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som har drevet den. Vi ser for oss at mye 
av svaret på det som kommer til å skje de 
neste ti årene, finnes i disse drivkreftene.

En stadig friere global flyt av varer og 
tjenester har bidratt til økt etterspørsel 
og høyere verdi på råvarer vi er rik på i 
Nord-Norge. Dette har ført til en tode-
ling av økonomien. Husholdningene har 
gode vilkår som følge av god tilgang på 
arbeid og god reallønnsutvikling. Dette 
til forskjell fra den eksportrettede indu-
strien som har mistet konkurransekraft 
og er under kontinuerlig omstilling. Dette 
paradokset vil med stor sannsynlighet på-
virke utviklingen også de neste årene.

Flyttestrømmen inn mot byene er et 
globalt, nasjonalt og regionalt fenomen. 
Urbaniseringen blir stadig sterkere og 
representerer utfordringer både for 
byene og landsbygda. Tilgang på men-
ingsfylt arbeid er ofte gitt som forklar-
ing på flyttestrømmene. God tilgang på 
arbeidsplasser forsterker nok farten på 
flyttestrømmen, men det er flere årsaker. 
Den økende økonomiske frihet muliggjør 
individuelle verdivalg og dyrking av 
mangfold og fleksibilitet – egenskaper 
som finnes i rikt monn i byer og større 
sentra.  

Kunnskap som den viktigste innsats-

faktor for verdiskaping blir stadig mer 
tydelig. Dette skaper både utfordringer 
og muligheter i en region som først og 
fremst er rik på råvarer, men som etter 
hvert også har bygd opp en betydelig 
kunnskapsplattform. Aksept og forståelse 
for viktigheten av kunnskap som innsats-
faktor har ikke vært lett å få til. Dette 
ser vi når nye problemstillinger søkes 
løst med gammel medisin. Resultatet er i  
beste fall forsinket omstilling.

Mangel på kapital fremholdes alt for ofte 
som en hemmende faktor for utvikling 
og nyskaping i Nord-Norge. Kapital 
er imidlertid den mest mobile innsats- 
faktoren i det globale markedet, hvor 
viljen til investering avhenger av utsik-
tene for avkastning. Dette medfører at de 
gode ideene blir realisert og de lønnsom-
me investeringene gjennomføres. Det lig-
ger en utfordring i å akseptere kapitalens 
krav til avkastning og at eierne av kapi-
talen ønsker innflytelse. Liberaliseringen 
av kraftmarkedet har vist hvilke kapital-
ressurser Nord-Norge besitter. Denne 
kapitalen er bare i liten grad kanalisert til 
utvikling og nyskaping.

De store verdiene av kjente og mulige olje- 
og gassforekomster i Barentshavet danner 
grunnlaget for et sterkt nasjonalt og in-
ternasjonalt fokus på ”nordområdene”.

Dette har vi sett med stor tydelighet 
denne høsten. Det som skjer rett utenfor 
vår stuedør blir omtalt som et energi-
politisk kappløp, med store geopolitiske 
overtoner. Utviklingen har selvsagt også 
dimensjoner innenfor næringsutvikling. 
Her må grunnlaget baseres på kunnskap 
og utnyttelse av fortrinn. Tradisjonelt rå-
varefokus vil med moderne teknologi gi 
svært få ringvirkninger i nord. 

I dette arenabilaget har vi beskrevet ut-
viklingen fra 1995 - 2015 slik den har 
vært og slik vi tror den kan bli. Dette 
er ikke fasiten, verken for fortiden eller 
fremtiden.  Ambisjonen har vært å peke 
på noen faktorer som kan forklare hvor-
for Nord-Norge er blitt den landsdelen 
vi kjenner i dag.  Det meste av innholdet 
har vi skapt i møter med en lang rekke 
kreative og dyktige mennesker på tvers 
av næringer, kunnskapsmiljøer, profes-
joner og aldersgrupper. Prosessen har 
vært spennende og utfordrende, resulta-
tet har blitt til underveis. Vi er stor takk  
skyldig til alle disse talentene som 
har bidratt med sin tid, kunnskap og  
kreativitet.

Vi håper arenabilaget vil opplyse, vekke 
nysgjerrighet og bidra til å skape disku-
sjon om utvikling av Nord-Norge de 
neste ti årene! God lesning!

Gjennom 10 år med konjunkturbarom-
eter og arenabilag har SpareBank 1 Nord-
Norge sammen med ulike samarbeidspart-
nere, formidlet fakta og fremtidstanker om 
nærings- og samfunnsutviklingen i landsde-
len. Vi har foretatt dypdykk i næringer, 
sett på effekter av politiske prioriteringer 
og vi har summert verdiskapingen i Nord-
Norge sammenlignet med landet forøvrig. 
Formålet har hele tiden vært å bidra med 
korrekt, nyttig og tidsriktig kunnskap for 
næringslivet og peke på viktige drivkrefter 
for vekst og utvikling i næringer og sam-
funn. Ambisjonen har vært å formidle 
kunnskap på en kvalitativt god måte, og 
samtidig bidra til å skape debatt og engas-
jement.  

I historisk sammenheng er ti år svært kort 
tid, men med våre dagers utviklingstakt er ti 
år lenge. Bill Gates skriver i boken Ledelse 
med t@nkens hastighet at forandringene 
kommende to år blir vesentlig mindre enn 
vi tror, mens de for de kommende ti år vil 
bli desto større. Denne refleksjonen vil vi ta 
med på reisen inn i fremtiden.

Med denne jubileumsutgaven av Konjunk-
turbarometeret og arenabilaget har vi øn-
sket å skape et mest mulig realistisk bilde 
av de siste ti årenes utvikling innenfor noen 
av de viktige næringene og hvilke kon-
sekvenser dette har fått for den generelle 
samfunnsutviklingen. Vi stiller spørsmål 
om hvorfor utviklingen er blitt slik – og hva 

Kunnskaps deling gjennom ti år
....hva med de neste ti?

ARENA 10 år

Vekstkraft i nordPerspektivanalyse for barentshavet
Rapporten ”Vekstkraft i Nord” sam-
menfatter hovedbudskapene i en 
rekke ferske Stortingsmeldinger og ut- 
redninger.  Den drøfter deres betydn-
ing for Nord-Norge, og peker på 
mulige satsinger som bør følge av 
disse. Rapporten er laget på oppdrag 
fra NHO Troms og Troms fylkeskom-
mune. For mer informasjon, se  
www.troms-f.kommune.no

Rapporten Petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet - Utbyggingsperspektiver 
og ringvirkninger ble utgitt i oktober 
i år. Den konkretiserer de langsiktige 
perspektivene for petroleumsutviklin-
gen i Barentshavet og kobler disse til 
nasjonale og regionale målsettinger for 
økt verdiskaping. 

Rapporten er utarbeidet av Bar-
lindhaug as i samarbeid med Bedrift-

skompetanse as og med Statoil ASA som en sentral bidrag-
syter. For mer informasjon, se www.barlindhaug.no.

Arenabilaget inngår i ”Konjunkturbarometer for 
Nord-Norge” som utgis av SpareBank 1 Nord-Norge 
og Innovasjon Norge to ganger i året. Tidligere 
utgivelser finnes også på www.snn.no.

Prosjektledelse: Utviklingsavdelingen i SpareBank 1 
Nord-Norge

Ansvarlig for innhold og utforming av dette 
arenabilaget: Rød Tråd AS.

Omslag: “Gull av gråpapir” Anne-Marie Korseberg

Trykk: Lundblad Media AS
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Konjunkturbarometeret og Arenabilaget har blitt utgitt to ganger i året siden 1995.
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Nordområdene har gått fra å være et 
sikkerhetspolitisk oppmarsjområde un-
der den kalde krigen til et energipolitisk 
kraftsentrum med store miljøpolitiske 
utfordringer. Utfordringene i Barentsre-
gionen dreier seg om intet mindre enn 
hvordan vi forholder oss til noen av de 
største mulighetene og utfordringene, vi 
som nasjon står overfor.

Gjennom hele den kalde krigen ble alle 
andre politikkområder avledet av vårt 
sikkerhetspolitiske veivalg. Nordom-
rådene ble sterkt militarisert. Kola-
basene var svært viktige i Sovjetisk mil-
itærstrategi. Det aller meste av Norges 
forsvarskrefter ble samlet i nord. Dette 
medførte også sterke begrensninger på et 
mulig økonomisk samkvem med Sovje-
tunionen. Nord-Norge kunne eksempel-

vis ikke markedsføre seg som en økono-
misk portal østover, slik regionen hadde 
vært under Pomorhandelen. 

Bortfallet av øst-vest-konflikten har ikke 
fjernet den geopolitiske interessen for våre 
nærområder, men den er grunnleggende 
forandret. Rett utenfor vår stuedør ser vi 
et energipolitisk kappløp om adgangen til 
enorme uutnyttede gass- og oljeressurser, 
særlig på russisk side. Mange av aktørene 
er de samme som under den kalde krigen, 
men deres prioriteringer er endret. Dette 
kan få store konsekvenser for oss og for 
våre innarbeidede synspunkter. 

Store politiske spørsmål er sjeldent avg-
renset til én sektor alene. Nordområde-
problematikken berører flere områder 
som fiskeriforvaltning og ressursspørsmål, 
industripolitikk og energipolitikk, re-
gionalpolitikk, miljøvern og økologiske 
hensyn, utenriks- og sikkerhetspolitikk, 
folkerett, forsvarspolitikk og sivil bered-
skap. Og – alle disse politikkområdene 
må sees i sammenheng.

De store petroleumsforekomstene i Bar-
entshavet er viktig både for Norge og 
Russland. Områdets strategiske betydn-
ing vil øke med større utnyttelse av pe-
troleumsressursene. Denne utviklingen, 
kombinert med den militærstrategiske 
betydning nordområdene fortsatt har for 
Russland, tilsier at Russland vil strekke 
seg langt for å unngå militær spenning 
og konflikter i området. Landet har gjen-
vunnet sin posisjon som verdens største 
eksportør av olje og gass samlet sett. Alt 
tyder på en videreutvikling av Russland 
som en omfattende global energiaktør, 
basert på de enorme kjente forekomstene 
av olje og gass. Russerne synes også å ha 
tatt et strategisk valg om å fokusere på 
denne sektoren. 

Utbyggingen på Shtockman-feltet har 
sterke storpolitiske overtoner. Dette blir 
ikke avgjort av rene nytte-kostnadska-
lkyler. Russland har begrenset offshorete-
knologi og trenger vestlig assistanse. 

Her ligger vår mulighet, men det er ikke 
bare Statoil, Hydro og Norge som har 
tenkt tanken. Kappløpet er i gang om 
veien til Shtockman. Den synes å gå via 
Putin og hans nærmeste krets, snarere 
enn via Miller og Gazprom. Vi bør være 
forberedt på risikoen for kopling mel-
lom norske selskapers adgang til russisk 
sektor og krav om norske politiske in-
nrømmelser. Dertil kommer at en rekke 
europeiske land har utviklet nære bånd 
til Russland. Her står kanskje Tyskland i 
fremste rekke. Det råder også fortsatt uk-
larhet om avveining mellom utvinning på 
land vs. offshore. Når og i hvilken form 
Shtockman-feltet i Barentshavet blir bygd 
ut, er fortsatt også et åpent spørsmål.

Vi må altså erkjenne at rammebetin-
gelsene er endret. Energipolitikken har 
erstattet sikkerhetspolitikken som defin-
erende variabel i vår nærområdepolitikk. 
Det er på tide å erkjenne den europeiske 
dimensjonen av disse endringene. Ivare-
takelse av norske økonomiske, miljømes-
sige og sikkerhetspolitiske interesser i 
nord må prioriteres høyt og sees i nær 
sammenheng.

Det er etter min mening lite meningsfylt 
å snakke om å velge mellom miljøvern og 
næringsutvikling. Man bør arbeide for en 
næringsutvikling som er kompatibel med 
målet om en bærekraftig utvikling. Vi 
bør gi våre internasjonale engasjementer 
en ”grønn” profil gjennom for eksempel 
å arbeide for multilaterale retningslinjer 
for videre utbygging. Vi må også sørge 
for at vår egen ressursforvaltning utøves 
slik at den i seg selv blir et naturlig argu-
ment for våre politiske og folkerettslige 
posisjoner. Berørte land bør føle at ”dette 
kan Norge, det er godt de tar hånd om 
bestanden”. Her skal vi huske på at tro-
verdighet bygges over tid, men kan rives 
ned meget raskt. 

Med andre ord; Nordområde-problema-
tikken har endelig nådd toppen av den 
politiske dagsordenen – der den da også 
hører hjemme. Den utviklingen vi står 
foran i nordområdene byr på en lang 
rekke av muligheter også for nærings- og 
samfunnsutviklingen i nord, men mu-
lighetene og utfordringene må sees i lys 
av hvor strategisk viktig dette området 
blir i årene som kommer.
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Espen Barth Eide                                                                            
Statssekretær, Forsvarsdepartementet

“Troverdighet bygges over lang 
tid, men kan rives ned meget 
raskt.”

“Energipolitikken har erstattet 
sikkerhetspolitikken som 
definerende variabel i vår 
nærområdepolitikk.”

