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Forkortelser i årsplan 2006: 
 
 
 
 
Bar.sek.:  Barentssekretariatet  
BSF:   Bygdefolkets studieforbund 
FFK:   Finnmark fylkeskommune 
TFK:   Troms fylkeskommune 
NFK:   Nordland fylkeskommune 
FM:   Fylkesmannen i Finnmark 
FMLA:  Fylkesmannens landbruksavdeling 
FoU:   Forsknings- og utviklingsarbeid 
FR:   Finnmark Reiseliv AS 
FRF:   Fiskeridirektoratet, region Finnmark 
HiF:   Høgskolen i Finnmark  
IN:   Innovasjon Norge 
KRD:   Kommunal- og regionaldepartementet 
LD:   Landbruksdepartementet 
LU:   Landsdelsutvalget 
NHO:   Næringslivets Hovedorganisasjon 
NLH:   Norges Landbrukshøgskole 
NNKS:  Nordnorsk kompetansesenter, Holt i Tromsø 
RUP:   Regionalt utviklingsprogram 
SEG:   Samisk utredningssenter, Tana (norsk) 
SIVA:   Selskapet for industrivekst 
ST:   Sametinget 
SUF:   Samisk utviklingsfond 
SVS:  Samisk videregående skole 
UD:   Utenriksdepartementet 
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ÅRSPLAN 2007, FORDELING AV REGIONALMIDLER 2007 
 
Inndeling, bevilgningsområde RUP- partnerskapet 
Innovasjon Norge – bedriftsretta satsing 53,69 
Kommunale næringsfond                               9,5 
Nyskaping i kommunene (omstilling) 14,0 
Tilrettelegging for næringsvirksomhet 17,5 
Fysiske infrastrukturtiltak 12,5 
Utviklingstiltak i videregående skoler 1,5 
ENPI Kolarctic/Mål 3 Nord 5,0 
Landsdelsutvalget 3,0 
Totalt 116,69 
 
Andre finansieringer inn i RUP-
partnerskapet 2007 (basert på 2005-tall) 

Institusjon Beløp 

Investeringsfond for marin sektor FFK 21,9  
Ungdomsfond for flåtefinansiering FFK 3,5  
Investeringsfond for kulturnæring FFK 11,8  
Fylkeskommunalt næringsfond FFK 7,5 
Kulturfondet, organisasjoner FFK 0,7 
Dynamittfondet, musikkformål FFK 0,3 
Spillemidler for idretts- og friluftsanlegg Staten v/ FFK 17,5 
Barentssekretariatets prosjektmidler Barentssekretariatet 

(NFK, TFK, FFK) 
20 

Kommersielle lån Innovasjon Norge, fra 
NHD 

42 

Nasjonale programmidler, Finnmarks andel Innovasjon Norge 10 
Erna-midler, rest Innovasjon Norge ?? 
Andre tilskuddsordninger Innovasjon Norge 11,5 
Russlandsprosjekter                    (nasjonalt)  Innovasjon Norge 700 
Samisk utviklingsfond, næring   (nasjonalt) Sametinget 22,8 
Samiske kulturmidler                 (nasjonalt) Sametinget 33,7 
Samiske språk     Sametinget 41,2 
Samisk opplæring Sametinget 26,3 
Internasjonalt arbeid Sametinget 2,4 
Reindriftens Utviklingsfond       (nasjonalt) Styret 30 
Bygdeutviklingsmidlene FMLA/Innovasjon 

Norge 
8 

Tilskuddsmidler landbruket Fylkesmannens 
landbruksavdeling 

1,8 

Næringsretta høgskolesatsing Høgskolen i Finnmark  1,5 
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Finnmark på tvers av samfunn og næringer 
 
1.1 Bolyst    
 
1.1.1 Markedsføring av Finnmark 
Utfordring  Finnmark er relativt ukjent i landet og det er mange negative myter om fylket  
Mål Å skape positive bilder av Finnmark 
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Videreføre omdømmeprosjektet 
Satsingen er inndelt i følgende delprosjekter: 

• Kompetanse og nettverkssamlinger 
• Pressestrategi 
• Finnmarksdager    
• Utvikle nettsted og omdømmeguide 

FFK FFK/samarbeidspartn. 

Forventa resultat At det er gjennomført kampanjer for å markedsføre Finnmark og 
tiltakssonen 

 

 
1.1.2 Med blikk for kjønn og livsfaser  

 
Utfordring  Tilsynelatende kjønnsnøytral praksis i planleggings- og utviklingsarbeid 
Mål Å integrere kjønns- og livsfaseperspektiv i plan- og utviklingsprosesser 
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
   
Gjennomføre et treårig partnerskap for 
folkehelseprosjekt 2007 – 2009 

FFK 
 

FFK m fl 

Styrke næringsnettverk for kvinner og tilby  
kompetanseheving  

IN, NHO, FFK IN, NHO, FFK 

Gjennomføre Female Future NHO, IN, FFK NHO, IN, FFK 
Følge opp nettverkskredittgrupper -   
næringslåneordning for kvinner 

FFK, IN IN, FFK 

Initiere kvinneretta tiltak i næringshagesystemet KRD,  SIVA, FFK, 
kommunene, 
Næringshagene 

KRD,  SIVA, FFK 

Forventa resultat  •  At det er utviklet mer og bedre kjønnet statistikk om befolkning, flytting, 
arbeidsmarked, næring og levekår  

• At kommunene i Finnmark gjennomfører kjønnstesting av deler av 
virksomheten sin  

 

 

1.1.3 Ungdommens Finnmark 

 
Utfordring  Ungdom ser ikke Finnmark som et attraktivt etableringssted 

Mål Å få ungdom både i og utenfor Finnmark til å oppdage hvilke muligheter som 
finnes i fylket  
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Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiering 

Revitalisere ungdomssatsinga i Finnmark 
   - utforme ny satsing 

FFK FFK 

Arrangere ungdomskonferanse/-festival FFK FFK 

Videreføre Ungt Entreprenørskap UE m fl UE AS, FFK, IN 

Drifte og avslutte prosjektet Akademiske 
lærlinger.   

