Sluttrapport - Næringsløft 2021 – en
næringspolitisk samarbeidsprosjekt
mellom kommune og næringsliv!
Som en del av satsingen på å skape en god arena for utvikling mellom kommune og
næringsliv ble det bevilget kr 400 000,- i støtte fra Hammerfest kommune.
Dette bidraget har vært viktig for Hammerfest Næringsforening og har bidratt til en
mobilisering i næringlivet og en synlighet i næringspolitikk som har vært bra for
Hammerfest.
Resultater av prosjektet så langt i 2021.
Det har 1.halvår 2021 vært arbeidet i hovedsak med disse aktivitetene:
• Infrastruktur:
o Riksvei 94 og ny flyplass
Særlig i 1.kvartal har det vært brukt mye ressurser på å lage
presentasjonsmateriell, planlegge og etablere møter og gjennomføre
møter. Hfnf har vært i kontakt med Ap, Krf, Sp, Høyre og Venstre ift å
informere og påvirke deres stortingsrepresentanter og komitemedlemmer. Vi har deltatt i flere møter med Samferdselsdept. Og
Digitaliserings og distriktsdept for å understøtte behovet for ny vei og ny
flyplass. Det har også vært indirekte dialog med leder av samferdselsog kommunikasjonskomiteen Helge Orten.
Vi har også søkt å bidra inn i NTP-prosessen og mobilisert regionale
stortingspolitikere for å sette dagsorden.
I tillegg har vi hatt god dialog med NHO, Petro Arctic og de andre
næringsforeningene i regionen. Dette har vært viktig for å få frem
næringslivets behov. Disse ressursene har også bidratt inn den
nasjonale dagsorden for å påvirke prioriteringene.
Hfnf har også tatt initiativ og hatt prosjektledelse for ny film/animasjon
knyttet til ny bydel – ny flyplass.
Utover dette har vi også arbeidet med regionale media for å sette
dagsorden rundt behovet for ny flyplass og oppgradering av RV94.

•

Næringspolitisk arbeid
o Etablering av industrigruppe Wisting
I forbindelse med at OMVs forarbeid for etablering av driftsorganisasjon
har det vært gjennomført et svært godt næringspolitisk samarbeid. Hfnf
har tatt initativ til og gjennomført et prosjekt for å etablere god
argumentasjon for Hammerfest som foretrukket sted for etablering av
driftsorganisasjon. Hammerfest kommune har finansiert innleie av
nødvendig kompetanse. Arvid Jensen as, Pro Barents, Tek3D og
Designu har bidratt til utarbeidelse av presentasjonsunderlag til møte
med OMV.
Hfnf har ledet prosessen og også gjennomført mobiliseringsmøter med
næringslivet. Hfnf har i møte med OMV representert næringslivets
interesser.

Det har 2. halvår 2021 vært arbeidet i hovedsak med disse aktivitetene.
• Ny i stolen
o HFNF gjennomgikk sommeren 2021 et skifte i direktør-stolen. Dette har
medført at foreningen mistet noe «trykk» i overgangsfasen. Mye av
arbeidet til ny direktør i oppstarten var preget av informasjonsmøter
med relevante aktører både i politisk ledelse, kommune administrasjon
og sentrale næringslivsaktører.
• Samarbeidsgruppe Nussir
o Det har vært nødvendig med et utvidet fokus knyttet til Nussirprosjektet. Nye vendinger i saken, og en tilbaketrekking av
byggetillatelse, med påfølgende behandling hos Statsforvalter har
medført ny og delvis intensiv oppfølging og møtevirksomhet. Parallelt
har det blitt jobbet aktivt med en utarbeidelse av et
Ringvirkningsprosjekt, med tydelige aktiviteter knyttet til næringspolitisk
arbeid i tiden som kommer. HFNF fikk i januar 2022 tilsagn fra Arktis
2030 på prosjektet.
• Horisont Energi
o Det har vært nødvendig å allokere tid og ressurser til Barents Blueprosjektet til Horisont Energi, og innledende møter med organisasjonen
har vært gjennomført.
• Ny stortingsbenk
o I etterkant av valget har HFNF vært i dialog med
stortingsrepresentanter fra Finnmark for å etablere dialog og knytte
kontakt. Vi har samtidig forenet krefter med næringsforeningene i
Kirkenes og Alta som har kulminert i kronikk-skriving og dedikert arbeid
knyttet til sentrale problemstillinger i Finnmark knyttet til
befolkningsutvikling, kompetansetilgang og arealpolitikk.
• Industrigruppe Wisting
o Det har vært gjennomført flere møter i Industrigruppe Wisting knyttet til
skifter i operatør-stolen som har medført ny strategi og plan for arbeidet
til gruppen. Her har det vært tett dialog med kommunens administrasjon
og politisk ledelse, samt andre relevante samarbeidspartnere.
• COVID-19 pandemien
o Koronapandemien var særs relevant også i 2021. Og noe tid ble
benyttet til å sikre innspill fra våre medlemmer knyttet til støtteordninger
og restriksjoner, for å kunne gi konkrete og gode innspill til lokale,
regionale og nasjonale myndigheter.
• Kuttforslag i VGS
o Fylkesrådet fremmet senhøsten 2022 kuttforslag i videregående
opplæring i Hammerfest. Sammen med næringsforeningene i Finnmark

