke ettergivelsesbeløpet og inkludere deltidsarbeidende i ordningen.

6.5

Ekstra barnetrygd

Barnetrygdsatsene fastsettes av Stortinget i årlige
budsjettvedtak. I 1989 ble det innført et tillegg for

barn i Finnmark og Nord-Troms (finnmarkstillegget). Etter etableringen av tiltakssonen i Finnmark
og Nord-Troms har finnmarkstillegget vært regnet
som en del av tiltakspakken for området. Tillegget
utgjorde 2 400 kroner per barn per år i 1989, økte
til 3 600 kroner i 1990 og har siden 1995 utgjort
3 792 kroner per barn per år. Tillegget gis til barnet
fyller 18 år.
Finnmarkstillegget i barnetrygden skal være et
tilskudd til dem som faktisk bor i tiltakssonen.
Utbetaling av tillegget er derfor betinget av at barnet og stønadsmottaker bor og oppholder seg i
Finnmark eller en av de aktuelle kommunene i
Troms. Det er ikke knyttet andre vilkår til utbetalingen av dette tillegget til barnetrygden.
Finnmarkstillegget utbetales per barn. En familie med to barn i sonen vil dermed få utbetalt 7 584
kroner mer per år enn familier ellers i landet.
Tillegget til barnetrygden innebærer bedret
økonomi for barnefamiliene i Finnmark og NordTroms og kan virke stabiliserende i forhold til
bosetting i sonen. Det er også attraktivt for tilbakeflyttere for eksempel etter endt utdanning. Dette er
en svært viktig målgruppe i regional- og distriktspolitikken da de virker å være mer bofaste på sikt
enn innflyttere.
Møreforsking (2002) foreslår i sin analyse å
øke finnmarkstillegget til 9 000 kroner per barn per
år. De peker på at det kan bidra til å motvirke uheldige trekk ved den demografiske utviklingen i fylket. De peker også på at å styrke økonomien til barnefamilier ytterligere kan ses som et av flere alternativ for å redusere avstandskostnader.
Barnetrygden er en generell stønad som gis for
alle barn. Formålet med stønaden er å bidra til å
dekke utgifter til forsørgelse av barn. Ordinær barnetrygd utgjør i dag 11 664 kroner per barn per år.
Økes finnmarkstillegget til 9 000 kroner, slik Møreforsking (2002) foreslår, vil stønadsmottakere i tiltakssonen få nær dobbelt så mye i barnetrygd som
mottakere i resten av landet. Dette er vanskelig å
forene med barnetrygdens formål, da bosatte
andre steder i landet kan ha høyere husholdningsutgifter enn de som er bosatt lengst nord i landet.
Særlig er boutgiftene høyere mange andre steder.
Et eget ekstra «botilskudd» til barnetrygdmottakere i Finnmark og Nord-Troms er ikke rimelig i
forhold til områder med høye bokostnader og/
eller sammenlignbare avstandsulemper.
Regjeringen mener for øvrig at tillegget i barnetrygden er et egnet virkemiddel som kan bidra til å
stabilisere bosettingen i tiltakssonen, og at det bør
videreføres på dagens nivå.
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6.6

Lønnstilskudd til førskolelærere

Som en del av den spesielle innsatsen i tiltakssonen
for Finnmark og Nord-Troms gis det tilskudd til
førskolelærere. Ordningen innebærer at styrere og
pedagogiske ledere i barnehager og førskolelærere ansatt i kommunenes barnehageadministrasjon er berettiget til tilskudd dersom andelen uten
godkjent førskolelærerutdanning er over 30 prosent. Fram til 1997 ble det gitt tilskudd for dem som
arbeidet i kommuner med mer enn 20 prosent
underdekning. Lønnstilskuddet er på 20 000 kroner per år for personer i full stilling. Den samlede
utbetaling utgjør om lag 1,5 mill. kroner årlig.
Møreforsking (2002) har i sin analyse ikke foreslått
endringer i ordningen med lønnstilskudd til førskolelærere.
Da ordningen ble innført i 1988 hadde kommunene begrensede muligheter til å påvirke rekrutteringen av førskolelærere gjennom bruk av lønnsmekanismen. Den muligheten finnes i dag.
I dag er problemene med rekruttering av styrere og pedagogiske ledere til barnehagene langt

større i andre deler av landet enn i tiltakssonen.
Det var ikke tilfelle for 15 år siden. Finnmark og
Troms ligger nær landsgjennomsnittet når det gjelder lederstillinger uten godkjent utdanning. Oslo
og Akershus ligger på topp. Ordningen kan være
vanskelig å forsvare med tanke på at bosatte i
andre deler av landet kan ha langt høyere husholdningsutgifter enn de som er bosatt lengst nord.
Førskolelærerne i tiltakssonen nyter godt av både
de generelle persontiltakene og lønnstilskuddet på
toppen. Det kan gi en svært gunstig lønnsfordel.
I en evaluering av de personrettede tiltakene av
Pedersen og Møller (1997) går det fram at lønnstilskuddet i første rekke har betydning for de stabilt
bosatte1. Det har mindre betydning for de mobile
gruppene som er innflytterne og utflytterne. Som
rekrutteringstiltak har ordningen ikke den store
effekten, men kan virke stabiliserende. Regjeringen vil vurdere videreføring av lønnstilskuddet for
førskolelærere i Finnmark og Nord-Troms i forbindelse med statsbudsjettet for 2005.
1

Pedersen, P. og Møller G. (1997) Premie for å bo. Norut.
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7 Betydningen av annen statlig politikk og spesielle
næringsrettede tiltak for utviklingen i tiltakssonen
Innsats på en rekke politikkområder påvirker regional utvikling og distriktspolitiske mål. Innsatsen
kan i større eller mindre grad være regionalpolitisk
begrunnet, og staten kan bidra til disse formålene
både direkte og indirekte. Staten bidrar også med
særlige regional- og distriktspolitiske virkemidler
til Finnmark og Troms, samt til et næringsrettet
virkemiddelapparat og program for å øke nyskaping og utvikling som også skal virke i tiltakssonen. Dette blir nærmere omtalt i kapittel 7.2.

7.1
7.1.1

Statlig politikk av betydning
for tiltakssonen

Betydningen av moderniserings
programmet og en mer aktiv
konkurransepolitikk
Regjeringens modernisering av offentlig sektor
bygger på grunnprinsippene om brukerretting,
effektivisering og forenkling, delegering og desentralisering. Etter regjeringens syn er gode offentlige tjenester, virksom konkurranse, kommunal
handlefrihet, god lokal og regional infrastruktur og
velbegrunnede og enkle reguleringer sentralt for å
fremme en positiv utvikling i alle deler av landet.
Kjernen i konkurransepolitikken er å hindre
konkurransebegrensende handlinger fra foretak
og forbedre regelverk som kan virke begrensende
på konkurransen. En viktig gruppe av reguleringer
er ulike former for krav og godkjenningsordninger
for næringsvirksomhet. Ofte virker slike reguleringer sterkest overfor mindre bedrifter da det er
faste kostnader uavhengig av størrelse. Regjeringen
legger vekt på arbeidet med å forenkle slike reguleringer.
I en utvidet sammenheng er regler om offentlige innkjøp også en del av konkurransepolitikken.
Handlingsplanen for offentlige innkjøp og små og
mellomstore bedrifter i regi av Nærings- og handelsdepartementet vil bedre markedsadgangen for
denne type bedrifter.
For å gjøre det enklere å starte og utvikle egen
bedrift, la regjeringen i oktober 2002 fram en handlingsplan for Et enklere Norge. Planen fastsetter
som prinsipp for regelverket at samfunnsnytten

skal være større enn de kostnadene reguleringen
påfører næringslivet. Regelverket skal også være
forståelig, oppdatert og enkelt å etterleve. I handlingsplanen er det nedfelt som et overordnet prinsipp ved utforming av regelverk, innrapporteringssystemer og andre administrative tjenester at disse
skal utformes slik at de passer for mindre bedrifter.

7.1.2 Statlig lokaliseringspolitikk
Regjeringen har lagt opp til en langt mer offensiv
politikk når det gjelder lokalisering av statlige oppgaver, inklusive statlige tilsyn, enn foregående
regjeringer. Med gode kommunikasjoner og den
kompetansen som finnes i andre deler av landet, er
det få oppgaver som det er nødvendig å ha lokalisert
i Oslo. Nye statlige arbeidsplasser skal som hovedregel legges utenfor Oslo. De siste årene er det etablert eller under etablering 10 nye virksomheter i tiltakssonen som vil gi over 100 nye arbeidsplasser:
– Den statlige innkjøpssentralen for sykehusutstyr er lokalisert til Vadsø og kan gi 30–50
arbeidsplasser.
– SNDs depotfunksjon er lokalisert til Vadsø og
vil gi 16 arbeidsplasser.
– Mattilsynets regionkontor for Troms og Finnmark er under etablering i GuovdageaidnuKautokeino, og vil gi omlag 20 arbeidsplasser.
– Regionkontor for region Nord innenfor barnevern og familievern lokaliseres i Alta, og vil gi
mellom 20 og 30 arbeidsplasser.
– Domstol for Indre Finnmark er lokalisert til
Deatnu-Tana og vil gi om lag 5 arbeidsplasser.
– Kompetansesenter for urfolks rettigheter lokaliseres i Guovdageaidnu-Kautokeino og vil gi 4–5
arbeidsplasser.
– Prosjektkontor for tilpasning av reintallet er
lokalisert til Guovdageaidnu-Kautokeino med 4
arbeidsplasser.
– Kompetansesenter for reindriften lokaliseres i
Guovdageaidnu-Kautokeino og vil gi 2–3
arbeidsplasser.
– Lønnsgarantiordningen er lokalisert til Vardø.
Det vil i startåret gi 4–5 arbeidsplasser og kan
øke til 15–20 i løpet av 3 år.
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Kontoret for voldsoffererstatning lokaliseres i
Vardø og vil gi om lag 14 arbeidsplasser.
Trafikksentral for Nord-Norge lokaliseres i
Vardø og vil gi om lag 14 arbeidsplasser.