Noen sterke 
drivkrefter vil prege 
utviklingen i årene 
som kommer. Vi kan 
like eller mislike dem, 
men i fremtidsbildet 
av Nord-Norge må 
vi ta det med oss. 

Petroleumsvirksom-
heten i nord er inter-
nasjonal storpolitikk og 
handler om ”kanskje 
den største strat-
egiske utfordringen 
for Norge i årene som 
kommer”.

Vi har flyttet fra bygd 
til by i 200 år og kom-
mer til å fortsette å 
gjøre det. Urbaniserin-
gen drives av mekan-
ismer som vi kan like 
eller mislike, men de er 
der og de er sterke.

Det samme gjelder for 
den internasjonale ar-
beidsdelingen. Globali-
sering handler om at 
verden blir ett marked, 
og hvor hver av oss 
gjør det vi har best 
forutsetninger for. Fo

to
: M

ika
el 

W
es

th
 H

am
m

er



� ARENA 10 år �ARENA 10 år

Flyttingen fra bygd til by har pågått i 200 
år. I samme periode har man opplevd 
en økonomisk vekst som aldri før. Selv 
om folketallet flerdobles i perioden, øker 
velferden for de aller fleste. Hvis byene 
ikke spilte en vesentlig rolle for vekst 
og velferd, ville dette neppe kunne skje. 
Bak denne geografiske omdanningen  
ligger noen enkle mekanismer.

I  den offentlige debatten om distrikters 
og regioners utvikling, viser man gjerne 
til byenes mangfoldige tilbud som for- 
klaring på hvorfor de tiltrekker seg inn-
flyttere, ikke minst unge mennesker. 
Byene kan oppvise et større vareutvalg 
i de mest spennende kjøpesentrene, det 
bredeste kulturtilbudet i de flotteste 
kulturhusene og de mest varierte fritids-
tilbudene tilrettelagt av flest klubber, lag 
og foreninger. Idretten får utvikle seg i 
topp moderne idrettsanlegg. Cafelivet 
(med c´) får stor plass sammen med et 
yrende natteliv. Natten er byens kjen-
netegn. Her legger man seg ikke tidlig for 
kunne gå i fjøset om morgenen. Byens lys 
er både en realitet og en metafor.

Det er selvfølgelig sant at byene har 
slike kvaliteter, og det er sant at byene 
trekker til seg unge mennesker. Det er 
også sant at disse forholdene betyr noe 
for folks flyttevalg. Men spør vi om hvil-
ke motiv de har for flytting, kommer all-

tid mulighetene for interessant arbeid og 
god utdanning først. Også her har byene 
det beste og bredeste tilbudet. Gjennom-
snittlig alminnelig inntekt er høyere i by 
enn i bygd, og forskjellen er tydeligst for 
kvinner. Dette henger sammen med at det 
finnes en større andel høytlønte jobber 
og at yrkesdeltakelsen er høyere. Byens 
hushold har dermed bedre råd, men det 
koster å bo i by. 

Utdanningsrevolusjon Hvorfor får byene de 
fleste arbeidsplassene, og hvorfor legges 
utdanningsinstitusjonene dit? Fra rundt 
1960 har Norge gjennomgått en utdan-
ningsrevolusjon, med innføring av un-
gdomsskole, utvidelse av videregående 
utdanning og massiv oppbygging av 
institusjoner for høyere utdanning. Sam-
tidig har antall personer i yrker knyttet 
til primær- og industriproduksjon sun-
ket kraftig, men uten at dette har gått 
ut over den samlede produksjonen. Vi 
får heller flere og bedre produkter fra 
primærnæringene, og vi bruker stadig 
mindre av inntektene på primærbehov 
som mat. Når arbeidsledigheten ikke øker 
i denne perioden, skyldes det at tjeneste-
ytende næringer vokser raskt. Denne om-
leggingen mellom næringene har også en 
geografisk komponent. Mens nedgangen 
i sysselsetting i primærnæringer og indus-
tri i liten grad erstattes i bygdene, kom-
mer det meste av veksten i tjenesteytende 
næringer i byene.

Tilbud  og  etterspørsel Bak denne ge-
ografiske omdanningen ligger noen en-
kle mekanismer. Primærnæringene kan 
ikke være vekstnæringer; landbruket pga 
begrenset (nasjonalt) marked og fiskeri-

næringen pga begrenset tilgang på res-
surser. Begge opprettholder lønnsomhet 
gjennom å rasjonalisere driften ved at ka-
pital erstatter arbeidskraft. Dette drives 
også fram av hver enkelt bonde eller fisk-
ers ønske om å gjøre arbeidet lettere, en-
klere og mindre belastende. Kunnskaper 
og teknologi hentes fra institusjoner i by-
ene. Dermed går antall bønder og fiskere 
ned i utkanten, mens antall kunnskaps-
arbeidere vokser i byen. Tjenester har 
en noe annen mekanisme. Her ligger 
det økonomiske rasjonalet i nærhet mel-
lom tilbud og etterspørsel. En fastlege 
vil nok prioritere å arbeide på et sted 
der vedkommende kan regne med over 
tusen pasienter. Offentlige tjenester blir 
også billigere der befolkningsgrunnlaget 
er tettest. En hjemmehjelp betjener flere 
personer der det er kort avstand mellom 
boligene. Siden mer og mer av sysselset-
tingen finnes i tjenestesektoren, utgjør 
byene den samfunnsøkonomisk mest 
gunstige bosettingsformen i en moderne 
økonomi. 

Vanskelig  å  motivirke Disse mekanismene 
virker i den daglige drift både for bedrift-
er og personer. Dermed er det vanskelig å 
hindre eller motvirke slike utviklingstrekk 
gjennom politiske tiltak. Prosessen med 
omlokalisering av virksomhet fra bygd til 
by bidrar til å øke den samlede velstand-
en i både by og bygd. Her ligger byene 
nok ennå på et høyere inntektsnivå, men 
det er bygdene som har hatt den sterkeste 
veksten de siste femten årene. Siden by-
ene bidrar positivt til samlet velferd og 
Nord-Norge har få byer i vekst, burde 
man kanskje gå nærmere inn på hvordan 
man kan dra større nytte av dem.

Vi kjenner alle til eventyret om de tre 
bukkene som skulle til sætra for å gjøre 
seg feite. For å komme dit måtte de over 
ei bru, men under brua bodde det et troll. 
Nå om dagen synes det som om navnet 
på trollet, som står i veien for at vi alle 
kan komme til sætra for å gjøre oss feite 
(eller enda feitere) heter Globalisering. 

Den underliggende frykten er knyttet 
til at vårt idealsamfunn, med høy leve-
standard, gode sosiale ordninger og sterk 
økonomisk vekst, skal gå til grunne som 
en følge av en global tsunami bestående 
av billige og arbeidsomme horder av 
østeuropeiske og asiatiske arbeidere. Vi 
ser også frykten knyttet til de pågående 
WTO forhandlingene, der utsiktene til en 
reduksjon av tollsatsene på ca. 50 % på 
enkelte jordbruksvarer får bondestanden 
til å skjelve i buksene. Vi ser også en 
frykt knyttet til at nordnorske bedrifter 
flyttet deler av sin produksjon til utlan-
det, med påfølgende tap av nordnorske 
arbeidsplasser.  

Kampen  mot  trollet I dette eventyret 
heter den minste bukken bruse ”en-
keltindividene”, den mellomste ”det of-
fentlige”, mens den store bukken bruse er 
”næringslivet”

Den minste bukken bruse, enkeltin-
dividene, har i begrenset grad tatt opp 
kampen med trollet. De forholder seg 
oftest til globaliseringen gjennom å stadig 
kjøpe mer av billige varer og tjenester fra 
et globalt marked. Den eneste gangen de 
ser ut til å ytre en viss motstand er når 
egen arbeidssituasjon trues. Som når en-
kelte yrkesgrupper går ut og tilkjennegir 
en sterk motstand mot arbeidsinnvan-
dring (innenfor deres egen yrkesgruppe), 

men der mange av dem gjerne får gjort 
fredagsvasken ved hjelp av en billig vaske-
hjelp fra et eller annet østeuropeisk land. 
Realitetene er at enkeltindividene totalt 
sett får økt velstand gjennom tilgang på 
billigere på varer og tjenester. I tillegg 
representerer arbeidsinnvandringen 
(både den faste og midlertidige) et posi-
tivt bidrag innenfor områder der vi ikke 
har kapasitet nok selv. Uavhengig av om 
de representerer en billigere arbeidskraft  
eller ikke. Eksemplene her er utenlandske 
leger, snekkere, fiskeriarbeidere osv. 

Heller ikke den mellomste bukken 
bruse, det offentlige, synes videre kamp-
lysten. De har i stor grad abdisert for 
markedet gjennom privatisering, konkur-
ranseutsetting og new public manage-
ment, og ønsker visstnok de pågående 
WTO forhandlingene velkommen, slik at 
de selv ikke må foreta nødvendige og up-
opulære avgjørelser. Vår nye rødgrønne 
regjering, bla. gjennom næringsminis-
ter Odd Eriksen, tar noe til motmæle – 
kursen skal snus ved bruk av nye verktøy 
bestående (så langt) av lovnader om ny 
ervervslov og statlig eierskap. Men, kam-
pen kan nok vise seg å by på langt større 
utfordringer enn en slunken verktøykiste 
evner å løse.

Tilbake på brua står den store bukken 
bruse, næringslivet og må forholde seg 
til et formidabelt troll – globaliseringen.  
Spørsmålet som den største bukken bruse 
må stille seg er: Skal jeg ta opp kampen 
med trollet, eller er det fornuftig å velge 
en annen strategi? 

Men først, hvordan ser nå dette trol-
let, globaliseringen ut, og hvordan har 
det vokst seg så sterkt? Globaliseringen 
er en konsekvens av at vi har de siste 20 
årene har hatt en sterk markedsliber-
alisering, en eksponentiell utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonstek-
nologien (IKT), samt en sterk reduksjon 
av transportkostnadene. Dette muliggjør 
i økende grad både produksjon og kon-
sum innenfor en globalisert verden, med 
fri flyt av kapital, kompetanse, varer og 
tjenester. Dette gjør at nordnorske bed-

rifter  møter et økende antall offensive 
konkurrenter både i hjemmemarkedene 
og i markedene ute. 

Bedriftene har muligheten til å dele 
opp sine verdikjeder i funksjonelle ledd 
(produksjon, salg osv) og plassere disse 
hvor som helst innenfor en globalisert 
verden (omtales som modularisert flek-
sibilitet). En rekke nordnorske bedrifter 
gjør nettopp dette, i første rekke gjennom 
å legge deler av sin produksjon til det vi 
oppfatter som lavkostland, for å spare 
kostnader. Vi ser det i mindre grad knyt-
tet til salgs- og markedssiden.

Kompetanse Vi hører stadig at de viktig-
ste fortrinnene for nordnorsk næringsliv 
er en velutdannet arbeidskraft og høyt 
teknologinivå. Implisitt ligger det da en 
forståelse av at andre land, og spesielt det 
vi definer som lavkostland (Kina, India 
etc), ikke har disse fortrinnene. Dette 
er feil. Hvert år uteksamineres det mer 
enn 4 millioner kandidater fra kinesiske 
og indiske universiteter, like mange som 
uteksamineres fra europeiske og ameri-
kanske universiteter til sammen. Dette 
gjør at nordnorske bedrifter ikke bare vil 
møte kostnadsmessige utfordringer, men 
også kompetansemessige utfordringer. 
Spørsmålet er: Hvordan bør nordnorsk 
næringsliv forholde seg globaliseringens 
realiteter. 

Spørsmålet er ikke: Hvordan kan vi 
på best mulig måte beskytte oss mot en 
fri flyt at arbeidskraft, kapital, varer og 
tjenester? Spørsmålet er: Hvordan kan 
vi i størst mulig grad utnytte muligheten 
knyttet til en fri flyt av arbeidskraft,  
kapital, varer og tjenester. 

For å kunne gjøre dette må vi se langt 
mer positivt på arbeidsinnvandring, vi må 
bli mer globalt markedsorienterte, vi må 
i større grad koble oss på globale kompe-
tansenettverk, og vi må i større grad øke 
kunnskapsinnholdet og tjenesteinnholdet 
innenfor de næringsområder der naturen 
har gitt oss spesielle fordeler. Jeg tenker 
da på fiskeri, havbruk, energi og reiseliv. 
Samtidig er det viktig at vi ikke blir for 
sektorspesifikke – det er de gode ideene 
som må forfølges. Det viktigste er imi-
dlertid å innse at det store trollet, globali-
seringen ikke kan stanges i elva. Vi må få 
trollet til å gå sammen med oss – utnytte 
trollets kraft – bare på den måten kan vi 
komme oss til sætra for å gjøre oss feite.

Det  
globaliserte 
Nord-Norge 

Bjørn Olsen                                                                            
Professor ved Handelshøgskolen i Bodø

Lyset fra 
byen blir 
sterkere 

Arne Rydningen                                                                            
Norut Samfunn 

“Spørsmålet som den største 
bukken bruse må stille seg er: 
Skal jeg ta opp kampen med 
trollet, eller er det fornuftig å 
velge en annen strategi?”

