
STRATEGIPLAN
FOR MÅLØY VEKST

Styret i Måløy Vekst (2018-2020):

• Styreleder Hildegunn Fure Osmundsvåg
• Styremedlem Synnøve Berg Svarstad
• Styremedlem Ørjan Solvang
• Styremedlem Kent Rune Bugjerde
• Styremedlem Trond Inge Kvernevik
• Styremedlem ordfører Kinn kommune

Måløy Vekst jobber ut fra en strategi 
som er utarbeidd og vedtatt av styret i 
Måløy Vekst.

Måløy Vekst sine oppgaver kan deles i tre:

1. Næringslivskontakt
2. Rammevilkår for næringslivet
3. Næringsutviklingsprosjekt

• Rådmann i Kinn kommune er observatør til styret
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Innledning

Måløy Vekst AS ble etablert i januar 2018 etter initiativ fra næringslivet i 
Vågsøy som ønsket et felles utviklingsselskap i Vågsøy. Næringslivet i 
regionen, representert ved ca. 80 bedrifter, og nye Kinn kommune er 
aksjonærer/eiere i selskapet. Selskapet er eid 66% av næringslivet og 
34% av Kinn kommune. Måløy Vekst skal være et serviceselskap for 
næringslivet, informere og tilrettelegge for ny virksomhet og 
infrastruktur, gi gründere veiledning, samt være en møteplass for 
næringslivet og kommunen.
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Innledning

Måløy Vekst er næringslivet og kommunen sitt felles organ for 
langsiktig samfunns- og næringsutvikling. Selskapet har som formål å 
fremme vekst i næringslivet og skape bolyst i kommunen.

Måløy Vekst skal også være en samfunnsbygger. Uten en 
grunnleggende tanke om å utvikle samfunnet rundt oss vil det være 
vanskelig for oss å skape vekst innenfor de fleste bransjene som Måløy 
Vekst representerer. Likeså skal Måløy Vekst kunne bruke sin tyngde i 
politiske prosesser hvor det er hensiktsmessig, og da spesielt med fokus 
på å drive frem en positiv nærings- og samfunnsutvikling. Måløy Vekst 
ønsker å ha en tydelig stemme inn mot offentlige prosesser og bidra til 
at våre medlemsbedrifter sine behov for vekst og fremtidsutvikling blir 
hørt.

Driften av Måløy Vekst finansieres gjennom årlige bidrag fra eierne, 
samt spesifikke prosjektmidler fra interne og eksterne aktører til 
enkeltprosjekt.
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1. Næringslivskontakt

  Kontaktpunkt
Være et samlende kontaktpunkt 

for næringslivet i regionen.

  Møteplasser
Lage gode møteplasser for 

næringslivet i regionen 

(frokostmøter, 

nettverkssamlinger).

   Markedsføre
Synliggjøre og markedsføre 

næringslivet i regionen.

   Rekruttering
Gjennomføre aktiviteter som 

styrker rekruttering til regionen

(rekrutteringstreff).

  Pådriver
Være et kontaktpunkt og en 

pådriver i skjæringspunktet 

mellom kommunal. 

planlegging og næringslivets 

behov, følge opp planverk og 

fange opp  aktuelle muligheter.

Måløy Vekst skal være en støttespiller for 
næringslivet gjennom en rekke roller:

  Kurs
Legge til rette for relevante kurs 

og kompetanseheving i 

næringslivet.

  FOU-arbeid
Styrke FoU-arbeid i 

næringslivet.

Måløy Vekst har et tett samarbeid med 
Aksello i Florø som har ansvar for førstelinjetjeneste 
og gründerkontakt i Kinn kommune. 
Aksello har kontordager i Måløy Vekst sine lokaler.

4



2. Rammevilkår for næringslivet

En av hovedoppgavene til Måløy Vekst er å jobbe for best mulig 
rammevilkår for næringslivet i regionen. Måløy Vekst vil ha fokus på 
følgende overbyggende rammevilkår:

A. Infrastruktur og samferdsel









Jobbe med gode og effektive transportårer og kommunikasjoner inn 
og ut av regionen (Stad skipstunnel, Kystvegen, båtruter Måløy-Florø, 
riksveg 15 gjennom Måløy sentrum).

Jobbe med bedre internkommunikasjon og mobilitetsløsninger internt 
og rundt Måløy.