FFK FFK, IN 

Forventa resultat • At flere ungdommer velger Finnmark som bosted etter endt utdanning 
• At det etableres flere bedrifter av ungdommer i Finnmark  
•    At det ikke er jente- eller gutteunderskudd i noen deler av fylket 

 
 
1.2  Kompetanse- og  innovasjonsfylket Finnmark  
 
1.2.1 De videregående skolene som regionalutviklere 

 
Utfordring  For lite samhandling mellom de videregående skolene og miljøene rundt 
Mål Å styrke de videregående skolenes rolle i å ivareta framtidas 

kompetansebehov i fylket 
Å gjøre de videregående skolene til sterke sentra for lokal og regional 
utvikling 

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Tiltak vil bli vurdert og prioritert i 
Kompetanseutvalget.  Aktuelle prosjekter er bl a: 

• ”Det gode måltid”, Vardø vgs 
• Småskala Matproduksjon/andre prosj., 

Tana vgs 
• Utvikl av språkkomp., OPUS, Kirkenes 

FFK/vgs FFK m fl 

Utvikle et pilotprosjekt for karriereveiledning 
i Finnmark 

FFK, NHO, NAV, 
Fylkesmannen m fl 

FFK, andre 

Forventa resultat •At det er arenaer mellom skolene og miljøene rundt 
•At flere gründertiltak er iverksatt i skolene (ungdomsbedrifter, 

entreprenøropplæring for lærere) 
•At OPUS’ ene har økt omsetning, er mer kundeorientert, og har større 

kontaktnett 
•At det ikke mangler lærebedrifter i Finnmark  
•At opplæringstilbudene er tilpasset lokal etterspørsel 

  
 
1.2.2 Høgskolene, forskningsmiljøene og andre kunnskapsmiljø  

 
Utfordring  For liten kunnskapsfornyelse i fylket og lite bruk av forskningsbasert 

kunnskap innen alle fagområder i næringsliv, lokal og regional 
planlegging og politikkutforming 

Mål Å gjøre kunnskapsmiljøene til aktive deltakere og bidragsytere i 
regionalutvikling i Finnmark gjennom: 
Å bidra mer til å styrke kompetansen i fylkets næringsliv og forvaltning 



 7 

Å bidra mer til forskning rettet inn mot regionale behov 
Å delta mer aktivt i utviklingsprosessene i næringsliv og forvaltning 

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Videreføre rammeavtale mellom Høgskolen og 
FFK 

• Styrke samarbeidet mellom Høgskolen og 
fylkeskommunen og gjøre dette 
samarbeidet ”operativt” 

 

FFK, HiF FFK, HiF 

Styrke realfagsatsingen i Finnmark HiF HiF/FFK, andre 

Utarbeide og iverksette ”Virkemidler i Regional 
Innovasjon” innenfor VRI-programmet:   
(VRI-programmet har som formål å styrke det 
regionale samspillet for næringsutvikling og 
innovasjon i regionene, få til langsiktig 
kunnskapsoppbygging og bidra med 
forskningsmidler til SMB gjennom styrket 
veiledning fra FoU-miljøene.) 

• Utarbeide hovedsøknad fra Finnmark til 
Forskningsrådet 

HiF, FFK, IN, Origo, 
næringshagene 
 
 
 
 
 
RUP-partnerskapet 

HiF, FFK, IN, Origo, 
næringshagene 
 
 
 
 
 
Forsk.rådet/ulike 
reg.midler 

Videreføre samarbeidsavtalen med Norut NIBR – 
aktuelle oppgaver: 
• Finnmarksstatistikk 
• Følgeforskning Snøhvit, avslutning 
• Grunnlagsmateriale til ny strategisk RUP 
• Kulturarbeidsplasser, oppdatering 
• Kompetansemegling til næringslivet         

Norut NIBR, FFK 
 

FFK, Norut NIBR  
 

Bidra til realisering av tiltaket Gjesværprosjektet 
mht FoU 

Kommunen, FFK  

Forventa resultat  •At forsknings- og utviklingsarbeid har en påviselig klarere 
finnmarksprofil 

•At forskningsinstituttene får aksept for utviklingsprogrammer finansiert 
av forskningsrådet og øker sin deltakelse i ordinære programmer 

•At forskningsressursene har økt med 20 % 
•At høgskolene leverer 20 % flere kurs til næringslivet, kommunene og 

organisasjonene i fylket 
•At det tilbys utdanning i entreprenørskap/innovasjonsarbeid ved 

høgskolene i fylket i samhandling med de videregående skolene 
•At flere studentoppgaver/avhandlinger har basis i bedrifter og 

organisasjoner i fylket 
•At næringslivet får dekket sine FOU-behov 
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1.2.3 Bedriftene og bedriftsmiljøer – med vekt på Eksportfylket Finnmark 

 
Utfordring  For lav innovasjons- og fornyelsestakt i bedriftene som følge av at 

kompetansenivået generelt er for lavt 
Mål Å øke kompetansen i bedriftene i Finnmark  

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Internasjonalisere næringslivet, mobilisere og 
drive kompetanseheving 

Innovasjon Norge, FFK, 
næringene 

Innovasjon Norge, FFK, 
næringene 
 

Etablere eksportnettverk på tvers av 
eksportnæringene  

Innovasjon Norge, FFK, 
andre 

Innovasjon Norge, FFK, 
andre 

Drive etablererarbeid , herunder 
stipendiatordninger i internasjonalisering 
(etablererstipend, oppfølging, coaching) 

Innovasjon Norge Innovasjon Norge 
 

Drive kompetanseutvikling i næringslivet i 
Finnmark, utviklingstiltak mot nye 
produksjonsprosesser, nye produkter eller nye 
markeder 

Innovasjon Norge Innovasjon Norge 
 

Initiere innovasjon/nyskaping i næringslivet i 
Finnmark, investeringer mot nye 
produksjonsprosesser og mot nye produkter eller 
nye markeder 

Innovasjon Norge Innovasjon Norge 
 

Forvalgte Entusiasmestipendet – 2006- 2007 –  
-- stimulerer til bedriftsetablering i Finnmark 