“Spør vi folk om hvilke motiv de 
har for flytting, kommer alltid 
mulighetene for interessant 
arbeid og god utdanning først.”
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På 90-tallet hadde marin sektor drahjelp 
på alle områder: Glasnost og perestrojka 
førte til Sovjets fall, og regimene i Øst-
Europa var historie. Døren åpnet seg for 
en hurtig voksende eksport av rundfros-
sen sild og filet. Makrellbestanden i Japan 
kollapset, og andre pelagiske fiskeslag ble 
overbeskattet – av en flåte tvunget ut av 
andre lands økonomiske soner. Disse hen-
delsene åpnet for et norsk eksporteventyr 
i milliardklassen. Landingsmønstre ble 
endret og fangsthåndteringen radikalt 
forbedret. Konsumindustrien bygget opp 
supereffektive fryse- og pakkeanlegg et-
ter råd fra japanske oppkjøpere. Våre 
konkurrenter på torskesiden slet med 
konsekvensene av overfiske. Først kom 
krisen i Alaska og Canada. Deretter ble 
Island rammet. Også Norge hadde sine 
nedturer, men vi lærte før det var for 
sent. 

En  god  porsjon  flaks. Nettopp den gode 
forvaltningen er en av hovedårsakene til 
at norsk marin sektor kunne tredoble ek-
sportverdien i løpet av 90-tallet. I tillegg 
nøt vi godt av betydelige leveranser av 
torsk fra russiske fartøy. Eksportveksten 
innenfor oppdrettet laks og ørret forklar-
er også mye av suksessen. Mørke skyer, i 
form av sykdommer, truet underveis. Sit-
uasjonen ble reddet av et gjennombrudd 
innenfor vaksine. Etter overproduks-
jonskrisen på begynnelsen av 90-tallet, 
som blant annet felte Fiskeoppdretternes 
salgslag, fulgte en produktivitetsøkning 
uten like. Dette ga ytterligere reduserte 
priser, men kvantumsvekst gjorde at ek-
sportverdien i 2000 var nesten like høy 
som for villfisk.

Haken ved disse suksesshistoriene er 
at de i liten grad har gitt varige konkur-
ransefortrinn. Konkurrentene i mange 
matvaremarkeder har dratt veksler på 
nasjonale støtteordninger, mens slike 
subsidieløsninger har vært uaktuelle for 
Norge fordi de øker faren for antidump-
ingtiltak. Dessuten har historien vist at 
subsidier gir en svært problematisk over-
kapasitet i forhold til fiskebestandenes 
bæreevne. 

Motgang I 2001 møtte norsk fiskeeksport 
veggen. Spesielt produksjonen av fryst 
blokk av torsk ble rammet, likeledes 
rekeindustrien. Begge hadde vært flinkest i 
klassen på stordrift, automatisering og ef-
fektivitet, men dette hjalp ikke mot billige 
substitutter fra alaska pollock og hake, 
eller mot oppdrettede varmtvannsreker. 
De norske fiskeslagene hadde i utgang-
spunktet bedre kvalitet, men dette var 

ofret i effektivisering og druknet i ano-
nymitet. Sanksjoner fra EU, økt konkur-
ranse fra Chile og høy kronekurs rammet 
lakseksporten hardt. Vi begynte å miste 
markedsandeler i Japan, og prisene gikk 
kraftig ned i Europa. Men også uten disse 
problemene ville eksporten flatet ut. Ef-
fekten av de eksterne faktorene var tatt 
ut, og en fortsatt vekst ville krevd helt 
andre strategier enn de som lå til grunn 
for suksessen på nittitallet. 

Nye  retninger Et fellestrekk for inno-
vasjonene innenfor næringen har vært 
sterk fokus på kostnader og mindre 
oppmerksomhet mot å gi produktet økt 
verdi. Mange konferanser og rapporter 
har konkludert med at den viktigste ut-
fordringen for norsk fiskeindustri er at 
kundene blir færre og større. Anbefalin-
gene for hvilke strategier fiskeindustrien 
bør velge har vært lik de siste 20 årene: 
Norske bedrifter må vokse seg store 
– for å opprettholde forhandlingsmakt 
og tilfredsstille kundenes produktkrav 
og leveringsbetingelser, og det må satses 
på produkter som er vanskelige å kopiere 
og etterspurte av store og viktige kunde- 
grupper. Merkevarebygging og ferske 
fiskeprodukter har vært stikkord. Selv 
om anbefalingene i utgangspunktet er  
egnet til å møte sentrale utfordringer, er 
de økonomiske resultatene blant dem 
som har fulgt  dem ikke særlig oppløf-
tende. Det finnes få eksempler i marin 
sektor på økonomisk suksess tuftet på 
disse velmente rådene. 

Ny oppgangsperiode Norsk marin sektor har 
vist en imponerende omstillingsevne gjen-
nom sitt strukturelle mangfold og fleksi- 
bilitet i den enkelte bedrift. Effektiviser-
ingen har vært nødvendig for å overleve 
i en tilsynelatende håpløs kamp mot 
produkter som transporteres flere ganger 
rundt kloden og produsert manuelt i 
lavkostland. 

Næringen er nå inne i en ny opp-
gangsperiode. Det indikerer at aktørene 
nok en gang har klart å utnytte de  
nasjonale konkurransefortrinnene i et 
tøft internasjonalt matvaremarked. Nok 
en gang ser det ut til at de mest vellykkede 
bedriftene har valgt strategier som først 
og fremst er forankret i egne forutsetnin-
ger og fortrinn. 
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Bjørn Eirik Olsen og Bent Dreyer                                                                            
Fiskeriforskning

1995

2005

2015

Fleksibel næring  
i turbulente omgivelser

“Et fellestrekk for 
innovasjonene innenfor 
næringen har vært sterk 
fokus på kostnader og mindre 
oppmerksomhet mot å gi 
produktet økt verdi.”

God forvaltning tredoblet 
eksportverdien av norsk 
sjømat

Stor produktivitetsøkning 
gjennom fleksibilitet og 
omstillingsevne

Flere nedturer utløste 
radikale omstillinger med 
påfølgende oppturer

Fortsatt mer å hente på 
å utnytte de nasjonale 
konkurransefortrinn

Etter over 15 år med 
forskning og utvikling 
er det første det første 
nordnorske selskapet in-
nenfor marin bioteknologi 
tatt opp på Oslo Børs.

•

•

•

•

•

Stikkord for utviklingen i marin 
sektor fremover vil være:

Markedsbaserte høst-
ingsstrategier

Rettighetssystem som 
stimulerer langsiktig tenking

Oppdrett av nye arter 

Markedsadgang for norsk 
sjømat

Miljøproblematikk

•

•

•

•

•

Veksten i den norske sjømateksporten på 90-tallet skyldtes god forvaltning, 
gjennombrudd i laksevaksine, omlegging til konsumproduksjon i pelagisk 
sektor  – og en god porsjon flaks. Sterk kronekurs og manglende tydelighet 
på egne fortrinn i den globale konkurransen, forklarer mye av nedturen rundt 
årtusenskiftet.

Om 10 - 15 år vil det trolig ikke være nok ren sjømat til å dekke etterspørselen 
og da kan de virkelig store gevinstene hentes – dersom vi gjør de rette tingene i 
årene som kommer.
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Bjørn Eirik Olsen                                                                            
Forskningssjef, Strategi, økonomi og marked, 
Fiskeriforskning

Det er en gryende erkjennelse av at 
naturgitte forhold og unik kompetanse, 
som grunnlaget for produksjon og 
eksport av klippfisk og tørrfisk, er en 
forutsetning for varige konkurransefor-
trinn. I prinsippet har næringen to valg: 
Det ene er en strategi som vil redusere 
kostnadene ytterligere gjennom mer 
og bedre teknologi, og kanskje også 
gjennom import av rimelig arbeids-
kraft fra nye EU-land. Problemet med 
ensidig effektivisering, slik som i tor-
ske- og rekeindustrien, er at kvaliteten 
reduseres – og dermed går også prisene 
ned. Teknologi kan dessuten lett kop-
ieres, og vinningen går opp i spinnin-
gen. Den andre muligheten er en satsing 
på produkter av høy kvalitet, som kan 
prises høyt fordi de er basert på unike 
råvare- og lokalitetsfortrinn, unik kom-
petanse og organisering samt godt ry i 
markedet. 

Markedsbaserte høstingsstrategier Norsk 
forvaltning er meget god, og det er lite 
å hente på økt volum. Det er likevel 
mulig å forbedre kvalitet og lever-
ingsdyktighet gjennom markedsbaserte 
høstingsstrategier. Myndighetene job-
ber allerede med å jevne ut de årlige 
svingningene i torskekvotene. Nye 

modeller som stimulerer til optimalt 
uttak med tanke på kvalitet, størrelse 
og landingsmønster drøftes også. Sam-
tidig er det en økt erkjennelse av at 
regelverket må endres, slik at det blir 
lettere å fange, lagre og oppfore levende 
fisk. På denne måten kan for eksempel 
torsk som i utgangspunktet er lodde-
sprengt, selges til radikalt bedre priser. 
Etter noen måneder med pent stell blir 
den fersk kvalitetsfisk i Europas kjøle- 
disker. 

Et  bedre  rettighetssystem En annen ut-
fordring er rettigheter til ressursene. 
Skal potensialet realiseres må vi få på 
plass et system som stimulerer til lang-
siktig tenking, innovasjon og markeds-
bearbeiding i hele verdikjeden. Fri 
omsetting av kvoter og konsesjoner 
har den ulempen at det utvikles et eget 
marked for dette. Kjernekompetansen 
er ikke knyttet til produktutvikling og 
markedsføring, men til forvaltning og 
omsetting av rettigheter. Gevinsten av 
effektivisering i fangst og oppdrett vil 
slå ut i høyere konsesjonsverdier og 
dermed høyere kapitalkostnader for 
å delta. Vinnerne blir de som mestrer 

syklusene; de som kjøper når prisene 
er lave og selger seg ut når de er høye. 
De standhaftige vil måtte forrente høye 
kapitalkostnader, noe som vil stimulere 
til kortsiktige effektiviseringsgevinster 
fremfor langsiktige verdigevinster. Her 
finnes neppe enkle løsninger, men mulige 
lisensieringssystem bør vurderes opp mot 
omsettelige kvoter. 

Norge  som  Europas  sjømathage En tredje 
utfordring frem mot 2010 er oppdrett 
av nye arter, og spesielt torskeoppdrett. 
I motsetning til laks, må en ta hensyn 
til et eksisterende marked for villfanget 
fisk både når det gjelder kvalitet og pro-
fil. En riktig utført intensivt oppdrett og 
levende mellomlagring kan bidra til å re-
alisere visjonen om Norge som Europas 
sjømathage. Dette må være en  nasjonal 
oppgave. Den er for viktig til å overlates 
til tilfeldighetene. 

Sikre markedsadgangen En fjerde utfordring 
er markedsadgang. Her står Norge over-
for en utfordring. Folk flest ønsker et visst 
landbruk av hensyn til kulturlandskap og 
matvaresikkerhet.Landbruket sysselset-
ter også mange mennesker. Samtidig er 

det inntektene fra 
sjømateksport vi skal leve 
av i fremtiden. Dermed blir det 
avgjørende å skape forutsigbar og god 
markedsadgang internasjonalt.               

Global suksess Når vi i løpet av en femår-
speriode har fått på plass de fire grun-
npilarene for verdivekst (nye høstings- 
strategier, et bedre rettighetssystem, opp-
drett/levende mellomlagring og forutsig-
bar markedsadgang), vil den virkelige 
veksten kunne begynne. Da gjenstår 
den største internasjonale utfordringen; 
miljøet. Uten et rent hav vil ikke visjonen 
kunne realiseres. 

Verdens folketall og kjøpekraft vil 
med all sannsynlighet fortsette å vokse. 
Av miljømessige og helsemessige årsaker 
kan kjøttproduksjonen forventes å kom-
me under større press. I kontrast til dette 
representerer dyrking av havet den beste 
globale miljø- og helsepolitikken. Det er 

neppe oljeboring i Bar-
entshavet som er trusselen, 
men miljøgifter som kvikksølv, PCB og i 
verste fall radioaktivt avfall som tilføres 
med vann og vind. Klarer man å stoppe 
denne trusselen gjennom internasjonale 
avtaler, miljøteknologi og kunnskap, vil 
det være grunnlag for et mulig skift fra 
kjøpers til selgers marked mellom 2015 
og 2020. Dette fordi det ikke vil være 
nok ren sjømat til å dekke den stigende 
etterspørselen etter trygg, sunn og spen-
nende mat. Som i andre markeder, er det 
først da de virkelig store gevinstene kan 
hentes. 

De andre utfordringene har en an-
nen dimensjon og kan løses gjennom 
erfaringsbasert kunnskap, forskning og 
ny teknologi. Vi er allerede på god vei 
til å bygge opp de kunnskapsmessige og 
teknologiske ressursene. Investeringslyst 
og gode historier vil det være nok av, når 
mulighetene åpenbarer seg.  

Det har lenge vært pekt på at de vir-
kelig store pengene innenfor marin sek-
tor ligger i marin bioteknologi. Det har 
kommet mange kommersielle knopp-
skytinger ut fra forskningen, men få av 
disse har kommet så langt som Biotec 
Pharamacon. 