7.1.3

Regulering av fiskeri
og havbruksnæringen

Ressurspolitikken er nasjonal
Fiskerinæringen vil også i framtiden gi viktige
bidrag til verdiskaping og videreutvikling av
næringslivet i kystsamfunn. En forutsetning for
dette er imidlertid lønnsomhet i næringen. Ved å
legge til rette for økt lønnsomhet skapes det mer
attraktive arbeidsplasser som igjen fører til at ungdommen velger å satse på fiskeri- og havbruksnæringen. En god politikk for næringen er derfor en
god politikk for kysten, spesielt for tiltakssonen.
Ofte vil næring og myndigheter befinne seg i et
dilemma mellom kortsiktige distriktspolitiske og
bedriftsrelaterte mål på den ene side, og behovet
for langsiktige tilpasninger til de globale markedene på den andre siden. Fiskeri- og havbruksnæringen er mer enn noensinne en integrert del av et
globalt marked. Dette gjelder både for råstofftilførsler og ikke minst mht. omsetnings- og markedsmuligheter. Å la kortsiktige mål hemme tilpasninger
til globale markedsmekanismer vil tjene verken
næringen eller kystsamfunn basert på fiskerinæringen.
Regjeringen legger vekt på at ressursforvaltningen har, og fortsatt vil ha, et nasjonalt utgangspunkt. Det er følgelig ikke aktuelt å overføre deler
av forvaltningsansvaret fra sentrale myndigheter til
andre enheter eller etater.
Kapasitetstilpasninger, markedsfokus
og reguleringer i fisket
Kapasitetstilpasninger er nødvendige både i flåte
og industri. Det er tidligere innført ordninger som
har redusert kapasiteten i havfiskeflåten og derved
bedret inntektene for gjenværende fartøy. Gjennom St.meld. nr. 20 (2002–2003) Strukturtiltak i
kystfiskeflåten, har Fiskeridepartementet presentert et opplegg for frivillige drifts- og strukturordninger for å styrke driftsgrunnlaget og øke lønnsomheten for kystfiskeflåten. Stortinget sluttet seg
til regjeringens forslag i juni 2003.
De aktuelle strukturtiltakene for kystflåten er
foreslått for å trygge kystflåtens fremtid, av hensyn
til kystsamfunnene og for å sikre fornying og
rekruttering til denne flåten. Skal fiskerinæringen
fortsatt være bærebjelken i næringslivet langs kysten, må det legges til rette for lønnsomhet i alle

ledd og i alle flåtegrupper. Tiltakene som Regjeringen har presentert er:
– Innføring av en strukturkvoteordning for kystfartøy i adgangsbegrensede fiskerier i størrelsesgruppene 15 til 21 meter og 21 til 28 meter.
– Etablering av et strukturfond som skal gi
grunnlag for tilskudd til kondemnering av kystfartøy under 15 meter som fisker i adgangsbegrensede fiskerier.
– En prøveordning med driftsordninger for alle
kystfartøy under 28 meter i Finnmark, Troms
og Sogn og Fjordane fylker.
– En utredning av spørsmålet om å innføre innkreving av ressursrente.
Strukturordningene må utformes på en slik måte at
målet om en variert flåte bestående av både store
og små fartøy, blir ivaretatt. Dette sikres gjennom
Regjeringens opplegg. Likeledes målet om geografisk spredning ut fra distriktspolitiske hensyn. Tiltakene er frivillige, og ingen skal tvinges ut av
næringen.
I havfiskeflåten har en kommet langt når det
gjelder tilsvarende strukturtiltak med reduksjon i
antall fartøy og økte kvoteandeler for de gjenværende. Tiltakene som er presentert skal legge til
rette for det samme i kystflåten.
Framtidens fiskefartøy må både kunne sikre
kvaliteten på de delene av fisken som i dag utnyttes, og ta vare på de delene av fisken som ennå ikke
utnyttes. En altfor stor del av fiskeflåten imøtekommer ikke disse kravene i dag. Det er ikke akseptabelt at store deler av råstoffet ikke blir benyttet.
Bedret lønnsomhet og fornying av flåten er derfor
nødvendig. Det er viktig at utøverne har tilstrekkelig driftsgrunnlag og dermed tro på en fremtid i
næringen.
En frivillig reduksjon av antall fartøy i de ulike
reguleringsgruppene har som formål å legge til
rette for en solid kystflåte som kan opprettholde
sin posisjon i framtiden. Dersom det ikke tas grep
i dag som gir kystflåten adgang til struktureringsordninger, er det grunn til å frykte at en rekke fartøy blir tvunget ut av fiske gjennom konkurser.
Når det gjelder industriens framtidige struktur
og kapasitetstilpasning har Fiskeridepartementet
bestilt en utredning fra Fiskeriforskning. Foruten
kartlegging av dagens situasjon, omfatter utredningen anbefalinger om hvorledes næringen selv og
myndighetene kan bidra til bedring i situasjonen.
I de siste årene har myndighetene søkt å ivareta behovet for spredning av landingene over
større deler av året gjennom periodisering av fisket. Erfaringene fra de siste årene med både «kappfiske» og «kappkjøping» viser imidlertid at det nå
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er grunn til å vurdere alternativer til periodiseringen. Det er behov for å skape et tryggere og mer
forutsigbart fundament for foredlingsindustrien,
og bedre flåtens mulighet til effektiv drift ut fra rent
bedriftsøkonomiske kriterier.
Arbeidet med økt markedsfokus i forvaltningsregimet vil holde fram. Dette fordrer ny kunnskap
og omfattende strukturelle endringer. En slik tilnærming vil være riktig og nødvendig både ut fra
hensynet til kvalitet og effektiv utnyttelse av ressursene.

Leveringsvilkår for fiskebåter
med torsketrålkonsesjoner til Finnmark
Ordningen med leveringsvilkår er et virkemiddel
for å styre råstoff til distrikter som i en fri konkurransesituasjon ville ha opplevd usikkerhet rundt
råstofforsyningen. Det er registrert 26 fartøy med
ulike torsketrålkonsesjoner i Finnmark.
Regjeringen har, som følge av at leveringsforpliktelsene til torsketrålerne ikke alltid har vært
etterkommet, fastsatt nye regler for å klargjøre
hvorledes forpliktelsene skal praktiseres. Innføring av de nye regler vil bidra til å legge forholdene
bedre til rette for lokal produksjonsvirksomhet og
endringen ses på bakgrunn av den siste tids betydelige nedleggelse av fiskeindustribedrifter.
De nye reglene er fastsatt etter en omfattende
høring, basert på innstillingen fra «Eierskapsutvalget»1
Regelverk for flytting/overføring av konsesjon/
deltakeradgang
For å trygge bosetting og arbeidsplasser i distriktene i Nord-Norge og opprettholde en geografisk
ønskelig fordeling av konsesjoner og deltakeradgang, er det hjemmel i Deltakerloven for å kunne
ta distriktsmessige hensyn ved salg av fartøy. I tillegg er det tatt inn mer spesielle bestemmelser i en
rekke forskrifter for å ivareta distriktspolitiske
hensyn. Disse praktiseres særlig strengt i torskefiskeriene og ved salg av ringnotfartøy fra NordNorge til Sør-Norge.
Endringer i lover og regler av betydning
for tiltakssonen
Endringene i fiskerigrenseloven fra begynnelsen
på 90-tallet, jf. Ot. prp. nr. 61 (1991–92) og Stortingets behandling av denne, har medført en mer
rasjonell utnyttelse av de muligheter som landin1

NOU 2002:13 Eierskap til fiskefartøy

ger fra utenlandske fartøyer gir norske landanlegg.
Det er nå etablert fri adgang for utenlandske leveringer i Norge, med mindre helt spesielle forhold
skulle tilsi noe annet, noe som åpnet for bl.a. omfattende landinger av torsk fra russiske fartøyer.
Fiskeeksportloven er endret slik at det i dag
ikke lenger eksisterer sentraliserte markeder.
Dette har bl.a. bidratt til en markant økning i eksporten til Øst-Europa de siste årene. Særlig har
dette hatt betydning for eksporten av sild og makrell.
Finnmark har trukket veksler på endringen hovedsakelig gjennom en sterk vekst i produksjon og
eksport av konsumlodde til Russland.
Fra 1. september 1999 ble det innført en ny
bestemmelse i utlendingsforskriften som åpnet for
at ufaglærte russiske borgere fra Barentsregionen
kunne få arbeidstillatelse til arbeid i fiskeindustrien i Finnmark og Troms. Bakgrunnen for denne
spesielle bestemmelsen i utlendingsforskriften var
dels problemer med å rekruttere arbeidskraft i fiskeindustrien og dels et ønske om å utvikle Barentssamarbeidet. I praksis ble det bare innvilget noen
titalls slike «barentstillatelser» årlig. Fra 1. juli
2002 ble regelverket myket opp. Tillatelse kan nå
gis i inntil to år og ny tillatelse kan eventuelt innvilges etter ett års «karantene». Parallelt ble området
utvidet til også å gjelde fiskeindustrien i Nordland.

Havbruksnæringen
Kapitalsituasjonen og produksjonsforholdene for
havbruksnæringen i tiltakssonen er vanskeligere
enn ellers i landet. Ved tildelingsrunden for laksog ørretkonsesjoner i 2002, ble konsesjonsvederlaget i tiltakssonen satt 20 prosent lavere enn i landet
for øvrig. Vederlaget ble satt til 4 mill. kroner per
konsesjon.
Regjeringens ønske om å ta hele kysten i bruk
og det faktum at oppdrett kom sent i gang i tiltakssonen, har vært utslagsgivende i denne sammenhengen. Reduksjonen i vederlaget er følgelig ment
som en ekstra stimulans for utvikling av ny
næringsvirksomhet i nord.
De ti konsesjonene som var øremerket for
Finnmark og som ikke ble benyttet etter utlysingen i 2002, ble utlyst på nytt i april 2003 med søknadsfrist 30. mai. De økonomiske vilkårene forble
uendret i forhold til utlysingen gjennomført i 2002.
Fiskeridepartementet fjernet imidlertid forhåndslokaliseringen av konsesjonene til bestemte kommuner som lå nedfelt ved den første utlysingsrunden, for å åpne for søkere fra hele fylket. Ved utløpt
søknadsfrist hadde Fiskeridirektoratets regionkontor ikke mottatt reelle søknader, og det ble følgelig ikke tildelt nye konsesjoner til Finnmark.
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Regjeringen tar forøvrig sikte på å gjennomføre
en ny nasjonal utlysingsrunde i løpet av høsten
2003. 50 nye konsesjoner vil bli gjort tilgjengelig i
tillegg til at de 10 konsesjonene i Finnmark lyses ut
på nytt. De i alt 60 konsesjonene vil bli fordelt regionalt etter en søknadsfrist 15. november 2003.

Forvaltning av villaks og oppdrettsbegrensinger
Finnmark er verdens viktigste region for atlantisk
villaks med Tanavassdraget i en særklasse både
nasjonalt og internasjonalt. Av hensyn til villaksen
er det ikke tillatt med ny etablering av lakseoppdrett og lakseslakterier i syv laksefjorder i tiltakssonen, jf. St.prp. nr. 79 (2001–2002) Om opprettelse
av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.2
Beskatning av kongekrabbe
Med dagens utbredelse vil kongekrabben kunne gi
et verdifullt bidrag til økt marin verdiskaping. Samtidig må det erkjennes at dette er en introdusert
art, og at det følgelig er et spesielt behov for nøye
overvåking og kartlegging av eventuelle uønskede
miljømessige konsekvenser. Den forholdsvis store
kongekrabbebestanden skaper også merarbeid og
redskapsskader, særlig for garn- og lineflåten. Det
har vært, og er, delte oppfatninger om hvorvidt
krabben bør forsøkes utryddet fra norske farvann
eller om den skal forvaltes som en ny og varig ressurs.
Stortinget drøftet forvaltning av kongekrabbe i
mars 2003. Det var flertall for kommersiell utnyttelse av bestanden. Samtidig var det også flertall
for etablering av en vestlig grense for norsk-russisk fellesforvaltning av kongekrabben, samt for
utredning av forskjellige tiltak som kan øke uttaket
av bestanden.
Den kommersielle utnyttelsen av kongekrabben blir fulgt opp av regjeringen gjennom forhandlinger med Russland og gjennom nasjonale reguleringer av selve fangsten. Problemstillinger knyttet
til kongekrabbens økologiske effekter, etablering
av en vestgrense for fellesforvaltningen, samt tiltak
som kan øke uttaket av bestanden, blir utredet
både gjennom et nasjonalt forskningsprogram og i
et samarbeid mellom norske og russiske forskere.

2

De syv fjordene er: Reisafjorden, Kvænangen, Altafjorden,
Repparfjorden, Porsangerfjorden, Tanafjorden og fjordsystemet Neidenfjorden – Bøkfjorden.