FFK, IN FFK, IN 

Forventa resultat  •At flere har gjennomgått kompetansehevingsopplegg i bedriftene  
•At antallet styrekurs har økt 
•At flere bedrifter har vært gjennom fornyelses- og innovasjonsprosesser 

med veiledning 
•At minst 50 % av IN’s bedriftsutviklingstilskudd går til 

kompetansehevingstiltak i bedriftene 
 
 
1.2.4 Innovasjonssystemer og læringsmiljøer 

 
Utfordring  At nettverkene mellom kunnskap, kapital, offentlige virkemiddelaktører 

og bedrifter er for svake med for lav innovasjonseffekt av samhandlingen 
Mål Å øke nyskapings- og innovasjonstakten i fylket gjennom sterke nettverk 

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Følge opp utviklingsavtalen med SIVA 

• Herunder videreutvikle eksisterende og 
vurdere/etablere nye næringshager, 
Hammerfest, Kirkenes, Vadsø, Båtsfjord, 
Nordkapp og Tana. 

 

FFK, IN, SIVA 
 
Kommunene, 
Sametinget 
 
 

FFK, IN, SIVA 
 
Kommunene, 
Sametinget 
 
 

Understøtte utviklingen av Inkubator Nord Næringshagene, IN, 
FFK, Origo 

Næringshagene, IN, 
FFK  

Følge opp fylkeskommunens ”Strategier for 
høyere utdanning og forskning 2007-2010” 

FFK, flere miljøer FFK, flere miljøer 

Forventa resultat  •At det kan påvises økning i nyetableringer i Finnmark  
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•At kobling av kunnskap og bedrifter gir økt lønnsomhet 
•At flere faglige nettverk og bedriftsnettverk er etablert og gir resultater 
•At Inkubator Nord kan påvise 10 nye bedriftsetableringer i fireårsperioden 
•At virkemiddelapparatet kan påvise økt samordning 
•At kommunene kan vise at de har satset på å utvikle lokale læringsmiljø 

 
 
1.3 IKT som grunnlag for samfunn og næring 
 

1.3.1 Bredbånd som forutsetning 

 
Utfordring  Bredbånd i Finnmark har for lav kapasitet og er ikke tilpasset  for 

næringsliv, det offentlige og private husstander 
Mål Å sørge for at det blir etablert en høykapasitets transportinfrastruktur som skal 

dekke Finnmarks behov i et 10-15 års perspektiv 
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Finansiere og bygge ut bredbånd i Finnmark  Finnmark Bredbånd m 

flere 
Regjering, Finnmark 
Bredbånd og 
samarbeidspartnere  

Drive IT-Finnmark Kommuner, 
kompetansemiljøer 

Medlemmene 

Forventa resultat  •At vi har en  strategi for etablering av høykapasitets 
bredbåndstransportnett i fylket ferdig medio 2004 

•At det er etablert et høykapasitets bredbåndstransportnett med ønsket 
funksjonalitet og etter behov som fylket har ved slutten av 2006 

•At bredbånd benyttes til effektivisering av offentlig og privat sektor 
 
 
1.4 Kommunal infrastruktur og fysisk tilrettelegging 
Utfordring  Fortsatt behov for utbygging av kommunal infrastruktur i Finnmark 
Mål Å bidra til å bygge ut en god infrastruktur i kommunene 

Tiltak 2007 Ansvarlig 
 

Finansiør 

Gjennomføre fysiske stedsutviklingsprosjekt i 
Båtsfjord og Tana bru 

Kommunene FFK, kommunene 

Delfinansiere vei til Narranas i Kautokeino Kommunen FFK, kommunen 
Planlegge sentrumsutvikling, Nesseby Kommunen FFK, kommunen 
Delfinansiere vannverk på Rolvsøy, Måsøy 
kommune 

Kommunen FFK, kommunen 

Delfinansiere trafikkai i Kjøllefjord og Mehamn Kommunene FFK, kommunene 
Synliggjøre overfor sentrale myndigheter at 
utbygging av petroleumsnæringa gir behov for ny 
infrastruktursatsing 

FFK og kommunene  

Forventa resultat  •At kommuner har sluttført stedsutviklingsprosjekter 
•At det er rustet opp/utvidet næringsområder  
•At det er rustet opp vannverk i fylket 
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1.5 Næringsutviklingsarbeid i kommunene 
 
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 

Nyskapingsarbeid i kommunene   
Iverksette strategiplan:  Hasvik, styret  

Kautokeino, styret 
Kommunen, IN, FFK 
Kommunen, IN, FFK 

Initiere nye utviklings- og mobiliseringstiltak i 
kommunene Båtsfjord, Lebesby/Gamvik, Loppa 

Kommunene, FFK, IN Kommunene, FFK, IN 

Stimulere til næringsaktivitet gjennom 
kommunale næringsfond etter en ny, differensiert 
modell 

Den enkelte kommune i 
samarbeid med IN og 
FFK 

Kommunene, KRD 
FFK  

Følge opp  kreative sentra i kommunene Lebesby, 
Gamvik, Tana og Porsanger 

FMLA FMLA, FFK, IN, 
Sametinget, KRD 

Videreføre småsamfunnssatsing:  
– videreføre pågående prosjekt 
– søke om nye prosjekt til KRD 

Kommunene, FFK, 
KRD 

KRD, FFK, 
kommunene 
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2. Programområder 
2.1 Matfylket Finnmark 
 
2.1.1     Fiskeri- og havbruksnæringa 
 
Markedsarbeid 

Utfordring  Verdens beste og reineste sjømat selges uten at en får en merpris 
Mål  Å føre fersk sjømat fra Finnmark raskt frem til markedene slik at aktørene i 

Finnmark gjennom økt markedsorientering kan ta ut en høyere merverdi 
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Få til produktutvikling og markedsorientering i 
marin sektor 

