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- FREMTIDENS FINNMARK 
 



Fylkesutvalgets vedtak 

Fylkesutvalget vedtar handlingsplan 2016-2019 for RUP 2014-2023. 

Tillegg: 

 

 Hovedutfordringer: Hvordan beholde og utvikle ei sterk kystlinje og innovative 
kystsamfunn?  

 
3. Industri/næringsutvikling  
 
Tiltak: Samferdsel og kollektivtilbud i distrikt og kystsamfunn som gir bedrifter 
og innbyggere forutsigbarhet og framtidstro.  
 
Ansvarlig: Finnmark Fylkeskommune  
Finansiering/samarbeidspartnere:  
Offentlige sektormyndigheter  
Finnmark Fylkeskommune  
Private aktører  

 

 Landbruks- og matdepartementet har åpnet for en prøveordning med 
overføring av oppgaver fra landbruksområdet hos fylkesmannen til folkevalgte 
regioner. Det er anledning for en fylkeskommune i landet til å søke om et 
toårig prosjekt for å prøve ut dette. Fylkesutvalget ber om at en slik ordning blir 
utredet med sikte på at Finnmark kan søke om å få et slikt prosjekt og at 
saken blir fremlagt for fylkestinget til behandling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUP HANDLINGSPLAN 2016-2019 

Hovedutfordringer: 

 

- Hvordan skape et robust næringsliv 

- Hvordan sikre stabil og kompetent arbeidskraft 

- Hvordan utvikle langsiktig og helhetlig planlegging 

 

De fire veikartene 

1. Internasjonalt samarbeid  

 
 
Mål: Ruste Finnmark til å bli en aktiv bidragsyter i grenseregionalt 
næringssamarbeid 
 
Ønsket tilstand 2033: Grensefylket Finnmark er en premissgiver for 
industri -og næringsutvikling i nord 
 
 
 
 
Tiltak Ansvarlig Finansiering/ 

samarbeidspartner 

Grenseregionale fortrinn   

Drive fram effektive gjensidige varslingsavtaler 

med Russland ved tidskritiske hendelser 

(rømming, atomulykker, luftforurensning). 

Sektormyndigheter Sektormyndigheter, 

offentlige forvaltere. 

Kvalitetssikre overtakelsen av lederverv i 

internasjonalt samarbeid. 

Finnmark 

fylkeskommune. 

Finnmark 

fylkeskommune, 

Innovasjon Norge. 

Drive fram  relevante samarbeidsavtaler innen 

nærings -og kompetanseutvikling. 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

Berørte regioner og 

aktører. 

Nye rammebetingelser   

Identifisere og bidra til å utvikle tiltak som øker 

effektiviteten ved grenseoverskridende utveksling 

av materielle, immaterielle og menneskelige 

ressurser.  

Virkemiddelaktører, 

sektormyndigheter, 

offentlige forvaltere, 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører.  

Legge til rette for internasjonal Akademia, Virkemiddelaktører, 



kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling 

basert på nordområdenes naturlige fortrinn.  

virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

akademia. 

Internasjonal næringsaktør   

Bidra til å utvikle næringenes internasjonale 

markedsorientering ved å legge til rette for 

møteplasser og kontaktpunkter. 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

Fremme økt investeringsattraktivitet og 

muligheter til samarbeid for internasjonale 

nærings -og kompetanseaktører. 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

Støtte internasjonalt industrisamarbeid der dialog 

og samarbeid med urfolk og andre relevante 

interessenter ivaretas. 

Virkemiddelaktører, 

offentlige forvaltere, 

næringsaktører. 

Virkemiddelaktører 

næringsaktører. 

 

2.  Innovasjon og kompetanse 
 

 
Mål: Få fram innovative næringsklynger gjennom koordinert innsats 
i Finnmark 
 
Ønsket tilstand 2033: Finnmark har flere verdensledende 
næringsklynger og kompetansemiljøer 
 
 
 

Tiltak Ansvarlig Finansiering/ 

samarbeidspartner 

Regional klyngesatsing   

Skaffe kunnskap om vellykket klyngesatsing 

andre steder og overføre informasjonen til 

praktisk bruk basert på forutsetningene i egen 

region. 

 

Virkemiddelaktører. Klyngefinansiering, 

nettverksmidler. 

Fremme økt bevissthet, kompetanse og enhetlige 

standarder ved å ta i bruk og informere om 

klyngemetodikken og dens fortrinn og muligheter. 

Virkemiddelaktører. Klyngefinansiering, 

nettverksmidler. 

Styrke samhandlingen i virkemiddelapparatet i 

Finnmark og innovasjonsaktørenes rolle som 

kompetansemeglere og pådrivere for nettverks- og 

klyngearbeid. 

Virkemiddelaktører. Virkemiddelaktører. 



Endre forutsetninger   

Analysere, kartlegge og motvirke mangler og 

utfordringer i næringslivets kompetansebehov på 

tvers av bransjeskiller.  