Forvaltning av sjøpattedyr
Norges forvaltning av sjøpattedyr baseres på vitenskapelige anbefalinger og prinsippet om en bærekraftig forvaltning. I norske farvann drives det i dag
fangst på vågehval, grønlandssel og klappmyss, i
tillegg til en begrenset jakt på kystsel (havert og
steinkobbe). Kystselbestandene er av begrenset
omfang sammenlignet med de øvrige bestandene.
Imidlertid oppstår det konflikter ved at kystsel ødelegger redskap og bidrar til spredning av kveis i
fisk. Ingen av de arter Norge beskatter er i en dårlig forfatning.
For å kunne utvikle og opprettholde en balanse
i den marine næringskjeden er det nødvendig å
drive fangst på sjøpattedyr, og det er ønskelig å øke
beskatningen. En forutsetning må imidlertid være
at det eksisterer et marked for produktene. I dag er
det ikke grunnlag for å hevde at det finnes et slikt
marked. Utvikling av attraktive produkter og gjenoppbygging av markedet blir følgelig sentrale oppgaver dersom en skal kunne utvikle en lønnsom
næring basert på utnyttelse av sjøpattedyr.
7.1.4

Forvaltning av kyst og havområder

Forvaltningsplan for hav og kystområdene
Regjeringen har i St.meld. nr. 12 (2001–2002) Rent
og rikt hav lagt opp til en ny og helhetlig politikk for
forvaltningen av hav- og kystområdene. Regjeringen foreslår i meldingen å etablere en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere
næringsinteressene knyttet til fiskeri, sjøtransport
og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en
bærekraftig utvikling.
Forvaltningsplanen skal baseres på utredning
av konsekvenser av aktiviteter som kan påvirke
økosystemet, annen næringsvirksomhet eller samfunnet forøvrig. Det gjelder først og fremst petroleumsvirksomhet, fiskerier og sjøtransport. I tillegg
skal det utredes konsekvenser av andre ytre
påvirkninger som langtransporterte forurensinger,
utslipp fra landbasert virksomhet, klimaendringer
og aktiviteter i Russland.
Petroleumsvirksomhet i nordområdene
Regjeringen er i gang med utredning av konsekvenser av helårig petroleumsaktivitet i de nordlige havområder fra Lofoten og nordover (ULB).
Utredningen har som formål å presentere de mest
sentrale problemstillingene knyttet til miljømessige, fiskerimessige og samfunnsmessige konse-
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kvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området. Dette arbeidet vil legges til grunn for regjeringens beslutninger om videre petroleumsvirksomhet
i området Lofoten – Barentshavet.
Utredningsarbeidet skal legge all relevant og
oppdatert informasjon om miljø og naturressurser
til grunn for utvikling av ny kunnskap om konsekvensene av petroleumsvirksomhet i området
utredningen omfatter. I den grad det påvises manglende kunnskap om miljø- og naturressurser, skal
utredningen gi en vurdering av hvilke konsekvenser dette har på mulighetene til å drive helårig
petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet. I utredningen skal det også gis et forslag til
hvordan kunnskapsmangler bør følges opp.
Utredningsarbeidet ledes av en styringsgruppe
der Olje- og energidepartementet, Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet deltar. Olje- og
energidepartementet leder gruppen. Det Norske
Veritas innehar sekretariatsfunksjonen for utredningsarbeidet. Utredningen ble lagt ut for høring
1. juli 2003, og høringsfristen er satt til 1. oktober.
Utredningen vil oversendes regjeringen i løpet av
høsten 2003.
Regjeringen vil avvente konklusjonene fra dette
utredningsarbeidet før den konkluderer endelig
om hvilke beslutninger som kan fattes på grunnlag
av det dokumentet, og hvilke beslutninger som må
avvente den helhetlige forvaltningsplanen for
Barentshavet.

Forurensingsberedskap og beredskap
mot skipsulykker i norske farvann
Barentshavet er blant verdens mest produktive
havområder. Samtidig finner det sted en opptrapping i petroleumsvirksomheten, særlig på russisk
side av grensen. Det er allerede etablert et norskrussisk samarbeid innen oljevernberedskap, herunder en felles beredskapsplan. Det er innledet
samtaler mellom Fiskeridepartementet og det russiske transportministeriet om en videreføring og
utvikling av samarbeidet innen sjøsikkerhet og
oljevernberedskap i nordområdene.
Arbeidet med å forbedre miljøsikkerheten i
norske farvann sikter først og fremst mot å forhindre skipsulykker. Samtidig er det viktig å begrense
miljøskadene dersom en ulykke allikevel skulle
inntreffe. For å styrke koordineringen av forurensingsberedskapen har Fiskeridepartementet ved
Kystverket fra 1. januar 2003 overtatt ansvaret for
den operative beredskapen ved akutt forurensing i
norske farvann. Miljøverndepartementet ved Statens forurensingstilsyn har fått ansvaret for kravstilling og tilsyn med beredskapen.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om at territorialgrensen skal utvides fra 4 til 12
nautiske mil. Endringen vil tre i kraft 1. januar
2004. Utvidelsen gir mulighet for etablering av
påbudte seilingsleder for farlig og forurensende
last lenger ut fra kysten enn tilfellet er i dag. Kystdirektoratet har sendt ut på høring forskriftsutkast
om påbudte seilingsleder.
Kystverket arbeider med å etablere nettverk for
mottak av AIS signaler fra skip langs hele kysten. AIS
(Automatic Identification System) er et hjelpemiddel
for identifisering og overvåking av skip. Arbeidet
skal være sluttført i begynnelsen av 2004. Nettverket
vil gjøre det mulig å overvåke trafikk med farlig last
som i dag ikke dekkes av trafikksentralene.
Regjeringen foreslo i Revidert nasjonalbudsjett
for 2003 etablering av en trafikksentral for NordNorge lokalisert til Vardø. Det er lagt fram en bindende kostnadsramme og startbevilgning for trafikksentralen i forbindelse med statsbudsjettet for
2004, med sikte på byggestart i 2005. Regjeringen
vurderer også å styrke slepebåtkapasiteten i nord.
Dette sett i sammenheng med den økte oljetransporten fra Nordvest-Russland. Regjeringen har
derfor startet prosessen knyttet til å leie inn to slepebåter som planlegges plassert i Finnmark.
Videre samarbeider Fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet om eventuell bruk av forsvarets fartøyer for å dekke det umiddelbare slepekraftbehovet. Fiskeridepartementet har også inngått en intensjonsavtale med Fiskeribåtredernes
Forbund som legger til rette for en nærmere vurdering av mulighetene for å benytte tilgjengelig slepekraft fra den havgående fiskeflåten.

7.1.5

Samarbeid med Sverige, Finland
og Russland
Nordkalottsamarbeidet har tradisjonelt vært viktig
for kontakt og samarbeid i nord. Siden 1993 har
Barentssamarbeidet utviklet seg sterkt, med
hovedfokus på Nordvest-Russland. Det foregår
også en god del aktivitet innenfor Østersjørådet,
Arktisk råd, i Nordisk ministerråds nærområdeprogram og i EUs organer som har relevans for Norges
og andre lands samarbeid med Nordvest-Russland.
Norge støtter opp under arbeidet for bærekraftig vekst i Russland bl.a. ved hjelp av:
– Bilateralt regjeringssamarbeid innrettet på
økning i handelen begge veier og gjensidige
investeringer (jf. blant annet arbeidet i Den
norsk-russiske regjeringskommisjonen for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid og den tilhørende Nordhandelsgruppen, og
Norsk-russisk Forum for energi og miljø).
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–
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Bilateralt regionsamarbeid mellom fylker/
oblaster og kommuner/rajoner for å fremme
bedriftskontakter, infrastruktursamarbeid og
lignende.
Multilateralt regionsamarbeid innenfor rammen av Det euro-arktiske Barentsrådet og
Barents Regionråd for å fremme økonomisk
samarbeid og integrasjon.
Samarbeid innen flere interregionale programmer om næringsutvikling og regional utvikling
i bred forstand.

Norge overtok formannskapet i Barentsrådet etter
Sverige i oktober 2003. Norge vil i perioden videreføre og styrke satsningene på næringsliv og økonomi, utdanning, politi- og justissektoren, helse- og
redningssamarbeid. Ungdomspolitikk og urfolkenes situasjon vil også bli vektlagt. Fra norsk side vil
det bli søkt best mulig samordning med andre prosesser av betydning for samarbeidet med Nordvest-Russland, så som tiltak innenfor EUs Nordlige
Dimensjon og USAs styrkede partnerskapspolitikk
i Nord-Europa. Norge vil bestrebe seg på å forenkle prosedyrene for personer og gods knyttet til
grensepassering som for eksempel toll og visumbehandling.

Prosjektfinansiering og andre spesielle tiltak over
det norske statsbudsjettet rettet mot Nordvest
Russland
Siden 1992 har Norge stilt til disposisjon om lag 2,6
milliarder kroner til tiltak som skal fremme samarbeid mellom Norge og Nordvest-Russland, herav
om lag 1,5 milliarder kroner til fremme av handel,
industrisamarbeid, miljøinvesteringer og forskning. Dette dekker også midler til prosjekter under
Barents Regionråds arbeidsprogram. Norsk støtte
til Barentsprogrammet administreres av Barentssekretariatet i Kirkenes på vegne av Nordland,
Troms og Finnmark fylkeskommuner.
Videre har Norge bidratt med 300 mill. kroner til
modernisering av Pechenganikel smelteverk.
Videre ble Investeringsfond for Nordvest-Russland
opprettet i 1996. Fondet hadde et innskudd på 150
mill. kroner og administreres av SND. I tillegg ble
SIVA Næringspark i Murmansk etablert i 1999 for å
fremme norsk næringsutvikling i Nordvest-Russland. Norge deltar også i INTERREG, EUs program
for å fremme sosial og økonomisk integrasjon gjennom regionalt samarbeid, som en likeverdig partner.
Tre programmer er av særlig relevans for NordvestRussland: INTERREG III A, INTERREG III B Østersjøen og INTERREG III B Nordlige periferi. Alle pro-

Boks 7.1 Nordlige Maritime Korridor
NMK er bygget rundt felles temaområder for
Barentsregionen. På regionalt nivå konkretiseres NMK gjennom de to Interregprosjektene Nordsjøen og Nordlige Periferi, som begge
startet i 2002. Felles målsetting for begge prosjektene er:
«Å utvikle en effektiv, sikker og bærekraftig
maritim korridor for sjøtransport mellom
Nordsjøregionen og Barentsregionen, og å
knytte næringsaktører i de to regionene tettere sammen for felles industriell utvikling.»
Prosjektene har et samlet budsjett på om
lag 5 mill. euro. Følgende tema er sentrale:
– Sikkerheten knyttet til transporten.
– Utvikle nærsjøfarten («Short-Sea Shipping»), og legge grunnlaget for nye transportmåter og nye sjøtransportruter.
– Utvikle transport og logistikk knyttet til
sjømat.
– Utvikle sjøtransport innen petroleumsnæringen.

grammene legger betydelig vekt på næringssamarbeid, infrastruktur og kompetansebygging.