Næringa, IN, FFK 
 

IN    

Vektlegge kunnskapsoppbygging og stimulering 
til  levendefangst og oppfòring 

Næringa, IN, FRF, 
FFK, ST 
Honningsvåg vgs 

IN 
FFK, opplæring 

Arbeide for å få i gang 10 nye konsesjoner i 
Finnmark 

FFK, IN, FRF, næringa  

Arbeide med å utvikle oppdrettsnæringa på alle 
områder 

FFK, IN, FRF, næringa  

Arbeide for økt smoltproduksjon FFK, IN, næringa  
Videreføre arbeidet med merkevarebygging på 
sjømat og andre varer og tjenester, inkludert 
utvikling av nisjeprodukt 

Næringa, IN, FRF, FFK IN,  

Arbeide for gode logistikkløsninger for sjømat fra 
Finnmark 

FFK, IN, Næringa, 
Mattilsynet 

FFK, IN 

Etablere Slow-food Nord Hasvik i Utvikling, 
FFK, næringene, andre 
aktører 

FFK, næringene   
 
 

Forventa resultat  • At sjømat fra Finnmark oppnår en merpris for kvalitet i forhold til sine 
konkurrenter og at alle ledd får del i denne merprisen 

• At det finnes tilstrekkelig helårige leverandører av sjømat  
 
Økt anvendelse av kompetanse og forskning 

Utfordring  For lav kompetanse og svak kopling mellom FoU- institusjonene og 
næringa fører til lav innovasjonstakt  

Mål  Å ha oppegående forskningsmiljøer som bistår næringa  
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Videreføre kompetanseprogram for sjømat IN IN 
Arrangere konferansen ”Levende fjorder i 
Finnmark” 

Flere aktører  

Kartlegge kompetansemiljøer som næringa i 
Finnmark benytter seg av. 

FFK FFK 

Stimulere fiskerinæringa i Finnmark til bruk av de 
beste internasjonale forskningsmiljøer, kombinert 
med regional kunnskap og forskning 

Næringa, HiF, IN IN 

Etablerere kompetansesenter for sel i Tana vgs Tana vgs Sametinget (men må 
også andre inn her!) 
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Forventa resultat  • At det er knyttet forskningsmiljø til flere bransjenettverk.  
• At forskningen implementeres i bedriftene og kommer næringa til gode 

 
 

 

Styrke kapitaltilgangen 

Utfordring  Svak kapitaltilgang 
Mål  Å få lettere tilgang på kapital, både risiko-, egen- og langsiktig kapital 
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Revitalisere investeringsfondet for marin sektor FFK, IN FFK 
Forvalte ungdomsfondet for egenkapital til fartøy FFK, IN FFK 
Forventa resultat  • At fiskerinæringa i Finnmark er et foretrukket investeringsobjekt 

• At fiskerinæringa i Finnmark har tilstrekkelig tilgang på kapital fra 
seriøse investorer 

• At kapitalgrunnlaget til investeringsfondet øker 
 
Nettverk som redskap 

Utfordring  Erfaring og kunnskap flyter ikke i stor nok grad mellom næringsaktørene 
i en bransje og mellom bransjene 

Mål  Å få aktørene i fiskerinæringa til å delta i innovative nettverk sammen med 
FoU og forvaltning 

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Tilrettelegge for prosjektet ”Metodeutvikling og 
kartlegging av regionale fortrinn for marin 
næringsutvikling” 

FFK, IN FKK 
 

Stimulere næringa til deltakelse i Marint 
innovasjonsprogram 

IN, FFK IN 

Forventa resultat  • At næringsaktørene ønsker å være en del av et nettverk og bidrar til å 
organisere disse 

 
 
Nasjonale rammebetingelser 

Utfordring  Rammebetingelser i fiskerinæringa som er satt fra nasjonalt hold er ikke 
tilpasset Finnmarks komparative fortrinn 

Mål   
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Arbeide for å få rekrutteringskvoter for ungdom  Sametinget, FFK Sametinget  
Utvikle distriktskvoteordninger tilpasset 
Finnmarksforhold  

FFK, FRF FFK  

Utrede tiltak for økte ferske landinger i Finnmark FFK FFK 
Forventa resultat  • At innsatsområdene i ”Ny fiskeripolitikk for Finnmark” har fått 

gjennomslag hos sentrale myndigheter 
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Utfordring  Rekrutteringsproblemer til fiskerinæringa generelt  
Mål Å få til en økt rekruttering til hele fiskerinæringa  
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Gjennomføre prosjekt med siktemål å øke lysten 
til å satse i fiskerinæringa 

Kommuner, skoler, 
næringsliv 

 

Arbeide for å etablere skolekvoter for de 
fiskerifaglige videregående skolene 

FFK  

Forventa resultat • Økt rekruttering til fiskerinæringa og til fiskerirelaterte utdanninger 
 

2.1.2 Reindrift 

 
Utfordring Knappe beiteressurser og lav lønnsomhet i næringa krever balansering 

av reintall i forhold til beitegrunnlag 
Mål Å få en mer lønnsom og bærekraftig reindriftsnæring som også er styrket som 

samisk kulturbærer 
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Følge opp verdiskapingsprogrammet for reindrifta  IN Troms/IN Finnmark IN Troms/IN Finnmark 
Følge opp nasjonale målsettinger om å tilpasse 
reintallet til beitegrunnlaget 

FFK, politiske initiativ, 
temadag i fylkestinget 

 

Bruke virkemidlene i Reindriftas utviklingsfond 
målrettet 

Styret i Reindriftas| 
utviklingsfond 

Landbruksdepartementet 

Forventa resultat  • At det er stabilt antall driftsenheter etter frivillig innløsing er 
gjennomført 

• At det er god avsetning til gode priser på reinkjøtt  
• At kvinneandel har økt blant aktive utøvere 
• At deltakelse i nettverk og samarbeidsfora for småskala 

videreforedling av reinkjøtt har økt 
 
2.1.3 Jordbruk 

Utfordring  Nedgang i antall gårdsbruk i Finnmark 
Mål Å bidra til å opprettholde antall gårdsbruk og øke lønnsomheten på 

enkeltbrukene 
Tiltak 2007 Ansvarlig 
Videreføre landbruksbygg i Arktis del II FMLA, IN 
Videreføre ”Hest som næring”: 
Kompetanseheving og nettverksbygging  

