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Finnmarks nye regionale innovasjonsstrategi er basert på
en helhetlig prosess der vi sammen med næringslivet og
innovasjonsaktører har sett på styrker og svakheter av
næringslivet og innovasjonssystemet i Finnmark. Dette
gav oss et godt grunnlag for å utarbeide et dokument som
skal spisse Finnmarks innovasjons- og forskningspolitikk i
årene fremover. Samtidig har prosessen orientert seg om
prinsippene for SMART-spesialisering (S3). Derfor kaller vi
Finnmarks regionale innovasjonsstrategi «RIS3» (Regional
Innovation Strategy – S3).

SMART-spesialisering er EUs verktøy for regionalutvikling.
Formålet er å forsterke regioners konkurransekraft gjen-
nom å identifisere og prioritere områder med et potensial
for økt verdiskaping. Regionenes økonomiske, forsknings-
messige og teknologiske spesialiseringer skal fremme
produktivitet, konkurransekraft og økonomisk vekstkraft i
regionene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har nylig oppfordret regioner i Norge å spesialisere seg slik.

I Finnmarks RIS3 har vi identifisert fem næringer i fylket
som har størst potensial når det gjelder økt verdiskapning
og vekst i antall arbeidsplasser. Disse er energi og
petroleum, bygg- og anleggsnæring, mineralnæringa, ark-
tisk bioøkonomi og opplevelsesbasert reiseliv. Ved å spisse
det regionale innovasjonssystemet mot disse næringene
kan vi skape et smartere, mer bærekraftig, inklusivt og mer
attraktivt næringsliv i Finnmark. For å styrke satsingen på
de fem næringsområdene har vi valgt ut de tre viktige,
tverrgående temaene «arktiske forhold», «bærekraftig ut-
nyttelse av arktiske ressurser», og «digitalisering». Alle tre

har stor betydning for de fem næringene og det ligger stort
potensial for felles utvikling av næringsområdene.
Samisk kultur og næringsutøvelse sammen med
kvenske/norskfinsk tilstedeværelse er eksempler på den
særegne arktiske kunnskapen og innovasjonen i Finnmark
over flere hundre år. Samisk og kvensk/norskfinsk kultur
spiller derfor en sentral rolle i utviklingen av opplevelses-
basert reiseliv, men også i utøvelse av naturbaserte
næringer i dag.

RIS3 er også innfallsporten for fremtidig internasjonalt
samarbeid mellom Finnmark og regioner i EU. SMART-
spesialiseringen vil kunne brukes til å identifisere mulige
samarbeidskonstellasjoner med regioner som har samme
utfordringer og samme styrker over hele EU.

Det blir viktig å fortsette arbeidet med innovasjons-
strategien i tiden fremover. Mobilisering av næringslivet,
utover det som har skjedd til nå, er spesielt viktig. Samtidig
må strategien kontinuerlig tilpasses næringslivets
endrende behov.

Den nye innovasjonsstrategien etter SMART-prinsippene
er et resultat av at Finnmark ønsker å bruke innovasjon og
forskning som instrument for å skaffe bedre økonomiske
og samfunnsmessige vilkår. Utviklingen skal bruke vår
viktigste ressurs, den arktiske naturen, på en bærekraftig
måte. Naturen er ikke bare grunnlaget for næringslivet og
det materielle grunnlaget for kultur, men også for
samfunnets attraktivitet og bolyst i Finnmark.

FORORD

Juni 2019

Ragnhild Vassvik
fylkesordfører
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SAMMENDRAG

Onsdag, 19. juni 2019 vedtok Finnmark fylkesting Regional
Innovasjonsstrategi for Finnmark (RIS3). Finnmark fylkes-
kommune er dermed SMART-spesialisert.

SMART-spesialiseringsprosessen i Finnmark har produsert
et oppdatert kunnskapsgrunnlag om næringslivet (til-
standsrapport) og en ny, dagsaktuell innovasjonsstrategi.
Dette danner det nødvendige planfundamentet som for-
ankrer innovasjon og forskning i Finnmark og som vil tjene
som grunnlagsmateriale etter sammenslåingen med
Troms.

Den regionale innovasjonsstrategien etter SMART-
prinsippene er utarbeidet på bakgrunn av en tilstands-
rapport. Tilstandsrapporten analyserer nærings livet og
innovasjonspotensialet i Finnmark, og skal identifisere
Finnmarks fem sterke næringer i henhold til innovasjons-
potensial, verdiskapning og sysselsetting. De fem sterke
næringene som trekkes fram i tilstandsrapporten er:

– Energi og petroleum 

– Bygg- og anlegg 

– Mineralindustrien 

– Arktisk bioøkonomi 

– Opplevelsesbasert reiseliv 

Under den tette dialogen med næringslivs- og virkemid-
delaktørene ble det særlig pekt på tre gjennomgående
tema. De gjennomgående temaene var «arktisk kunn-
skap», «digitalisering/ITC» og «bærekraft» som treffer
næringslivet der det vanligvis er størst potensial for innova-
sjon. Et eksempel er Smart Construction Cluster, der
«digitalisering/ITC» også treffer bygg- og anleggsnæringa.
Ved siden av gjennomgående temaer leter Finnmarks
innovasjonsstrategi også etter potensiale til nyskapning
der næringer overlapper hverandre. Her ligger tradisjonelt
potensial for innovasjon og utvikling. Med hjelp av inter-
vjuer med næringsaktører ble det identifisert mulige are-
naer for økt samarbeid mellom næringene. Et godt
eksempel er igjen Smart Construction Cluster som ble
grunnlagt for å tilrettelegge for samarbeid mellom et IT-
selskap og entreprenørbransjen.