Næringsaktører, 

virkemiddelaktører, 

akademia. 

Næringslivet, 

virkemiddelaktører, 

akademia.  

Sette fokus på kunnskapsbehov i bedrifter og 

næringsmiljø for å kunne kople inn riktig FoU-

kompetanse i den hensikt å forsterke 

konkurransekraften. 

Virkemiddelaktører. Forskningsrådets 

regionale satsing (2017-

2020) 

Utvikle pilotprosjekt for å kople sammen 

næringsmiljø/bedrifter og aktuelle FoU-miljø over 

avstand for å redusere ulempen ved at en del 

relevante FoU-miljø ligger et stykke unna 

Finnmark. 

Virkemiddelaktører. Virkemiddelaktører. 

Være aktiv pådriver ovenfor UiT Norges arktiske 

universitet og andre FoU-miljø for i enda sterkere 

grad å utvikle kunnskap som er relevant for 

fylkets bedrifter og virksomheter – i samarbeid 

med aktørene. 

Finnmark 

fylkeskommune. 

Virkemiddelaktører,  

akademia, 

næringsaktører. 

Prioritere forskning og innovasjoner som fremmer 

det grønne skiftet ved å forbedre 

produksjonsprosesser og utvikle bærekraftige 

teknologier, produkter og tjenester. 

Virkemiddelaktører Virkemiddelaktører 

Ny dynamikk   

Stimulere til samarbeid mellom næring og 

akademia som bidrar til videreutvikling på 

områder der Finnmark har naturlige forutsetninger 

og konkurransefortrinn, bl.a. innen bioøkonomi. 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører, 

akademia. 

Virkemiddelaktører, 

akademia. 

Fremme og utvikle regionens attraktivitet for 

eksisterende aktørers potensielle 

engasjeringsvekst, samtidig som det legges til 

rette for nyetableringer i alle størrelser. 

Virkemiddelaktører, 

offentlige forvaltere,  

kommunene. 

Virkemiddelaktører, 

offentlige forvaltere, 

kommunene. 

Identifisere og bidra til videreutvikling av 

nærings- og kompetansemiljøer som har potensial 

til vokse og konkurrere nasjonalt og 

internasjonalt. 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

Virkemiddelaktører, 

næringaktører. 

Gjøre aktiv bruk av det regionale forskningsfondet 

og de mulighetene som dette fondet gir for å 

forsterke forskningsbasert innovasjon i 

næringslivet i Finnmark. 

Finnmark 

fylkeskommune, 

regionalt 

forskningsfond 

Regionalt 

forskningsfond NORD 

Utvikle en god plan for å kunne få effekt av 

Forskningsrådets nye regionale satsing etter VRI, 

og aktivt anvende virkemidlene til å få fram flere 

innovative bedrifter og næringsmiljø, herav bruk 

av kompetansemegling. 

Finnmark 

fylkeskommune 

Forskningsrådets 

regionale satsing (2017-

2020) 

 



3. Industri og næringsutvikling 
 

 
Mål: Skape større forutsigbarhet for bedrifter i etablerings- og 
utviklingsfasen 
 
Ønsket tilstand 2033: Finnmark er en konkurransedyktig region som 
preges av næringsmangfold og vekstbedrifter 
 
 

 

Tiltak  Ansvarlig Finansiering/ 

samarbeidspartner 

Prioriteringer   

Initiere samordning og optimalisering av 

virkemiddelstrukturen for å fremme 

vekstgründeres konkurranse -og 

innovasjonsdyktighet på en helhetlig og effektiv 

måte. 

Virkemiddelaktører. Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

Ta initiativ til helhetlig koordinering av 

planarbeid som spisses mot bærekraftig 

tilrettelegging for tverrfaglig nærings – og 

industriutvikling. 

Sektormyndigheter, 

offentlige forvaltere 

Sektormyndigheter, 

offentlige forvaltere 

Støtte tiltak som fremmer bærekraftig 

innovasjon, lønnsomhet og markedstenkning på 

tvers av faggrenser og næringssektorer. 

Virkemiddelaktører., 

næringsaktører. 

 

Virkemiddelaktører., 

næringsaktører. 

 

Støtte industri -og næringsetableringer som gir 

positive ringvirkninger for de samfunn og 

regioner som berøres av etableringen. 

Virkemiddelaktører, 

sektormyndigheter, 

offentlige forvaltere 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

Legge til rette for å skape innovasjons -og 

entreprenørskapskultur der bl.a. bioøkonomi og 

det grønne skiftet inngår som viktige ledende 

prinsipper. 

Finnmark 

fylkeskommune. 

Virkemiddelaktører, 

offentlige forvaltere, 

næringsaktører. 

Forutsigbarhet   

Påvirke sentrale beslutningstakere til å prioritere 

vedlikehold, videreutvikling og nysatsinger 

rettet mot kritisk regional infrastruktur 

(Kraftlinjer, bredbånd, veier, flyplasser, havner 

osv.). 