ble det utformet og sendt en kronikk, samt i forlengelsen av dette avtalt
møter med fylkesråd for opplæring og utdanning og adm. i TFFK for å
diskutere videre strategi rundt helhetlig utdanningsstruktur i Finnmark.
Støtten fra Hammerfest kommune har vært svært viktig for at Næringsforeningen har
kunnet arbeide så aktivt og bredt med de nevnte sakene. Det har også vært viktig å
være tilgjengelig for politisk ledelse og administrasjon for å sikre informasjonsflyt
begge veier.
Hammerfest kommune v/Næringssjefen har vært svært proaktiv ift å finansiere bl.a.
Wistingarbeidt og annet. Dette har vært viktig da midlene uavkortet kan gå til
eksterne aktører.
Fra vår side mener vi denne type samarbeid viser styrken i et offentlig-privat
samarbeid og absolutt bør videreføres.
Ressursbruk
Det har i 1.halvår vært brukt kr 178 600,- på gjennomføring av aktiviteter beskrevet
her. Dette dokumenteres av vedlagte timeliste.
Det har i 2 halvår vært brukt kr. 139 650,- på gjennomføring av aktiviteter beskrevet
her. Dette dokumenteres av vedlagte timeliste.
HFNF har ikke lyktes med å levere i henhold til forespeilet totalsum på kr. 400 000,men ender på en sluttsum for 2021 på kr 318 250 ,Dette skyldes i all hovedsak overgangen mellom gammel og ny direktør i foreningen,
som medførte at foreningen var uten ressurser ved utgangen av juni og til starten av
september. HFNF ber om å få overflyttet resterende beløp til 2022, noe som tar totalt
avsatte midler til kr 381 750 ,Vi håper sluttrapport er utfyllende nok og ber om sluttutbetaling på kr 139 650,- til
konto 4910.15.87796.

Hammerfest, 15.02.22
For Hammerfest Næringsforening
Sign.
Lars Bjørkli
Direktør

Timeregnskap Næringsløft 2021, 1.halvår
Dato

Antall

Beløp

Beskrivelse

Arbeid Infrastruktur
06.01.2021

4

3 800

forberedelse film rv94

06.01.2021

3

2 850

Presentasjon for finansiører og etterarbeid

11.01.2021

6

5 700

Arbeid med presentasjon behov RV94

13.01.2021

2

1 900

prosjektarbeid

18.01.2021

6

5 700

Tverrpolitisk samf.utv inkl for og etterarbeid

20.01.2021

6

5 700

arbeidsmøte med MEF og NLF

20.01.2021

4

3 800

Forberedelser møte samf.dept

21.01.2021

3

2 850

Etterarbeid presentasjon og oppfølgingsarbeid

21.01.2021

8

7 600

Møte med Samf.dept. inkl for og etterarbeid

22.01.2021

3

2 850

Møte politisk partier

01.02.2021

6

5 700

Prep. For møte dept.

03.02.2021

3

2 850

Møte med dept.

04.02.2021

4

3 800

prep før møte KS

05.02.2021

3

2 850

Møte KS

11.02.2021

1

950

11.02.2021

4

3 800

prep. Før møte Sp

15.02.2021

3

2 850

Møte Sp ift innspill NTP.

16.02.2021

7

6 650

arbeid med tekst NTP, dialog Jørn B. + andre

18.02.2021

3

2 850

Møter SNN og HK

18.02.2021

4

3 800

Dialogmøte dept.

19.02.2021

6

5 700

Prosessmøte Høyre inkl forberedelser

22.02.2021

3

2 850

Oppfølgingsmøte Vetle L.

23.02.2021

4

3 800

Diverse oppfølging med FrP

23.02.2021

2

1 900

arbeidsmøte Wisting

24.02.2021

7

6 650

Bistand BK - prospekt flyplass

25.02.2021

7

6 650

Bistand BK - prospekt flyplass

02.03.2021

3

2 850

møte NHO og samferdsel

03.03.2021

6

5 700

Nordområdemeldinga og samferdsel

04.03.2021

6

5 700

innspillsmøte ROS-analyse stengt lufthavn inkl. for og etterarbeid

04.03.2021

2

1 900

prosessmøte søknad Wisting

05.03.2021

7

6 650

Oppstartsmøte film inkl. forarbeid

06.03.2021

3

2 850

arbeidsmøte tek3d

07.03.2021

1

950

24.03.2021

5

4 750

Lage presentasjon politiske prosesser

14.04.2021

3

2 850

Møte IWIS inkl forarbeid

22.04.2021

6

5 700

Mobiliseringsmøte Wisting inkl. forarbeid

26.04.2021

6

5 700

Møte IWIS inkl forarbeid

29.04.2021

2

1 900

Møte i formannskapet om anskaffelse

10.05.2021

5

4 750

arbeid med flyplassfilm.

