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Et samarbeidsorgan for Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund, Hammerfest,
Måsøy og Nordkapp kommune
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Flytt nordover!
Vest-Finnmark er en spennende region med mange muligheter og fordeler for de som kan tenke
seg å flytte hit. Hva venter du på? Flytt nordover!

Bolig
I Vest-Finnmark finner du varierte bomuligheter i ulike
prisklasser - enten du ønsker å leie, kjøpe eller bygge bolig.
Hvordan du ønsker å bo handler om smak og behag. Noen
foretrekker å bo sentralt med gangavstand til jobb, skole,
kulturtilbud og naturopplevelser. Andre søker seg til mer
landlige omgivelser, men likevel med muligheten til å pendle.
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I Hammerfest
Vest-Finnmark
har du friheten
til å velge!

Familie
I Vest-Finnmark er det full barnehagedekning og hver
kommune har et grunnskoletilbud. Her har vi et godt helsetilbud og andre offentlige tjenester som dekker dine og
familiens behov. I Vest-Finnmark er “alt’’ mye nærmere enn i
de store byene, og du slipper ofte kø og lang reisetid når du
skal hit og dit. Resultatet er bedre tid til familien, mer fritid til
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å gjøre detKvalsund
du vil Kommune_90x55.pdf
og større trivsel i1 hverdagen.
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Fritid
I Vest-Finnmark har du utallige muligheter for en aktiv fritid enten i organiserte former eller på eget initiativ. Her må du
ikke dra langt for å komme deg ut på tur. Mange steder er det
bare å gå ut døra, så ligger naturen klar til bruk. Her får du
både kyst- og innlandsklima, og enkelte ganger kan du
oppleve alle fire årstidene i løpet av én dag. I tillegg finnes et
mangfold av aktiviteteter og opplevelser innen idrett og kultur.

oljerelatert virksomhet har også petroleumsindustrien for alvor
kommet til regionen.

Utdanning
I Vest-Finnmark dekker utdanningstilbudet et vidt spekter av
fag og studieretninger. Finnmark fylkeskommune har ansvaret
for videregående utdanning av både ungdom og voksne. De to
høgskolene i fylket har et variert studietilbud på lavere og
høyere grad. Mange velger dessuten å gjennomføre fjernstudier
gjennom andre høgskoler og universitet. Det sier litt om hvor
godt det er å bo her!
Arbeid
I Vest-Finnmark er det et variert næringsliv, med gode
jobbmuligheter innenfor rimelig pendleravstand. Foruten stor
sysselsetting innen primærnæringer som fiskeri og havbruk,
gir reiseliv og offentlig tjenesteyting mange arbeidsplasser.
Med Snøhvitprosjektet på Melkøya i Hammerfest og annen
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Kommunikasjon
Skal du til Vest-Finnmark, finnes det mange måter å reise på.
Det er flere direkte flyavganger hver dag fra Oslo til Alta, og
videre flyforbindelser til de andre kommunene. Hurtigruten har
daglige anløp både i Øksfjord, Hasvik, Havøysund, Hammerfest
og Honningsvåg. Det er et godt utbygd veinett og offentlig
kommunikasjonstilbud til og mellom de øvrige kommunesentra i regionen.
Hos oss har du:
• Nedskriving av studielån
• Mindre skatt
• Mer barnetrygd
• Fritak for el-avgift på forbruk
• Bedre betingelser i Husbanken
Næringslivet har:
• Ingen arbeidsgiveravgift
• Fritak for el-avgift på forbruk
• Mer tilskudd til bedriftsutvikling og fysiske investeringer
Masøy Kommune_90x55.pdf 1 13-12-2010 14:10:19

Her ﬁnner du oss!
Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord
tlf. 78 45 30 00
www.loppa.kommune.no

Alta kommune
Postboks 1403
9506 Alta
tlf. 78 45 50 00
www.alta.kommune.no

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest
tlf. 78 40 20 00
www.hammerfest.kommune.no

Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn
tlf. 78 45 27 00
www.hasvik.kommune.no

Kvalsund kommune
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund
tlf. 78 41 55 55
www.kvalsund.kommune.no

Måsøy kommune
Torget 1
9690 Havøysund
tlf. 78 42 48 00
www.masoy.kommune.no

Nordkapp kommune
Rådhusgt. 12
9750 Honningsvåg
tlf. 78 47 65 00
www.nordkapp.kommune.no

Vest-Finnmark
Kommunene har fått en abstrahert form. Den
linjen som åpner mot sørøst viser tilhørighet til
kyst og land. Den andre linjen som åpner mot
nordvest, viser tilhørighet til hav. Samtidig er
alle kommunene bundet sammen av linjene for
å vise til samarbeid.
Helse Finnmark HF_185x140.pdf 1 16-12-2010 07:51:13

Hodestups forelsket i det
nakne og barske landskapet
Hun fikk sitt første fotoapparat i konfirmasjonsgave og har fotografert siden. Gjennom bilder formidler
hun det dramatiske lyset som plutselig kan åpenbare seg gjennom alle fire årstider.
Anne Olsen-Ryum er bosatt på Sørøya i Vest-Finnmark, men
har sine røtter i Vikna kommune i Nord-Trøndelag hvor hun er
født og oppvokst. Anne flyttet til Hasvik kommune på Sørøya i
Vest-Finnmark i 1986. Hennes møte med Sørøya beskriver hun
som kjærlighet ved første blikk, og hun omtaler gjerne Sørøya
som ”den vakreste øya i verden”.
- Jeg forelsket meg hodestups i det nakne og barske landskapet som på mange måter var ulikt det jeg var vant til fra
trøndelagskysten, forklarer den dyktige fotografen som for
alvor ble bitt av fotobasillen da hun konverterte til digitalt i
2001.
Da Anne flyttet til Finnmark i august 1986 hadde hun med seg
advarsler fra velmente slektninger som hadde lest at
mørketida var ei tung tid. - De var overbevist om at jeg neppe
ville holde ut lenger enn til jul samme året, forteller hun. Men
nettopp disse advarslene provoserte henne, og hun reiste
nordover med innstillingen om at ”jeg skal nok vise dem..”
Det har hun gjort til gangs etter å ha bodd i Finnmark i snart
25 år!
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Og Anne erfarte fort at mørketida kan by på et ubeskrivelig
vakkert vinterlys med intense farger man ikke uten videre
forbinder med ordet ”mørketid”. - Sørøya om vinteren er
skiftende og uforutsigbar, sier hun. I det ene øyeblikket er det
tett snøfokk, og i det neste kan en varm rød himmel plutselig
åpenbare seg. Og på kalde vinterkvelder jager flammende
nordlys over en stjerneklar himmel. Alt dette forsøker
fotografen fra Hasvik å formidle videre til alle som vil se, og
hvis bildene hennes gir folk lyst til å besøke øya syns hun at
hun har oppnådd mye av det hun ønsker.
Selv om Anne er spesielt glad i mørketida og vinterlyset,
følger kameraet henne gjennom de andre årstidene også: når
fuglene kommer med budskapet om at en ny vår er i anmarsj,
den korte intense sommeren med midnattssol og to måneder
med lys døgnet rundt og høsten med sine intense farger i rødt
og gult.
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Høsten er også tid for høststormer, og Anne trives godt ute
med fotoapparatet når vinden rusker ”litt ekstra” i håret. Hun
syns det er en evig utfordring å fange et godt motiv av et hav
i vilt opprør og samtidig forsøke å holde et fast grep om
kameraet som vinden av og til truer med å blåse til havs
sammen med et objektiv fullt av sjøsprøyt! På slike dager føler
hun litt ekstra at hun lever, og at livet er godt å leve…