FMLA, Tana vgs, næringa 

Grønn omsorg- landbruksbaserte omsorgstilbud: 
Legge til rette for fylkesomfattende prosjekt 

FMLA, kommunene, IN 

Gjennomføre bedriftsutvikling på gårdsbruk FMLA, IN, samvirkeorg, næringa 
Utvikle Tana, Vardø og Honningsvåg 
videregående skoler som ressurssentra for 
finnmarksmat og naturbaserte næringer 

FFK, FMLA, Sametinget, IN 

Landbruksbygg i kulturlandskapet FMLA, LMD 
Gjennomføre kurs for bruksutbyggere i 
landbruket 

FMLA, IN, Sametinget, kommunene 

Forventa resultat • At det er et stabilt antall gårdsbruk i Finnmark 
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2.1.4 Jordbruk og reindrift – felles utfordringer 

 
Utfordring  Finnmark er råvareprodusent innen landbruksproduksjon med lite 

videreforedling i fylket 
Mål Å oppnå økt videreforedling av råvarer fra jordbruk og reindrift i Finnmark 
Tiltak 2007 Ansvarlig 

 
Følge opp ”Høstjakt på gründere” IN, FMLA, FFK, Sametinget 
Etablere og følge opp ”Tradisjonsmat på 
Nordkalotten”.  Nettverksarbeid. 

FMLA, Sametinget, IN, NNKS, FFK/Tana 
videreg., produsenter 

Stimulere til nettverk på tvers av bransjer innen 
matproduksjon  

IN, FMLA, Sametinget, FFK, VSP Rein 

Forventa resultat • At etablerere har tilgang på godkjente produksjonslokaler 
• At det er etablert felles fora for videreforedlere tilknytta 

primærnæringene 
 
Nettverk, mobilisering  og markedsarbeid som redskap 

Utfordring  Behov for å styrke omstillingsevnen i reindrift og jordbruk gjennom 
spesialisert matproduksjon  

Mål Å få vekst og lønnsomhet i landbruket gjennom nyrekruttering til spesialisert 
matproduksjon slik at markedspotensialet kan utnyttes  

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Markedsføre reinkjøtt- utvikle nye strukturer og 
ansvarlige 

VSP Rein,  
Reindriftas 
utviklingsfond, utføres 
av ny aktør (satt ut) 

VSP Rein, IN Norge, 
Reindriftas 
utviklingsfond 

Mobilisere matmiljøer, kokkelaug, utdanning, 
reiseliv, hotell til produksjon og bruk av lokal mat 

IN, FMLA  

Følge opp prosjekter innen videreforedling av 
sauekjøtt   

IN, FMLA, kommuner 
Tana vgs 

 

Drive kompetanseutvikling, nettverk og FoU på 
småskala mat 

Sametinget, FMLA, 
Tana vgs 

 

Bruk av lokal mat både i reiselivssammenheng og 
i markedsføring av fylket 

Næringa, FRAS, IN 
FMLA, Sametinget, 
kommunene 

 

Rekruttere matbedrifter til nettverket ”Nordnorsk 
kompetansenettverk” for småskala matproduksjon 

FMLA, kommunene  

Forventa resultat • At lokal mat er mer synlig i kultur- og reiseliv i Finnmark 
• At det er 15 nye produsenter på markedet hvert år 
• At det er økt deltakelse i nettverks- og produsentarrangementer 
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Økt anvendelse av kompetanse, forskning og kapital 

 
Utfordring  Lav kompetanse innen videreforedling, distribusjon og marked blant 

etablerte og potensielle produsenter samt lavt forskningsnivå og svak 
kapitaltilgang 

Mål Å styrke kompetansetilbud som bidrar til nyskaping og økt verdiskapning 
innen spesialisert matproduksjon  

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Gjennomføre kurs, etablererskoler, samlinger IN, FMLA, FFK  
Initiere studentoppgaver innen reindrift og 
jordbruk 

FMLA, kommuner, 
faglag 

 

Gjennomføre FRAM-program for produsenter 
som videreforedler mat, og reiseliv som benytter 
lokal mat i sitt konsept 

IN, FMLA  

Forventa resultat • At det er økt volum av småskala matprodukter i markedet. 
• At større andel av bedriftsretta virkemidler er brukt til 

næringsmiddelindustrien 
 
Nasjonale rammebetingelser 

Utfordring  Rammebetingelser i jordbruk og reindrift som er satt fra nasjonalt hold er 
ikke tilpasset finnmarksjordbruket og reindrifta godt nok 

Mål Å få endret nasjonale rammebetingelser for jordbruk og reindrift slik at 
Finnmark kan utnytte sine komparative fortrinn 

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Informere sentrale og regionale myndigheter 
om behov i Finnmark for rammebetingelser 
innenfor jordbruk, reindrift og bygdenæringer 

FMLA, FFK, Sametinget, 
fag- og 
interesseorganisasjonene, 
kommunene 

Politiske og 
administrative 
ressurser 

Arbeide for en hensiktsmessig forvaltning av 
melkekvoteordningen for å sikre rekruttering til 
jordbruket. 

FMLA, faglag, Sametinget  

Forventa resultat • At det blir lagt bedre til rette for jordbruk og reindrift i Finnmark fra 
nasjonale myndigheter 

 
 
2.2 Energifylket Finnmark 
 
Utfordring Finnmark har store fornybare energiressurser som kan utnyttes 
Mål Å få tilrettelagt rammebetingelser i form av infrastruktur og kompetanseoppbygging 

for å kunne utnytte Finnmarks fornybare energiressurser på en miljømessig forsvarlig 
måte slik at det gir lokale og regionale ringvirkninger 

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Legge til rette for næringsutvikling basert på vind-  
og tidevannsenergi 

Kommuner, 
leverandører, FFK 

 

Gjennomføre en samlet konsekvensutredning for 
reindrifta for planlagt vindmølleparkutbygging og 
utbygging av linjenettet  

