
 

                                                                                                               

 
 

Julehilsen fra Måløy Vekst      
 
Nå er snart julen her, og vi ønsker å oppsummere året som har gått og se litt videre 

frem mot hva som skal skje i 2022. Til tross for at pandemien har satt noen 

begrensninger, så har 2021 vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet i Måløy 

Vekst. Året begynte med en del koronarestriksjoner, men vi fikk arrangert Skattefunn-

seminar i slutten av januar, og første samling for salg- og salgsledelse kurs i februar.  

 

I mars fikk vi en ny medarbeider, Anette Botnmark Jahre, på plass. Anette har en 

mastergrad i folkehelsevitenskap og er en engasjert og positiv jente. Hun har fått 

jobbet med alt det praktiske rundt Sjømatkonferansen, frokostmøtene, reiseliv og 

cruisesatsing, Måløy Byforening og Måløytreffet som vi arrangerte i Bergen for første 

gang i høst.  

 

Stad skipstunnel 

11. mai 2021 kommer til å gå inn i historiebøkene som den dagen Stortinget 

vedtok bygging av Stad skipstunnel. Etter årevis med utallige utredninger, kontinuerlig 

påvirkningsarbeid og politiske dragkamper, så kom endelig beslutningen om at 

Kystverket skal bygge verdens første fullskala skipstunnel. Estimert kostnadsramme 

for prosjektet er 3,4 milliarder kroner eks. mva. Kystverket opplever stor interesse 

blant store nasjonale og internasjonale entreprenørselskap. Kystverket planlegger å 

legge ut anbudskonkurransen første halvår 2022 med kontraktstildeling mot slutten av 

året, eller i begynnelsen av 2023.  Planlagt byggestart er rundt sommeren 2023, og 

tunnelen skal etter planen stå ferdig i 2026. Stad skipstunnel vil åpne opp Vestlandet 

sjøvegen, og ha store ringvirkninger for utviklingen av kysten. Kinn kommune og Måløy 

Vekt samarbeider om å legge til rette for at steinmasse fra Stad skipstunnel skal 

brukes til nye næringsareal i Måløy regionen.   

 

Reiseliv og cruisesatsing i Måløy 

I vår fikk Måløy Vekst i oppdrag fra Kinn kommune å koordinere reiselivsaktiviteten i 

kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet omfattet reiselivsaktiviteten i 

hele kommunen, og Måløy Vekst har samarbeidet tett med Visit Fjordkysten som er 
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kystkommunene sitt destinasjonsselskap. Sommersesongen var generelt god for alle 

reiselivsaktørene med mange turister på besøk. Det var mest norske turister, men på 

slutten av sesongen kom også flere utenlandske turister. De nye kartene fra 

Fjordkysten kom til god nytte, og attraksjonene våre har fått mye besøk. I Måløy har 

spesielt Kråkenes fyr og Refviksanden hatt stor pågang, og Refviksanden har hatt 

rekordsommer. Turistinformasjonen i Måløy fungerte veldig bra og stilte ut flere lokale 

produkter fra ulike aktører. Neste sommer skal Måløy settes på reiselivskartet som 

cruisedestinasjon. Det er ventet 25 cruiseanløp og rundt 60 000 turister i perioden mai 

til september neste år. Nordfjord Havn har allerede solgt inn Måløy som destinasjon 

med ulike turer i området, og har engasjert Måløy Vekst til å koordinere aktivitet i 

sentrum. Flere har etterspurt mer aktivitet i sentrum, spesielt på sommertid, og nå har 

vi en ypperlig mulighet til å skape det. Vi ønsker å tilrettelegge så det blir en god 

opplevelse for turistene og for innbyggerne lokalt, samtidig er vi opptatt av å få til 

mest mulig lokal verdiskaping! 

 

Sjømatkonferansen 

Etter flere utsettelser kunne vi endelig, sammen med Vestland fylkeskommune, 

arrangere Sjømatkonferanse på Parken Kulturhus på Raudeberg 31. august. Konferansen 

som satte fokus på «Bærekraftig vekst i sjømatnæringen» ble en stor suksess med ca. 