Postboks 84 9691 Havøysund Tlf.: +47 78 42 48 80 Fax: 78 42 48 81
Vakttlf.: +47 908 30 846 E-mail: firmapost@slippen.no

Fra sør til det gode liv i nord
Med en fersk mastergrad i historie kom Holmestrandjenta Anette Horn til en interessant jobb på 71
grader nord. Etter sju års studier ved Universitetet i Oslo var hun klar for en endring i hverdagen.
Samboeren fra Lødingen i Nordland hadde lenge hatt ”pustevansker” i storbyen, og var ikke vanskelig
å be når muligheten til å flytte nordover dukket opp.

Nå har de bodd i
Honningsvåg i flere
år, og føler at de
der har muligheten
til å føre et godt liv.
- Jeg kan gå hjem
fra jobb, ta meg en
tur i fjellet, enten
for å jakte, gå på
ski eller bare gå
tur. Når jeg
Foto: Privat
kommer hjem kan
jeg ta meg en
dykkertur med venner – ganske spontant faktisk. Det krever
ikke all verden med planlegging fordi man har alt i umiddelbar
nærhet. Hvor mange andre steder rekker jeg alt dette etter
jobb, spør Anette som setter stor pris på tilværelsen i
Nordkapp kommune; - Muligheten til å føre et aktivt liv, den
barske naturen, uforutsigbarheten med været, nærheten til alt
som gjør at det ikke blir tiltak å møtes, er ting jeg setter
utrolig stor pris på, og som jeg ikke vil kunne få igjen om jeg
flytter herfra.
Jobben viktig – men ikke utelukkende avgjørende
1 10-03-2011
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utgangspunktet
var det en
jobbannonse som lokket

vestfoldingen til ytterpunktet på den andre siden av Norgeskartet. Det var en attraktiv jobb som passet bra i forhold til
utdanningen hun nettopp hadde gjennomført. Spent dro hun
på sin første Finnmarkstur; - Jeg hadde aldri vært der før når
jeg reiste opp til jobbintervjuet i Honningsvåg. Allerede da jeg
ankom den lille byen på toppen av Europa følte jeg en veldig
annerledes og spesiell stemning. Jeg følte et sterkt behov for
at her ville jeg være - nettopp fordi det er annerledes. Jeg
følte meg takknemlig som fikk sjansen til å reise til Finnmark,
og se en liten bit allerede da.
Anette fikk jobben hun søkte på og flyttet fra Oslo. Samboeren
kom etter da han var ferdig med sine matematikkstudier ved
universitetet, og jobber nå i utdanningsforbundet. I dag har
Anette skiftet arbeidsplass og er konservator ved Nordkappmuseet – noe hun selv betegner som drømmejobben. Likevel
er det ikke jobben som avgjør at hun blir i nord; - Det er klart
at selv om attraktiv jobb fikk meg nordover, er det ikke
grunnen til at jeg blir værende. Jobbmarkedet i dag tilsier at
dersom man har tilstrekkelig erfaringer og de rette bakgrunnskunnskapene så er man attraktiv i jobbmarkedet. Det betyr at
attraktive jobber finner man også andre steder. Jobben fører
oss ofte til steder, men det er trivselen og mulighetene for å
føre et godt liv som gjør at en blir værende.

Fra Ungarn til “oljebyen” Alta
Laszlo Buko hadde aldri hørt om Alta før han kom
over en stillingsannonse på Internett. Det tok kun
måneder før han var installert i Nordlysbyen med
sin lærerutdannede kone og sine to sønner.
Til daglig finner vi ham øverst i Kunnskapsparken
der han jobber som geolog for oljeselskapet
North Energy, mens kona jobber som lærervikar
og barna er trygt plassert i barnehage. Nå vil
familien kjøpe hus.