Etter 15 års innsats med forskning, 
produktutvikling og salgs- og markeds-
arbeid verden over, omsetter selskapet 

nå for rundt 
80 millioner 
kroner årlig, 

Tromsø-selskapet ble tatt opp til noter-
ing på Oslo Børs i november 2005 med 
en markedsverdi på ca. 530 millioner 
kroner. 

Det hele startet med at gründerne, 
som alle var forskere tilknyttet fiskeri-
forskningsmiljøet i Tromsø, fant ut 
at et immunstyrkende stoff de hadde 
fremstilt i laboratoriet hadde svært god 
innvirkning på helsen til atlantisk laks. 
Denne kunnskapen ble kommersiali-
sert. Salget av dette og en del tilsvar-
ende produkter, skapte grunnlaget for 
den forskningsbaserte virksomheten 
som har ført Biotec Pharmacon dit de 
er i dag.  

I dag er selskapet på vei inn i 
et av de mest teknologisk krevende 
markedene som finnes – markedet for 
farmasøytiske produkter. Dette har tatt 
15 år hvor det er investert rundt 300 
mill kroner, som selskapet for en stor 
del har finansiert over egen drift.

Koblingene til marin sektor blir et-
ter hvert mindre tydelige, selv om selska-
pet har definert marine organismer og 
gener (dvs. marin bioprospektering) 
som sin viktigste kilde til nye produk-
ter. Råstoffene i produktene som dan-
net grunnlaget for selskapets tidlige 
utvikling og fremvekst, er i stor grad 
avfallstoffer fra den tradisjonelle fiske- 
og sjømatindustrien. Sagt på en svært 
lite vitenskaplig måte er det fiskeslo 
og reketinvann som i dag selges for 1 
million kroner pr liter – bare tilført en 
enorm mengde kunnskap.

Fiskeslo og 
kunnskap En næring 

med fremtid

“Uten et rent hav vil ikke 
visjonen kunne realiseres.” 

Potensialet i norsk sjømatnæring kan neppe realiseres 
uten at man legger nye og bedre strategier til grunn. 
Hittil har anbefalingen vært skala, vertikal integrasjon, 
teknologi og merkevarebygging. Undersøkelser viser at 
dette ikke er tilstrekkelig for å øke lønnsomheten. 

“Det en økt erkjennelse av at 
regelverket må endres, slik at 
det blir lettere å fange, lagre 
og oppfore levende fisk.” 

Ren 
norsk sjø-
mat vil bli en enda 
mer etterspurt vare på 
det internasjonale markedet
 Foto: Eksportutvalget for fisk
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Gunnar Nilssen                                                                                 
Reiselivsrådgiver

Et tilbakeblikk på trafikkutviklingen in-
nenfor reiselivsnæringen de siste 10 årene 
viser at det har skjedd store endringer. 
Økt yrkestrafikk har gitt hotellene en 
kjærkommen vekst i en periode med 
lavere kurs- og konferansetrafikk. Ferie- 
og fritidstrafikken har hatt en begrenset 
vekst. 

Utviklingen i Nord-Norge sett under 
ett, er i grove trekk identisk med ut-
viklingen i resten av Norge, men det er 
store forskjeller mellom de nordnorske 
fylkene. Den store kapasitetsøkningen i 
noen av de større byene og på Garder-
moen forklarer en relativt større nedgang 
i antall kurs- og konferansegjestedøgn i 
Nord-Norge enn landet for øvrig. Endret 
skattelovgivning har også åpnet opp for 
at flere konferanser arrangeres på fer-
gene til/fra Norge og i utlandet for øvrig. 
Troms har demmet for opp fra konkur-
ransen sørfra gjennom bevisst satsing på 
dette segmentet i Tromsø og Harstad. I 
2004 hadde Tromsø en markedsandel 
på 36 prosent av de nordnorske kurs- og 
konferansegjestedøgnene, mens tilsvar-
ende andel i 1995 var 24 prosent. 

Aktivitetsøkning Den store aktivitetsøknin-
gen innenfor næringslivet og offentlig sek-
tor forklarer mesteparten av økningen i 
yrkestrafikken. Endringer i yrkestrafikken 
er forøvrig også en god og rask indikator 
på utviklingen i næringslivet forøvrig.

Færre ferie- og fritidsgjestedøgn 
på hotellene i Finnmark skyldes færre 
bussgruppeturister fra Tyskland til 
Nordkapp. Fra et kunstig høyt nivå i 
1994/1995, hvor det var et stort innslag 
av lavpristurister fra tidligere Øst-Tysk-
land, er antallet halvert i 2005. En do-
bling av besøkende fra Hurtigruten og 
Cruisebåtene bidrar til at det totale be-
søkstallet på Nordkapp er økt med 14 
prosent fra 1997. 

Nye  segmenter Nedgangen i bussgrup-
peturismen til Nordkapp bekreftes av 
nesten 74.000 færre tyske hotellgjeste-

døgn i Nord-Norge fra 1995 til 2004. 
Disse er i en viss grad erstattet av nye 
segmenter/nasjonaliteter. Den bevisste 
satsingen på utvikling og markedsføring 
av flycharterturisme fra Spania til Nord-
Norge, har alene bidratt til å kompensere 
for 27 prosent av den tapte trafikken fra 
Tyskland. Satsinger på Nordlysturisme, 
og tilbud som spekkhoggersafari i Tysf-
jord og Vestfjorden, samt vinterturisme i 
Lofoten har bidratt til en veldig positiv 
utvikling i aktiviteten utenom den tradis-
jonelle høysesongen. Det er også stadig 
flere som tar seg weekendturer til kultur-
byer som Harstad og Tromsø. Utviklin-
gen i antall campinggjestedøgn, som i 
2004 representerte omtrent halvparten av 
landsdelens kommersielle ferie- og fritids-
gjestedøgn bekrefter også observasjonen 
av sesongutvidelse og nye segmenter. 

Den offisielle overnattingsstatis-
tikken gir ikke et fullstendig bilde av 
utviklingen, da blant annet de minste 
overnattingsstedene ikke er medregnet. 
Deler av det økende antall fisketurister til 
Nord-Norge blir derfor ikke blir fanget 
opp av statistikken. Det samme gjelder 
temabaserte satsinger som eksempelvis 
Finnmark Reiselivs vinterprosjekt. 

Spår stor vekst. Ut fra foreliggende trender 
ligger det største potensialet for lang- 
siktig vekst i å utvikle og markedsføre 
landsdelens naturgitte og kulturelle mu-
ligheter overfor det nasjonale og internas-
jonale fritidsmarkedet. Siste prognose fra 
World Tourism Organization spår en stor 
vekst i internasjonale turistankomster. 
Dette gjelder spesielt internt innenfor Eu-
ropa og til Europa, hvor de siste års vekst 
forventes å fortsette. Dette representerer 
en stor mulighet for Nord-Norge.

Utfordringer. En økt turisttrafikk til Norge 
og Nord-Norge vil være avhengig av at 
de ressurser som brukes til internasjonal 
markedsføring økes vesentlig. Norges in-
ternasjonale markedsinnsats er i dag be-
tydelig lavere enn det viktige konkurrent-
land investerer i markedsbearbeiding. At 
det nordnorske reiselivsproduktet ikke 
skal forbli ”verdens best bevarte hemme-
lighet” vil også kreve at de nordnorske 
reiselivsaktørene i større grad enn det 
som har vært tilfellet de siste år, kanal-
iserer markedsressurser inn mot felles 
satsinger.

Yrkestrafikken er blitt sta-
dig viktigere for hotellene

Tromsø og Harstad gjør det 
godt på kurs og konfer-
anser

Færre bussgruppeturister 
og flere camping- og 
rorbuturister

Etterspørselen etter  
aktivitetsbaserte 
opplevelser øker og 
fisketurisme blir et begrep

•

•

•

•

1995

Økt reisehyppighet hos de 
eldste aldersgruppene

Stort vekstpotensial 
innenfor spa- og velvære-
opphold, samt innenfor 
cruisemarkedet

Fokus på natur- og kultur-
baserte opplevelser

Vi må legge til rette for 
aktiviteter og opplevelser

Offensiv salgs- og 
markedsinnsats er 
nødvendig

•

•

•

•

•

2005

2015

En av de mest interessante endringene innenfor reiselivsnæringen de siste 10 
årene er at den typiske bussgruppeturisten som reiste i full fart til Nordkapp og 
Lofoten er blitt er erstattet av en helt annen type turister, de som ofte reiser på 
egenhånd og som søker aktivitetsbaserte opplevelser. 

De neste 10 årene vil turistene stille helt andre krav til leveransen av 
reiseopplevelsen Nord-Norge og dette utfordrer oss til å være framsynte og 
tenke nytt når vi utvikler reiselivsprodukter, samarbeid og infrastruktur. 

Det skjer noe i havnen 

Fra turbuss til kystopplevelser

Siste års utvikling pr. september viser de samme tendenser som diagrammet, med unntak av at både Nordland og Finnmark har snudd 
nedgangen i kurs og konferansetrafikken, samt at Troms har hatt en nedgang i ferie- og fritidsgjestedøgn fra 2004 til 2005.

Undersøkelser som Innovasjon Norge 
har gjennomført i ti av de største tu-
ristlandene til Norge, viser betydelige 
endringer i markedsstrukturen de 
kommende årene. Det er spesielt ven-
tet at opplevelsesorienterte kortferier 
vil øke. Dette bekreftes også i Hor-
wath Consultings årlige norske hotell- 
analyse som peker på et stort vek-
stpotensial innenfor spa- og velvære- 
opphold, samt innenfor cruisemarke-
det. 

Når det gjelder 
cruisetrafikken 

har den også positive effekter utover 
økonomiske ringvirkninger i den 
enkelt havn. Cruise fungerer som en 
visningstur og en svært høy andel av 
passasjerene, hele 50 prosent i noen 
havner, sier de kan tenke seg å komme 
tilbake som ”vanlig turist” senere. Vi-
dere gir et cruiseskip i havnen positive 
vibrasjoner, det skjer noe og turistene 
føler de er på ”rett sted”. Og ikke 
minst er cruisepassasjerene, og i vår 
region også Hurtigrutepassasjerene, 
svært viktig for mange attraksjoner 
og bidrar til å sikre besøksgrunnlaget 

for de mange aktivitets- og opp-
levelsesbedriftene som 
er kommet til de siste 

årene.
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Reiselivsnæringen har de siste årene fått 
et fortjent fokus. Det er etablert og byg-
get opp en lang rekke spennende bed-
rifter, med et vidt produktspekter, som 
leverer reiseopplevelser av en jevnt høy 
kvalitet. Vi har veldig mange av ingre-
diensene som skal til for å videreutvikle 
reiselivet som en vekstkraftig og attraktiv 
næring. Utfordringen blir å foredle ”Op-
plevelsen Nord-Norge” slik at den treffer 
de nye turistgruppene, med deres endrede 
reisevaner og behov.  

Ønsket om opplevelsen av det ekte, basert 
i natur- og kulturopplevelser styrkes hos 
en stadig økende del av de reisende. Sam-
tidig ser vi at matens rolle i opplevelsen 
blir stadig viktigere, og turistens søken 
etter kunnskap som en del av reiseopplev-
elsen øker. Dette er gode utviklingstrekk 
sett med nordnorske øyne, fordi basisen 
i vårt reiselivsprodukt nettopp er natur 
og kultur, mat og kunnskap – om livet 
i Nord. Et godt eksempel er RBL Nord-
Norges prisverdige arbeid med å utvikle 
en ”Arktisk Meny”. Samtidig utfordres 
vi til å akselerere produktutviklingen på 
disse områdene. 

Aktive  eldre  med  unge  hoder. De neste ti 
årene vil vi se et stadig mer ”grånende 
Europa”. Aldersgruppen ”aktive eldre 
med unge hoder” øker raskt, og de vil et-
ter hvert stille andre krav til leveransen 
av reiseopplevelsen Nord-Norge. Disse 
aktive eldre vil i liten grad være bundet 
av tradisjonelle feriemønstre, og vil ha 
en stadig større mulighet til å reise året 
rundt. Dette utfordrer oss til å være 
framsynte og tenke nytt når vi utvikler 
reiselivsprodukter og infrastruktur i 
landsdelen. 

Stadig billigere flyreiser bidrar også 
til utviklingen fra én lang ferie, til flere 
kortere ferier spredt over året. Men, 
samtidig som det er blitt rimelig å fly 
til Nord-Norge, så skjer det samme for 
våre konkurrenter. Vi vil trolig se en 
klar økning i bruk av direkte flyruter i 
turismesammenheng. Et godt eksempel 
er Hurtigrutens direktefly til Kirkenes 
fra Tyskland i sommersesongen. Vi bør 
derfor prioritere å sette sammen attrak-
tive rundreisepakker med utgangspunkt i 
flyplasser som kan ta i mot internasjon-
ale direktefly, både i sommer- og vinter-
halvåret.