12.05.2021

2

1 900

prosessmøte flyplassfilm

27.05.2021

3

2 850

Møte IWIS inkl forarbeid

04.06.2021

2

1 900

Møte IWIS inkl forarbeid

11.06.2021

7

6 650

Møte OMV inkl forarbeid

28.06.2021

7

6 650

Prosjektrapportering

178 600

møte ordfører

møte IWIS

Sum arbeid infrastruktur 1. halvår 2021

Timeregnskap Næringsløft 2021, 2.halvår
Timesats:
950
Dato
Antall timer
Beløp
Beskrivelse
Arbeid
22.08.2021
23.08.2021
24.08.2021
01.09.2021
06.09.2021
09.09.2021
15.09.2021
20.09.2021
21.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
27.09.2021
15.09.2021
22.09.2021
22.09.2021
04.10.2021
08.10.2021
14.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
18.10.2021
18.10.2021
21.10.2021
21.10.2021
22.10.2021
26.10.2021
29.10.2021
02.11.2021
03.11.2021
03.11.2021
16.11.2021
17.11.2021
18.11.2021
19.11.2021
24.11.2021
26.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
03.12.2021
07.12.2021
07.12.2021
08.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
13.12.2021
14.12.2021
17.12.2021
22.12.2021

8
2
3
2
2
2
3
2
4
1
4
4
2
3
2
4
4
3
2
3
1
1
3
4
5
2
2
3
1
3
4
2
2
2
3
2
9
5
1
2
2
5
4
2
2
2
2
1

30.12.2021

10

7 600 Handover og intro til HFNF og næringspolitisk arbeid
1 900 Møte med Horisont Energi
2 850 Introduksjonsmøte/oppdateringsmøte med næringssjef TFFK + prep
1 900 Introduksjonsmøte/oppdateringsmøte med næringsavdeling Hammerfest kommune + prep
1 900 Avklaringsmøte samarbeidsgruppe Horisont Energi
1 900 Møte med ordfører
2 850 Gjennomgang forprosjekt ringvirkninger Nussir
1 900 Prep. Synliggjøring av kompetansebehov næringsliv til NAV
3 800 Havteknologi; industriell 3D printing til Finnmark (Workshop)
950 Synliggjøring av kompetansebehov næringsliv til NAV
3 800 Kronikkskriving "Til stortingspolitikere" "Si ja til utvikling"
3 800 Møte med Nussir
1 900 Introduksjonsmøte/oppdatering på ISWI + prep
2 850 Møte i ISWI + etterarbeid
1 900 Leverandørutvikling NUSSIR LNS, areal, overnatting, vask og catering
3 800 Utarbeidelse av søknad for Ringvirkningsprosjekt Nussir
3 800 Utarbeidelse av søknad for Ringvirkningsprosjekt Nussir
2 850 SANU møte + prep
1 900 Møte med EU-finansiert prosjekt JUSTNORTH
2 850 O&G-forum styringsgruppemøte næringspolitikk + prep
950 Tlf.møte med stortingsrepr. Geir Adelsten Iversen
950 Tlf.møte med stortingsrepr. Marianne Sivertsen Næss
2 850 Dialogmøte arbeidslivsrettet kompetanseheving for teknologi- og industribransjen
3 800 Workhop JUSTNORTH + prep
4750 Kartlegging status lokalt næringsliv
1 900 Presentasjon og film for internasjonalt investeringsfond (næringsareal, infrastrukturløft og ønsket utvikling)
1 900 ISWI + prep
2 850 Presentasjon og film for leverandørklyngen (næringsareal, infrastrukturløft og ønsket utvikling)
950 Frokostmøte Petro Arctic, ordfører og næringssjef
2850 Presentasjon og film for Arctic Operations (næringsareal, infrastrukturløft og ønsket utvikling) + prep
3 800 Samarbeidsmøte - arbeidslivsrettet kompetanseheving
1 900 Radiodeltakelse om videreføring av 420 KV-linje + prep
1 900 Møte mellom Næringsforeningene og NHO
1 900 Presentasjon og film for NLF Nord (næringsareal, infrastrukturløft og ønsket utvikling) + prep
2 850 Møte med varaordfører
1900 Møte med norsk-russisk handelskammer
8 550 Næringsarena Nord - Felles næringspolitiske satsingsområder
4750 Næringsarena Nord - Felles næringspolitiske satsingsområder
950 Møte med ordfører
1 900 Samhandlingsmøte næringsforeningen i finnmark om kutt i VGS
1900 Tverrpolitisk samferdselsutvalg
4750 Kartlegging og påvirkning av koronarestriksjoner for lokalt næringsliv
3800 Kartlegging og påvirkning av koronarestriksjoner for lokalt næringsliv
1900 Kommunikasjon, og møte med ordfører og reiselivssjef ang. koronarestriksjoner
1 900 Samhandlingsmøte næringsforeningen i finnmark om kutt i VGS
1 900 Kronikkskriving Kuttforslag VGS
1 900 Møte med Petro Arctic, politisk ledelse og næringssjef
950 Prep. møte med fylkesråd for opplæring
9 500 Prosjektadministrasjon og rapportering
139 650
318 250 Sum totalt 2021