Sametinget 
Statnett 

Utbygger 

Medvirke til distribusjon og økt regional FFK, andre  
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anvendelse av gass 
Etablerere flisfyranlegg på Svanvik folkehøgskole FMLA, FFK, IN, lokal 

skogsentreprenør 
FMLA,,  IN, lokal 
skogsentreprenør 

Forprosjekt: utrede bruk av lokalt flisvirke i 
eksisterende fjernvarmeanlegg 

Alta kommune, IN, 
Finnmark Miljøvarme, 
FMLA 

Alta kommune, IN, 
Finnmark Miljøvarme 

Forventa 
resultat 

•  At beslutninger om utbygging av linjenettet er tatt 
•  At det er etablert nettverk innen fornybar energi 
•  At  ”Strategier for vindkraft i Finnmark” er ferdig 

 
Petroleum 
 
Utfordringer Petroleumsutviklingen i Barentshavet skal bli starten på en nærings- og 

kompetansemessig utvikling i Finnmark  
Det bør settes i gang utbygging av ”tog 2” på Melkøya og den vestlige 
infrastrukturen 
Nødvendig å få satt i gang prosesser som bidrar til utvikling av en østlig 
landbasert petroleumsrettet infrastruktur 
Utviklingen i petroleumsnæringen bør komme hele Finnmark til nytte ved også 
å inkludere samiske interesser 

Mål Å sikre at petroleumsutbyggingen i Barentshavet gir ny økonomisk og 
befolkningsmessig vekst. 
Å sikre at de næringsmessige ringvirkninger av Snøhvit skal bli størst mulig 
Å sikre at Finnmark skal bli et attraktiv etableringssted for nasjonale og 
internasjonale aktører. 
Å sikre nødvendig infrastruktur og kommunikasjonsløsninger som følge av igangsatt 
og framtidig petroleumsvirksomhet 

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Konsekvensutredning for Goliat-utbygginga - 
utforme og samordne prosessen med kommuner, 
Sameting, næringsliv, miljøvern: 

– Lokal rekruttering 
– Tilpassede kontraktsregimer 
– Lokale og regionale 

ringvirkninger 
– Gode miljøløsninger 

 
Sammenfatte de lokale og regionale krav slik at de 
kommer klart fram i konsekvensutredning og plan 
for utbygging og drift;  Goliatutbygginga 
 

FFK, flere aktører, 
Kontaktforum olje og 
gass, utbygger Eni 
Norge 
 
 
 
 
 
FFK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FFK 

Videreføre leverandørutviklingaktiviteter, øke 
FoU-aktivitetene i næringslivet 

IN, FFK, 
Finnmark 2010 

IN, FFK 

Utvikle og styrke kompetansehevende tiltak innen 
olje og gass på alle utdanningsnivå 
 

– Styrke realfagskompetansen 
– Styrke maritim kompetanse 

Oljeselskapene, FFK, 
høgskole- og 
universitetsmiljøene 
Eni Norge, FFK 
Eni Norge og FFK 

 

Ta nødvendige initiativ til å utarbeide Shtockman-
strategi for Nord-Norge og Finnmark  

FFK, flere aktører  
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Videreføre Barents 2010 – undergruppe olje & 
gass 

FFK, 
Barentssekretariatet  

FFK  
Bar.sek  

Koble Finnmarks initiativ og aktiviteter til 
nasjonale strategier og kunnskapsmiljøer  

IN, næringa, FFK IN, næringa, FFK 

Delta på oljemesse i Houston Næringa, FFK Næringa, FFK 
Utnytte Snøhvitmarkedet som grunnlag for videre 
nyetableringer i fylket 

Næringene, ulike 
aktører, kommunene, 
FFK 

Næringene, ulike 
aktører, kommunene, 
FFK 

Integrere urfolksperspektivet i arbeidet innen 
petroleum i innland og utland 

OED, Sametinget, 
Barentssekretariatet 

OED, Sametinget, 
Barentssekretariatet 

Forventa 
resultat 

• At det er flere bedriftsetableringer i Finnmark knyttet til petroleumsutviklingen. 
• At det er dokumenterte ringvirkninger av Snøhvit i fylket 
• At det kan vises til større innovasjonstakt og produktutvikling knyttet til 

petroleumsutviklingen. 
• At flere petroleumsrettede utdanningstilbud er tilrettelagt for befolkningen i 

fylket 
 
Petroleum og miljøsikkerhet 

Utfordring Den totale beredskapen knyttet til oljetransportene må bli av høyeste 
internasjonale standard 
De store miljøoppgavene bør gi næringsmessige ringvirkninger i Finnmark 

Mål Å få til bærekraftige miljømessige løsninger og en høyt utviklet miljøberedskap i 
Finnmark 
Å etablere en god sameksistens mellom fiskeri og petroleumsnæringen og utnytte 
næringsmessige synergieffekter  

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Legge til rette for prøveboring og olje- og 
gassutvinning med Barentshavstandard 

Oljeselskapene som er 
operatører, Kystverket, 
kommuner 

 

Påse at oljevern får lokal og regionale 
næringsmessige ringvirkninger 

FFK, kommunene, 
oljeselskapene 

 

Stimulere til at bedrifter kan utvikle 
forretningsmuligheter med utgangspunkt i miljø- 
og klimautfordringene i Barentshavet   

Oljeselskapene, FFK, 
kommunene 

 

Forventa resultat •  At beredskapen langs kysten er tilfredsstillende 
• At miljøsikkerheten er styrket gjennom overvåkingssentralen i Vardø og 

kystverkets 5. distrikt 
• At det er etablerte miljøer for samarbeid mellom petroleumsnæringen og 

andre næringer.  
• At det settes i gang et utviklingsprosjekt for kaldklimaforskning og arbeid i 

arktiske strøk basert på lokal kunnskap 
 
Nasjonale rammebetingelser, partnerskap og alliansebygging 

Utfordring Nødvendige rammebetingelser for at nasjonale og regionale interesser og 
ressurser må bli utløst på en fullgod måte  
Forutsigbare rammebetingelser for petroleumsutviklingen som gjør at 
nasjonale, regionale og lokale aktører kan arbeide langsiktig og foreta 
investeringer er nødvendige 
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Mål Å få nasjonale rammebetingelser for petroleumsvirksomheten som bidrar til 
verdiskapning og vekst i fylket  
Å sikre at fornybar energi skal gi økonomisk vekst 