Nytt reisemønster. Den tradisjonelle rund-
reisen erstattes med rundreiser med flere 
overnattinger på ett sted, før en drar 
videre til neste sted. For å møte dette 
må vi utvikle destinasjoner som kan 
tilfredsstille gjestene med tilbud og aktiv-
iteter. De beste destinasjonene i landsde-
len må ha som mål å gi aktivitetstilbud 
for opp til en ukes opphold. I dette inngår 
tilbud som kombinasjonsløyper for ter-
rengsykling, stavgang, fotturer, skiturer,  
hundekjøring, scooterkjøring etc. De 
stedene som velger bort dette i bytte med 
”fred og ro for lokalbefolkningen”, står i 
fare for å velge bort turismen på sikt.

Vertskapsrollen. Et svært viktig ledd i 
utviklingen av destinasjonene er å ha et 
skarpt fokus på utviklingen av vertskap-
srollen – i hele lokalsamfunnet. Vi må ta 

mål av oss å gjøre Nord-Norge til et enda 
hyggeligere sted å besøke enn tilfellet er 
i dag.

Aktivitetsbedriftene i landsdelen blir 
i stadig større grad årsaken for våre gjest-
er til å komme hit. Vi er nødt til å arbeide 
målbevisst med å utvikle aktivitetsbedrift-
ene, både med kompetanse og kapital. Vi 
vil etter hvert både se kjededannelser og 
større enheter blant aktivitetsbedriftene 
som følge av dette økte fokuset.

Produksjonsanlegg  for  drømmer. Mange av 
reiseopplevelsene vil gå i retning av å bli 
en slags rollespill. Vi ikler oss identiteter 
og gjennomfører aktiviteter som vi kan 
”kle på oss” når vi kommer hjem og 
forteller om reisen til venner og kjente. 
Naboens 19-dagers tur til Tanzania 
gjenfortelles i bilder som får deg til å se 
tropehatten på hodet hans når han lar 
deg ta del i uttrykk som ”The Big Five” 
og ”Serengeti Serena Lodge”. Dette må 
vi også ha som basis i byggingen av våre 
produkter og ”produksjonsanlegg for 
drømmer”. ”Mega-attraksjoner” i form 
av store anlegg vil erstattes  av ekte aktiv-
iteter, steder og områder.

Offensiv distribusjon. Sist, men ikke minst 
utfordres vi til en sterkere og mer offensiv 
markeds- og salgsinnsats for landsdelen. 
”Opplevelsen Nord-Norge” må defin-
eres og plasseres i kundenes hoder langt 
tydeligere enn i dag. Vi må arbeide offen-
sivt med distribusjonen av Nord-Norge 
ut til kundene. Salg, distribusjon og nye 
smarte samarbeidskonstellasjoner vil bli 
viktige tema for landsdelens reiselivsut-
viklere i årene som kommer. Det kommer 
til å bli gøy å jobbe med reiseliv i Nord-
Norge fremover - vi glær oss!

Når Rica Hotel i Alta gjør seg lekker 
for potensielle kunder, smykker de seg 
med naturopplevelser levert av andre. 
Slik lever de i symbiose med et knippe 
mindre turistfirma i Alta.

– Gode hoteller finner man overalt. 
Kundene må ha en grunn til å reise helt 
til Alta. Derfor er det helt avgjørende 
for oss å kunne tilby noe unikt under 
hotelloppholdet, forteller adminis-
trerende direktør Knut Sigurd Pet-
tersen.

I møte med større kunder bruker 
de om lag 20 prosent av tida på å for-
telle om selve hotellet og 80 prosent på 
opplevelsene gjestene har i vente uten-
for hotellveggene.

– Turoppleggene er i all hovedsak 
levert av andre firma enn vårt eget, 

forklarer Pettersen.
Slik har det ikke alltid vært. Da ho-

tellet på 80-tallet begynte å selge kultur 
og natur som trekkplaster, sto de selv 
som arrangører. Begreper som ”Kon-
feransen har tatt fiksepause” skulle få 
store bedrifter og organisasjoner fra 
hele landet til å velge seg nordover.

– Etter hvert innså vi at vår rolle 
var å selge hotell, ikke være tur- 
arrangør. Derfor var vi pådriver for 
etableringen av Alta Friluftspark, for-
teller Pettersen.

Siden har små opplevelses- 
operatører poppet opp som padde- 
hatter. I dag fungerer Rica som formi-
dler av natur og kultur på vegne av en 
håndfull turarrangører, der gjester selv 
kan booke turer rett i skranken.

Direktøren mener symbiosen mel-

lom store og små reiselivsaktører har 
et enormt potensial. Spesielt når det 
gjelder vinterturisme. Utfordringen lig-
ger i å gjøre seg synlig på det europeiske 
markedet, så vel som her hjemme.

– Nord-Finland er for en gigant 
å regne sammenliknet med oss. Vi  
skraper bare i overflaten av markedet. 
Folk søker det spesielle, men har et hav 
å velge mellom. 

Om lag 2150 personer er i dag sys-
selsatt i reiselivsnæringen i Finnmark. 
Pettersen tror det kunne vært langt 
flere.

– Turistnæringen i Finnmark har 
et potensial på 1000 nye arbeidsplass-
er. Vi må bare vinne kampen om opp-
merksomheten.

Reiselivsaktører i gjensidig avhengighet

Fisketurisme kan bli en svært viktig 
næring for Nord-Norge i fremtiden. Ut-
fordringen ligger i å ta turistene på alvor. 
Her har vi mye å lære av New Zealand.

Forsker Trude Borch ved NORUT  
Samfunnsforskning har tilbrakt åtte 
måneder på andre siden av kloden for å 
forstå hvorfor øyriket har gjort suksess 
som reiselivsnasjon. Foruten naturgitte 
forutsetninger, ligger mye av forklaringen 
i tilrettelegging for turistene.

– På New Zealand har de lagt ned 
store summer i å bygge stier, serviceanlegg 
og andre fasiliteter som gjør det komfort-
abelt å være turist, forteller Borch.

At utenlandske turister kan fiske 
ubegrenset mens lokale fiskere har kvot-
er, har vært kilde til konflikt her hjemme. 
Denne problematikken finnes i mindre 
grad på New Zealand.

– Der har reiselivet en helt annen 
status. Enkelte områder har de valgt å 
verne, andre bygger de ut og tilrettelegger 
for turisme. Der lever reiselivsnæringen 
og fiskerinæringen side om side, forteller 
forskeren som ser på øyriket som et for-
bilde innenfor turisme.

– Norge har mye å lære innenfor 
koordinering og markedsføring av turisme. 
New Zealand har sågar et eget turisme- 
departement.

Hvor mange fisketurister som be-
søker Norge hvert år er det ingen som 
vet. Enkelte overslag antyder så mange 
som 200.000. Om lag 1.000 bedrifter og 
privatpersoner har fiskeglade europeere 
– i stor grad tyskere – som inntektskilde. 
Siden det ikke finnes noe sentralt rap-
porteringssystem, er det ingen som vet 
nøyaktig hvor mye penger de legger igjen 
eller hvor mange kilo fisk de tar med seg 
i frysebagene. Grove overslag antyder 
at de ikke høster så mye av kysttorsk- 
bestanden som man tidligere hadde 
fryktet og foreløpige beregninger antyder 
at fisketuristene legger igjen et sted mel-
lom 200 og 400 kroner for hver kilo fisk 
de henter opp fra havet. 

– Fisketurisme har et stort potensial i 
et fremtidig Nord-Norge. Når man ser på 
etableringstakten er det ingen tvil om at 
det er stor lønnsomhet i denne bransjen. 

Næringen har også sider som passer 
landsdelen utmerket. 

– Med fisketurismen tar vi i bruk 

lokal kunnskap og sesongen varer helt 
fra påske til september. Næringen utnyt-
ter ubrukte kaianlegg og båter, og det er 
en stor etterspørsel etter fiskeopplevelser 
i Europa. I tillegg er det positivt at det 
er stor grad av gjenkjøp i denne delen av 
reiselivet. Dersom turistene er fornøyde 
kommer de tilbake år etter år. Dette rep-
resenterer en forutsigbarhet og mulighet 
for å planlegge investeringer som er unik 
for små reiselivsbedrifter i distriktene, 
forteller Borch.

Look to New Zealand

”Nye feriemønstre utfordrer 
oss til å være framsynte og 
tenke nytt når vi utvikler 
reiselivsprodukter og 
infrastruktur i landsdelen.”

Opplevelsen 
Nord-Norge

Jens-Harald Jenssen                                                                            
Finnmark Reiseliv

Fisketuristen legger trolig igjen mellom 200 - 400 
kroner for hver kilo fisk som trekkes opp.
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En del satsinger 
allerede tidlig på 90-tallet 
tilknyttet en forventet  
petroleumsvirksomhet i 
nord.

Snøhvit Næringsforening 
ble etablert i 1997.

Forventningene til ringvir-
kningene fra Snøhvit var 
relativt beskjedne. 

Aktiv utvikling av forny-
bare energiformer som 
vindkraft, bølgekraft og 
tidevannskraft

Nordnorske bedrifter har 
så langt levert varer og 
tjenester for 2,2 mrd 
kroner i forbindelse med 
Snøhvit-utbyggingen.

•

•

•

•

•

1995

Gode muligheter for 
et snarlig kommersielt 
gjennombrudd for fornybar 
energikilder

Gode muligheter til å tenke 
langsiktig og strategisk 
i forbindelse med videre 
petroleumsutvikling i nord.

Forventede ringvirkninger på 
mange ulike områder

Petroleumssektoren skal 
utvikles som en ny basis-
næring i landsdelen

•

•

•

•

2005

2015

Snøhvit er starten for en helt ny petroleumsprovins – Barentshavet - som 
i areal utgjør mer enn tre ganger norsk kontinentalsokkel sør for 62dre 
breddegrad. Mens Snøhvitutbyggingen kanskje kom litt vel brått på mange, 
kan vi nå planlegge mer langsiktig og strategisk og posisjonere oss for de 
prosjektene som vil komme i årene fremover. Det handler om 20 mrd kroner i 
de neste 15 -20 årene. 

Satsingen på fornybare energikilder som vind- og bølgekraft foregår 
parallelt. Her står trolig vi foran et snarlig kommersielt gjennombrudd.

I forkant av Snøhvit-utbyggingen var 
det knyttet stor spenning til hvordan 
bedriftene i regionen ville klare å utnytte 
mulighetene som kom. Bedriftenes man-
glende erfaring fra petroleumsnæringen, 
manglende nettverk mot sentrale aktører 
og avstanden til etablerte petroleumsre-
gioner bidro til lave forventninger til lev-
eringsevnen. Det  var også en viss skepsis 
å spore etter at enkelte allerede i starten 
av 90-tallet satset på avledet virksomhet 
som det tok ytterligere 10 år å realisere. 

Det er ennå for tidlig å konkludere rundt 
ringvirkningene av Snøhvit-utbyggingen, 
men noen effekter kan vi se allerede. 
Utover de målbare endringene i syssel-
setting og økonomisk aktivitet, har Snøh-
vit-utbyggingen vært en viktig arena og 
mulighet for næringsutvikling og lokal/
regional forankring av det største indus-
triprosjektet i Nord-Norge noensinne. 
Beregninger anslo at næringslivet i Nord-
Norge ville kunne få leveranser av varer 
og tjenester for 620 mill kroner til hele 
utbyggingen. Frem til april 2005 var sum-
men kommet opp i over 2,2 mrd kroner. 

Det er flere årsaker til at bedrifter fra 
Nord-Norge har lyktes. Næringslivet har 
tatt i bruk aktive strategier for å møte 
petroleumsmarkedet. Snøhvit Nærings-
forening (SNF) ble etablert i 1997 og 
har vært et viktig et kontaktledd mel-
lom operatør og regionale bedrifter som 
ønsker å posisjonere seg i konkurransen 
om kontrakter på Melkøya. Forenin-
gen har bidratt til å utvikle en arena for 
kommunikasjon mellom bedrifter fra 
Nord-Norge og nasjonale/internasjonale 

hovedkontraktører og synliggjøre hvilke 
kompetansekrav petroleumsmarkedet 
stiller. 

Framtidstro og visjoner Snøhvitutbyggingen 
har også gitt store positive ringvirkninger 
på andre områder, særlig for Hammer-
festregionen. Befolkningsveksten i Ham-
merfest har etter 2002 vært på linje med 
utviklingen i Bodø, Tromsø og Alta, og 
60 nye bedrifter er etablert siden prosjek-
tets byggestart. I byggeperioden har det 
vært opp til 1.500 sysselsatte samtidig på 
Melkøya. I en tid der svært mange kyst-
samfunn i Nord-Norge har vært preget av 
befolkningsnedgang, fall i sysselsetning 
og kamp for å overleve, har Snøhvit-byen 
blitt tilført vekstimpulser i form av økt 
framtidstro, optimisme og visjoner. 

Nå  kan  vi  satse  langsiktig  Mens Snøhvit I 
på mange områder har vært et pilotpros-
jekt som ble møtt med en viss grad av 
usikkerhet og tilbakeholdenhet, vil bed-
riftene i regionen stille sterkere på flere 
områder når de neste prosjektene skal 
realiseres. Bedrifter som ikke deltok i 
første runde, ser nå utviklingspotensialet, 
og at petroleumssatsingen ikke stopper 
med Snøhvit. Man kan satse strategisk og 
langsiktig mot pågående aktivitet, og det 
kan forventes nye etableringer i regionen. 
Flere bedrifter har også hevet sin komp-
etanse og har opparbeidet seg et nettverk 
av samarbeidspartnere. 