Den nordlige maritime korridor
Formålet med prosjektet Nordlige Maritime Korridor (NMK) er å fange opp og koordinere transportog næringsutfordringene knyttet til den forestående utviklingen innen olje- og gassutvinningen på
norsk og russisk side. Dette gir store muligheter
for lokal og regional næringsutvikling. Økt transport langs kysten medfører også økte miljøutfordringer.
NMK avgrenses ikke til Nord-Norge, men er
knyttet til utviklingen både i et nasjonalt og europeisk perspektiv. NMK ble omtalt i protokoll fra
møte i den norsk – russiske regjeringskommisjon
for økonomisk, industrielt og teknisk – vitenskaplig samarbeid (22.–23. april 2002):
«Partene fremhevet arbeidet med Den Nordlige Maritime Korridor der visjonen er en effektiv, sikker og bærekraftig transport knyttet
sammen med regional utvikling i kystsdistriktene, og anbefalte å reaktivere arbeidsgruppen
for Den Nordlige Sjørute under Barentsrådet
(Working Group on Northern Sea Route). Den
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Nordlige Maritime Korridor utgjør i dag den
vestlige delen av Den Nordlige Sjørute.»
Landsdelsutvalget for Nord-Norge og NordTrøndelag er prosjektleder i nord og Rogaland fylkeskommune i sør. Barentssekretariatet ivaretar
kontakten med Nordvest-Russland. På sentralt
nivå er det etablert et utvalg bestående av de syv
mest berørte departementene for å koordinere
arbeidet med Nordlige Maritime Korridor.

takssonen for å bidra til å motvirke avstandsulemper for næringslivet. En utfordring framover for
næringslivet, særlig innenfor fisk og havbruk, er å
samarbeide om logistikkutfordringer for å utnytte
infrastrukturen.
I henhold til Handlingsprogram for Kystverket
– NTP (2002–2011), er flere fiskerihavneprosjekter
aktuelle i planperioden. Det gjelder Vadsø havn

Boks 7.2 Bredbåndsdekningen
Grensesamarbeid mot Finland
Regjeringen har, i fellesskap med den finske regjeringen, startet et arbeid som har som mål å stimulere og øke samarbeidet mellom grensekommunene på norsk og finsk side av grensen. Formålet
med samarbeidet er både å bidra til å gi befolkningen i grenseområdet et bedre offentlig tjenestetilbud og å legge forholdene bedre til rette for
næringsutvikling. På norsk side er ni kommuner
med i arbeidet og fra Finland deltar de tre nordligste kommunene.
7.1.6 Transport og infrastruktur
Hovedtrekkene i transportpolitikken utformes
gjennom ti-årige nasjonale transportplaner som
revideres hvert fjerde år. Neste revisjon av Nasjonal transportplan (NTP) skjer ved fremleggelse av
NTP 2006–2015 tidlig i vårsesesjonen 2004. Utredninger og analyser utført som ledd i det forberedende arbeidet til kommende NTP har viet fiskeriog havbruksnæringens forventede transportbehov
stor oppmerksomhet. Strategiske analyser utført i
Troms og Finnmark viser transportutfordringer i
årene framover knyttet bl.a. til vekst i fiskeri- og
havbruksnæringen og i olje/gass virksomheten.
Det er særlig fokusert på potensialet for økt sjøtransport, både som følge av utvikling av ny teknologi og på grunn av voksende problemer med framkommelighet i veinettet. Regjeringen vil arbeide
for å få til en overgang av godstransport fra vei til
sjø og bane.
I Norge ser vi klare tegn til at enkelte hovedveier har for høy trafikkbelastning. Enda tydeligere blir dette bildet når en ser på transportutviklingen i EU. Veksten i transportbehov i fiskeri- og
havbruksnæringen vil hovedsakelig utgjøres av
ferske produkter til sentrale europeiske markeder.
Denne veksten bør i større grad bli kanalisert til
sjø, og en rekke forskningsprosjekter støtter opp
om denne utviklingen.
Det er for øvrig allerede lagt betydelige ressurser i transportinfrastruktur i Nord-Norge og i til-

Regjeringen har nylig lagt fram en egen stortingsmelding om bredbåndsutviklingen, jf.
St.meld nr. 49 (2002–2003). Regjeringen
ønsker at det skal bygges ut bredbånd i hele
Norge. Det er markedsaktørene som i hovedsak må stå for utbyggingen og investeringer i
infrastruktur, og velge hvilken etableringsmåte og teknologi som er mest effektiv. Myndighetene skal legge til rette for økt
konkurranse i markedet. I de områder hvor det
ikke er kommersielt grunnlag for utbygging av
bredbånd, vil myndighetene vurdere tiltak.
Over 60 prosent av norske husstander og
bedrifter og over halvparten av kommunale
institusjoner, har i dag tilgang til bredbånd til
konkurransedyktig pris. Innen 2005 er det
forventet en dekning i privat- og bedriftsmarkedet på om lag 87 prosent.
Transportnettet som binder Norge sammen er for en stor del godt utbygd. Det er
imidlertid store regionale skiller når det gjelder aksessnettene og tilgang til bredbånd.
Skillene følger i hovedsak geografi og befolkningstetthet. De tre nordligste fylkene har
lavere bredbåndsdekning enn landsgjennomsnittet. Finnmark har best dekning av de tre
nordligste fylkene, noe som blant annet skyldes at en forholdsvis høy andel av befolkningen
bor i tettsteder. I tillegg har Finnmark flere
regionale aktører som har vært aktive når det
gjelder bredbåndsutbygging.1
I Troms arbeides det aktivt for utbygging av
bredbånd i fylket. Blant annet samarbeider
Troms fylkeskommune, kommunene i NordTroms og Kraftselskapene i Troms om finansieringen av en 10 mbits fiberkabel fra Tromsø til
kommunesentraene i Nord-Troms. De øvrige
stedene vil få tilbud om radiodekning. Utbyggingen starter våren 2003 og er kostnadsberegnet til 120 mill. kroner. Bredbåndsdekningen
vil dermed øke sterkt i Nord-Troms.
1 Teleplan/Econ (2002).
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(mudring og moloreparasjon), Båtsfjord havn (havneutbedring), Berlevåg havn (utbedring), Havøysund havn (mudring), og Smørfjord havn (havneutbedring). Med bakgrunn i den store betydningen
gode havner har for næringsutvikling, er dette viktige prosjekter.
De strategiske analysene knyttet til neste NTPperiode viser også betydningen av å opprettholde
dagens flyplasstruktur, av lavere flypriser og bedre
internforbindelse for å opprettholde verdiskapingen og bosettingsmønsteret. Møreforsking (2002)
vurderte i sin analyse bl.a. ekstra infrastrukturtiltak og innsats for bedre flytilbud som mulige alternative tiltak i tiltakssonen, men konkluderte med å
ikke tilrå økt satsing på disse områdene. Møreforsking (2002) pekte på at infrastrukturen i tiltakssonen i hovedsak er godt utbygd, og at større ekstra
satsinger på dette området har usikker treffsikkerhet i forhold til regional utvikling.
De peker også på at bidrag fra det offentlige for
å redusere flyprisene først og fremst bør skje gjennom tiltak som kan øke konkurransen i flymarkedet. Møreforsking (2002) mener at direkte inngrep
for å redusere flyprisene er kostbart og komplisert,
og at andre personrettede virkemidler, som for
eksempel støtte til reiser for personer og virksomheter, er mer effektive.
Møreforsking (2002) reiser spørsmålet om
muligheten for å øke konkurransen i luftfarten
gjennom etablering av en FOT-rute (forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse) mellom Alta/Lakselv og
Ivalo, og dermed det finske stamrutenettet. Samferdselsdepartementet mener dette må vurderes
nærmere før det er mulig å ta stilling til spørsmålet.
Det må legges til grunn at en slik rute primært vil
fungere som konkurrent til dagens tilbud av flyreiser mellom tiltakssonen og utlandet. Det vil derfor
være viktig å få avklart om trafikken på en slik rute
vil være tilstrekkelig til å legge press på dagens flypriser inn og ut av tiltakssonen. Videre må eventuelle konsekvenser både for dagens kommersielle
ruter og FOT-ruter inn og ut av tiltakssonen vurderes nærmere.
Regjeringen vil forøvrig vise til kommende
NTP når det gjelder prioriteringer av infrastruktur
og transporttiltak bl.a. i tiltakssonen. Når det gjelder flyprisene, er staten allerede inne med betydelige midler i støtte til regionale flyruter. I anbudsrunden 2003–2006 vil staten bidra med om lag 80
mill. kroner årlig til kjøp av regionale flyrutetjenester i tiltakssonen, med forbehold om Stortingets
årlige bevilgning til formålet. Regjeringen har også
bidratt til økt konkurranse i luftfarten ved å ha fjernet barrierer for konkurransen.

7.1.7

Øke verdiskapingen i landbruket
og reindriften
I landbruks- og reindriftspolitikken blir det lagt
betydelig vekt på å øke verdiskapingen i næringen
ut over de tradisjonelle volumproduksjonene. For å
nå målet om økt verdiskaping er det blant annet
iverksatt tre verdiskapingsprogram for henholdsvis mat, skog og rein. Det er videre viktig å utvikle
reiselivs- og utmarkstilknyttet virksomhet og lokal
foredling av mat og trevirke. For å sikre at landbruket i nord fortsatt skal være økonomisk bærekraftig og en attraktiv yrkesform, må landbrukets samlede ressurser utnyttes i tråd med disse utfordringene og rettes mot framtidens verdiskapingsmuligheter. På denne måten kan landbruket fortsette å
støtte opp under målsettingene for den generelle
distriktspolitikken.
Det har de siste 10-årene vært et mål for myndighetene å stimulere til et aktivt landbruk i NordNorge ved en kanalisering av grovfôrproduksjoner
til landsdelen og en kompensasjon for produksjonsulempene gjennom ulike distriktsdifferensierte ordninger. Dette er hovedsakelig gjort for å
sikre de beredskapsmessige hensyn og støtte opp
om bosettingsmålet. Disse tiltakene vil være like
viktige også framover.
I reindriften er det i de fleste områdene ikke
mulig å øke avkastningen ved å øke antall dyr. En
økning i verdiskapingen kan bare skje ved å øke
verdiskapingen knyttet til det enkelte dyr. For å
utvikle reindriften og opprettholde den som en
samisk kulturbærer, må reindriften forvaltes som
en næring med en bærekraftig produksjon.
For Vest-Finnmark reinbeiteområde fastsatte
Reindriftsstyret 30. januar 2002 vedtak om høyeste
reintall for sommerbeitedistriktene, noe som innebærer en reduksjon av reintallet i mange av distriktene. Stortinget har lagt til grunn at reintallstilpasningen skal skje i samarbeid med næringen. Det er
på den bakgrunn etablert et prosjektkontor tilknyttet Reindriftsforvaltningen i Alta. Dette har gått inn
i en dialog med reinbeitedistriktene med sikte på å
komme fram til løsninger tilpasset situasjonen i det
enkelte reinbeitedistrikt. Der hvor man kommer
fram til et omforent opplegg, forutsettes dette nedfelt i en driftsavtale mellom distriktet og forvaltningen. I St.prp. nr. 1 (2003–2004) er det over Landbruksdepartementets budsjett foreslått en bevilgning på 11 mill.kr. for 2004 til en ordning for
reduksjon av reintallet i Vest-Finnmark beiteområde. Midlene skal nyttes til utbetaling av bonus til
de som frivillig reduserer reintallet eller avvikler
sin reindrift. Tilpasningen til det fastsatte høyeste
reintallet skal være gjennomført innen 1. april
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2005. Videre er det et siktemål å få på plass grensene for de ulike siidaer (det sosiale og driftsmessige fellesskapet i reindriften) på vår-, høst- og vinterbeitene. Når disse rammebetingelser foreligger,
vil man på bakgrunn av siidaenes økologiske bærekraft, i en siste fase kunne gjøre endelig vedtak om
et høyeste reintall.
I Øst-Finnmark reinbeiteområde pågår arbeidet med nye distriktsinndelinger på vår/høst/vinterbeitene. Det er videre igangsatt et utredningsarbeid med sikte på å fastsette høyeste reintall per
distrikt og nye beitetider. Dette skal etter planen
samordnes med distriktsinndelingsarbeidet.