180 deltakere og et meget spennende og faglig sterkt program. På konferansen var det 

blant annet fokus på konsekvenser av globalisering og Brexit, digitalisering og 

realisering av miljømål, nye muligheter innen blant annet taredyrking og torskeoppdrett, 

samt status for landbasert oppdrett. Måløy Vekst har etter hvert fått god erfaring 

med å arrangere større konferanser, og synes det er kjekt å kunne invitere til 

konferanser som setter Måløy regionen på kartet, og som tilfører næringslivet vårt økt 

kompetanse og nye nettverk.  

 

Gate 1 prosjektet og andre bolyst tiltak 

Frank-Willy har jobbet mye med Smart By Måløy prosjektet, med Gate 1 og andre 

bolyst tiltak, som f.eks. Nordfjordbadet i år. Nordfjordbadet er mye mer enn bare et 

svømmebasseng. Nordfjordbadet vil bidra til lovpålagt svømmeundervisning, trivsel og 

bolyst for innbyggerne, by- og sentrumsutvikling, attraktivitet for besøkende og 

turister, rekruttering til næringsliv og et tilbud om forebygging og rehabilitering til 

eldre og kronikere. Næringslivet i Måløy har samlet inn 45 millioner kroner i gaver fra 

næringslivet. Næringslivsaktørene som har bidratt med gaver har også tatt på seg å 

dekke inntil 2 millioner kroner av driftskostnadene de 5 første driftsårene, totalt 10 

millioner kroner. I tillegg vil badet få spillemidler, interkommunale spillemidler og 

momsrefusjon. Totalt får kommunen dekket 116,8 millioner av kostnadene ved 

investering og drift av Nordfjordbadet. Måløy Vekst er glad for at det er satt av 

planleggingsmidler på neste års budsjett, og vil jobbe videre med kommunen for å finne 

beste måten å bygge, organisere og finansiere badet på. 

 

Rekruttering og Opplev Måløy 

Næringslivet gir oss tydelige tilbakemeldinger på at rekruttering er en av de største 

utfordringene fremover. Mange virksomheter har utfordringer med å rekruttere nok og 
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kompetent arbeidskraft, og dette kan i verste fall hemme veksten i virksomheten, og 

føre til flytting av viktige kompetansearbeidsplasser. Måløy Vekst jobber med mange 

overordnede og generelle rekrutteringstiltak for næringslivet. Vi jobber med 

synliggjøring og markedsføring av næringslivet, mulighetene og de positive kvalitetene i 

Måløy, både gjennom tradisjonelle medier og sosiale mediekanaler. Nettsiden Opplev 

Måløy er blitt revitalisert i år. Opplev Måløy skal være en plattform for handel, 

aktiviteter, fritidstilbud, næringsliv, ledige stillinger og til å fortelle «de gode 

historiene» om Måløy. Målgruppen er innbyggere, tilreisende og nye innflyttere. Vi 

oppfordrer bedriftene til å vise til denne nettsiden når man søker etter nye 

medarbeidere, slik Selstad har gjort. 

 

Måløy Byforening 

Måløy Byforening ble stiftet i 2022. Måløy Vekst jobber sammen med Byforeningen for 

å samle handelsnæringen, grunneiere og andre utviklingsaktører til felles innsats for å 

løfte Måløy og omegn som et attraktivt, urbant, trivelig og fremtidsrettet område å 

både bo, trives og drive næring i. 

 

Måløytreffet 

I november arrangerte Måløy Vekst for første gang et rekrutteringstreff for 

studenter i Bergen, Måløytreffet. Rundt 50 studenter deltok. På dette første 

rekrutteringstreffet valgte vi å vise frem den store bredden vi har i næringslivet, og 

hadde med oss representanter fra flere næringslivsklynger. Vi har fått gode 

tilbakemeldinger fra studentene på at dette var nyttig og interessant, og noe de vil 

fortsette å delta på. Måløy Vekst tar sikte på å arrangere et nytt Måløytreff i Bergen  

våren 2022. 