Etter hvert som anleggene settes i 
drift vil det komme arbeidsoppgaver med 
like stort potensial som i utbyggings-
fasen. Langsiktige kontrakter her kan gi 

grunnlag for bevisste strategiske satsinger 
fra nordnorske bedrifter.

Vi ser for oss en betydelig økning 
av forsknings-, utrednings- og inno-
vasjonsvirksomheten. Mye av dette vil 
bli lagt til institusjoner og kompetanse-
miljø i Nord-Norge. Sentrale stikkord 
vil være bærekraftig utvinning og drift, 
miljøovervåkning og beredskap, offshore-
installasjoner, skip og faste installasjoner 
egnet for arktiske farvann, mannskap og 
opplæring, samt kompetanse på havner 
og terminaler. 

De relativt moderate forventnin-
gene til ringvirkningene rundt Snøhvit I 
skyldtes blant annet at Finnmark hadde 
en næringsstruktur og -utvikling som 
ikke var tilpasset oppgavene som ventet. 
Potensialet er stort dersom vi makter 
å utvikle et næringsliv som kan møte  
oppgavene. Dette krever en kontinuerlig 
mobilisering og omstilling rettet mot pe-
troleumssektoren. Vi kan altså forvente 
en næringsutvikling i landsdelen som 
følge av at bedrifter øker sitt fokus på 
petroleumsmarkedet. Klarer man også å 
skape mangfold i næringsstrukturen og 
arbeidsmarkedet, bedres mulighetene for 
økonomisk og samfunnsmessig vekst og 
utvikling. Da skapes ytterligere lokale og 
regionale ringvirkninger. 

ringvirkninger  på  mange  områder  Den 
regionale andelen av investeringene i 
utbyggingsprosjektene som er på trap-
pene er stipulert til over 20 mrd kroner 
i en 15-20 års periode. Store indirekte 
produksjonsvirkninger og konsumvirk-
ninger kommer i tillegg. Trolig vil drift 

Johan Petter Barlindhaug                                                                            
Barlindhaug as

Arvid Jensen                                                                            
Bedriftskompetanse as

En helt ny  
petroleumsprovins
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Norsk Miljøkraft mener det bare er et 
spørsmal om tid for fornybar energi 
er et reelt tilskudd til kraftbalansen i 
Norge.

– Modningsprosessen er lang og det 
kan ta tid før politikere og byråkrater 
innser viktigheten av fornybar energi, 
mener administrerende direktør Jonny 
Sørensen i Norsk Miljøkraft AS.

I over 10 år har firmaet drevet ut-
vikling av vindkraft. Hvis alle brikker 
faller på plass går de på nyåret i gang 
med bygging av 67 vindmøller på Kvit-
fjell, en investering på 1,6 milliarder 
kroner – Hvis vi ikke kommer i gang 
i løpet av januar 2006 blir oppstarten 
flyttet til høsten 2006. I 2009 regner 
vi med at vi er klar for å starte utbyg-
gingen av Rødfjell Vindkraftverk, som 
ligger vegg i vegg med Kvitfjell, med 
like mange møller.

Kvitfjell Vindkraftverk, Rødfjell 
Vindkraftverk og andre fremtidige 
prosjekter krever mer enn politikernes 

beslutning om å innføre grønne serti-
fikater fra 1. januar 2007. Skal det bli 
butikk av gigantinvesteringene, må det 
grønne sertifikatmarkedet få et visst 
volum.

– Vi går i null med en kilowattpris 
på mellom 30 og 35 øre. Dessuten er 
det helt avgjørende av Statnett bygger 
ut linjekapasiteten mellom Nord- og 
Sør-Norge. Inntil videre må vi sloss 
om linjekapasiteten med andre kraft-
produsenter, forklarer Sørensen.

Han mener det bare er et spørsmål 
om tid for begge disse forutsetningene 
er på plass. Utbyggingen av olje- og 
gassinstallasjoner i landsdelen kan 
paradoksalt nok bli en viktig pådriver 
for bedre linjekapasitet.

– Selv om LNG-anlegget på 
Melkøya er selvforsynt med kraft, vil 
de ha behov for store mengder el-kraft 
dersom noe går galt. Bedre linjeka-
pasitet vil trolig bli bygget for å sikre 
dette, forklarer Sørensen.

Land som Danmark innehar lang 

erfaring og tung kompetanse innen 
vindkraft. Likevel mener han det er 
behov for å bygge opp egen kunnskap 
her i landsdelen.

– Vindmølleparkene i nord ut-
settes for langt større påkjenninger 
enn lenger sør i Europa. Derfor må vi 
være pådrivere for at teknologien sta-
dig forbedres og tilpasses vårt arktiske 
klima, sier Sørensen.

Selv om utfordringene står i kø, er 
han ikke i tvil om at både bølgekraft, 
tidevannskraft og vindkraft vil få sin 
storhetstid her nord.

– Vi sitter utvilsomt på en grønn 
gren. Vindmøller utgjør allerede et be-
tydelig krafttilskudd ellers i Europa, så 
hvorfor ikke her?

En voksende grønn gren
og vedlikehold av landanleggene over tid 
bidra mer til sysselsettingen i nordnorsk 
næringsliv enn selve utbyggingen. Det 
vil også være knyttet viktig sysselsetting 
til stillinger innenfor administrative op-
pgaver som transport/logistikk og kunde-
/kontraktsoppfølging. Vi ser også for oss 
et betydelig potensial for verdiskaping og 
nye arbeidsplasser innenfor tilknyttede 
områder som lokal og regional distribus-
jon av gass, miljøovervåkning og -bered-
skap,  etablering og videreutvikling av te-
knologiintensive tjenester, miljøtjenester, 
miljøvennlig energiproduksjon, utnyt-
telse av kjølevann fra LNG-produksjon, 
næringssamarbeid med Russland, utdan-
ning, forskning og utvikling, infrastruk-
tur og kommunikasjoner. Petroleums- 
utviklingen kan gi oss en stor og etter-
lengtet sysselsettingsvekst i privat sektor. 
Så langt et det Finnmark, og primært 
Hammerfest og Alta som har høstet mest 
av petroleumsutviklingen i Barentshavet. 
De to byene fikk Snøhvit-prosjeketet rett 
i fanget og måtte gripe de mulighetene 
som lå der. En eventuell utbygging av 
gassbehandlingsanlegg nord for Tromsø 
og i Nordre Nordland vil sette Troms og 
Nordland i mer direkte kontakt med den 
nye virksomheten.

En Shtockman-utbygging represen-
terer helt nye utfordringer for den rus-
siske petroleumsnæringen, spesielt på 
logistikksiden. Her ligger det betydelige 
muligheter for Finnmark og norsk indus-
tri dersom det legges til rette for en aktiv 
deltagelse.

Det  er  opp  til  oss  selv En oppbygging av 
mest mulig fullstendige organisasjoner 
for drifts- og vedlikeholdsoppgaver i 
landsdelen bør prioriteres. Der sørnorske 
eller utenlandske selskaper er kontrakt-
spart, bør arbeidet rettes mot disse. Det 
fins mange gode argumenter for å loka-
lisere drift og vedlikeholdsarbeid nært 
aktivitetsområdet. Store selskaper vil 
sannsynligvis også se verdien av stedlig 
representasjon med driftsoppgaver i 
utvinningsfasen.

Ringvirkningene fra en relativt lang-
varig periode med petroleumsutbygging 
i nord bør også resultere i en regional 
konkurransearena. Når store vedlike-
holdskontrakter skal utlyses, er det viktig 
med en sunn og variert næringsstruk-
tur som kan tilby varer og tjenester av 
høyeste kvalitet.

Norge kan prege utviklingen i nor-
dområdene selv om perspektivene er for-

midable. Dagens teknologi og finansielle 
fundament er det aller beste, men må vi-
dereutvikles for å møte nye utfordringer. 
Menneskelige ressurser som kan drive 
utviklingen fremover er den mest sann-
synlige knapphetsfaktor i den videre ut-
vikling i Barentshavet. Norge har i dag 
et kunnskapsmessig forsprang når det 
gjelder kapasitet og spisskompetanse, 
men slike fordeler tas fort igjen. Flere 
nasjoner og aktører er med på kunnskaps- 
utviklingen. Norge må derfor sikre seg 
en ledende rolle over lang tid, gjennom 
blant annet koordinering av helhetlige og 
flernasjonale programmer.

Gjennom 1970- og 80-årene val-
gte en å styre den regionale utviklingen 
politisk, men dette er ikke lenger aktuell 
politikk. I nye petroleumsprosjekt styrer 
derfor staten mindre direkte i forhold til 
regionalpolitiske mål enn i tidligere pros-
jekt på norsk sokkel. Derfor må andre 
aktører, institusjoner og faktorer skape 
den regionale utviklingen. 

Nord-Norge skal i realiteten utvikle 
en ny basisnæring. Dette fordrer et fokus 
på hvordan en skal:

Utvikle en nordnorsk i næringsstrategi 
rettet mot de nye utfordringer.
Målrette og videreutvikle kompetanse-
institusjonene.
Etablere en relevant infrastruktur av 
internasjonal standard som gjør det 
attraktivt å etablere petroleumsrettet 
industriell virksomhet.

Dette er oppgaver som bedrifter, 
politikere og institusjoner i Nord-Norge 
selv må ta ansvar for å konkretisere. De 
må synliggjøre en helhetlig politikk som 
også er nasjonalt viktig. Den nordnorske 
konkurransekraften må styrkes på alle 
områder. Det skjer gjennom å fokusere på 
hvordan vi utvikler bedrifter, industri og 
kompetanseinstitusjoner som kan betjene 
olje- og gassindustrien under utbygging 
og drift. De tradisjonelle lokaliseringsdis-
kusjonene bidrar lite og ingenting til en 
slik utvikling.

Og – en nødvendig forutsetning for 
å ta ut potensialet i næringsutviklingen 
i regionen, er at det legges til rette for 
”bolyst”. ”Bolyst” skapes gjennom å 
etablere interessante og langsiktige ar-
beidsplasser i kombinasjon med trygge 
og attraktive omgivelser i et velfunger-
ende lokalsamfunn. 

•

•

•

Kjell-Are Vassmyr                                                                                 
Acona Group Norge

Både nordnorsk næringsliv, utdan-
ningsinstitusjoner, forskning og offentlig 
virksomhet er nå veldig klar over de 
muligheter som olje- og gassindustrien 
kan gi oss. Forståelsen rundt dette har 
økt dramatisk bare de siste par årene, og 
mulighetene er enorme. Likevel er det en 
rekke utfordringer for Nord-Norge når 
det gjelder å forstå hvordan denne indus-
trien virkelig fungerer.

Det langsiktige målet må være at kjerne-
virksomheten relatert til olje- og gass- 
industrien etableres i vår region. Det er en 
reell risiko for at operatører og kontrak-
tører velger å sentralisere sine hovedak-
tiviteter til sine eksisterende ”petrole-
umsprovinser”, eksempelvis Stavanger, 
Oslo, Houston, Aberdeen osv. Ny te-
knologi gjør at dette er fult mulig, spesielt 

innenfor offshoredrift.  For Nord-Norge 
kan det bety at den aller viktigste kom-
petansehevingen relatert til Barentshavet 
skjer andre steder enn i vår egen region. 

 Jeg tror derfor det er viktig at våre 
lokalpolitikere aktivt vil arbeide for at 
kjernevirksomheten relatert til petroleum 
i Barentshavet blir lokalisert til kjerneom-
rådet, nemlig Troms og Finnmark.  Vi må 
stå samlet om dette, og ikke starte (nok) 
en lokal lokaliseringsdebatt. Selskap-
ene vil uansett selv bestemme hvordan 
deres virksomhet best kan organiseres.  
Kjernevirksomhet relatert til petroleum 
er typisk aktiviteter tilknyttet seismikk, 
geologi, boring og brønn, marine op-
erasjoner, feltutbygging og drift. Det er 
urealistisk at alle typer kjernevirksomhet 
lokaliseres i Nord-Norge (eksempelvis 
engineering), men målet for Nord-Norge 
bør være at så mye som mulig lokaliseres 
i vårt nærområde.

Deretter må de sentrale stedene i 

Nord Norge legge til rette for at slik 
virksomhet faktisk kan etableres i vårt 
område. Hvilken lokalitet som er best 
egnet vil selvsagt være avhengig av type 
selskap og aktivitet. Et godt eksempel 
på slik tilrettelegging er nytt havne- 
område på Tønsnes utenfor Tromsø.  
Flere lokaliteter i Nord-Norge vil være 
aktuell for ulike typer virksomhet, og 
Harstad, Tromsø, Kirkenes og Hammer-
fest er svært aktuelle lokaliteter. 

Det bør derfor skapes en politisk 
forventning om at de selskaper som op-
ererer i arktisk område også etablerer seg 
her med fullverdige organisasjoner. Dette 
gjelder spesielt operatører og lisensinne-
havere. Når disse først er etablert i Nord-
Norge, vil andre selskaper naturlig følge 
etter.  Nord-Norge kan på denne måten 
bli vår nye petroleumsprovins, som også 
kan være delaktig i framtidig virksomhet 
i Russland.