7.1.8

Finnmarksloven, bergverksloven
og mineralloven
Regjeringen har lagt fram Ot.prp. nr. 53 (2002–
2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av
grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven). Et hovedmål med loven er å avløse
usikkerheten om retten til land og vann i Finnmark
med større forutsigbarhet når det gjelder naturgrunnlaget for samisk kultur, for innbyggernes
bruk av utmark og for en positiv næringsutvikling
basert på en bærekraftig utnyttelse av ressursene.
Dette skjer ved en ny grunnforvaltning der finnmarkingene selv får eierrådigheten og ansvaret for
forvaltningen av ressursene, mens staten trekker
seg ut av grunneierrollen i Finnmark.
Regjeringen foreslår endringer i bergverksloven som skal bidra til at de samiske interesser og
Finnmarkseiendommen som grunneier systematisk kommer inn i behandlingen av mineralsaker.
Det gis særregler for skjerping, muting og utmål i
Finnmark. Dersom Sametinget eller Finnmarkseiendommen går mot at søknader om muting eller
utmål innvilges, skal saken avgjøres av departementet. For gruver på Finnmarkseiendommens
grunn kan det gis forskrift om at grunneieren skal
ha en høyere andel av avkastningen enn det som i
dag følger av loven. Som grunneier får Finnmarkseiendommen retten til de ikke-mutbare
mineralene.
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
startet i 2001 opp igjen arbeidet med å utforme ny
minerallov, der aktørene (mineralnæringen, grunneierne og Sametinget) ble invitert til en dialog for å
få kartlagt hvilke behov som bør hensyntas i en ny
regulering. NHD sendte i mai 2003 et nytt lovforslag på høring, og tar sikte på framleggelse for
Stortinget i løpet av høsten 2003. Dette vil kunne
legge grunnlag for ny næringsvirksomhet i tiltakssonen.

7.1.9 Endringer i Forsvaret
Forsvaret er inne i en omfattende omstilling der
ressurser flyttes fra støttevirksomhet til operativ
virksomhet og investeringer. Et viktig premiss for
omleggingen er at Forsvaret skal være tilstede i
hele landet, med fortsatt kraftsamling til NordNorge, Trøndelag, Bergensområdet og det indre
Østlandet.
Flere enheter i Forsvaret omorganiseres, flyttes, opprettes eller legges ned i forbindelse med
omstillingen i Forsvaret. Dette gjelder også i nordområdene. Det er kvaliteten og aktiviteten til de
operative militære enhetene som gjør tilstedeværelse meningsfylt. Slik tilstedeværelse forutsetter i
sin tur rasjonalisering for å frigjøre ressurser.
Helhetsbildet er at tilstedeværelsen i nord
bedres, men for enkelte lokalmiljø vil det kunne
oppleves som dramatisk at Forsvaret endrer sin
virksomhet. I inneværende omstillingsperiode
2002–2005 kan spesielt hardt rammede lokalsamfunn søke om omstillingsmidler fra fylkeskommunen som forvalter statlige midler.

7.1.10 Det kommunale inntektssystemet
Kommunene i tiltakssonen har et høyt nivå på
såkalte utgiftskorrigerte inntekter. I 2001 hadde
kommunene i Finnmark og Nord-Troms utgiftskorrigerte frie inntekter på 125,5 prosent av landsgjennomsnittet. Årsaken til at de har et høyt inntektsnivå er at kommunene mottar regionalpolitisk
begrunnede tilskudd, som Nord-Norgetilskuddet
og regionaltilskuddet. Kommunene i tiltakssonen
mottar også mer i ordinært skjønnstilskudd enn
landets øvrige kommuner.
Regionaltilskuddet er begrunnet ut i fra regionalpolitiske hensyn. I 2003 tildeles tilskuddet kommuner som har færre enn 3 000 innbyggere og
skatteinntekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet. Størrelsen på tilskuddet graderes etter virkeområdet for distriktspolitiske virkemidler og tildeles som et fast beløp per kommune. I 2003 mottar kommunene i Finnmark og kommunene i
Nord-Troms som er i prioriteringsområde A 8,3
millioner kroner i regionaltilskudd. Kommuner i
Nord-Troms som er i prioriteringsområde B mottar 3,6 millioner kroner i regionaltilskudd.
Stortinget har gjennom behandlingen av St.prp.
nr. 66 (2002–2003) Om lokaldemokrati, velferd og
økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)gitt sin tilslutning til Kommunal- og
regionaldepartementets forslag om innføring av en
ny modell for tildeling av regionaltilskudd fra og
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med 2004. Den nye modellen for tildelingen av
regionaltilskudd skal sørge for at kommuner som
har under 3 000 innbyggere ikke skal få en brå inntektsnedgang fra det ene året til det andre dersom
innbyggertallet overstiger 3 000. Modellen innebærer at kommuner med mellom 3 000 og 3 049 innbyggere får 80 prosent av aktuell sats, kommuner
med mellom 3 050 og 3 099 innbyggere får 60 prosent av aktuell sats, kommuner med mellom 3 100
og 3 149 innbyggere får 40 prosent av aktuell sats
og kommuner med mellom 3 150 og 3 199 innbyggere får 20 prosent av aktuell sats. Kommuner med
3 200 innbyggere eller mer vil ikke motta regionaltilskudd. I tiltakssonen vil kommunene Lyngen,
Skjervøy, Kautokeino og Tana bli berørt. For en
fullstendig oversikt over den nye modellen for tildelingen av regionaltilskudd henvises det til St.prp.
nr. 66 (2002–2003).
Nord-Norgetilskuddet tildeles kommuner og
fylkeskommuner i Nord-Norge. Tilskuddet skal
sikre kommunene og fylkeskommunene i dette
området muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud
enn kommuner og fylkeskommuner ellers i landet.
Tilskuddet skal også bidra til en høy kommunal og
fylkeskommunal sysselsetting i et område med et
konjunkturavhengig næringsliv. Nord-Norgetilskuddet beregnes på grunnlag av en fast sats per
innbygger innenfor hvert fylke. I 2003 tildeles kommunene i Troms 2 365 kroner per innbygger i
Nord-Norgetilskudd. Kommunene i Finnmark tildeles 5 780 kroner per innbygger i Nord-Norgetilskudd.
I løpet av perioden 2002–2006 skal det gjennomføres fire endringer i inntektssystemet for
kommunene: Det ekstraordinære skjønnet skal
avvikles, nye bosettingskriterier skal innføres i
kostnadsnøkkelen, skatteandelen skal trappes opp
og inntektsutjevningen skal økes. Regjeringen
oppnevnte 3. oktober 2003 et nytt inntektssystemutvalg. Målsettingen er å vurdere om systemet ivaretar kravet om rettferdig fordeling og om inntektssystemet er et effektivt virkemiddel for å gjennomføre Regjeringens politikk overfor kommunal
sektor.
Regjeringen ønsker ytterligere å redusere
antallet og omfanget av øremerkede tilskudd til
kommunesektoren, og la i St.prp. nr. 66 (2002–
2003) fram forslag om den mest omfattende reduksjon i øremerkede tilskudd som noen gang er presentert.
Gjennom Stortingets behandling av regjeringens forslag ble ni øremerkede tilskudd som til
sammen utgjør om lag 300 millioner kroner vedtatt
innlemmet eller avviklet fra og med 2004. Regjeringen vil komme tilbake til forslagene om reduksjon

av øremerkede tilskudd i perioden 2005–2007 på et
senere tidspunkt.

7.2 Innsats for næringsutvikling –
selektive næringsrettede
virkemidler
7.2.1 Regional næringsutvikling
For å fremme utviklingen i ulike deler av landet
med spesielle ufordringer, stiller staten gjennom
de årlige statsbudsjettene selektive virkemidler til
rådighet til det distrikts- og næringsrettede virkemiddelapparatet. I tiltakssonen gjelder dette midler til bl.a. fylkeskommunene, Sametinget, SND og
Indre Finnmark Utviklingsselskap A/S (i en treårs
oppstartingsfase.)3 I tillegg får SND sentralt, Norges forskningsråd og SIVA tildelt virkemidler til
spesielle programsatsinger for utvikling og nyskaping i alle deler av landet og særlig i distriktsområder. Innovasjon skal være det sentrale målet for de
næringsrettede virkemidlene sett under ett
I St.meld. nr. 19 (2001–2002) Nye oppgaver for
lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå og kommunal- og regionalministerens redegjørelse holdt i
Stortinget 30. april 2002, gikk regjeringen inn for å
styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Som et ledd i dette arbeidet har regjeringen

Boks 7.3 Innsatsområder i regionalt utvik
lingsprogram for Finnmark 2003
–
–
–
–
–
–
–
–

Gode rammebetingelser for etableringer,
entreprenørskap og nyskaping.
Kompetanseutvikling tilpasset de utfordringer dagens næringsliv har.
Økt næringsrettet forsknings- og utviklingsinnsats i bedrifter og FoU-miljø.
Legge til rette for å utvikle kultur som
næring.
Økt internasjonalisering av næringslivet.
Utvikle gode bosteder med helhetlig og
estetisk gode fysiske miljøer.
Infrastruktur og kommunikasjon.
Bygdeutvikling.

Kilde: Regionalt utviklingsprogram for Finnmark 2003.
Finnmark fylkeskommune.

3

Utviklingsselskapet stod bak stiftelsen av Indre Finnmark
Investeringsselskap (IFI) 4. september 2003.
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Boks 7.4 Næringshager i tiltakssonen
Det er etablert 4 næringshager i tiltakssonen
som SIVA har formelle avtaler med. Det er
Kirkenes Næringshage i Sør-Varanger, Hermetikken Næringshage i Vadsø, Hammerfest
Næringshage i Hammerfest og Halti Næringshage i Nordreisa.
En næringshage er lokalisering av flere
kunnskapskrevende bedrifter under samme
tak. Et slikt fellesskap vil gjøre det lettere å
samarbeide, dele erfaringer og bidra til egen
og andres kompetanseheving. Formålet er å
skape framtidsrettede og konkurransedyktige bedrifter i distriktene.
Kilde: SIVA

fra og med statsbudsjettet for 2003 gjennomført
store endringer i budsjettstrukturen for programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk på
budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Utgangspunktet er behovet for større
regional frihet til å tilpasse virkemiddelbruken til
regionale utfordringer, samt forenkling og modernisering av offentlig sektor. I og med denne
ansvarsreformen, er hoveddelen av virkemidlene
over KRDs budsjett, inkludert virkemidler til SND
i fylkene, desentralisert til fylkeskommunene.
Nasjonale myndigheter gir få føringer på virkemidlene. I statsbudsjettet 2003 fikk Troms fylkeskommune tildelt nærmere 134 mill. kroner og Finnmark fylkeskommune vel 116 mill. kroner.
Det er opp til det regionale partnerskapet å
finne fram til hvordan midlene skal benyttes for å
møte de lokale utfordringene. I regionale utviklingsprogram skal resultatet av denne drøftingen
nedfelles gjennom felles forpliktende mål, strategier og virkemiddelbruk. Regjeringen legger stor
vekt på at de regionale statsetatene deltar aktivt i
utforming og iverksetting av regionalt utviklingsprogram. De regionale utviklingsprogrammene
skal vedtas av fylkestinget. Programmene skal
bygge på mål og strategier i fylkesplanen og inngå
i fylkesplanens handlingsprogram. På grunnlag av
de vedtatte strategiene settes de bedriftsrettede
virkemidlene ut til operatører som SND. Fylkeskommunene skal selv ikke forvalte bedriftsrettede
virkemidler.
Partnerskapet må fokusere på læreprosesser i
bedrifter, i næringsmiljøer og i lokalsamfunn, så
vel som hos virkemiddelaktørene selv, for å utvikle