Det legges også til rette for implementeringen av
strategien. Lærdommer fra region Lapland i Finland viser
at implementering av SMART-metoden tar tid. Det er
viktig at de identifiserte områdene videre utvikles og
relateres til næringslivets skiftende behov. Det er også
viktig å opprettholde dialogen mellom næringsliv, virke-
middelaktørene og de som utøver innovasjonspolitikk. I til-
legg er det viktig å arbeide kontinuerlig med formidling av
smart spesialisering lokalt, regionalt, nasjonalt og interna-
sjonalt.
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Finnmark er med sin beliggenhet lengst mot nord Norges
største fylke i areal, 48.618 km2, med god plass til sine vel
76.000 innbyggere. Her har nordmenn, samer og kvener/
finner gjennom tidene slått seg ned og funnet et livsgrunn-
lag med utnyttelse av gode naturrikdommer langs kysten,
i fjordene og på Finnmarksvidda. Kontakten med, og
nærheten til, Russland og Finland har hatt betydning for
nærings- og samfunnsutvikling, og i de siste tiårene har
arbeidsmarkedet vært preget av arbeids innvandring fra
Øst-Europa, men også gjennom bosetning av flyktninger/
asylsøkere fra en rekke land. Andelen syssel satte i primær -
næringene (jordbruk, fiske, reindrift) ligger godt over lands-
gjennomsnittet, og tjenesteytende næringer knyttet til
naturressursene er viktige for syssel settingen. De tradisjo -
nelle ressursbaserte næringene suppleres av nye næringer
som delvis konkurrerer om de samme arealene, slik som
vindkraft, oppdrett, gruvedrift og petroleum. De viktigste
aktørene som utnytter regionens naturressurser har eier-
skap utenfor regionen, mange også utenfor landet da de
er selskaper med globale strukturer. Næringsliv med lokalt
og regionalt eierskap er i hovedsak lite differensiert, og be-
står primært av små enheter med begrenset tilgjengelig
investeringskapital. Ressursene fra Finnmark bidrar til eks-
portinntekter og økt verdiskaping primært hos nasjonale
og globale aktører. Utfordringen er å sikre at en større del
av verdiskapingen faktisk blir igjen i regionen og bidrar til
å utvikle næringslivet regionalt. 

Offentlig sektor er svært viktig for sysselsettingen i Finn-
mark og kompenserer delvis for et privat næringsliv 
som har gjennomgått en betydelig effektivisering. Det 
offentlige bidrar til å skape en god kjønnsbalanse i arbeids-
markedet i Finnmark, men samlet sett framstår arbeids -
markedet som svært kjønnsdelt, med en overvekt av
mannlige utøvere/arbeidstakere i privat sektor, og mange
velutdannede kvinner som arbeider i kommunal, fylkes-
kommunal og statlig sektor. Offentlig sektor forventes å ta
en aktiv rolle i samfunnsutviklingen, og i større grad enn i
andre fylker, tilrettelegge for næringsutvikling, særlig i små
kommuner med få industrielle motorer og svak tilknytning
til næringsklynger. 

På tross av regionens store geografiske avstander og
spredte bebyggelse har Finnmark en forholdsvis godt ut-
bygd infrastruktur med 11 flyplasser, havner med stor
marin og maritim aktivitet, samt godt utbygd veinett,
bredbåndsdekning, og 4G. Finnmarks beliggenhet som
grensefylke til Russland og Finland gir næringslivet unike
muligheter til å nå et større marked, men dette nærings-
samarbeidet er også sårbart for endringer i nasjonal og
internasjonal politikk. 

KORT OM FINNMARK SOM REGION

Figur 1: Kart over Finnmark
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Finnmark fylkeskommune utarbeider en regional innova-
sjonsstrategi for å spisse Finnmarks innovasjons- og forsk-
ningspolitikk i årene fremover. Prosessen bygger på
prinsippene for SMART-spesialisering (S3). Derfor kaller vi
Finnmarks regionale innovasjonsstrategi «RIS3» (Regional
Innovation Strategy – S3). Innovasjonsstrategien for 
Finnmark er verktøyet for å implementere SMART-spesi -
aliseringen i Finnmark.

SMART-spesialisering som er EUs rammeverk for regional-
utvikling ble lansert i 2012. Det betyr at regionens øko-
nomiske, forskningsmessige og teknologiske spesialisering
skal fremme produktivitet, konkurransekraft og økonomisk
vekstkraft i regionene. Formålet er å forsterke regioners
konkurransekraft gjennom å identifisere og prioritere om-
råder med et potensial for økt verdiskaping. Kort sagt,
hvordan skal næringslivet i vår region tjene mere penger
som blir igjen i regionen, samt trygge eksisterende og
skape nye arbeidsplasser? Smart spesialiseringskonseptet
sprer seg over Europa ettersom et stadig økende antall
regioner bruker det og designer strategier ut i fra egne for-
utsetninger (S3 Platform, OECD 2013)

Alle regioner i EU må utvikle en slik strategi for å få tilgang
til Strukturfondsmidler til næringsutvikling fra EU-
systemet. Norske regioner har ikke tilgang til disse
virkemidlene, og trenger strengt tatt ikke å utarbeide en
slik strategi. Etter innføringen av S3-konseptet har likevel
mange regioner i Norge tatt i bruk SMART spesialiserings-
konseptet som en viktig del av sin innovasjonspolitikk, for
eksempel Nordland, Trøndelag og Agder. På nasjonalt nivå
har KMD tatt en aktiv rolle for å promotere SMART
spesialisering i Norge, og har nylig ut gitt en veileder (KMD,
2018) for å bistå norske regioner i å sammenstille deres
innovasjonsstrategi etter prinsippene om SMART spesi -
alisering.

Da EU lanserte SMART spesialisering, la de vekt på å lære
av tidligere erfaringer med regionale utviklingsstrategier.
Utfordringer i disse strategiene var mangel på (inter)na-
sjonalt perspektiv: regionene ble studert og vurdert isolert
fra omverdenen, de hadde for mye offentlig involvering og
for lite næringslivsengasjement, de manglet analyse av
regionenes muligheter og utfordringer, og det offentlige
prøvde å «plukke ut vinnere». De regionene som gjorde det
best, ble forsøkt kopiert uten at lokal kontekst og
muligheter ble tatt i betraktning (KMD, 2018).

SMART spesialisering søker å unngå disse fallgruvene, som
også er relevante for Norge.  SMART spesialisering er en
arbeidsmetodikk der grundige analyser og dialog er

nøkkelord for en prosess som skal mobilisere regionens
næringsliv, forskning, offentlige myndigheter og inter-
essegrupper til felles utvikling av området. SMART
spesialisering åpner også for å søke samarbeid og utveksle
erfaringer med andre regioner i Europa. 