Kjernevirksomheten til kjerneområdet

Vi trenger en næringsstrategi for petroleumsvirksomheten som en ny basisnæring i landsdelen.
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Vi spår at stadig flere kunnskapsarbeidere 
vil banke på døren til bedriftene i fremti-
den, både som potensielle medarbeidere 
og som konsulenter. Skal vi slippe dem 
inn, og i så fall hvorfor?

Vi har allerede slått fast at kunnskap i 
stadig sterkere grad vil være driveren for 
innovasjon og nyskaping i alle deler av 
næringslivet. Større bedrifter kan selv 
bygge opp miljøer for å gå løs på disse 
oppgavene, mens mindre organisasjoner 
må støtte seg på nettverket rundt seg  
eller kjøpe tjenestene hos andre, for å få 
til denne utviklingen. 

Kunnskapsarbeideren har brukt tid 
og krefter på å tilegne seg kompetanse, 
både gjennom utdannelse og erfaring. 
Verdien de bringer med seg inn i organ-
isasjonen er ideer og kompetanse som kan 
hjelpe organisasjonen til å komme videre, 
til å tenke annerledes og til å få utført op-
pgaver den selv ikke har kapasitet til eller 
har kunnskap om. Kunnskapsarbeidere 
har også ofte en erfaringsbase som går 
på tvers av de tradisjonelle næringene. På 
den måten har de bygget opp en viktig 
sammenhengskompetanse som i seg selv 
er interessant. De plukker opp kunnskap 
og erfaringer i én bransje og bringer det 
med seg inn i en annen.

Med utgangspunkt i bedriftens 
verdikjede, kan vi tegne et bilde hvor 
tjenesteytende sektor, og i denne sam-
menheng primært de som leverer 
kunnskapsbaserte tjenester, fungerer 
som ”støttefunksjon” som kan bistå med 
spisskompetanse innenfor de ulike delene 
av verdikjeden. Det være seg innenfor 
produktutvikling, logistikk, jus, ledelse 

og organisasjon eller markedsarbeid.  

Hvordan får vi det til? Vi må legge til rette 
for at den kunnskapsbaserte industrien i 
landsdelen kan vokse seg enda sterkere. 
Vi må ta som utgangspunkt at kunnskaps- 
arbeideren er mobil. De dyktigste av dem 
er etterspurt på mange markeder og kan 
jobbe med sine interessante oppgaver 
stort sett hvor som helst i verden.

De kunnskapsbaserte næringene er 
avhengig av en minimumsmasse av andre 
aktører og gode nettverk for informas-
jons- og kunnskapsutveksling, både for 
å kunne utvikle seg faglig og for å ha et 
forretningsmessig grunnlag for virksom-
heten. De mest innovative og ekspansive 
virksomhetene har derfor preferanser for 
storbyene – og det er oftest her de også 
finner kundene sine.

Samtidig er kunnskapsbedriftene 
avhengig av å være integrert i internas-
jonale nettverk for å holde seg oppdatert. 
Over tid vil kunnskapsbedriftene samle 
seg der de dyktigste folkene befinner seg. 
Dermed vil regionens attraktivitet være 
svært viktig for å tiltrekke seg og å holde 
på kompetent arbeidskraft. 

Slipp  kreativiteten  inn Både offentlige ak-
tører og næringslivet må arbeide for å 
sikre tilgang av kvalifisert arbeidskraft 
og spennende kompetansebedrifter. Skal 
vi skape resultater er det viktig å trekke 
inn de personene som vil oppnå noe, og 
som evner å få i gang de rette prosessene. 
Dette gjelder ikke bare for næringslivet, 
men også for politikk og offentlig ad-
ministrasjon. Regionale offentlige 
myndigheter, næringslivet og utdan-

nings- og forskningsmiljøene må skape 
arenaer for dialog og samhandling for å 
avdekke felles interesser og metoder for 
ny nærings- og samfunnsutvikling.

Nettverk Tendensen er også at stadig flere 
etablerer seg i små foretak eller i enkelt-
mannsforetak i stedet for å gå inn i en 
større organisasjon. I en slik hverdag 
blir felles møteplasser og nettverk svært 
viktig. 

De områdene som tiltrekker seg den 
dyktigste arbeidskraften vinner også 
kampen om de attraktive næringsvirk-
somhetene.

Frank Olsen                                                                                     
Forsker ved Norut Samfunn 

Vareproduserende næringer bygges ned 
mens tjenesteproduksjon bygges opp. Dette 
er en trend i alle I-land. Arbeids-styrken 
flyttes fra primærnæringene og industrien 
over til tjenesteproduksjon. Vi beveger oss 
over i ”kunnskapsøkonomien” som kjen-
netegnes av høy utdanning, kontinuerlig 
læring og deling og spredning av kunnskap. 
Kunnskapsøkonomien bidrar til å forsterke 
sentraliseringen fordi nye kunnskapsbaserte 
næringer ofte er lokalisert i byer og større 
tettsteder, mens de tradisjonelle næringene 

var og er lokalisert nært ressursgrunnlaget, 
først og fremst i distriktene.

Forretningsmessig tjenesteyting er en 
viktig del av kunnskapsøkonomien. Nord-
Norge har betydelig færre kompetansear-
beidsplasser enn landet sett under ett. Dersom 
vi ser spesifikt på KIFT-sektoren (Kunnskaps- 
intensiv forretningsmessig tjenesteyting), 
som i 2004 sto for omkring syv pros-
ent av den totale sysselsettingen i lands- 
delen, ser vi at landsdelen har en under-
dekning i forhold til nasjonalt nivå på ca 
9.000 arbeidsplasser. Det kan være flere 
årsaker til dette. Det generelle utdanning-
snivået i landsdelen har historisk ligget un-
der nivået i landet generelt. Offentlige støt-
teordninger til de tradisjonelle næringene 

– ofte begrunnet ut fra hensyn til bevaring 
av bosettingsmønster – kan ha bidratt til 
å forsinke omstillingsprosessene. Men, det 
går i riktig retning: Etableringene av utdan-
ningsinstitusjoner i landsdelen har bidratt 
til å heve utdanningsnivået. I perioden fra 
2000 til 2004 har andelen sysselsatte in-
nenfor denne sektoren økt fra seks til syv 
prosent i Nord-Norge, mens den har ligget 
stabilt på 11 prosent for landet totalt. Dette 
indikerer at Nord-Norge har et næringsliv 
som er tilstrekkelig robust og differensiert 
til at det er vekstkraftig i seg selv. Dette er 
viktig for å kunne skape grunnlag for videre 
vekst i tjenesteytende sektor. 

Kunnskapsbedriftene er viktige for-
midlere av kunnskap om virkemidler,  
teknologi, markeder, regelverk osv. I tillegg 
til at nye arbeidsplasser etableres innad i 
denne sektoren, bidrar denne sektoren også 
med kunnskap i andre sektorer. Påfyll av 
ny kunnskap om strategier, markeder og  
teknologi vil være nødvendig for økt 
lønnsomhet og verdiskaping i alle næringer.

Kunnskap for vekst

Det er mange ulike 
måter å organisere 
kunnskapsmiljøene på, 
og innenfor landbruket 

har de allerede lang erfaring med å 
samarbeide om dette. Bonden har 
etablert TINE som sin industri- og 
markedsaktør, som skal drive verdis-
kaping av råstoffet. TINEs rolle som 
verdiskaper for bonden innebærer 
at kunnskapen om og arbeidet med 
markedet er utgangspunktet. 

Det er kanskje først og fremst 
innenfor nyskaping og logistikk 
TINE gjør de store og tunge jobbene. 
Mer enn 90 medarbeidere i TINE 
FoU-senter arbeide med nyskaping 
på produkter og forbedringer hver 
eneste dag.

Samarbeid om felles 
kunnskapssentra

Verdifulle 
hoder
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Kunnskap, ideer eller 
”Human capital,” er 
den viktigste driver 
for økonomisk vekst i 
moderne tid. Ideer er 
på samme måte som 
arbeidskraft og kapital 
- innsatsfaktorer i 
produksjonsprosesser. 
Det som skiller 
ideer fra andre 
innsatsfaktorer er 
at gjenbruken er 
omtrent gratis. 
Kunnskapsoppbygging 
vil være et svært viktig 
satsningsområde for 
næringsutvikling og 
vekst i Nord-Norge.

“Nord-Norge har et næringsliv 
som er tilstrekkelig robust 
og differensiert til at det er 
vekstkraftig i seg selv.”

“Kunnskapsarbeideren bringer med  seg 
ideer og kompetanse som kan hjelpe 
organisasjonen til å komme videre og til å 
tenke annerledes.”
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It is often assumed that places have a set of 
physical characteristics which are immutable 
and which determine the way that they are, 
have been and will always be. I take issue 
with this. The more that I travel to different 
cities and regions of the world, the more I am 
convinced that places, just like people, have 
a personality and a will.  My observation is 
that just as people are becoming increasingly 
less willing to accept the life they have been 
given and, instead, to create a career, a style 
– even a gender – of their own choosing; so 
cities and regions are now reaching for possi-
bilities they had never before contemplated.  

Industrial cities such as Bilbao or Manchester 
which, a generation ago, were seen as hope-
lessly moribund have now re-invented them-
selves as icons associated with innovation 
and pleasure. Or take a country like Ireland 
which in two decades has moved from being 
a priest-ridden backwater to the ‘celtic tiger 
economy’ of Europe.

If I said to you about your friend “Oh that 
woman was born in the wrong place, her 
skin is the wrong colour, her parents were 
in the wrong sort of jobs and she’ll never be 
able to learn any new skills” you would be 
outraged - and rightfully so. But if someone 
came up to you and said “Northern Norway 
will always be on the edge of nowhere – a 
place to go for oil and fish but somewhere to 
leave if you have any ambition”, how would 
you respond? In my experience of visiting 
Troms and Finnmark on several occasions 
over recent years, I have heard these words 
all too often. And in far too many cases the 
speaker is not challenged but is met with a 
resigned shrug of the shoulders.

Of course the cornerstone of Northern Nor-
way’s economy for the foreseeable future 
will remain the exploitation of the resources 
beneath the North and, increasingly, the Bar-
ents Sea. But if anyone believes that this is all 
the region needs they are dangerously delud-
ed. Oil is helpful because it buys the time to 
think through a more sustainable, polycen-

tric and creative basis of economic and social 
renewal for the future.

Like all thriving places, Northern Norway 
needs to live on trade, and increasingly the 
goods it will need to trade in will be intan-
gible: ideas, experiences and feelings. That’s 
a tough call if you’ve shipped iron ore out of 
AS Sydvaranger for a living but lots of other 
places have had to make the transition.

Firstly Northern Norway needs to more crea-
tively mine the largely untapped wealth of 
tourism.  Yes, of course the Hurtigrute and 
the Nordkapp are well known (to the people 
who like knitwear and trolls) but they are 
really only the tip of an iceberg. The North 
should be promoting itself to a younger 
generation of travellers who are looking for 
something adventurous and unique. Sadly, the 
task is made infinitely harder by those people 
in Oslo whose job it is to promote Norway 
to the world. They should be sacked, or at 
least sent into retirement, because they have 
painted a picture of Norway which – if it is 
visible at all – is dull and 20 years out-of-date.  
Oslo is selling the North short, so maybe the 
North should do its own thing. The North 
– and by this I mean the whole of the Bar-
ents Region, should start to reach over their 
southern capital cities and out to the world.  
Northern Norway could become the leader in 
the opening up of the Barents region to cul-
tural and adventure tourism.

Further than this though, the North needs 
to recognise tourism as only one of a group 
of ‘cultural industries’ which over the next 
50 years will replace oil, gas and fish as the 
staple of its economy. Unlike oil, cultural re-
sources are infinite – if managed sensitively 
and sustainably – and this is the challenge for 
the region in the next few years. To discover 
the natural, historic and creative assets of its 
landscape and people, turn them into a rich 
and compelling story, and tell it to the world.

Phil Wood

– Towards a creative future  
for Northern Norway
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Phil Wood regnes som en guru 
innenfor kultur- og sam-
funnsutvikling. Han er ekspert 
på byfornying, byutvikling og 
kulturbasert naæringsvirksomhet.

Han er direktør for ”The Creative 
Town Initiative” – et innovativt 
urbant pilotprosjekt i regi av 
Europarådet, og han er mye 
brukt som rådgiver og inspirator 
internasjonalt.

Han kjenner Nord-Norge godt 
etter å ha besøkt landsdelen en 
rekke ganger, både som turist 
og i forbindelse med en rekke 
utviklingsprosjekter og konfer-
anser. 

•
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•

Phil Wood

“Turisme er en av flere 
“kulturelle næringer” 
som i løpet av de 
neste 50 årene vil 
erstatte olje, gass 
og fisk som basisen i 
økonomien”

Dypdykket i de tre 
næringene har i 
hvert fall to viktige 
fellestrekk: For det 
første har vi utrolig 
mange muligheter til 
å skape en spennende 
og variert vekst i 
landsdelen, til gode for 
både næringsliv og oss 
som bor her. For det 
andre er det er opp 
til oss selv å realisere 
disse mulighetene. 
Det viktigste blir å 
stimulere de mange 
som har lyst og evne 
til å ta de viktige 
skrittene.