Boks 7.5 Programmet for nyskaping og
teknologispredning i NordNorge
(NTprogrammet)
NT-programmet ble etablert i 1987 med mål
om å bidra til økt nyskaping i Nord-Norske
teknologibedrifter, gjennom å investere,
bidra med kompetanse og utvikle nettverk
mellom bedrifter og kompetansemiljø.
NT-programmet er evaluert tre ganger, og
har fått gode tilbakemeldinger på sine resultater og arbeidsform. NT-programmet har en
liten og fleksibel organisasjon, og jobber proaktivt og utviklingsorientert. Siste evaluering
påpekte at NT-programmet har en viktig rolle
i forbindelse med å fylle et tomrom mellom
SND og Norges forskningsråd, da sistnevnte i
liten grad har vært tilstede i Nord-Norge.1
Programmet har vel 24 mill. kroner til disposisjon. Det har tidligere vært liten andel
prosjekter fra Finnmark, men i 2002 økte
andelen i Finnmark sterkt.
1 Pettersen P. G (red) (2000) Evaluering av NT-programmet. Sluttrapport. SF 4/2000 Norut-Samfunnsforskning.

mer lokalt tilpasset virkemiddelbruk overfor
næringsliv og lokalsamfunn. Partnerskapet må
derfor bygge opp et system for egen læring for å tilpasse virkemiddelbruk til stadige endringer i det
lokale næringslivet og «ytre» betingelser. Innsatsområdene i regionalt utviklingsprogram for
Finnmark for 2003 viser en god strategisk tilnærming til utfordringene, jf. boks 7.3. Det samme gjelder også for utviklingsprogrammet for Troms
fylke. For å møte de spesielle utfordringene for
næringslivet i tiltakssonen kreves både tradisjonelle virkemidler rettet mot enkeltbedrifter og mot
grupper av bedrifter. Det offentlige virkemiddelapparatet har en særlig viktig rolle i å bidra til utvikling av nettverk og læring mellom aktørene.
Kompetanseutvikling og økt bruk av FoU i
næringslivet er særlig viktige utfordringer. Mange
kunnskapsaktører er allerede i virksomhet i tiltakssonen. De største miljøene finnes i Alta, knyttet til
forsknings- og utviklingsmiljøene og høgskolen i
Finnmark. Også opplærings- og utviklingssentraene ved de videregående skolene og fagmiljø som
Kirkenes kompetansesenter, utgjør viktige lokale
kompetansemiljø. Dette er aktører som har viktige
roller i forbindelse med overføring av kunnskap til
næringslivet, og ved utforming av opplæringstil-
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bud som kan bidra til å øke kunnskapen i regionen.
I tillegg er næringshagene, jf. boks 7.4, og deler av
næringslivet selv viktige aktører for overføring av
kunnskap til regionen. For å styrke de lokale
næringsmiljøene i tiltakssonen må fylkeskommunene både som utviklingsaktører og som ledere for
det regionale partnerskapet, bidra til utvikling av
tettere nettverk, samhandling og læring mellom
kompetansemiljøene og næringslivet.
Å få tilflytting av bedrifter til tiltakssonen utenfra er vanskelig, men det bør arbeides med dette i
sonen på en målrettet måte. De spesielle virkemidlene i tiltakssonen er lite kjent av næringslivet utenfor sonen, og bør derfor markedsføres av aktørene
i sonen.
For å øke innovasjonstakten i tiltakssonen, er
det viktig at nasjonale forsøks- og utviklingsprogram som har som formål å bedre kompetansen og
kontakten mellom FoU-miljø og næringslivet blir
rettet inn mot behovene til næringslivet i tiltakssonen. KRD legger vekt på at nasjonale aktører
bidrar med å videreutvikle programmer og metoder i samarbeid med regionale aktører og næringslivet i tiltakssonen. Det ligger en utfordring i å utvikle modeller for programsatsinger for klargjøring
av kompetansebehov og muligheter for kunnskapsutvikling i næringslivet tilpasset de spesielle
utfordringene i sonen.
Programmet for Nyskapings- og teknologispredning i Nord-Norge (NT-programmet) er et
program som har fått gode tilbakemeldinger på sin
proaktive strategi for å utvikle teknologiprosjekter
i Nord-Norge, jf. boks 7.5.
Møreforsking (2002) foreslo i sin analyse flere
nye tiltak for økt nyskaping i næringslivet i tiltakssonen. Det gjelder utvidelser av skattefradragsordningen for næringslivets FoU-prosjekter og innovasjonstiltak, samt styrking av det selektive virkemiddelapparatet for næringsutvikling i tiltakssonen.
Flere av høringsuttalelsene til Møreforskings analyse tok også opp spørsmålet om en styrking av de
næringsrettede virkemidlene, og Troms fylkeskommune mente at virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene og virkeområdet for tiltakssonen burde samordnes.
Regjeringen vil vise til at det allerede blir benyttet store midler i det distrikts- og næringsrettede
virkemiddelapparatet. Størrelsen på de årlige rammene til fylkeskommunen er knyttet til de årlige
statsbudsjettene. Også andre deltakere i det regionale partnerskapet disponerer utviklingsmidler.
Den landsdekkende ordningen med skattefradrag
for næringslivets FoU-prosjekter (SkatteFUNN),
blir også benyttet av bedrifter i tiltakssonen. SkatteFUNN ble utvidet til å omfatte større bedrifter fra

1. januar 2003. Regjeringen legger stor vekt på at
alle virkemidlene blir benyttet på en samordnet og
effektiv måte for utvikling i regionen.
Det er ikke aktuelt å vurdere endringer i virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene før i
2007 i forbindelse med endringer i statsstøtteregelverket i EU.

7.2.2

Andre virkemidler for et innovativt
og nyskapende næringsliv
Regjeringen la i mars 2003 fram et forslag for Stortinget om innretningen og organiseringen av virkemidlene for næringslivet, jf. St.prp. nr. 51 (2002–
2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende
næringsliv. I proposisjonen foreslås det å spisse det
statlige virkemiddelapparatets innsats inn mot innovasjonsfremmende tiltak. Hele apparatet skal
arbeide mot et felles mål om å fremme innovasjon
i næringslivet over hele landet. I arbeidet skal det
settes fokus på områdene forskning og kompetanse, idéutviklings- og kommersialiseringsfasen
og internasjonalisering. Et av hovedmålene for
regjeringen er å skape et mer brukervennlig apparat som er nær brukerne og har relevant kompetanse og nettverk ut fra brukernes behov og lokale
forhold.
I forlengelsen av dette gikk regjeringen inn for
en omfattende omorganisering av det statlige
næringsrettede virkemiddelapparatet fra 1. januar
2004. De viktigste virkemidlene for innovasjon,
profilering og internasjonalisering skal samles i én
enhet, ved at Norges Eksportråd, SND, Norges
Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) slås sammen. For små bedrifter og
gründere vil det nye organisatoriske grepet sikre
en mer helhetlig og koordinert innsats. Hovedgrepet er å samle virkemidler og ulike virkemiddelaktører i en felles brukerfront. Stortinget sluttet seg
til forslagene fra regjeringen, jf. Innst.S. nr. 283
(2002–2003) og vedtak i Stortinget 18. juni 2003.
Tilgang på såkornkapital er en viktig forutsetning for investeringer og utvikling i næringslivet.
Det offentlige bidrar med såkornkapital i samarbeid med private aktører, for å lette tilgang på kapital i en tidlig fase i næringsprosjekt, jf. Boks 7.6.
I henhold til Stortingets anmodningsvedtak
nr. 431 av 18. juni 2002 ble det på statsbudsjettet
for 2003 bevilget 75 mill. kroner i tapsfond og 500
mill. kroner i lånemidler til en distriktsrettet ordning under SND, jf. St.prp. nr. 1 og Innst. S. nr. 8
(2002–2003). Dette er en låneordning med formål å
delfinansiere samfunnsøkonomisk lønnsomme
prosjekter i distriktene. Ordningen administreres
av SND. SNDs distriktskontorer får dermed en
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Boks 7.6 Såkornkapital
Såkornordningen er en låneordning opprettet
for å tilføre en kombinasjon av tålmodig kapital og relevant kompetanse til risikoprosjekter i tidlig fase med stort verdiskapingspotensial. Gjennom ordningen yter det offentlige
ansvarlige lån og risikoavlastning til seks privateide såkornmiljøer. Totalfinansieringen av
fondene er basert på 50/50 samfinansiering
mellom det offentlige og fondenes eiere. De
offentlige lånene til såkornordningen vil fullt
utnyttet være på 390 mill. kroner, med tilknyttet tapsfond på 25 prosent av lånebeløpet. Ordningen administreres av SND. Per 1. mars
2003 omfatter hele ordningen 716 mill. kroner
i statlig og privat kapital.
Ett av fondene, Såkorninvest Nord AS med
74 mill. kroner i kapitalbase, har Finnmark,
Troms og Nordland som investeringsområde.
Såkorninvest Nord har totalt investert om lag
25 mill. kroner i 16 prosjekter, hvorav 12 i
Troms og 4 i Nordland. Det er ikke investert i
tiltakssonen, men informasjonsmøter om fondet er avholdt i Vadsø, Hammerfest og Alta.
NHD vil evaluere såkornordningen i løpet
av 2003.

sentral rolle i forvaltningen av midlene, noe som
gir god nærhet til brukerne over hele landet. Dette
har vært en forutsetning ved opprettelsen av fondene, og vil bli videreført innenfor rammen av den
nye virkemiddelaktøren.
I St.prp. nr. 1 (2002–2003) for Nærings- og handelsdepartementet signaliserte regjeringen at den
i oppfølgingen av anmodningsvedtaket ville vurdere å supplere låneordningen med en såkornordning, eventuelt med andre ordninger som kan
sikre kapital til bedrifter i en tidlig fase. Ut fra
dagens situasjon i norsk økonomi og mangelen på
risikovillig kapital til såkornbedrifter i distriktene,
både etablert og nystartede, foreslo regjeringen i
revidert budsjett 2003 å supplere låneordningen
med en såkornordning. Innenfor denne såkornordningen vil det bli etablert 4 regionale såkornfond.
Fondene er tenkt organisert etter dagens modell
for såkornkapitalordningen, med statlige ansvar-

lige lån til fondene og med private eiere. Det ble
foreslått bevilget 100 mill. kroner til tapsfond og
400 mill. kroner i lån. Stortinget sluttet seg til disse
forslagene i forbindelse med vedtak av revidert
nasjonalbudsjett, jf. Innst.S. nr. 260 (2002–2003).
Nærings- og handelsdepartementet foreslår i statsbudsjettet for 2004 å forsterke såkornordningen
med 400 mill. kr., med et tilhørende tapsfond på
100 mill. kr.
Regjeringen har høsten 2003 lagt fram en plan
for en helhetlig innovasjonspolitikk. Denne planen
er første skritt i utviklingen av en innovasjonspolitikk. Det overordnede målet for en helhetlig innovasjonspolitikk er å legge til rette for økt verdiskaping i næringslivet over hele landet. Mange politikkområder har betydning for innovasjon og må
derfor ses i sammenheng. En helhetlig innovasjonspolitikk inkluderer rammebetingelser for innovasjon gitt gjennom lover og regler, skatte- og
avgiftspolitikk, konkurransepolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og regionalpolitikken. Videre er
utdannings- og forskningspolitikken helt sentral,
da menneskers kompetanse og kreativitet er avgjørende for næringslivets innovasjonsevne. Infrastruktur på ulike områder er også av betydning. I
tillegg er virkemidler som har til formål å stimulere
næringslivets innovasjonsaktivitet direkte, av
betydning.
Innovasjon skjer ofte på en lokal arena basert
på regionale forutsetninger og med nødvendige
koblinger til regionale, nasjonale og internasjonale
miljøer. Derfor er det viktig å være klar over at
ovennevnte politikkområder har alt fra lokale til
internasjonale virkefelt. Videre er samspillet mellom offentlig og privat sektor viktig.
Planen er konsentrert om fem prioriterte områder:
– Generelle rammevilkår for næringslivet
– Kunnskap og kompetanse
– Forskning, utvikling og kommersialisering
– Entreprenørskap (oppstart av ny virksomhet)
– Infrastruktur
Utfordringen er å utforme en regionalt basert innovasjonspolitikk som bidrar til økt verdiskaping i
ulike deler av landet, herunder tiltakssonen. Dette
betinger en innovasjonspolitikk som bygger opp
under regionale fortrinn.
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8 Økonomiske og administrative virkninger
Stortingsmeldingen inneholder ikke forslag som
vil ha spesielle nye økonomiske og administrative
virkninger. Justeringer av de enkelte tiltakene i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms vurderes i
forbindelse med de årlige statsbudsjettene.