Hvorfor har vi valgt SMART spesialisering som innovasjons-
strategi for Finnmark? SMART spesialisering er en meto -
dikk som åpner for større variasjon og tilpasninger til en
virkelighet som passer Finnmark. Den gir mulighet for å
rendyrke det særegne ved Finnmark; den arktiske dimen-
sjon med store geografiske avstander, spredt bosetning,
samt behov for sikring av naturverdier i utvikling av 
ressursbaserte næringer.

Men hvorfor avslutter Finnmark fylkeskommune et slikt
arbeid nå når regionen snart skal slås sammen med
Troms? Finnmark mangler en innovasjonsstrategi, og når
Finnmark blir ett fylke sammen med Troms, trenger Finn-
mark et godt kunnskapsgrunnlag og strategier for utvikling
av et innovativt næringsliv i hele den nye regionen. I dag
har Finnmark ikke et slikt kunnskapsgrunnlag, og Finnmark
fylkeskommune har valgt å bruke 2018 til å skaffe seg en
oversikt og avslutte arbeidet med prioriteringer ved hjelp
av en S3. Da vil Finnmark ha et bedre utgangspunkt for å
jobbe langsiktig med forankring av en innovasjonsstrategi
for næringsliv og forskning i hele den nye regionen.

HVA ER SMART SPESIALISERING?
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1. Organisering: Det er viktig å engasjere aktører i regionen som kan bidra til utvikling og gjennomføring av en
plan/strategi for næringsutvikling, innovasjon og kompetanse. Inviterte personer fra andre regioner som har
gjennomført lignende SMART spesialiseringsprosesser spiller en viktig rolle og kan inviteres inn i prosessen,
for eksempel under høringsrunder.

2.  Analyse: Gjennom analyser av regionens fortrinn og muligheter legger SMART spesialisering til rette for å
utvikle nye nisjer og næringsområder. Dialogen om og rundt analysene er avgjørende, fordi målet er hand-
ling gjennom utvikling av nye næringsområder.

3.  Visjon og mål: For å skape en helhetlig og ønsket utvikling i egen region trengs felles visjoner, mål og
prioriteringer. Toneangivende aktører i regionen må stille seg bak de valgene som blir gjort. Ingen region
kan bli god på alt.

4.  Prioritering: Prioriteringene er de oppdagelsene som aktørene i regionen ser muligheter i og derfor velger å
prøve å gjennomføre. For å følge opp prioriteringene er regionen avhengig av at det finnes aktører som kan
gå i front og gjennomføre. Dette er entreprenører eller eksisterende bedrifter, alene eller sammen med forsk-
ningsinstitusjoner og investorer.

5.  Gjennomføring: I gjennomføringsfasen prøver man ut ulike løsninger, får ny og bedre forståelse av
situasjonen og justerer så målene og retter feil på «kartet». Mobilisering av private aktører, at entre-
prenørielle aktører og investorer velger å satse på å utforske nye næringsområder, er den viktigste biten.

6.  Måling og læring: Måling, evaluering og læring bør være integrert i S3 hele veien, det er veldig vanskelig å
hekte på til slutt.

PROSESSEN MED SMART SPESIALISERING

1  Basert på: European Commission (2012). Veileder, KMD (2018).

Elementene i en regional innovasjonsprosess basert på SMART spesialisering er1:

De seks elementene i beskrivelsen nevnt over vil strukturere
resten av innovasjonsstrategien.

Nye nisjer og næringsområder utvikles  gjennom entre-
prenørielle oppdagelsesprosesser (EDP, entrepreneurial 

discovery process). Disse oppdagelsesprosessene er
«motoren» for både utviklingen og gjennomføringen av
strategier for smart spesialisering.  Det man oppdager, er
altså noe som er større enn enkeltprosjekter, men mindre
enn en ny bransje eller sektor, og ofte grenseoverskridende.
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Fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune vedtok 22.
november 2016 å starte prosessen med å koble seg opp
mot SMART spesialisering, og søkte EU-kommisjonen om
opptak i SMART spesialisering. Den 30. juni 2018 ble
regionen tatt opp i den såkalte Sevilla-plattformen som gir
Finnmark tilgang på ekspertise og råd i sitt arbeid med
innovasjonsstrategien – RIS3. Høsten 2018 valgte Finn-
mark fylkeskommune å søke bistand fra forsknings-
instituttet Norut/NORCE med forskere forankret i Alta.
Viktige næringsaktører i regionen er intervjuet om deres
syn på næringens muligheter og utfordringer samt
potensialet for framtidig verdiskaping, arbeidsplassvekst

og innovasjon. Det er gjennomført en workshop i Vadsø,
21. januar 2019 som var rettet mot virkmiddelaktørene og
det regionale partnerskapet i Finnmark. 27. mars 2019 ble
det gjennomført en workshop i Alta som var rettet mot
både virkemiddelaktører og næringslivsrepresentanter. På
begge samlingene ble utkast presentert og diskutert og
deltakerne kom med gode innspill som er innarbeidet i til-
standsrapporten og dette strategidokumentet. Prosessen
med SMART spesialisering er gjennomført gjennom entre-
prenørielle oppdagelsesprosess (EDP) med bred og inklusiv
deltagelse av relevante aktører i Finnmark. Liste over
deltakere i prosessen finnes vedlagt. 

ORGANISERING AV SMART
SPESIALISERINGSPROSESSEN – S3

Smart Construction Cluster driver visualiseringssenteret i Alta sammen med UiT. Senteret gir mulighet til å gå 
(fysisk) gjennom 3-D modeller av bygninger allerede under planleggings- og designfasen. Bildet viser også
visualiseringssenteret som tegning – slike tegninger er utgangspunkt for BIM-modeller. ©Nina Bellika
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Gjennomgang av relevante dokumenter. Utviklingen av
en innovasjonsstrategi – RIS3 for Finnmark bygger videre
på allerede eksisterende planer og strategier. Finnmark
fylkeskommune har en rekke strategiske og nærings-
spesifikke planer som er gjennomgått og analysert. I til-
legg er andre regionale og nasjonale planer relevante.
Disse er nærmere beskrevet i vedleggsdokumentet.