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Arbeide for intensivert letevirksomhet i 
Barentshavet 

Kommunene, FFK, 
kontaktforum for olje 
og gass 

Kommunene, FFK 

Etablere konkrete samarbeidsprosjekter med 
petroleumsmiljøer i Rogaland  

IN, næringa, FFK, 
kontaktforum for olje 
og gass 

IN, næringa, FFK,  

Videreutvikle Petroarena Nord IN, næringa, FFK IN, FFK, næringa 
Bygge opp arenaer for bedrifter i Finnmark og 
norsk leverandørindustri i Nord Vest Russland 

FFK, IN, NHO FFK, IN, NHO 

Forventa resultat 
 

•At regionale innspill får større betydning i nasjonal politikk 
•At fornybar energi har gitt økt sysselsetting i fylket 

 
 
 
2.3 Grensefylket Finnmark  
 

Fiskerisamarbeid 

Utfordring  Nærheten til Nordvest-Russland bør utnyttes bedre innen 
fiskerisamarbeid  

Mål Å få til en samordnet fiskeriinnsats i Russland med vekt på Nordvest-Russland  

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Videreføre kystfiskeprosjektet Fiskeridirektoratet Barsek , FFK  
Bygge gode relasjoner innen høyere utdanning og 
forskning for å styrke fiskerisamarbeidet 

FFK, Fiskerihøgskolen, 
andre 

FFK, andre 

Arbeide videre med Den gode fiskeridialogen Norges Fiskarlag, FFK, 
nasjonale 
fiskerimyndigheter 

 

Gjøre fiskerimessa i Murmansk til en enda 
sterkere arena for politikk og næring 

FFK, IN, næringsliv og 
administrasjon i 
Murmansk oblast 

FFK 

Videreføre arbeid med salg av fersk fisk til 
russiske markeder 

FFK, IN, næringslivet  

Forventa resultat •At flere bedrifter etablerer lønnsomme fiskeriprosjekter i Russland 
•At vi eksporterer mer fisk til Russland 
•At flere service- og verksteder har russiske oppdrag 
•At det er etablert samarbeid om krabbeforskning og –oppdrett 
•At kystfisket på russisk side er styrket 

 
Produksjon og tjenesteyting 

 
Utfordring  Verdiskapingen i norsk- russisk næringssamarbeid er for lav 

Tilgangen til det russiske marked for små- og mellomstore bedrifter er for 
liten 
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Mål Å informere om muligheter og fremgangsmåter for SMB´ ere som ønsker å 
etablere virksomhet i Russland 
Å legge forholdene til rette for at finnmarksbedriftene skal være 
konkurransedyktige på markedene inn mot Nordvest-Russland 
Å påvirke nasjonale myndigheter til å endre praksis i utsetting av oppgaver i 
atomsikkerhetsarbeidet 
Å bygge opp kunnskap i næringslivet om eksportmarkedene, internasjonal 
markedsføring og internasjonale rammebetingelser  

Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Etablere Barents Næringshage Utenriksdepartementet,,

Næringshagenettverket, 
FFK, IN 

Utenriksdept, FFK, IN 

Arrangere seminarer i Finnmark om muligheter i 
EU-programmer 

FFK FFK 

Forventa resultat  • At flere norske bedrifter er etablert med hele eller deler av virksomheten i 
Russland 

• At nasjonale rammebetingelser for grensekryssende næringsarbeid er 
bedret 

• At flere norske bedrifter er leverandører til utbygginger i Russland og får 
enkeltoppdrag 

• At Finnmark har tilstrekkelig EU-kompetanse 
 
 
2.4 Opplevelsesfylket Finnmark 
 
Utfordring  For lav utnytting av kapasiteten i reiselivsnæringen i fylket 
Mål Å styrke og utvikle Finnmark som reisemål – gjennom aktiv produktutvikling 

og markedsføring 
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Videreføre markedsavtalen med Finnmark Reiseliv 
AS 

FFK, IN, Sametinget FFK, IN 
 

Videreføre satsing på vinterturisme, herunder 
produktutvikling og nye markeder 

IN/FFK/FR 
Finnmark 2010 

IN, FFK, næringa 

Videreutvikle ReiselivsArena Finnmark som et 
ressurssenter for reiselivet i Finnmark, med 
målsetting om å bli et Norwegian Centre of 
Expertice 

HiF, FFK, KRD, 
reiselivsnæringa, 
Sametinget 

ARENA, IN, FFK, 
HiF 

Gjennomføre et pilotprosjekt i Finnmark med 
fokus på utvikling av opplevelsesbedriftene – 
Vekstpilot Finnmark. 

IN, FFK, FR, FMLA IN  
 

Videreføre arbeidet med utvikling av 
reiselivsnæringa i Øst-Finnmark 

FR, reiselivsbedriftene i 
østfylket                                         

FFK, næringa, 
kommunene, IN  

Utvikle samarbeidet med reiselivsnæringen i Nord-
Finland, og Nordvest Russland 

FR, FFK Mange aktører, FFK 
 

Utvikle kystturisme gjennom å skape positive 
synergier mellom fiskeri, havbruk, kystkultur og 
reiseliv. 

FR, IN, FFK, 
kommunene 

Innovasjon Norge, 
FFK, 
kommunene, aktører                                              

Videreføre satsing på samisk reiselivsutvikling 
som skal sikre og styrke næringslivet i samiske 

KNS/flere Flere 
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områder 
Styrke salgsinnsatsen av Finnmark som reisemål. 
Bruk av E-booking vil stå sentralt.  