Jobbe med etablering av hurtigbåtforbindelse Bergen-Ålesund (ved 
realisering av Stad skipstunnel).

Ha oversikt over kontorkapasitet og ledige næringsareal i kommunen.
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2. Rammevilkår for næringslivet









Å sørge for et godt tilbud ved Måløy videregående skole, som er godt 
forankret i næringslivet sitt behov.

Å styrke og videreutvikle kompetansemiljøene i kommunen; Måløy 
videregående skole, Fagskulen, Sikkerhetssenteret og MMR Ocean Blue.

Bidra til å etablere et blått kompetansesenter i Måløy (Peak Måløy). 

Jobbe med å få høyere utdanning til Måløy.

Skape et attraktivt studentmiljø i Måløy (MMR Ocean Blue). 

Samarbeide med næringslivet og det offentlige om kompetanseheving 
og videreutdanning.

 



B. Utdanning

6
Fagskulen i Måløy



2. Rammevilkår for næringslivet

C. Bostedsattraktivitet og rekruttering







Rekruttering – hjelpe næringsliv med rekrutteringsstrategi, hvordan 
markedsføre bedriften.

Jobbe aktivt for å få flere private og offentlige arbeidsplasser. 

Synliggjøre viktige faktorer for tilflytting og rekruttering. 

Jobbe aktivt med sentrumsutvikling sammen med gårdeierne, kommunen 
og handelsstanden i Måløy og Deknepollen (eget prosjekt).

Jobbe aktivt med å skape en attraktiv kommune - bolysttiltak i kommunen 
(eget prosjekt).

SmartBy Måløy (eget prosjekt).

Tett samarbeid med Fjordkysten om reiselivssatsing i Måløy, og 
kompetanseheving og kurs for reiselivsaktører i regionen.

Jobbe aktivt med å følge opp pågående planarbeid i kommunen, 
stedsutvikling og tilgang på boligtomter i hele kommunen.
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3. Næringsutviklingsprosjekt

Måløy Vekst jobber for tiden med følgende utvalgte 
prosjekter:

A. Omdømmebygging og bolyst

B. Sentrumsforening

C. SmartBy Måløy

D. Blått kompetansesenter (Peak Måløy)

E. Stad skipstunnel
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A. Omdømme & bolyst

Måløy Vekst vil med prosjektet rette fokus på tiltak vi 

kan sette i gang for å skape bolyst og trivsel i 

kommunen. Vi ser dette er viktig for å sikre rekruttering 

til næringslivet, tilflytting til kommunen og ikke minst 

få innbyggerne til å trives og ønske om å bli værende 

her. Måløy har et spennende næringsliv og attraktive 

arbeidsplasser, men sliter med folketallsnedgang og 

rekruttering til næringslivet. Måløy har også et stort 

antall innpendlere fra nabokommunene. Måløy Vekst 

vil ta en aktiv rolle for å skape bolyst og trivsel i tett 

samarbeid med kommunen, næringslivet og 

innbyggere.

Målsetting
Måløy og næringslivet skal synliggjøres på en positiv 

måte, og prosjektet skal bidra til å snu den negative 

folketallsutviklingen.

Noen konkrete tiltak:

• Jobbe strategisk med synliggjøring og 
markedsføring av næringslivet, mulighetene og de 
positive kvalitetene i Måløy, både gjennom 
tradisjonelle medier og sosiale mediekanaler.

• Gjennomføre bedriftsbesøk og nettverkssamlinger 
for å vise frem de enkelte bedriftene og de positive 
historiene fra næringslivet.

• Bruke nettsiden Opplev Måløy til markedsføring av 
aktiviteter, fritidstilbud og til å fortelle «de gode 
historiene» om Måløy.

• Vurdere å lage en profilering- og rekrutteringsfilm 
for Måløy.

• Jobbe systematisk med kompetanseheving og 
videreutdanning i næringslivet.

Prosjektansvarlig: Frank Willy Djuvik

9



B. Sentrumsforening

Etter ønske fra gårdeiere i sentrum og Måløy Handelsforening ønsker Måløy å ta en aktiv rolle for 

å skape et mer levende sentrum. Dette for å legge til rette for handel, aktivitet, planutvikling og 

fysisk utforming. Dette vil igjen skape bolyst og trivsel i kommunen. Måløy Vekst har utfordret 

gårdeierne og handelsforeningen på å etablere en sentrumsforening hvor både Måløy og 

Deknepollen er definert som sentrum.