Sterke næringer. Gjennom analyser av dokumenter og
workshops er det blant annet identifisert fem sterke
næringer i Finnmark som har et potensial for økt verdis-
kaping og arbeidsplassvekst. En nærmere beskrivelse av
disse næringenes regionale utvikling og forankring finnes
i vedleggsdokumentet. Her vil vi ha hovedfokus på
næringenes innovasjonskapasitet i Finnmark.

Energi og petroleum er sektorer i vekst, og petroleums-
næringens inntog i Hammerfest-regionen har bidratt til

etableringen av et leverandørnettverk i Finnmark. Innova-
sjonskapasiteten hos bedriftene i Finnmark er vanskelig å
utnytte da hovedfokuset ligger på utføring av prosjekter,
og lite på FoU. FoU for økt regional verdiskaping varierer
mht. selskapenes lokale strategier, og selskaper med 
forankring utenfor regionen har større kapasitet til 
FoU-innsats, og benytter i høyere grad konsernets forsker-
kompetanse med mindre fokus på regionale utviklings-
muligheter. Videre har bedriftene utfordringer med
rekruttering da det er redusert søking til petroleums-
relaterte utdanninger og begrenset kapasitet til å støtte
elever og studenter med manglende spesialisert praksis.
Andre deler av energisektoren møtes med krav om økt
satsing på grønn energi, og flere regionale energiselskap
er engasjert i vindkraftprosjekter med mål om eksport av
grønn kraft. Manglende linjekapasitet har så langt be-
grenset utbyggingsmulighetene, og ført til at selskapene
må tenke alternativ bruk av «innestengt kraft». Dette har

ANALYSE AV FORUTSETNINGENE 
FOR INNOVASJON

Ankomsten til gassfabrikken i 2005 markerer begynnelsen på olje- og gasseventyret i Hammerfest.
©Redningsselskapet
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resultert i innovative løsninger med å gjøre vindkraft om
til hydrogen. Videre utbygging av vindkraft, og særlig nye
prosjekter i hittil uberørte områder er omstridt både av
miljø- og friluftshensyn, men også i forhold til reindriftas
arealbehov.

Bygg- og anleggsnæringen er en viktig og sterkt lokalt for-
ankret næring i Finnmark som har lykkes i å få tildelt store
kontrakter som tidligere gikk til nasjonale selskap. Stor ut-
byggingsaktivitet har gitt bransjen mange gode år.
Næringen er avhengig av offentlig sektor som bestiller av
oppdrag og anbudsprosedyrer som gir lokale bedrifter
mulighet til å nå opp i konkurransen med nasjonale og
internasjonale aktører. Utfordringen framover ligger på
kontinuiteten i prosjektene når de offentlige investe -
ringene i Finnmark trappes ned. Næringen er preget av
liten grad av innovasjon, og innovasjonsprosessene
handler for det meste om å forbedre arbeidsrutiner internt
og mindre om hvordan ekstern kunnskap og nettverk kan
styrke bedriftene. Smart Construction Cluster har jobbet
for at bygg- og anleggsnæringen skal ta i bruk digitale
verktøy for å forbedre planleggingen og gjennomføringen
av byggeprosjekter. Offentlig sektor har en tendens til å
velge «kjente» løsninger i form av standardiserte løsninger.
Dette utfordrer innovasjonsevnen og kapasiteten i
sektoren. 

Mineralnæringa har historisk vært en viktig næring i Finn-
mark, men etter konkursen i Sydvaranger er bare to gruver,
Stjernøya i Alta og i Austertana, i produksjon. Begge er eid
av store utenlandske konsern, og innovasjonskapasiteten
i selskapet er begrenset da det dreier seg om råvareuttak
uten videreforedling og med direkte frakt ut til
markedet/eksport. Økt verdiskaping i næringa forutsetter
at nye gruver åpnes for produksjon, og med driftstillatelser
på plass i Kvalsund og i Kirkenes, er slike muligheter for
arbeidsplassvekst nå mer realistiske enn tidligere. Begge
gruveprosjektene er omstridt av miljøhensyn pga.
deponiløsninger i nasjonal laksefjord, og urfolksinteressers
fortsatte bruk av arealer til samisk reindrift og fjordfiske.
Innovasjonspotensialet ved disse gruveprosjektene er
primært knyttet til bedre energiløsninger, og montorering
av utslipp til fjord som en del av oppfølgingen mht. miljø-
krav. Mineralindustriens bidrag til det grønne skiftet blir
framhevet ved at verden trenger industri mineraler, og
strenge miljøkrav i Norge gjør en slik utvinning i Finnmark
mer bærekraftig enn i andre land. Det er ulike syn og hold-
ninger til slike utsagn.

Arktisk bioøkonomi kan stå som en samlebetegnelse for
regionens produksjon av fornybare biologiske ressurser og
deres konvertering til for eksempel mat, fôr, kjemikalier,
ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bio-
energi. Sjømat utgjør den viktigste delen av bioøkonomien
i Finnmark med sin fiskeribaserte og havbruksbaserte

verdikjede. Verdiskapingen i oppdrettsnæringen i regionen
har vært betydelig. For oppdrettsnæringen er Finnmark
hovedsakelig en produksjonsregion med begrenset FoU-
aktivitet. Innovasjonsaktiviteter har hovedsakelig dreid seg
om tiltak for å kunne opprettholde produksjonsvolumet
som en følge av luseproblematikk og rømming. De nasjo -
nale og internasjonale oppdrettsselskapene har ofte egne
forskningsavdelinger utenfor Finnmark, men har noe bruk
av FoU i regionen. Hvitfisknæringen, kongekrabbe/snø -
krabbe-aktører og nyere biomarine næringer har vært
flinkere til bygge forsknings- og innovasjonskapasitet i
regionen. I disse «nyere» bioressursene er det et stort, ufor-
løst innovasjonspotensial, men også behov for å bygge
kunnskap og nettverk utenfor regionen. De mest inno -
vative initiativene fokuserer på bedre utnyttelse av hele
fisken ved bruk av restråstoffer til andre formål enn
menneskeføde (fôr, helsekost, legemiddelindustrien, kos-
metikkindustrien), og på økt digitalisering og robotisering
av fiskeindustrien. 
Andre viktige matvareprodusenter er det arktiske land-
bruket som gjennom kunnskap om og tilpasning til det ark-
tiske klimaet produserer unike produkter for et lokalt og
nasjonalt marked. Unikt i denne sammenheng er reinkjøtt-
produksjon som står for et godt økologisk og bærekraftig
alternativ til industrielt produsert kjøtt. Næringen har de
siste årene opplevd en økning i verdiskapingen med gode
priser som en følge av økt fokus på innovasjon i markeds-
føring og produktutvikling. 