Kommunal- og regionaldepartementet
tilrår:
Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 7. november 2003 om Rikt mangfold i
nord. Om tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms
blir sendt Stortinget.
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Vedlegg 1

Oppsummering i rapporten fra Møreforsking (2002)
På s. 5 i rapporten «Bedre klima for tiltakssonen –
en strategisk analyse», oppsummerer Hervik. Ohr
og Rye sine vurderinger av virkemidlene i tiltakssonen og forslag til endringer:
«Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms ble
innført i 1990 som et svar på den negative
befolknings- og næringsutvikling i regionen på
1980-tallet. Provenyeffekten på tiltakene er nå
2,1 milliarder kroner årlig gjennom null
arbeidsgiveravgift (1,2 milliarder kroner),
lavere personskatt (0,6 milliarder kroner), fritak el-avgift (0,1 milliarder kroner), studielånsnedskriving (0,1 milliarder kroner) og ekstra
barnetrygd (0,1 milliarder kroner). Ut i fra våre
vurderinger synes tiltakssonen å ha fungert i
forhold til målsettingen. Selv om vi har sett
netto utflytting og befolkningsnedgang i sonen
i siste halvdel av analyseperioden 1990–2001 så
er denne mindre nå enn på 1980-tallet og relativt sett forbedret sammenliknet med resten av
Nord-Norge etter innføringen av tiltakssonen.
Også kampen om å beholde egen ungdom
synes man å ha lykkes bedre med i tiltakssonen
etter 1990, også sammenlignet med resten av
Nord-Norge. Den typen arbeidsplasser som har
vokst fram som følge av virkemidlene er først
og fremst i kommunal tjenesteyting og i små
private lokalbaserte tjenesteytende bedrifter. I
disse konklusjoner må vi også legge inn vurderinger av hvordan det ville gått uten disse virkemidlene. Når vi foreslår å styrke tiltakssonen
henger det sammen med at vi i våre demografiske analyser ser en utvikling som vil gjøre det
vanskeligere å opprettholde bosetningen fremover. I tillegg vil makropolitikken som følger av
«Handlingsregelen» for bruk av petroleumsinntektene skape et større omstillingspress i norsk
økonomi mot næringer som vil tåle et høyere
lønnsnivå. Dette er gjerne tjenesteytende tettstedsnæringer som det relativt sett er mindre
av i tiltakssonen. Mot slutten av analyseperioden synes dimensjoneringen av virkemidlene i
tiltakssonen ikke fullt ut å ha kompensert for de
sentraliserende kreftene. Sentra som Hammerfest, Alta og Kirkenes har spennende potensial
for vekst, mens det i indre deler av tiltakssonen
(samiske områder) er en ensidig og sårbar
næringsstruktur og i ytre strøk vil fiskeriavhengige kommuner gå tilbake eller vokse avhengig

av utviklingen i råstoff- og markedstilgangen i
fiskerisektoren.
Vi foreslår en videreføring av de generelle
virkemidlene med noen justeringer i forhold til
dagens struktur og drøfter ikke sektorpolitikken (fiskeri-, forsvarspolitikk m.m.). Mangel på
mangfold i arbeidsplasser og næringslivets
omstillingsevne er viktige kilder til strukturproblemene i Tiltakssonen. For å øke treffsikkerheten overfor dette problemet foreslår vi å justere opp den nasjonale innsatsen mht nyskaping. Vi foreslår økte skatteincentiver for
innovasjonsprosjekter og innovative nyetableringer i kombinasjon med en utvidet ramme for
de selektive innovasjonsrettede SND virkemidler i området (kostnad 50 mill. kroner). I tillegg
foreslår vi å utvide fritaket for arbeidsgiveravgift til også å gjelde statlige ansatte for å øke
antallet arbeidsplasser for høyere utdannede
(kostnad 165 mill. kroner v/uendret budsjettramme). For ytterligere å målrette kampen om
ungdommen foreslår vi å justere opp fradragsretten mht studielån (kostnad 12 mill. kroner),
og innføre et botilskudd for barnefamilier gjennom økt barnetrygd (125 mill. kroner). Vi foreslår ingen endringer i personskatt. Av virkemidler vi mener har mindre treffsikkerhet og
som vi foreslår fjernet, vil vi peke på forbruksavgiften for elektrisk kraft (besparelse 140 mill.
kroner). Dette inngrepet i el-markedet kan gi
overveltning i økte el-priser og har derved usikker treffsikkerhet. Det kan være aktuelt med
inngrep i flymarkedet for å forebygge problemet med høye reisekostnader. Dette vil i stor
grad være tiltak som er personrettede, men
påvirker også i noen grad næringslivets kostnader. Det er også mulig å påvirke til lavere flypriser gjennom økt konkurranse. Vi foreslår at det
vurderes å opprette en FOT-rute (forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse) mot det finske stamrutenettet. Fremfor direkte inngrep i flymarkedet som et personrettet tiltak, kan virkemiddelet botilskudd innrettet mot barnefamilier også
anvendes til flere flyreiser hvis man ønsker det.
En ordning med generell transportstøtte vil
gripe inn i transportmarkedet, og vi mener
treffsikkerheten i forhold til kilden til problemet er svak. Oppsummert er netto provenyeffekt av våre foreslåtte endringer en økning på
0,17 milliarder kroner innenfor Tiltakssonen».
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Vedlegg 2

Tabellvedlegg
Tabell 2.1 Befolkningsutviklingen i tiltakssonen 1980–2002

Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna-Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen

1980

1990

1995

2000

3 085
3 881
1 904
3 107
3 686
4 595
1 900

2 774
3 595
1 836
2 819
3 082
4 697
1 615

2 611
3 479
1 939
2 677
3 081
4 905
1 602

2 496
3 225
1 872
2 369
2 934
4 821
1 435

2002 Prosentvis Prosentvis Prosentvis Prosentvis Prosentvis
endring
endring
endring
endring
endring
1980–1989 1990–1994 1995–1999 2000–2002 1990–2002

2 464
3 183
1 860
2 344
3 014
4 739
1 442

–8,6 %
–7,9 %
–2,8 %
–8,9 %
–15,5 %
1,9 %
–15,3 %

–6,2 %
–2,7 %
4,5 %
–3,9 %
–1,2 %
3,6 %
–0,6 %

–5,7 %
–6,7 %
–3,9 %
–9,3 %
–5,4 %
–2,9 %
–9,0 %

–1,3 %
–1,3 %
–0,6 %
–1,1 %
2,7 %
–1,7 %
0,5 %

–11,2 %
–11,5 %
1,3 %
–16,8 %
–2,2 %
0,9 %
–10,7 %

Nord Troms

22 158 20 418 20 294 19 152 19 046

–7,6 %

–0,9 %

–5,7 %

–0,6 %

–6,7 %

Sør-Varanger
Vadsø
Hammerfest
Alta

10 529
6 048
9 652
13 219

9 608
6 120
9 020
17 159

–9,0 %
–1,7 %
–4,2 %
10,4 %

3,0 %
7,1 %
3,2 %
8,3 %

–2,7 %
–3,6 %
–4,2 %
1,2 %

0,8 %
–0,2 %
–2,1 %
1,9 %

–0,3 %
2,6 %
–2,4 %
15,5 %

Senterkommuner

39 448 39 705 42 219 41 712 41 907

–0,2 %

5,6 %

–1,7 %

0,5 %

5,5 %

2 855 2 953 3 141 3 068 3 052

2,6 %

5,3 %

–0,6 %

–0,5 %

3,4 %

2 658 2 652 2 788 2 901 2 852
4 597 4 475 4 461 4 451 4 349
3 293 3 195 3 272 3 074 3 039

0,0 %
–3,4 %
–2,8 %

5,1 %
0,4 %
2,5 %

3,0 %
–1,4 %
–6,6 %

–1,7 %
–2,3 %
–1,1 %

7,5 %
–2,8 %
–4,9 %

1 113 1 037 1 048

966

–7,5 %

3,4 %

–2,6 %

0,1 %

–6,8 %

14 516 14 312 14 710 14 459 14 258

–1,7 %

3,0 %

–1,7 %

–1,4 %

–0,4 %

2 586
1 398
1 184
1 091
1 433
3 513
1 511
1 234
1 210
2 407

–21,0 %
–17,7 %
–16,6 %
–18,2 %
–29,1 %
–14,3 %
–12,6 %
–11,4 %
–18,1 %
–13,8 %

0,5 %
–8,2 %
1,0 %
–8,0 %
–3,3 %
–0,1 %
–8,9 %
2,6 %
–5,5 %
5,5 %

–7,0 %
–7,0 %
–7,3 %
–14,1 %
–13,0 %
–9,2 %
–6,0 %
–11,8 %
–5,4 %
–3,7 %

–4,4 %
–2,0 %
–1,3 %
–1,4 %
–3,0 %
–0,1 %
3,3 %
–4,2 %
–2,1 %
–2,6 %

–14,0 %
–17,1 %
–11,4 %
–21,7 %
–22,1 %
–11,6 %
–13,9 %
–13,3 %
–11,5 %
2,6 %

24 728 20131 19 700 17 888 17 567

–17,5 %

–1,8 %

–8,2 %

–1,8 %

–12,7 %

100 850 94 566 96 923 93 211 92 778

–6,3 %

2,3 %

–3,8 %

–0,5 %

–1,9 %

GuovdageaidnuKautokeino
KárášjokhaKarasjok
Porsanger
Deatnu-Tana
UnjárgaNesseby
Indre Finnmark
Vardø
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Båtsfjord
Kyst-Finnmark
Tiltakssonen
Kilde: SSB

3 830
2 070
1 649
1 707
2 623
4 736
2 015
1 636
1 677
2 785

9 641
5 967
9 240
14 857

3 008
1 687
1 337
1 394
1 839
3 975
1 754
1 424
1 367
2 346

9 913
6 415
9 553
16 338

3 010
1 552
1 334
1 266
1 720
3 914
1 578
1 455
1 324
2 547

9 532
6 130
9 213
16 837

965

2 705
1 426
1 200
1 106
1 477
3 517
1 463
1 288
1 236
2 470
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Tabell 2.2 Befolkningsutviklingen i landet 1980–2002. Kommuner etter sentralitet (NIBR 16)1
Personer bosatt per 1.1
1980

1990

2000

Prosentvis endring
2002 1980–1990 1990–2000 2000–2002

Osloregionen
Kristiansandregionen
Stavangerregionen
Bergensregionen
Trondheimsregionen
Tromsøregionen