FR, IN, FFK, næringa IN, FFK, næringa 

Utvikle et sterkere samarbeid om produktutvikling 
og markedsorientering av samiske 
reiselivsbedrifter  

FR, Innovasjon Norge, 
Sametinget, 
kommunene, næringa 

Sametinget, 
Innovasjon Norge, 
statens kommunene, 
næringa 

Gjennomføre prosjektet ”produktutvikling cruise-
havner” 

Aktuelle kommuner, 
Nordkapp n.hage, FFK 

 

Utvikle Tanamunningen naturreservat til en 
attraksjon for turister gjennom informasjons- og 
fysisk tilrettelegging   

Staten, Tana kommune Staten,  Tana 
kommune, Sametinget 

Legge til rette for utvidet bruk av Stabbursdalen 
nasjonalpark som attraksjon i 
reiselivssammenheng  

Staten, Porsanger 
kommune og 
Stabbursdalen naturhus 

Staten, Porsanger 
kommune og 
Stabbursdalen naturhus 

Forventa resultat  •At gjestedøgnene på hotell og camping i Finnmark øker med 4 % i 
planperioden 

•At Finnmark styrker kjennskapen i markedet som et attraktivt helårig natur- 
og kulturbasert reisemål 

•At reiselivsproduktet Finnmark er styrket i kvalitet og innhold 
•At det er økt markedsmessig tilgjengelighet til Finnmark 

 
 
2.5 Kulturfylket Finnmark 
 
Utfordring  Vår flerkulturelle kunst og kultur brukes i for liten grad i utviklingen av 

fylket gjennom nærings-, utdannings- og andre politikkområder  
Mål Å øke trivsel, opplevelser, verdi- og næringsbygging gjennom kunst og kultur 
Tiltak 2007 Ansvarlig Finansiør 
Legge til rette for bedriftsetableringer innen kultur Grundere, bedrifter, 

bedriftsmiljøer, IN, 
FFK, Sametinget 

Innovasjon Norge 

Forvalte Investeringsfond for kulturnæring 
- herunder vurdere om investeringsfondet har en 
riktig innretning  

FFK, IN FFK 

Gjennomføre  bedriftsutviklingsprogrammet 
”lønnsom kultur ” 

IN, FFK IN, FFK 

Overvåke utviklingen med 
kulturnæringsarbeidsplasser i Finnmark 

FFK, Norut NIBR FFK 

Videreføre verdiskapingsprogrammet i 
Hamningberg 2006-2010                 

FFK Riksantikvaren, FFK, 
IN, Statens vegvesen, 
Kommuner, Kystverket  

Dra i gang prosjektet ”finnmarkskunst ” til nye 
markeder  

 
FFK, næringa 

 
FFK 

Videreføre satsingen på festivaler med kunst- og 
kulturperspektiv 

FFK, festivalene, 
Sametinget 

FFK, festivalene, 
Sametinget 

Utvikle finnmarksmat tydeligere som et produkt i 
kultur- og reiselivssammenheng 

Reiselivsnæringa, 
matprodusenter, 
organisasjoner m fl 

IN ? 
Sametinget? 
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Legge til rette for uroppføring av  "Makten og 
æren”, musikkspillet om Nobile og Amundsen  

Musikk i Finnmark og 
Teaterfabrikken 

Eni Norge, FFK 

Arrangere italienske reiseskildringer fra nord Fylkesbiblioteket Eni Norge, FFK 
Arrangere gründerseminar for 
kulturnæringsgründere 

Origo kultur Origo kultur, IN 

Gjennomføre forprosjekt  - 
arrangørutviklingsprosjekt 

FFK FFK m/samarb.partn 

Kulturarena Finnmark: gjennomføre forprosjekt 
mht styrking av nettverk og arenabygging innen 
kulturnæring 

Origo, HiF , Norut 
NIBR Finnmark 

Origo, HiF , Norut 
NIBR Finnmark, FFK 
 

Utvikle film som næring FFK/kommuner FFK/kommuner 
Medvirke til etablering av et regionalt filmfond FFK, flere FFK, flere 
Starte opp arbeidet med å vurdere virkemidler for 
musikkproduksjoner og markesdarbeid for 
musikkbransjen i Finnmark. 

FFK FFK 

Forventa resultat  • At flere lever av kunst og kultur som næring  
• At festivalene er utviklet som nærings-, identitets- og trivselsarenaer 
• At kultursatsingen i Barentsregionen er synlig og sterk 
• At reiselivssatsingene er mer kulturbaserte  
• • • • At Finnmark Revy- og teaterverksted er etablert 
• • • • At de planlagte regionale kulturbyggene er realisert 
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3.     Satsinger i andre næringer 
3.1      Bergverk- en framtidsnæring med uavklarte spørsmål 
 
 
Utfordring  Utvinne mineraler i en takt og i det omfang som ikke går ut over 

miljøkostnadene og samisk kultur 
Mål Å få til utvinning av mineraler som ikke går på bekostning av samiske næringer 

og levemåte 
Å få mer igjen i fylket ut av hver krone omsatt i bergverksindustrien i 
Finnmark 
Å sikre seriøs behandling og forutsigbarhet for aktører 

Tiltak 2006 Ansvarlig Finansiør 
Ferdigstille strategier for næringsutvikling relatert 
til Finnmarkseiendommen 
 

Finnmarkseiendommens 
styre  

 

Være en aktiv eier av Finnmarkseiendommen ift 
næringsutvikling innenfor: 

– Vindkraft 
– Mineralutvinning 
– Reiseliv 
– Utmarksnæringer 
– Kombinasjonsnæringer 

FFK, kommunene  

Forventa resultat  • At det blir flere arbeidsplasser innen videreforedling av 
bergverksråvarene 

• At det er gjennomført konsekvensanalyser for hver tillatelse som er gitt 
 
 
3.2      Næringskombinasjoner og duodji 
 
 
Utfordring  Næringskombinasjoner har fått en svakere posisjon i Finnmark 
Mål Å bevare og utvikle Finnmarks sedvane og kompetanse i å drive 

næringskombinasjoner og mangesysleri 

Tiltak 2006 Ansvarlig     Finansiering 
Bidra til etablering av et verdiskapsingsprogram 
for næringskombinasjoner i samiske strøk 

Sametinget, AID  AID 

Følge opp utviklingsprogram for utmarksnæringer Sametinget Sametinget og IN  
Få til merkevarebygging i duodjinæringa  Sametinget, IN Sametinget, IN 
Forventa resultat  • At flere i Finnmark lever av kombinasjoner og mangesysleri 

• At IN, Sametinget og kommunale næringsfond finansierer flere 
næringskombinasjoner 
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