Opplevelsesbasert reiseliv utgjør en liten del av den totale
reiselivsnæringen i Finnmark, men har et stort potensial
for økt verdiskaping gjennom de unike produktene som
tilbys. Næringen har vært gjennom store endringer med
fokus og kapasitetsøkning på vinterturisme. Dette har ført
til at flere har klart å skape helårige arbeidsplasser med
tilbud gjennom flere årstider. Å tilby et eksklusivt og ekte
produkt til få turister gir ofte en større verdiskaping enn å
tilby standardprodukter til grupper. Kundene er opptatt av
bærekraftige produkter og individuelt reisende har mulig -
het til selv å sette sammen pakker med ulike produkter og
tilbydere. Tilbyderne må ha god kompetanse på digitale
løsninger for å nå ut i verden med sine produkter. De 
små opplevelsesbaserte reiselivsaktørene er fremdeles av -
hengi ge av offentlige aktører for tilretteleggende tiltak
som kompetanseheving og nettverksbygging, og flere øker
sin innovasjonskapasitet gjennom deltakelse i inter -
nasjonale nettverk som Visit Arctic Europe. 

Sterke næringer – felles kjennetegn. Finnmarks verdi -
skaping er sterkt forankret i foredling og salg av naturres-
surser. Et felles kjennetegn er naturressursenes geografiske
karakter som «binder» petroleum, vind, mineraler, natur og
bioressurser til regionen. Det er kostbart å flytte på ressurs -
ene. Et kjernepunkt for regional innovasjon er derfor spørs-
målet om regional autonomi til å omgjøre ressursene i
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geografisk nærhet til lokal og regional innovasjon, verdis-
kaping og sysselsetting. Dette fordrer imidlertid også at
regionens «levbarhet» styrkes, dvs. at det utvikles at-
traktive bo-, oppvekst- og fritidsmiljøer i de samfunn som
omgir næringslivet.

Regionalt innovasjonssystem er et viktig instrument for
å kunne utnytte våre fortrinn og innovasjonspotensial. Vi
skiller mellom såkalte «tykke» og «tynne» innovasjons-
system. «Tykke» regionale innovasjonssystem kjenne -
tegnes av sterke kunnskaps- og FoU-miljøer, tett sam -
handling mellom kunnskapsprodusenter og kunnskaps-
utnyttere, samt sterke bedriftsklynger. Disse finnes oftest
i større byer. Innovasjonskapasiteten utvikles innenfra
blant aktører i regionen med begrenset behov for nye, eks-
terne impulser. Motsatsen finner vi i «tynne» perifere
regionale innovasjonssystem som har få aktører som kan
drive fram innovasjoner. Det er et stort behov for impulser
utenfra, men lav kapasitet til å absorbere slike impulser.
Finnmark er en region som passer inn i beskrivelsen av
tynne regionale innovasjonssystemer hvor næringslivet har
få kunnskapsmiljøer plassert i regionen som kan bistå med
relevant forskningsbasert kunnskap til å utvikle nærings-
livets innovasjonskapasitet. En nærmere beskrivelse av det
regionale innovasjonssystemet med FoU-aktører, det
regionale partnerskapet og andre samarbeidsparter, finnes
i vedleggsdokumentet.

Styrker og svakheter ved regionalt innovasjonssystem.
Det regionale innovasjonssystemet i Finnmark anses som
tynt ved at det finnes få kunnskapsinstitusjoner som kan
bidra med relevant forskningskompetanse for næringslivet,
samt at næringslivet i liten grad ser behov for kunnskapen
i FoU-institusjonene i regionen. Forskning fra VRI (Virke-
midler for regional FoU og innovasjon) viser at de fleste
Finnmarksbedrifter som bruker forskerkompetanse finner
denne utenfor regionen. Regionen har også få klynger som
kan bidra til å styrke konkrete næringssatsinger, og som
når opp i de nasjonale klyngeprogrammene. Videre finnes
det begrenset regional kapital for å støtte opp om innova-
sjon og nyskaping, og få regionale såkorn- eller inves-
teringsselskap. Kapital må oftest hentes utenfra. Mulig -
heten ligger i å koble det regionale innovasjonssystemet
tettere til kunnskap og kapital som de nasjonale og
globale aktørene med virksomhet i Finnmark besitter, det
som i forskningslitteraturen omtales som bedre utnyttelse
av de globale produksjonsnettverkene, og samtidig utnytte
den kompetansen som ligger i erfaringsbasert lokal kunn-
skap og gründervirksomhet. Samtidig har aktørene i Nett-
verk Finnmark, og særlig næringshagene og inkubatorene,
en viktig oppgave med å koble næringsaktører med
relevante forskningsmiljøer. UiT med sine campuser i
Troms og Finnmark har forskerkompetanse på alle de
sterke næringene i denne strategien og kan koble sitt n
asjonale og internasjonale nettverk til innovasjons -
prosjekter i Finnmark.
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Finnmark Fylkeskommune tar utgangspunkt i at den
regionale innovasjonsstrategien – RIS3 skal forsterke
arbeidet med å øke innovasjonstakten i Finnmark.  Dette
arbeidet tar utgangspunkt i de identifiserte sterke
næringene, relevante FoU- og fagmiljø, samt styrket sam-
arbeid mellom aktører i Finnmark og med nasjonale og
internasjonale aktører. Strategien skal bidra til å prioritere
områder hvor regionen har et særlig potensial for vekst og
verdiskapning.  Målene og strategiene skal legge føringer
for en SMART, inkluderende og bærekraftig vekst.

