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Det vises til følgende spørsmål fra gruppeleder Tommy Berg i Troms og Finnmark SV 

Næringsavdelingen skal nå være ferdig med innplassering av ansatte og ledere. Hvordan er avdelinga 

organisert? For Fylkesrådet er det særlig viktig at organiseringen bidrar til målene i den politiske 

plattformen om å bevare og utvikle fagmiljøene både i Tromsø og i Vadsø. Derfor er det viktig for oss 

å få en redegjørelse om hvem som nå utgjør ledergruppen på næringsavdelingen, hvem som leder 

hvilke seksjoner, og hvordan fagområdene er fordelt mellom seksjonene. Oversikten bør også vise 

antall stillingshjemler i hver seksjon, og hvilke som er faste stillinger og hvilke som er tidsavgrensede 

prosjektstillinger. 

 

Organisering av næringsavdelinga 

Avdelinga er organisert i fire faglige seksjoner. Avdelingsleder Nils Arne Johnsen har kontorsted i 

Tromsø. Alle fire seksjonene består av ansatte ved begge kontorsted. Alle fire seksjonene har ansvar 

for sine respektive fagområder i hele geografien til Troms og Finnmark. Hovedoppgavene og 

ressursene i avdelinga er fordelt mellom seksjonene som beskrevet under.  

 

Seksjon for sektorovergripende utvikling 

 Eierskapsforvaltning, dvs forvaltning av fylkeskommunens eierskap i aksjeselskap 

innenfor næringsområdet. Bl.a: Innovasjon Norge, Nordnorsk Reiseliv, Norinnova, KUPA, 

Norce, Hermetikken kulturnæringshage og FilmCamp. 

 Firepartssamarbeid, dvs samarbeidet mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, 

Forskningsrådet og SIVA. 

 Omstillingskommuner, virkemiddel for kommuner i omstilling over statsbudsjettet. 

 Øvrig kommuneutvikling, dvs oppfølging av vår rolle i forhold til kommunene. 

 Systemansvar for hele næringsavdelingas virkemiddelforvaltning. 

 Forvaltning av virkemidler over statsbudsjettet, inklusive oppdragsbrev til Innovasjon 

Norge (både ordinære midler og Arktis 2030-midler), men ekskl SIVA og den del av 

Arktisk 2030 som lyses ut. 

 Forvaltning av fylkeskommunale virkemidler rettet mot kommuner. 

 Ledelse og koordinering av budsjett- og andre styringsprosesser. 

Enheten ledes av assisterende avdelingsleder som er under tilsetting. Lederstillingen er i Vadsø. I 

tillegg er det to rådgivere med kontorsted Vadsø og tre i Tromsø, alle fast ansatte. I sum med leder: 

seks ansatte. 

 



Seksjons for næringssatsinger 

 Oppgaver innen spesifikke næringssatsinger og oppfølging av spesifikke sektorer: 

Reiseliv, kreative næringer, lokal mat, landbruk.  

 Leverandørutvikling Forsvaret. 

 Grønt skifte og bærekraft. 

 Forvaltning av virkemidler over statsbudsjettet innen landbruk. 

 Forvaltning av fylkeskommunale virkemidler rettet reiseliv, kreative næringer, lokal mat 

og det grønne skiftet. 

 Forvaltning av virkemidler og prosjekt N2, et leverandørutviklingssamarbeid mellom 

Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, SIVA, 

Forskningsrådet og Sametinget. Rettet mot sektorene sjømat, reiseliv og 

opplevelsesnæringene. 

Enheten ledes av seksjonsleder Marit Vambheim med kontor i Vadsø. I tillegg er det tre fast ansatte 

rådgivere i Tromsø, en prosjektansatt i Tromsø, en fast ansatt i Vadsø, et engasjement (vikar for fast 

vakanse) i Vadsø og to prosjektstillinger i Vadsø – i sum med leder ni ansatte. 

 

Seksjon for innovasjonsmiljø 

 Ivaretakelse av fylkeskommunens oppgaver og virkemidler innen kobling mellom 

næringsliv og forskning og utviklings-miljøene  

 Regionalt Forskningsfond Arktis, 

 Forregion 

 Forvaltning av Arktis 2030-virkemidlene i samarbeid med Nordland fylkeskommune. 