Målsetting
Etablering av sentrumsforening for Måløy og Deknepollen innen 01.10.20.

Prosjektansvarlig: Frank Willy Djuvik
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C. SmartBy Måløy

SmartBy Måløy prosjektet samler en del tidligere prosjekter og utfordringer som Måløy Vekst har 

jobbet med i ett felles prosjekt, og videreutvikler disse i et fremtids- og bærekraftperspektiv. 

Prosjektet tar utgangspunkt i Kinn kommune og Vestland fylkeskommune sine overordnede 

målsetninger innenfor samfunnsutviklingen, og hvordan disse skal omsettes i praksis.

Prosjektet tar utgangspunkt i innbyggerne og næringslivet sine behov, og hvordan vi kan ta i 

bruk digital teknologi og innovative løsninger for å gjøre samfunnet bedre å bo-, leve-, og arbeide 

i. Vi har valgt å se på 4 områder i prosjektet. Disse er mobilitet, næringsutvikling, byplanlegging 

og tjenesteproduksjon.

Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Kinn kommune, næringslivet og andre 

samarbeidsaktører, og ser også på nye muligheter til å involvere både innbyggere og næringsliv i 

prosessene.

Prosjektet omhandler både små og store saker. Det kan være mindre tiltak som handler om 

utforming, utsmykking, estetikk og tilrettelegging av møteplasser og gode uteområder, eller det 

kan handle om større tiltak som eksempelvis tilgang på areal til diverse formål i overordnede 

arealplaner eller etablering av lokale mobilitetsløsninger.

Prosjektplanen for prosjektet skal definere tydelige og målbare effektmål for de enkelte tiltakene 

i prosjektet.

Målsetting
Måløy-samfunnet har en utvikling der man legger til grunn fremtidsrettede og innovative 

løsninger for å løse samfunnsutfordringer innenfor mobilitet, næringsutvikling, arealplanlegging 

og tjenester. Prosjektet skal ferdigstilles innen 3 år, dvs. innen 2022.

Prosjektansvarlig: Frank Willy Djuvik
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D. Blått kompetansesenter i Måløy (Peak Måløy)

Med etableringen av Måløy Marine Ressurssenter vil det komme mange studenter og forskere til 

Måløy. For Stiftelsen MMR er det viktig at disse har gode kontor- og bofasiliteter sentralt i Måløy. 

Måløy Vekst ønsker å skape et dynamisk og innovativt miljø for næringsliv, gründere, studenter 

og forsknings- og utviklingsmiljø i Måløy sentrum. En slik næringsklynge vil bidra til å 

videreutvikle eksisterende og nytt næringsliv, gjennom knoppskyting og nyetableringer. Måløy 

Vekst er i dialog med Peak Space for å se på muligheten for å etablere et Peak Måløy.

Målsetting
Forprosjektet Peak Måløy skal ferdigstilles innen 31.12.20.

Prosjektansvarlig: Randi Humborstad
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E. Stad skipstunnel

Daglig leder har en 40% stilling som prosjektleder for Stad skipstunnel prosjektet. 

Styringsgruppa for Stad skipstunnel sitt mål for prosjektet er å få realisert Stad skipstunnel som 

et nasjonalt prosjekt gjennom en særskilt statlig finansiering. Stad skipstunnel prosjektet er 

fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan (2018-2029), og Kystverket er klare for 

byggestart i 2021 forutsatt oppstartmidler på statsbudsjettet for 2021. Påvirkning inn mot 

beslutningstakere må være en kontinuerlig prosess frem til bygging av tunnelen er en realitet. 

Prosjektgruppa for Stad skipstunnel har målsetting om oppstartmidler på statsbudsjettet for 

2021 og byggestart i 2021.

Arbeidet med å få realisert hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund, og spesielt gode 

båtforbindelser mellom Florø/Måløy og Ålesund, blir et viktig arbeid når investeringsbeslutning 

om Stad skipstunnel er tatt.

Målsetting
Oppstartmidler på statsbudsjettet og byggestart for Stad skipstunnel i 2021.

Prosjektansvarlig: Randi Humborstad
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