Basert på analyser av eksisterende strategier og planer i
Finnmark, OECD NSPA (Northern Sparsely Populated Area)
rapporten, intervjuer med representanter fra viktige
næringer, to stakeholder workshops, og en analyse av ulike
regionale SMART spesialiseringsstrategier fra de nordiske
landene, er følgende visjon for Finnmarks regionale
innovasjonsstrategi - RIS3 utviklet:

Den overordnede visjonen er å skape et smartere,
mer bærekraftig, inklusivt og mer attraktivt
næringsliv i Finnmark ved bruk av SMART
spesialisering.

I tillegg har RIS3 som mål å øke samhandlingen mellom
bedrifter og næringer i Finnmark, samt styrke inter-
aksjonen og samarbeidet mellom Finnmark og andre
relevante aktører utenfor regionen; regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Gjennom diskusjonene i workshops kom
det fram at de ofte nevnte negative forholdene knyttet til
små bedrifter, enheter og lokalsamfunn kan brukes som
noe positivt. Det er ikke alltid en fordel å være stor. Som
liten er det lettere å tilpasse seg og omstille seg.

Noen viktige hovedprinsipper for realisering av visjonen
er videre diskutert i workshopene. Dette dreier seg om å
ha et fokus på bærekraftig utnyttelse av de arktiske res-
sursene fordi disse skal danne grunnlaget for fremtidig
økonomisk vekst i regionen og må ikke forringes. Videre
må en vektlegge bruk av eksisterende, lokal kunnskap
relater til arktiske forhold fordi denne gir mulighet til å
kontrollere og utnytte Finnmarks særegenheter. Å forstå
den unike samiske kulturen og levesettet er et slikt fortrinn
som i høyere grad må utnyttes i utviklingen av Finnmark.
Samtidig må næringslivet ta i bruk ny teknologisk kunn-
skap på nye områder for å følge med i den digitale ut-
viklingen. Deltakerne fremhevet at i en region som
Finnmark med store avstander gir digitalisering en
mulighet til å minske slike avstandsulemper. For eksempel

kan stadig flere arbeidsoppgaver gjennomføres uavhengig
av fysisk plassering. Et viktig hovedprinsipp er at arbeidet
skal føre til at en større grad av verdiskapingen skjer
høyere opp i verdikjeden og blir igjen i Finnmark. Til slutt
diskuterte deltakerne betydningen av bedre regional
infra struktur og økt attraktivitet. Næringslivet kan ikke
utvikles uten gode lokalsamfunn med gode offentlige
rammebetingelser og tjenester.

Sterke næringer med tematiske overbygginger. Som en
videreføring av visjonen og arbeidet med analysen er det
utarbeidet en figur som kombinerer de ulike identifiserte
sterke næringene i Finnmark med noen overordnede
temaer som går på tvers av næringene. Figur 2 er et 
resultat av diskusjonene og oppsummeringene fra work -
shops i Vadsø i januar 2019 og Alta i mars 2019. 

Figure 2:  Matrise over Finnmark.

Viktige industrielle sektorer er identifisert gjennom Finn-
marks S3 prosess i 2019; energi og petroleum, bygg og 
anlegg, mineralindustrien, arktisk bioøkonomi, og opp -
 levelsesbasert reiseliv. Disse sektorene vil trolig også 
utgjøre basisen for fremtidig industriell utvikling og
innovasjon i Finnmark. De horisontale temaene ble løftet
og diskutert som gjennomgripende tema som virker inn
på og forsterker betydningen av de sterke næringene.

Arktisk kunnskap består av akkumulert kunnskap, eks-
pertise og tradisjon for hvordan håndtere arktiske forhold
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som Finnmark (sammen med naboregionene i nord) har
en unik kompetanse på sammenlignet med andre 
europeiske regioner. Videre er kunnskapen og ekspertisen
om samisk kultur, tradisjon og levesett et pluss for Finn-
mark som gjør regionen unik. Digitalisering er en global
trend som med høy fart påvirker alle regioner. Digi tali -
sering kan ses på som en trussel for noen næringer, men
utgjør samtidig en stor mulighet for perifere regioner til å
nå markeder på en ny måte. Utvikling og tilpassing av
digital kunnskap er en av de viktigste temaene for å 
implementere et digitalisert Finnmark. Særlig i offentlig
sektor er det høstet mye erfaring med å utøve tjenester
med store avstander mellom tilbyder og mottaker, og hvor
potensialet for å ta i bruk digital kunnskap ennå ikke er
tatt ut. Bærekraft er en annen global megatrend som
allerede påvirker alle sektorer og tema i Finnmark.
Muligheten for å videreutvikle bedrifter, tjenester og infra-
struktur på en bærekraftig måte – ved en grønn arktisk
omstilling – vil ha betydelig innvirkning på innovasjons-
utviklingen i Finnmark. Grønn arktisk teknologiutvikling
med bærekraftige produkter og tjenester utgjør en vekst-
mulighet for Finnmarksbedrifter.

S3 Finnmark: Synergier. Som en del av analysen av sterke
næringer i Finnmark, er det gjennom intervjuer med 
næringsaktører identifisert mulige arenaer for samarbeid
og synergier på tvers av sektorer. 

Smart spesialiseringsprosessen vektlegger å identifisere 
og utnytte synergimuligheter mellom sterke næringer i
regionen. Det er skjæringspunktene mellom næringene
som er av interesse. Figur 3 illustrerer skjæringspunkter
mellom ulike næringer der en kan hente ut synergier, og
viser hvordan idéen bak identifisering av synergier foregår
i praksis. 

Helleristninger i Alta er et symbol for en attraktiv, lønnsom, historisk og kulturell næring. Reindrift har i århundrer vært
en økologisk og bærekraftig næring og er blitt en viktig hjørnestein for turisme og gastronomi. ©Andreas Haldorsen

Figur 3: Synergier mellom identifiserte samarbeidsarenaer.
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Tabell 1: Synergier mellom næringene.