Etter 13 år i et
ungarsk oljeselskap
som reservoar
geolog fikk Laszlo
Buko lyst til å prøve
noe nytt og
annerledes. Han
hadde aldri flyttet
på seg og hadde
hatt samme
arbeidsgiver siden
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han ble ferdig med
sine studier i
hjemlandet. Da en venn tipset han om at et rekrutteringsbyrå i
Budapest lette etter kandidater til et nystartet oljeselskap i
Norge sendte han like godt av gårde CV´n sin, og ble deretter
kalt inn til intervju. Profilen hans ble sendt til oljeselskapet, og
han ble invitert til et nytt intervju i Oslo der han møtte
direktøren selv, Erik Karlstrøm.
- Jeg visste ikke så mye om Norge fra før men tenkte at det
kunne være et godt valg med tanke på å ta med familien. Vi
var ikke spesielt fornøyde med situasjonen i hjemlandet, men
da det gikk opp for meg hvor langt nord Alta ligger må jeg
innrømme at jeg ble betenkt. Karlstrøm, som selv er fra Alta
kommune, ba meg imidlertid om å besøke byen før jeg tok en
avgjørelse. Jeg reiste opp i februar måned og ble vist rundt av
lokalkjente. Vi besøkte både selskapet og potensielle
barnehager for å få et helhetlig inntrykk, forteller Laszlo.
Han dro tilbake til sin kone, Beata, i hjemlandet og fortalte om
hva han hadde opplevd, og måneder senere var de på plass i
en nymoderne leilighet med utsikt over Altafjorden. Riktignok
var den første sommeren spesielt kald og guffen, men varmen
og hjelpsomheten fra menneskene i nord tinte dem opp og
fikk dem til å trives.
Smilende og gjestfrie folk
- Vi synes naturen her i nord er kjempeflott og som aktiv
småbarnsfamilie har vi hatt mange fantastiske naturopplevelser

her. Det som imidlertid gjør det så godt å bo her er at vi føler
oss trygge. Menneskene er snille og hjelpsomme, og det er
lett å bli kjent uten å kunne språket fordi alle snakker engelsk.
Selvsagt var vi nysgjerrige på hvordan vi ville klare kulda og
mørket om vinteren, men vi møtte mennesker som ”lærte”
oss hvordan man lever her. Nå er vi vant til klimaet, og for oss
er den menneskelige faktor viktigere, sier Beata.
Hun slår fast at Norge er et meget godt land å bo i, med høyt
inntektsnivå, gode arbeidsvilkår, høy levestandard og ikke
minst sikkerhet. Vi føler at det bor flere ærlige mennesker som
holder seg til loven og vi føler trygghet og ro, ikke minst for
barna.
Godt integrert
Botond (5) og Vince (3) har taklet overgangen til nytt land og
et nytt språk veldig bra og prater bedre norsk enn far, som har
engelsk som arbeidsspråk. Mor har studert norsk på Høgskolen
i Finnmark, og har raskt tilegnet seg svært gode norskkunnskaper. Nå jobber hun som lærervikar og ved skolefritidsordningen på en av Altas barneskoler. Håpet er at stillingen
vokser i takt med norskkunnskapene, for familien har ingen
planer om å dra hjem ennå;
- Vi var nylig på besøk hjemme i Ungarn og det var selvsagt
vanskelig for barna å dra fra besteforeldre, tanter, onkler og
søskenbarn igjen. I tillegg har vi mange flere kulturtilbud både
for voksne og barn der vi kommer fra. Likevel er det i nord vi
vil være nå, og vi prøver stadig å få kjøpt oss et større hus.
Hittil har vi ikke vunnet de budrundene vi har vært med på,
men vi håper at vi snart får kjøpt oss noe vi liker.