1 138 110 1 207 899 1 329 066 1 350 946
130 312
141 612
155 760
158 533
199 916
228 164
259 800
264 205
288 324
304 563
329 674
336 096
220 489
230 010
246 075
250 180
48 918
53 322
61 641
62 988

6,1 %
8,7 %
14,1 %
5,6 %
4,3 %
9,0 %

10,0 %
10,0 %
13,9 %
8,2 %
7,0 %
15,6 %

1,6 %
1,8 %
1,7 %
1,9 %
1,7 %
2,2 %

Sum storbykommuner

2 026 069 2 165 570 2 382 016 2 422 948

6,9 %

10,0 %

1,7 %

756 607
83 046
354 551
67 289
211 891

2,0 %
5,8 %
4,2 %
0,7 %
1,9 %

3,5 %
3,0 %
5,3 %
–1,1 %
3,2 %

1,0 %
0,4 %
0,7 %
0,0 %
0,0 %

1 375 087 1 411 784 1 463 125 1 473 384

2,7 %

3,6 %

0,7 %

By/tettsted Østlandet
By/tettsted Sørlandet
By/tettsted Vestlandet
By/tettsted Midt-Norge
By/tettsted Nord-Norge
Sum by-/tettstedkommuner

709 254
75 921
320 972
67 588
201 352

723 784
80 317
334 354
68 058
205 271

748 979
82 726
352 162
67 320
211 938

Periferi Østlandet
Periferi Sørlandet
Periferi Vestlandet
Periferi Midt-Norge
Periferi Nord-Norge

134 767
19 196
224 690
80 865
218 226

133 288
18 977
222 682
79 134
201 681

129 119
19 383
217 540
76 565
190 749

128 266
19 217
215 911
76 311
188 029

–1,1 %
–1,1 %
–0,9 %
–2,1 %
–7,6 %

–3,1 %
2,1 %
–2,3 %
–3,2 %
–5,4 %

–0,7 %
–0,9 %
–0,7 %
–0,3 %
–1,4 %

Sum periferikommuner

677 744

655 762

633 356

627 734

–3,2 %

–3,4 %

–0,9 %

4 078 900 4 233 116 4 478 497 4 524 066

3,8 %

5,8 %

1,0 %

Norge

1 NIBR 16 er en kommuneklassifisering. Periferi er kommuner med mer enn 60 min. reisetid til tettsted med mer enn 5000 innbyggere. By/tettsted er kommuner med mindre enn 60 min. reisetid til tettsted med mer enn 5000 innbyggere.
Kilde: SSB

Deler av tiltakssonen, som Kyst-Finnmark og
Indre Finnmark, er definert som en del av periferi
Nord-Norge etter kriteriene som NIBR benytter i
en av sine inndelinger (NIBR 16). Senterkommu-

nene Alta, Hammerfest og Vadsø er definert som
By- og tettstedskommuner i Nord-Norge, mens
Karlsøy pga. sin nærhet til Tromsø er klassifisert
som en del av storbykommunen Tromsø.
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Tabell 2.3 Areal, befolkning per km og andel bosatt i tettbygde strøk for kommunene i tiltakssonen

Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna-Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu-Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Porsanger
Kárášjokha-Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu-Tana
Unjárga-Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger
Norge
Kilde: SSB, Statistikkbanken

Areal km2

Befolkning per km2 2001

Andel bosatt i tettbygde
strøk. 2000

1 039,6
810
1 538
997
472,9
3 434,9
2 110,2
600,6
1259
847,9
9 704,1
3 845,2
690,8
559
1 843,5
1136
923,8
4873
5 463,7
3 458,9
1 413,5
1 120,2
4 055,3
1442
1 433,6
3 967,3
306 252

2,4
3,9
1,2
2,3
6,3
1,4
0,7
4,5
4,9
10,8
0,3
4,4
2,1
2,2
0,6
1,3
3,8
0,9
0,5
0,4
0,9
1,1
0,8
0,7
1,7
2,4
14,7

13,1
33
28
12,2
80,1
47,5
0
97,9
90,8
93,7
43
72,3
38,4
82,4
25,6
78,5
85
50,3
67,6
69,7
84,2
94,7
18,7
0
98,1
75,4
76
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Tabell 2.4 Andel kvinner og eldre i kommunene i tiltakssonen i 2001
Kvinner per 100 menn 20–39 år

Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna-Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu-Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Porsanger
Kárášjokha-Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu-Tana
Unjárga-Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger
Kilde: SSB, Statistikkbanken

85,8
84,6
91,9
73,5
92,4
88,6
83,7
85
93,8
95,9
90
99,4
87,1
83
82,6
80,8
84,1
89,8
99,5
87,8
98,9
98,1
87
67,7
83,6
95

Prosent eldre 67 år og over

15,5
16,3
13
15,8
12,3
14
19,1
15,3
10,7
11
7,7
8,5
16,3
13,4
16,2
15,8
15,1
11,1
9,7
13,9
13,5
16,3
12,9
17,7
9,2
13
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Tabell 2.5 Befolkning i landet 20–39 år etter kjønn 2002. Kommuner etter sentralitet (NIBR 16)
Region

I alt

Menn

Kvinner

Andel kvinner
per 100 menn

Osloregionen
Kristiansandregionen
Stavangerregionen
Bergensregionen
Trondheimsregionen
Tromsøregionen

415 087
44 648
79 384
99 158
73 561
20 600

208 094
22 804
40 196
50 509
37 441
10 201

206 993
21 844
39 188
48 649
36 120
10 399

99,5
95,8
97,5
96,3
96,5
101,9

Sum storbykommuner

732 438

369 245

363 193

98,4

By/tettsted Østlandet
By/tettsted Sørlandet
By/tettsted Vestlandet
By/tettsted Midt-Norge
By/tettsted Nord-Norge

197 707
22 047
95 549
16 782
58 567

100 375
11 307
49 498
8 620
29 885

97 332
10 740
46 051
8 162
28 682

97,0
95,0
93,0
94,7
96,0

Sum by-/tettstedkommuner

390 652

199 685

190 967

95,6

31 745
5 028
53 316
18 396
47 907

16 467
2 668
28 106
9 594
25 283

15 278
2 360
25 210
8 802
22 624

92,8
88,5
89,7
91,7
89,5

156 392

82 118

74 274

90,4

1 279 482

651 048

628 434

96,5

Periferi Østlandet
Periferi Sørlandet
Periferi Vestlandet
Periferi Midt-Norge
Periferi Nord-Norge
Sum periferikommuner
Norge

Kilde: Redegjørelse – vekst i hele landet. Kommunal- og regionaldepartementet (2002)
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Tabell 2.6 Sysselsatte i alderen 16–74 år etter kjønn og kommune. 29. oktober–4. november 2001.
Prosent
I alt

Menn

Kvinner

Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna-Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu-Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Porsanger
Kárášjokha-Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu-Tana
Unjárga-Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger

69,1
67,2
66,1
61,5
68,3
67,5
59,7
67,7
72
72,9
57,5
69,8
63,9
66,4
61,1
72,4
69,9
67,1
64,9
65,4
65
66,4
65,4
62,7
73,4
68,4

74,3
69,3
67,7
63,1
74,5
67,6
62,8
69,2
72,5
74,5
54,6
72,7
67,7
70,9
62,5
76,8
72,8
67,1
62,1
64,2
67
70,9
65
62,7
73,7
68,3

62,8
64,9
64,4
59,6
61,7
67,2
56,1
66,1
71,5
71,2
60,8
66,8
59,4
61,2
59,5
67,1
66,5
67,2
68,1
66,7
62,8
61,8
65,9
62,8
73,1
68,5

Tiltakssonen

68,2

69,6

66,6

Norge

70,8

74,7

66,9

Kilde: SSB: Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning.
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Tabell 2.7 Personer 16 år og over etter høyeste fullførte utdanning og bostedskommune. Prosent
Kommune

Norge
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna-Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu-Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Porsanger
Kárášjokha-Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu-Tana
Unjárga-Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger
Kilde: SSB

Grunnskole
2001

21,2
45,6
36,4
29,7
35
33,1
28,2
38,4
30,6
21,8
24,1
30,5
22,7
44,2
35,5
39,8
40,2
32
26,8
28,9
35,9
37,4
40,7
32,5
34,2
35,5
24,7

Videregående
skole 2001

56,6
46,2
52,4
57,5
53,7
55,1
56,4
50
57,7
55,1
55,2
49,6
55,7
45,3
54,2
49,2
48,4
54,8
54,8
48,1
52,4
50,8
49,1
52,2
50,5
54,7
55,5

Universitet
og høgskole 2001

22,3
8,2
11,2
13,1
11,4
11,8
15,4
11,7
11,8
23,2
20,8
20
21,6
10,7
10,2
11
11,3
13,2
18,5
23
11,7
11,8
10,2
15,4
15,3
9,9
20

Universitet
og høgskole 2000
Menn

Kvinner

21,3
6,1
10
10,6
7,9
11,2
13,1
9,3
11,8
21,5
16,3
12,9
18,1
8,7
7,9
7,7
8,5
10,7
15,9
16,7
8,8
8,3
7,9
10,9
9,8
7
16,6

21,3
10,3
11,6
13,8
13,9
12
15,9
12,2
11,6
22,7
23
25,7
22,9
13,4
12,9
14,4
12,2
16
20,7
28,1
12,4
13,5
12,2
18,8
19,2
10,7
21,1
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Tabell 2.8 Sysselsettingsstruktur i Norge, tiltakssonen og delområder 2001

Primærnæringene og oppdrett
Industri
Kraft og vannforsyning
Bygg og anlegg
Varehandel og restaurant
Samferdsel og kommunikasjoner
Bank, forretningsmessig tjenesteyting og forskning
Privat tjenesteyting
Statlig tjenesteyting
Kommunal og fylkeskommunal
tjenesteyting

Norge

Tiltakssonen

NordTroms

Senterkommunene

Indre
Finnmark

KystFinnmark

3,5 %
14,2 %
0,8 %
7,1 %
17,2 %
7,5 %

9,8 %
9,7 %
1,2 %
7,3 %
14,4 %
7,1 %

18,1 %
10,3 %
1,5 %
7,2 %
11,0 %
6,9 %

4,4 %
7,3 %
1,3 %
8,0 %
17,3 %
7,8 %

10,8 %
4,1 %
1,3 %
7,2 %
12,7 %
5,4 %

14,6 %
19,3 %
0,8 %
5,9 %
11,4 %
6,9 %

12,7 %
6,8 %
9,7 %

5,0 %
4,8 %
10,5 %

4,1 %
3,7 %
2,3 %

6,5 %
5,7 %
14,3 %

3,2 %
6,8 %
16,8 %

3,4 %
2,0 %
4,3 %

19,4 %

30,1 %

34,9 %

27,4 %

31,5 %

31,3 %

Kilde: Panda og SSB.

Tabell 2.9 Endring i sysselsetting i noen bransjer i tiltakssonen og Norge 1990–2001
Endring 1990–2001
Bransje

Fiskeoppdrett
Privat tjenesteyting
Landbruk
Industri1
Forsvar
Fiske og fangst
Post og tele
Bergverk
1 Fiskeindustri er inkludert.
Kilde: SSB og Panda.

Prosentvis endring 1990–2001

Norge

Tiltakssonen

Norge

Tiltakssonen

1 782
57 155
–30 406
–25 480
–5 065
–5 688
–6 523
–1 818

365
680
–198
–810
–390
–744
–611
–830

69,4 %
67,7 %
–33,6 %
–8,5 %
–16,8 %
–38,2 %
–14,5 %
–32,9 %

296,7 %
61,5 %
–11,8 %
–19,1 %
–30,4 %
–30,5 %
–58,7 %
–81,3 %