Næringer Synergier/identifiserte samarbeidsarenaer 

Energi og petroleum 
Sjømat – levere vedlikeholds- og fabrikasjonsdeler
Mineral – leverandør til utbygging og vedlikehold
Fiskeri – samarbeid med lokale fiskebåter om beredskap

Bygg og anlegg
Digitalisering – visualisere aktiviteter, arbeidsprosesser, planleggingsverktøy
Petroleum – inspeksjon og vedlikehold
Reiseliv – digitale opplevelser

Mineralindustrien 
Bygg- og anlegg – utbyggingsfasen, vei- og tunellbygging, bruk av masser
Petroleum – automasjon, kontrollsystemer
Energi – elektrifisering, batteridrevet anleggsmaskiner

Arktisk bioøkonomi

Reiseliv – visningsturisme på fiske/oppdrettsanlegg – hvordan maten høstes 
og foredles
Digitalisering – automatisering av arbeidsoppgaver i fiskeindustri/slakteri, 
tolkning av big data
Energi – elektrifisering av fiskeflåte, forflåte, transport

Opplevelsesbasert reiseliv 
Lokal matproduksjon – ekte råvarer: reinkjøtt, fisk, jordbruk
Digitalisering – nå nye markeder med smarte digitale løsninger, kommunisere 
med kunder

Analysen av Finnmarks næringsliv og intervjuer med
næringslivsaktører identifiserte flere muligheter for syn-
ergier mellom sektorer, noe som er lovende med hensyn til
å utmeisle prioriterte spesialiseringer i Finnmark. Det er
viktig for å forstå at flere potensielle synergiområder vil
identifiseres gjennom S3 prosessen etter hvert som flere

bedrifts- og FoU-kontakter utvikles. Arbeidet med SMART
spesialisering i andre regioner i Norge og internasjonalt,
åpner for framtidige muligheter til å finne synergier som
også krysser både regionale og nasjonale grenser. Tabellen
summerer opp noen synergi- og samarbeidsarenaer basert
på analysen.
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Basert på analyser og workshops gjennomført med aktører
fra hele fylket i Vadsø og Alta i 2019 har det vært mulig å
identifisere noen foreløpige prioriterte spesialiseringer.
Fordi strategiprosessen har vært kort og det ennå er behov
for å mobilisere flere næringsaktører samt knytte innova-
sjonsstrategien til den pågående sammenslåingsproses -
sen mellom Finnmark og Troms, må disse prioriteringene
ses på som foreløpige. Det vil være behov for å spisse disse
i tiden framover. 

Vi har identifisert følgende hovedkategorier av prioriterte
spesialiseringer; bærekraftig utnyttelse av arktiske natur -
ressurser, bærekraftig utnyttelse av arktisk kunnskap, og
bærekraftig arktisk opplevelsesindustri. Bærekraftbegrepet
er bevisst løftet i alle tre kategorier for å vektlegge betyd-
ningen av alle tre bærekraftelementene; det økonomiske,
sosiale og miljømessige.

Bærekraftig utnyttelse av arktiske naturressurser vil
også i fremtiden være grunnlaget for den økonomiske 
utviklingen av Finnmark. Nedbrytingen i ulike prioriterte
spesialiseringer inkluderer ikke bare eksisterende sektor -
baserte aktiviteter, men også sektorovergripende aktivi -
teter som digitalisering og synergieffekter. Et eksempel er
SMARTe energiløsninger ved å utnytte “innestengt vind-
kraft” til produksjon av hydrogen i Berlevåg som er en 
enklere måte å lagre, transportere og eksportere energi på.
En bærekraftig og kunnskapsbasert utnyttelse av natur -
ressursene er en nøkkelfaktor for framtidig vekst og verdi -
skaping i Finnmark.

Bærekraftig utnyttelse av arktisk kunnskap gir en
mulighet til å vise og utnytte kunnskapen som individer og
institusjoner i Finnmark har om å leve og jobbe under 
arktiske forhold. Et eksempel på slik kunnskap er “arktisk
beredskap” hvor fiskeflåtens kunnskap om kystnære 
områder utnyttes i oljevernberedskap. Selv om FoU-
aktiviteten er lav i regionen har finnmarkingene god kunn-
skap og kompetanse i å mestre krevende arktiske leve- og
arbeidsforhold, samt takle lange avstander. Dette befester
seg i innbyggernes levemåte, næringslivets bruk av 
maskiner, utstyr, infrastruktur, og hele samfunnets evne til
å møte kaldt og raskt skiftende klima, og tilpasse seg
dette. Med respekt for den sårbare arktiske naturen og
bruk av tradisjonell kunnskap bygges erfaringer for
framtidige handlinger.

Bærekraftig utnyttelse av arktisk opplevelsesindustri gir
en stor mulighet for Finnmark til for eksempel å utnytte
lokale matressurser, høstings- og tilberedelsestradisjoner
med opplevelsesbasert reiseliv. Regionen har unike, rene
matressurser som med fordel kan inngå som en større del
av et reiselivsprodukt.  Den opplevelsesbaserte reiselivs-
næringen kan vektlegge historiefortellinger om ulike
kulturers virke og koble kulturnæringer sterkere til produkt-
utviklingen. 

Nye (mulige) spesialiseringer vil utvikles hele tiden basert
på den teknologiske utviklingen, (for eksempel økt
digitalisering), og nye globale trender (som for eksempel
grønn omstilling), men også basert på FoU og utvikling av
nye innovasjoner i Finnmark. SMART spesialisering gir også
rom for disse nye spesialiseringene.

PRIORITERTE OMRÅDER I 
FINNMARKS INNOVASJONSSTRATEGI
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PLAN FOR GJENNOMFØRING 
AV STRATEGIEN
Å utarbeide en innovasjonsstrategi etter SMART-prin sip -
pene er nødvendig men ikke tilstrekkelig for å implemen -
tere konseptet i regionen. Minst like viktig er det å sette
strategien i arbeid og mobilisere relevante aktører. I Finn-
mark startet SMART spesialiseringsprosessen i begyn -
nelsen av 2019. De identifiserte prioriterte områdene må
utvikles videre og relateres til næringslivets behov.
Samtidig foregår det en sammenslåingsprosess mellom
Finnmark og Troms fylkeskommuner som vil være virksom
fra 2020. Hva er så neste konkrete steg i implemen ter -
ingen av strategien i Finnmark? 