Industrivekst i Vest-Finnmark
Som vertskommune for Statoils LNG anlegg på Melkøya og Enis oppbygging av regionkontor og
driftsorganisasjon for Goliat, har Hammerfest etablert seg som petroleumshovedstaden i nord.
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Utbyggingen av Snøhvit er det største industriprosjektet i NordNorge med en samlet investering på ca 58 milliarder. Statoil
startet produksjonen av LNG høsten 2007, og det er i dag
ca. 330 ansatte på anlegget på Melkøya. Statoil planlegger
utvidelse av anlegg og kapasitet ved nye investeringer (tog II).

Framveksten av oljeselskaper og leverandørindustri skaper et
sterkt fagmiljø som tilbyr nye og spennende framtidsrettede
arbeidsplasser med høye krav til kompetanse. All kjent
petroleumsaktivitet i Barentshavet de neste 12 – 15 år vil skje
med utgangspunkt i Hammerfest.

Eni er i gang med utbyggingen av oljefeltet Goliat. Det skal i
første omgang bores 22 produksjonsbrønner, og feltet settes i
ordinær drift fra høsten 2013.

Nussir ASA er et gruveselskap som ble etablert i 2005 for å
utvinne kobberforekomsten som ble funnet på fjellet Nussir i
Kvalsund kommune på slutten av 1970-tallet. Visjonen til
selskapet er å etablere og utvikle et lønnsomt, internasjonalt
rettet gruveselskap med basis i dagens forekomster av kobber
og edelmetaller i Kvalsund kommune.

I 21. konsesjonsrunde er over 50 blokker utlyst i Barentshavet,
og det forventes økt leteaktivitet som følge av nye tildelinger
av lisenser. Logistikksenteret for denne aktiviteten vil være
Polarbase i Hammerfest.
Som følge av den stadig økende aktiviteten i Barentshavet har
en rekke nasjonale og internasjonale leverandørbedrifter
etablert seg i Hammerfest. Byen kan i dag tilby en komplett
infrastruktur for olje- og gassindustriens framtidige operasjoner
i Barentshavet.
Husbanken Region Hammerfest_90x55.pdf 1 15-12-2010 10:42:31

Kobberforekomsten ved Nussir i Kvalsund ble først oppdaget
på 1970-tallet. Sporadiske boringer ble gjennomført i 1980 og
1990-tallet. Nussir ASA overtok rettighetene til forekomsten i
2000. Senere boringer har avdekket drivverdig kobberforekomst.
Nussir ASA planlegger oppstart av gruvevirksomheten i 2013,
noe som vilLoppa
gi over
150 nye arbeidsplasser
i Kvalsund14:38:55
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Flytt nordover
Et av målene i strategiplanen til NHO Finnmark er å “styrke omdømmet for fylket og merkevarer fra
Finnmark”. ”Finnmark – der drømmer blir virkelighet,” er Finnmark fylkeskommunes visjon “Gjennom
samhandling og felles målrettet innsats bygd på humør, raushet og stolthet skal drømmene virkeliggjøres”, heter det videre i visjonen til fylkeskommunen.
I 2010 eksportertes det varer fra Finnmark til en verdi av om
lag 18 milliarder kroner brutto. Begynner vi å regne på
verdiskapning, befinner vi oss plutselig i landstoppen med
over 247.000 kroner per hode. Det er slett ikke dårlig.
NHO-direktør Marit Helene Pedersen gjorde et poeng av at vi
med verdiene vi sender av gårde, også skaper arbeidsplasser
og velferd andre steder i landet. Og det handler om tusenvis
av jobber.
I 2006 var det 253 sysselsatte i mineralindustrien i Finnmark.
I løpet av noen år kan antallet være mangedoblet. I Kvalsund
alene kan det bli snakk om opptil 200 arbeidsplasser. Det skal
litt av et jordskjelv til for å stoppe det som er i ferd med å bli
den nye, store industrien her nord. Kobber er det mest
etterspurte metallet i verden. Gruveselskapet mener berget
kan skjule mange ganger så mye kobber som det er påvist til
nå, og snakker om Norges største forekomst. Dette tror også
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Store deler av de 100
millionene som regjeringen har satt av til kartlegging, skal
brukes i Finnmark.
Samtidig vil bidraget fra oppdrettsnæringen øke framover.
Etterspørselen etter egenprodusert mat øker, og Norsk
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er blant de
som spår at næringen kommer til å ha en formidabel vekst i
Finnmark. Så får det være at hovedkontoret ligger sør i landet.
Verdiene skapes her.
Finnmarkinger som har fulgt North siden starten i 2007, vet at
“sprekt” er et adjektiv som kler det lille selskapet. For det var
mange som hevet øyenbrynene da det ble offentliggjort at
“ja, vi planlegger et oljeselskap med base i Alta”. Siden har
North gjort det tvilerne ikke trodde ville være mulig. North har
også kommet seg gjennom neste nåløye, som er godkjenning
som operatør på sokkelen. Det vil si at oljeselskapet fra
Finnmark har lederrollen i leting og produksjon på lisenser der
det av Olje- og energidepartementet er tildelt såkalt operatørskap.