 Oppdragsbrev SIVA. 

 Ivaretakelse av fylkeskommunens rolle ovenfor næringshager og inkubatorer. 

Enheten ledes av Kristine Nordal med kontor i Tromsø. I tillegg er det syv fast ansatte i Tromsø, en 

fast ansatt i Vadsø og en prosjektansatt i Vadsø – sum med leder 10 ansatte. 

 

Seksjon for stedbunden verdiskaping 

 Oppgaver innen sektorene akvakultur, fiskeri, kystsoneplanlegging, arealutvikling, 

mineralnæring og petroleum. 

 Overordnet ansvar for havbruksfondet og forvaltning av fylkeskommunale virkemidler 

rettet mot næringene over, bl.a rekrutteringsfond for fiskere. 

Enheten ledes av Gunnar Davidsson med kontor i Tromsø. I tillegg er det seks fast ansatte i Tromsø, 

tre fast ansatte i Vadsø og en prosjektansatt i Vadsø – i sum med leder 11 ansatte. 

 

Samlet oversikt over ledelse og fagmiljøene i Vadsø og Tromsø 

Antall faste stillinger er de samme som det Troms og Finnmark fylkeskommuner hadde i sine 

næringsavdelinger i 2019, bort sett fra reduksjon av en fast stilling i Tromsø. Denne reduksjonen er 

på grunn av at en ansatt har gått over til stilling som assisterende divisjonsleder og næringsavdelinga 

har ikke fått beholde sitt budsjett for denne stillinga. Alle prosjektstillingene i avdelinga ble opprettet 



og finansiert av de to tidligere fylkeskommunene, med tidsavgrensning fra fire måneder til tre og et 

halvt år fram i tid fra dags dato. 

De to tidligere fylkeskommunene hadde fire ledere i Tromsø og to ledere i Vadsø. Dette er redusert 

til tre ledere i Tromsø og to ledere i Vadsø. 

Denne oversikten viser fast ansatte («stillingshjemler») og prosjektansatte, vikariat for permisjoner 

og vakanser er ikke tatt med slik at stillinger ikke regnes opp dobbelt: 

 

Oversikt pr kontorsted 

 Ledelse Rådgivere Sum 

Faste    

Tromsø 3 19 22 

Vadsø 2 8 10 

Sum 5 27 32 

    

Prosjekt    

Tromsø  1 1 

Vadsø  4 4 

Sum  5 5 

    

Totalsum 5 32 37 

    
 

Oversikt pr seksjon 

 Faste Prosjekt Sum 

Avdelingsleder 1  1 

Sektorovergripende 6  6 

Næringssatsinger 6* 3 9 

Innovasjonsmiljø 9 1 10 

Stedbunden 10 1 11 

Sum 32 5 37 
NB: * Vakanse på en fast stilling i Vadsø er i denne oversikten plassert i Næringssatsinger. Det skal være en prosess i 

aug/sept som avklarer endeling organisatorisk plassering.  

 

Næringsavdelinga har bevart fagmiljøene i både Tromsø og Vadsø og har gjennom den faglige 

organisering lagt til rette for at fagmiljøene skal utvikles på begge kontorsted. Alle seksjonene har 

medarbeidere fra begge kontorsted. Noen medarbeidere vil arbeide med oppgaver på tvers av 

enhetene, for å sikre at det er kompetanse innenfor hovedoppgavene på begge kontor.  Noe 

spesialisering vil kunne forventes av effektivitetshensyn, spesielt for mindre oppgaver. 

Fordelingen av «stillingshjemler» mellom kontorstedene vil være identisk med utgangspunktet som 

ble satt av de to tidligere fylkeskommunene, dvs ca. 70 % i Tromsø og ca. 30 % i Vadsø. 
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______________________ 

Karin Eriksen 

Fylkesråd 

Næring og miljø 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

 

Næring

Ca. 37 ansatte

Sektorovergripende 
utvikling

6 ansatte

Næringssatsinger

9 ansatte

Innovasjonsmiljø

10 ansatte

Stedbunden 
verdiskapning

11 ansatte