Finnmarks innovasjonsstrategi-RIS3 vil presenteres som
en «oppsummeringsversjon» for å beholde et fokus på
presentasjonen av hovedprinsippene fra SMART spesiali -
sering på en oversiktlig måte. For å gå videre til neste steg
med den konkrete implementeringen av SMART spesiali -
sering i Finnmark, må de konkrete initiativene som er
kartlagt i arbeidet utvikles videre. Initiativene kan komme
fra flere kanter, men en entreprenør og en investor i 
samarbeid med en forskningsinstitusjon er en fellesnevner
for mange slike prosjekter.

Nærings- og nordområdeavdelinga ved Finnmark fylkes-
kommune, vil som koordinator for arbeidet med innova-
sjonsstrategien, være den rette instansen for å koordinere
oppstartsaktivitetene med implementeringen av strate -
gien i andre halvdel av 2019, inklusive: 

• Formidle Finnmarks innovasjonsstrategi lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Særlig viktig
er dialogen mellom Finnmark fylkeskommune 
og Troms fylkeskommune for å begynne å syn-
kronisere de ulike aktivitetene før sammenslåingen.
Nasjonalt er det viktig å videreføre dialogen 
mellom Finnmark fylkeskommune og KMD, den na-
sjonale rådgiver og node for SMART spesialisering
i Norge. Internasjonalt vil Finnmarks nye innova-
sjonsstrategi-RIS3 bli publisert på JRC Seville 
Platform sin nettside. Oppdatert informasjon om
prosessen kan også leses på Finnmarks fylkeskom-
munes hjemmeside https://www.ffk.no/interna-
sjonalt/smart-2-3/). Den nye strategien åpner for
møter med andre regioner i Norge og interna-
sjonalt for å gjennomføre «peer review prosesser»
hvor hensikten er å lære av hverandres erfaringer.

• Den nye innovasjonsstrategien i Finnmark vil for-
ankres på ulike måter. Det vil arrangeres et
læreseminar i september 2019 for å presentere og
diskutere strategien og fortsette arbeidet med å
prioritere spesialiseringer. Det vil også være behov
for å introdusere innovasjonsstrategien til nye
næringslivsrepresentanter for å bedre engasjere
privat sektor og være en katalysator for nye
SMARTe spesialiseringsinitiativ og prosjekter i Finn-
mark. Viktige aktører i å skape arenaer og møte-
plasser for næringslivets engasjement og
deltakelse i implementering av strategien er RUP-
partnerskapet og Nettverk Finnmark, samt UiT.

Erfaringer fra andre regioner viser at RIS3 ofte resulterer i
et strategidokument. Utfordringen er å få til en reell 
implementering av strategien i regionene. Visse regioner,
som for eksempel Lapland i Finland, har hatt fokus på 
implementeringsfasen av SMART spesialisering med gode
resultater når det gjelder mobilisering av nøkkelaktører og
utvikling av internasjonalt samarbeidsnettverk (Regional
Council of Lapland 2018). Strategiprosess fra 2012-2013
ble fulgt opp i Lapland av en implementeringsprosess som
gikk over årene 2015-2019. RIS3 bør derfor ses på som et
startpunkt for gjennomføringen, ikke som et sluttpunkt for
en regional utviklingsprosess. Strategiprosessen i Finnmark
skal konkretiseres gjennom reelle prosjekt.
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Monitorering er en systematisk oppfølging av akti viteter
og resultater ut fra offentlig tilgjengelig statistikk og
rapportering fra aktiviteter og tiltak (KMD 2018).
Monitoreringen av SMART spesialiseringsprosessen i Finn-
mark skal gi en indikasjon på om innsatsen bidrar til å nå
målene. Indikatorene kan være både opptellinger (kvanti -
ta tive) og beskrivelser (kva litative). 

For å komplettere Finnmarks strategiprosess, vil det ut-
arbeides en struktur for innovasjonsstrategiens moni -
torerings system i løpet av juni 2019. Valg av indikatorer,
grunnleggende verdier og måleparametre vil utvikles
videre i neste steg etter en synkronisering av aktivitetene
i Finnmark og Troms. Den overordnede metodologien
rundt monitoreringen vil følge KMDs veileder (KMD, 2018),
slik det fremstilles i figur 4 under:

MONITORERING

 

Eksempel på antatte sammenhenger mellom innsats og resultat 

Risikovurdering: 
Gjør vi de riktige tingene? Og gjør vi dem riktig?

Ressurser 
 fylkes kommunen 

kan påvirke

Oversikt over 

og muligheter, 

regulering 

organisasjon 

apparat, 

Aktiviteter 
 fylkes kommunen 

kan bidra til

Aktiviteter 
for å styrke 
kjennskapen 
til potensielle 
markeder, for 

i og utenfor 
regionen, 
for å styrke 
kompetansen 
i regionen 
på relevante 
felt, for å få 
mer relevant 
forskning , etc.

Utfall

kjennskap til 
nye markeds-
muligheter, 
nye samarbeid, 
nye forsknings-
prosjekter, etc

Virkninger

Virksomheter 
innenfor et 
nytt område, 
men som er 
beslektet  
med dagens 
spesialiseringer 
i regionen

Samfunns-

 (lang sikt)

Vekst og 
verdiskaping i 
regionen

Det tenkte eksemplet i starten av  veilederen viste 
en region som ser potensialer i å  kombinere 

krabber. Hvordan kan fylkes kommunen og 

dette skjer i praksis? Hva er det behov for 
av tiltak og hva håndterer bedriftene godt 
selv? Ilustrasjonen over viser noen ressurser 
fylkeskommonen kan bidra med og hva slags 
tiltak eller aktiviteter det kan få i gang. Aktivite-

tene vil gi visse utfall, som bedre kjennskap til 
potensielle markeder og kjennetegn ved disse, 

som tidligere ikke har samarbeidet, mer 
forskning om både levende transport av 
 krabber og overvåking av krabbene, etc. 
Virkningen kan bli at man får etablert et nytt 
næringsområde i regionen og på sikt kan det gi 
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