Finnmarksløpet strekker seg 100 mil rundt i fylket, er verdens
nordligste- og et av de tøffeste hundekjørerne deltar i. Fra å
være en liten begivenhet for spesielt interesserte, har det
vokst til å bli det arrangementet som kanskje får den største
internasjonale oppmerksomheten i Nord-Norge.
Nå er et nytt arrangement inne i sin spede begynnelse.
Offroad Finnmark med start og stopp i Alta sentrum, virket
som en vill idé i begynnelsen, men løpet har potensial til å bli
stort fordi det er eksotisk og ekstremt. Terrengsyklister
konkurrerer om å komme raskest igjennom løypene på 700
eller 300 kilometer. Det skjer gjennom myrer, over topper, ned
skrenter og langs kjerreveier i barsk natur. Nærmest for å
understreke det ekstreme, går prologen fra havnivå og opp til
den 904 meter høye Halddetoppen, en tur mange vanlige
fotturister blir slitne av.
Lonely Planet bruker 15 sider glanset papir på å fortelle
leserne det de fleste av oss som bor her vet: Nord-Norge er
fantastisk.
Kanskje er det også slik at det faktisk er i vinterhalvåret det
virkelige potensialet for reiselivsnæringen ligger. For det er
vinteren med et hvitt teppe over landskapet, stjerneklar
kveldshimmel, nordlys og mørketid som virkelig skiller oss fra
de andre. Eller sola som varmer på fjellet senvinters og som
gjør det mulig å dra på tur i kortbukse og t-skjorte. De som
har opplevd livet på kaia i fiskeværene i vårsesongen og
avsluttet dagen med et ekte møljelag, vet at det er en
minnerik opplevelse. Mulighetene er mange.
Da gjenstår det bare for resten av Norge å oppdage det
spektakulære Nord-Norge. For fremdeles er det
hundretusener av nordmenn som aldri har vært nord for
polarsirkelen.
Satt sammen av artikler utgitt av Finnmark Dagblad.
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Vest-Finnmark Regionråd
Et samarbeidsorgan for Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund, Hammerfest,
Måsøy og Nordkapp kommune

Vurderer du å flytte nordover?
Vest-Finnmark har masse å by på. Før du tar steget ut og flytter nordover, er det mange hensyn som
skal tas. På www.flyttnordover.no vil du finne nyttig informasjon og svar på de fleste spørsmål i
forbindelse med det å flytte en hel familie.
Er det noe du lurer på men ikke finner informasjon om, er du velkommen til å ta kontakt.
Vi hjelper deg gjerne!
I alle kommunene er det egne tilflytterverter som hjelper med informasjon til deg som vurderer å
flytte til Vest-Finnmark. Oversikten finner du på www.flyttnordover.no.
Ikke nøl med å ta kontakt!
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