Offentlige forvaltere, 

sektormyndigheter. 

Virkemiddelaktører, 

sektormyndigheter, 

offentlige forvaltere, 

nasjonale midler. 

Stimulere til økt investeringsattraktivitet på 

næringsområder med størst potensial for vekst 

og lønnsomhet basert på lokale 

konkurransefortrinn. 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 

Virkemiddelaktører, 

næringsaktører. 



Jobbe aktivt for å synliggjøre viktigheten av 

forutsigbare og relevante nasjonale satsinger i 

nord, basert på regionens spesielle utfordringer 

og fortrinn. 

Offentlige forvaltere, 

sektormyndigheter. 

Virkemiddelaktører, 

sektormyndigheter, 

offentlige forvaltere, 

nasjonale midler. 

Konkurransedyktighet   

Bidra til identifisering, dyktiggjøring og 

promotering av aktører som viser stort potensial 

for lønnsom vekst nasjonalt og internasjonalt. 

Virkemiddelaktørene, 

næringslivet. 

Virkemiddelaktørene, 

kommunene, 

næringsaktører. 

Øke lønnsomheten og konkurransekraften for 

nye bedrifter og gründere ved å legge til rette for 

innovasjon gjennom nettverk, samarbeid og 

klyngearbeid. 

Virkemiddelaktører. Klyngefinansiering. 

Støtte samarbeidsprosjekter mellom næring og 

akademia som bidrar til betre effektivitet og 

inntjening. 

Virkemiddelaktører, 

akademia, 

næringsaktører. 

Samfinansiering. 

 

4.  Initiativrike kommuner 

 
 
Mål: Gjøre kommunene i Finnmark mer utviklingsrettede og 
næringsvennlige 
 
Ønsket tilstand 2033: Finnmark har robuste og handlekraftige 
kommuner som er attraktive for befolkningen og næringslivet 
 

 
 

 

Tiltak Ansvarlig Finansiering/ 

samarbeidspartner 

Samarbeid   

Stimulere kommunene til å prioritere ressurser 

mot interkommunalt samarbeid på områder som 

kan gi merverdi for alle parter  

Offentlige forvaltere, 

sektormyndigheter. 

Virkemiddelaktører, 

kommunene. 

Støtte tilpasninger som skaper et forutsigbart 

rammeverk med langsiktige føringer for bedrifter 

som er i etablerings -og utviklingsfasen. 

Offentlige forvaltere 

inkludert kommunene. 

Kommunene, 

virkemiddelaktører. 

Kartlegge og utvikle potensialet som ligger i 

samspillet mellom kommunen og dens iboende 

ressurser, derav mennesker, naturressurser, 

frivillig aktivitet, kulturliv og næringsliv. 

Kommunene, 

enkeltaktører og 

organisasjoner. 

Kommunene, 

virkemiddelaktører. 



Tilpasningsdyktighet   

Legge til rette for helhetstenkning og økt samspill 

mellom nabokommuner i utveksling av varer, 

tjenester, informasjon og menneskelige ressurser. 

Offentlige forvaltere, 

sektormyndigheter, 

kommunene, 

næringsaktører. 

Kommunene, 

virkemiddelaktører. 

Støtte innovasjonsprosjekter som kan skape 

merverdi for innbyggerne ved å utvikle samarbeid 

og ressursoptimalisering mellom flere kommuner. 

Virkemiddelaktører, 

akademia, kommunene. 

Virkemiddelaktører. 

Bidra til at kommunene i større grad tar 

«tilretteleggerrollen» seriøst ved bl.a. ved å ha 

oppdaterte arealplaner og god infrastruktur, samt 

være i forkant mht. å fremme en brukervennlig, 

effektiv og bærekraftig næringsutvikling. 

 

Offentlige forvaltere, 

kommunene. 

Virkemiddelaktører, 

kommunene. 

Robuste kommuner   

Fremme tiltak som øker kommunenes kompetanse 

på nærings- og samfunnsutvikling med regional 

helhetstenkning som bakteppe. 

Offentlige forvaltere, 

sektormyndigheter, 

kommunene. 

Virkemiddelaktører, 

kommunene. 

Initiere og støtte helhetlige tiltak og prosjekter 

som tar sikte på å øke kommunenes og regionens 

attraktivitet for eksisterende næringsaktører, 

nyetablerere og menneskelige ressurser. 

Virkemiddelaktører, 

kommunene, 

regionrådene. 

Virkemiddelaktører, 

kommunene, 

regionrådene. 

Støtte vedlikehold, opprusting, tilrettelegging og 

nyutvikling av kommunal infrastruktur for 

næringsutvikling. 

Virkemiddelaktører, 

kommunene. 

Virkemiddelaktører. 

Øke rekrutteringen til de kreative næringene ved å 

styrke forståelsen og kompetansen både i den 

frivillige og i den profesjonelle sfæren for 

bransjens næringspotensiale.  

Virkemiddelaktører. Virkemiddelaktører. 

 

 