  
Peak Måløy 

Måløy Vekst har jobbet for å skape et innovativt miljø for etablert næringsliv, 

gründere og studenter i Måløy over flere år. I 2022 starter byggingen av 

kompetansesenteret Peak Måløy. En gammel fiskebu på 8000 kvm skal bygges om til et 

kompetansesenter med en god kombinasjon av marine, maritime, IT-bedrifter, 

regnskap/konsulent selskaper og utdannings- og forskningsmiljø. Det er snakk om 

nærmere 100 arbeidsplasser, i tillegg til studenter. Dette blir et kombinasjonsbygg 

med kontor, felles kantine, møterom, stort auditorium og konferansefasiliteter. Det 

skal også bygges hybler, og det vil også være mulig å leie kontorplass for lengre eller 

kortere perioder for bedrifter og enkeltpersoner. Forsking viser at kompetanseklynger 

tiltrekker seg kompetent arbeidskraft, kapital, investorer og gründere. Det er også 

viktig å skape attraktive kompetansemiljø for ungdom, som er opptatt av å jobbe i 

innovative og spennende fagmiljø. Vi oppfordrer også fylket og staten til å leie 

kontorlokaler i slike attraktive kompetansemiljø, tett på næringsliv og utdannings- og 

forskningsmiljø. Det er mange som har ønske om å flytte inn i Peak Måløy, og det fylles 

fort opp, men det er fortsatt ikke for sent å ta kontakt med oss om leie av kontorplass.  

 

Studentprosjekt 

Rett før jul fikk vi den hyggelige meldingen om at Vestland fylkeskommune vil støtte 
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prosjektet vårt «Næringsrelevant høyere utdanning- utplassering av studenter» med 

750.000kr. Måløy Vekst ønsker å legge til rette for utplassering av studenter på 

høyere utdanning i næringslivet i Måløy og regionen. Regionen definerer vi som Stad, 

Kinn og Bremanger kommune. Prosjektet skal kartlegge hva som skal til for å lykkes med 

en slik ordning, og hva som må på plass for å starte opp med utplassering av studenter i 

næringslivet høsten 2022. Måløy Vekst har stor tro på at utplassering av studenter på 

høyere utdanning i lokalt og regionalt næringsliv vil gi en positiv effekt både for 

utdanningsinstitusjonene, næringslivet og den regionale utviklingen. 

Utdanningsinstitusjonene vil få en mer næringstilpasset utdanning, næringslivet vil øke 

sin kompetanse og styrke rekrutteringen, og lokalsamfunnet vil oppleve større 

verdiskaping og tilflytting. Måløy Vekst vil rett over nyttår invitere til møter med 

næringsaktører i regionen for å kartlegge muligheten for utplassering av studenter 

studieåret 2022/2023. 

Viktige saker i 2022 

Viktige overordnede saker i 2022 er kommunens arealplan og sentrumsplan for Måløy.  

Regional transportplan skal behandles i juni 2022, og da blir det viktig å få på plass 

Kystvegen Måløy- Florø. Måløy Vekst vil også jobbe aktivt med å få på plass 

hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund til åpningen av Stad skipstunnel. Måløy 

Vekst vil fortsette å være næringslivet sitt talerør for viktige saker innen utdanning, 

samferdsel, rekruttering og kommunale/fylkeskommunale/statlige 

beslutningsprosesser. Måløy Vekst vil også fortsette å være pådriver for realisering av 

Peak Måløy og Nordfjordbadet. Måløy Vekst ønsker også å komme i gang med et Ung i 

Måløy treff hvor man samler unge mennesker i næringslivet til felles aktiviteter og 

sosiale møteplasser. Det er viktig å ha det kjekt utenom jobben og spesielt viktig å 

fange opp de som ønsker et større nettverk utenom jobben. Og så ser vi frem til et 

nytt Måløytreff i Bergen våren 2022, og mange spennende frokostmøter og andre 

nettverkssamlinger. 

 

Vi i Måløy Vekst takker for godt samarbeid i 2021 og ser frem til et nytt og spennende 

år. Vi ønsker dere en riktig fin og fredelig jul og et optimistisk og godt nytt år! 

 

Julehilsen fra Anette, Frank Willy og Randi 

 

 