”Veien videre” 
handler derfor lite 
om struktur og hvilke 
rammebetingelser 
vi er underlagt. Det 
handler om hva som 
må til for å utløse 
skaperkraft, samarbeid 
og den nødvendige 
stoltheten som vil 
gjøre landsdelen enda 
mer attraktiv. Både  
for oss som bor her, 
for de som vil komme 
på besøk og for de 
mange vi ønsker skal 
flytte hit.  
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En fremtidsvisjon 
i støpeskjeen

Som menneske er Nord-Norge 
schizofren; en verdensvant skrythals med 
mindreverdighetskomplekser. Likevel  
har landsdelen en sterk personlighet. Og 
han lever i nuet. For det er definitivt en 
hann – i følge en av gruppene. En ukuelig 
optimist som ikke lar seg instruere. Han 
er kunnskapsrik, men har liten øvelse i å 
leve i et storsamfunn. Det hevdes at lands-
delen er mer nysgjerrig enn raus. Kaffe og 
lefse byttes mot prat og opplysninger.

Den kreative øvelsen viser et 
Nord-Norge like variert som faunaen i 
Finnmark. Erkjennelsen sprer optimisme 
i forsamlingen. Mangfold gir muligheter. 

På med finstasen. I plenum enes man om 
attraktivitet som et viktig stikkord for 
Nord-Norge i årene som kommer. Her 
tar debatten en overraskende vending. 
Gruppa fremmer ikke 
krav om økte overføring-
er, flytting av statlige in-
stitusjoner og økt tempo 
i petroleumsindustrien. 
Rammebetingelser blir 
ikke nevnt. Det hyttes 
ikke sørover en eneste gang. 

Resepten på en attraktiv landsdel er 
å synliggjøre kvalitetene ved å bo her. Vi 
må skape ”bolyst”. Og trekke fram alle 

de gode grunnene til å flytte hit – eller 
til å bli boende. Kunnskap skal brukes 
til å skape noe. Ikke bare skal man tilby 
jobber. Her skal man finne de spennende 

arbeidsplassene. Nord-
norske kvaliteter som 
rommer verdier, kultur 
og nærhet danner vår 
historie og identitet. 
Formidler vi dette blir vi 
attraktive for hverandre 

og for alle dem vi ønsker nordover. 

Små og store tog Når mulighetenes Nord-
Norges skal skisseres kalles det altså ikke 

Er Nord-Norge mulighetens landsdel? Et tjuetalls engasjerte mennesker 
fra mange forskjellige miljøer møttes forleden til en fremtidsrettet prat 
rundt landsdelens muligheter. Det ble en spennende aften!

Disse så inn i fremtiden:(fra venstre) Ørjan Haugli, Påtryneteatret, Bjørn Tore Markussen, Tromsø Idrettslag, Roar Dons, AS Pellerin, Arvid Jensen,Bedriftkompetanse as, Oddmund Åsen,SpareBank 
1 Nord-Norge, Stig Lægdene, Kirkelig utdanningssenter, Grete Kristoffersen, SpareBank 1 Nord-Norge, Ulf Jensen, Nordlysfestivalen, Jens-Harald Jenssen, Finnmark Reiseliv AS, Herman Kristoffersen, 
Tromsø kommune, Kjersti Kolbotn, Byutviklingens år i Tromsø, Stein Windfeldt, Rød Tråd, Rolf Espenes, Dyrøy kommune, Harald Bredrup, Ludwig Mack AS, Tore Andreassen, ANUPA, Stig Gerhardsen, 
Unni Pedersen, SpareBank 1 Nord-Norge, Christian Chramer, Forsvaret, Marianne Telle, Bedriftskompetanse as. Inger-Gunn Sande fra Nordnorsk Kommunikasjon dro i trådene.

Det er tidlig november 2005. På den 
smale grusveien opp til Skansen dukker 
skikkelser frem fra mørket og passerer 
gjennom flomlyset. En etter en ankom-
mer de, noen sakte og andektig med et 
etterslep av parfyme, andre hastende inn-
hyllet i tobakksduft.

SpareBank 1 Nord-Norge har invit-
ert til kreativt fremtidsforum. Politikere, 
selvstendig næringsdrivende, befal, 
kulturarbeidere, balltrillere, kjøpmenn, 
organisasjonstopper og representanter 
for presteskapet. 20 ressurspersoner skal 
tenke nye spennende tanker.

Frakker og titler henges av i gangen. 

Inne i varmen går praten, gamle kjente 
takker for sist og nye bekjentskap hånd-
hilser. Kreativ mat og 
drikke serveres. Snippene 
løsnes. Så er øvelsen i 
gang. Inndelt i fire grup-
per skal de skildre Nord-
Norge med metaforer 
som normalt brukes om 
biler og mennesker. 

Karakteristikkene presenteres og ap-
plauderes. Nord-Norge er en Skoda. Ikke 
særlig anerkjent, og myten sier at den 
bråker mye.  Men faktisk er den artig å 
kjøre, overraskende rask og moderne, og 

den leveres med stadig bedre utstyr. Med 
slepekrok har den både stor lastekapa-

sitet og evne og vilje til 
å dra andre med seg. En 
annen gruppe finner den 
naturlige parallellen i en 
Lamborghini – riktignok 
med fasadefeil og wun-
derbaum. Kvalitetene er 
der. De synes bare ikke 

utenpå. Landsdelen har få originale deler 
igjen, men er alltid beredt og klar til å 
takle enhver utfordring. Derfor er den 
utstyrt med to sommerdekk og to vinter-
dekk.

“Det nytter ikke å 
sitte i mørket og 
blinke til en kvinne.”
 Rolf Espenes, ordfører i Dyrøy kommune

“Vi må hoppe ned fra 
tribunene og spille 
hverandre gode.”

Grete Kristoffersen,
SpareBank 1  Nord-Norge
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Nord-Norge er kontrastenes rike, og nord-
lendingene er et sammensatt folkeferd.  
For landsdelen deler vi drømmen om 
fremtidig utvikling og gode levekår for oss 
selv og barna våre. Visjonen har vi felles, 
men vi har ulike syn på hvilke veier som 
fører frem. 

Lokaliseringsdebatter og geografiske 
stridigheter har blitt en del av den nord-
norske hverdagen. Vi er enige om godene, 
men ikke om fordelingen. Ofte opptrer 
nordlendingene som deltakere i et null-
sum-spill, der den enes gevinst er lik den 
andres tap. Her er grensen for den nord-
norske rausheten klar:  Det vi ikke får selv 
skal heller ingen andre ha.

Det er derfor en stor utfordring for 
fremtidig vekst at vi evner å løfte blikket 
og heve oss over intern 
krigføring og posisjon-
ering i kampen om å 
tilegne oss lokale god-
er. At dette vil styrke 
og samle landsdelen 
er innlysende. Nord-
Norge trenger innbyg-
gere som fremmer inno-
vasjon og utvikling på tvers av, og til tross 
for, geografiske skillelinjer og faststivnede 
tankemønstre. Anledningen er her. Evner 
vi å gripe den?

For viljen er på plass. Med gode inten-
sjoner og sterkt ønske om utvikling opp- 
retter vi møteplasser for nyskapning og 
innovasjon, der bånd knyttes på tvers av 
profesjoner, geografi og samfunnssektorer. 
Vi inviterer til og bygger nettverk. Vi iden-
tifiserer utfordringer og utreder muligheter. 
Men til tross for god vilje dukker likevel 
utfordringene opp idet partene skal gå fra 
intensjonsfasen og over i et forpliktende 
samarbeid. Årsaken er ofte en sterk kamp 
om definisjonsmakten og hvilken rasjonal-
itet samarbeidet skal tuftes på.  Offentlig 
sektor, forskning og næringsliv opererer i 
ulike tidssoner. Spørsmål om hva som er 
ønsket utfall og hva som skal til for skape 
de ønskede resultater, blir ofte et stridens 
eple når ulik kompetanse møtes. Isteden 
for å betrakte hverandre som komple-

mentære samarbeidspartnere med dybde-
kompetanse på ulike steder i verdikjeden, 
kveles altfor ofte mulige konstruktive og 
verdiskapende prosjekt i diskusjoner om 
rammebetingelser og ved gjensidig mis-
tenkliggjøring av motiv og kunnskap.  
Åpenhet for nye tanker, respekt for  
andres kompetanse  og risikovilje er viktige 
bestanddeler i et utviklingsfremmende 
miljø. Viser vi våre samarbeidspartnere 
tilstrekkelig tillit, og kommuniserer vi selv 
den nødvendige troverdighet, slik at vilje 
til utvikling blir evne til handling?

Et produktivt og kreativt miljø kjen-
netegnes av toleranse, åpenhet og nys-
gjerrighet. Tilhørighet og anerkjennelse 
er viktig for skaperkraft og opplevelsen 
av mening. I slike miljø gror talentene. 

Der de uten redsel for 
sanksjoner og vingek-
lipping kan stikke hodet 
frem, stille spørsmål 
ved etablerte sannheter 
og utfordre bestaltede 
autoriteter. Har Nord-
Norge kultur for å dyrke 
talentene, utfordrerne 

og entreprenørene? Klapper vi entusias-
tisk i hendene og heier nytenkerne frem? 
Eller kryper vi opp på trygg tilskuerplass, 
klare til å dele kommentarer med resten 
av hva-sa-vi-folket?

Det er mennesker som handler, ikke 
regioner og landsdeler. Derfor er innbyg-
gernes holdninger og handlekraft viktigste 
suksessfaktor for utvikling. Skal vi bidra 
til utvikling må vi starte med oss selv. Vi 
er alle med på å skape og vedlikeholde 
forestillinger om hvorvidt våre ramme-
betingelser representerer stengsler eller 
muligheter for å realisere  drømmene vi 
bærer på. De som lykkes evner å fokusere 
handlingsrom fremfor begrensninger. 
Entreprenører bruker energien på det de 
kan gjøre noe med, og gjør det – fremfor 
å diskutere rammebetingelser de ikke har 
innflytelse over. De har både vilje til ut-
vikling og evne til handling.

Marianne Telle,  

sosiolog og seniorrådgiver i Bedriftskompetanse

Vilje til utvikling, 
evne til handling?

på større krefter. De 
som får landsdelen til å 
skyte fart er menneskene 
med kunnskap og på-
gangsmot, som utnyt-
ter ressursene og driver 
utviklingen framover. 
Og det er her gruppa 
mener mulighetene lig-
ger. Vi er avhengig av 
disse drivkreftene som 
trår frem og blåser i fløyta. Skal vi få 
disse frem, må vi gjøre myten om den 
nordnorske rausheten til virkelighet. Det 
påpekes at vi er svært dårlige til å aner-
kjenne hverandres styrke. Vi venter med 
å applaudere til vi ser om vedkommende 
lykkes. En av deltakerne sier vi må bli 
flinkere til å heie frem de vågale. Andre 
henger seg på og etterlyser en kultur for 
å spørre hvorfor ting gikk bra hvordan 
vi kan lære av hverandre. Vi må ønske 
hverandre godt, og vi må samarbeide – 
også på tvers av tradisjonelle skillelinjer. 

Nettverk og koblingsbokser Den som i frem-
tida prøver å skape noe alene, vil tape. 
Klarer vi å utvikle en kultur fundamentert 
på raushet og ønsket om 
å spille hverandre gode, 
åpner det seg nye mu-
ligheter. Det offentlige, 
næringslivet, kultur og 
kunnskap er et firehodet 
glansbilde, som sammen 
kan skape attraktive 
arbeidsplasser, et godt 
samfunn og spennende 
trivselstilbud. Rundt ett av bordene enes 
man om at det er på tide å skape koblings-
bokser der det før ikke var naturlig, 

akkurat som dette fram-
tidsforumet. Mye står og 
faller på dem som ønsker 
og evner å skape nytt. 
Snøhvit trekkes frem som 
et godt eksempel på det å 
dra i fellesskap.

Et felles verdisett. Har vi så 
et behov for et felles sett 
grunnholdninger? Utvil-

somt, svares det.  Vi må dyrke fram en  
nordnorsk kultur tuftet på toleranse, åpen-
het, raushet, samarbeid og mot. En visjon 
vi kan identifisere oss med, et bilde som 
frambringer de gode følelsene i oss. Lands- 
delen trenger flere tidsriktige forteller- 
stemmer, som setter Nord-Norge på 
kartet og  knytter oss sammen. Men noen 
må  ta ordet, våge å stikke frem hodet. Vi 
andre må slutte å kappe det av.

Felles grunnholdninger og sterke 
røster vil gi næring til individuell ska-
perkraft. I fellesskap kan vi gjøre Nord-
Norge til et av Europas mest attraktive 
steder å leve og bo, hevdes det med  
tyngde.

Et  steg  videre. Tre timer 
går fort. Noen skal 
rekke flyet, andre rekke 
bussen. Men folk klarer 
ikke helt å rykke seg løs. 
Det utveksles visittkort 
og gjøres avtaler. Til 
tross for våre forskjel-
ler fant vi en felles plat-
tform denne kvelden. Vi 

så konturene av en fremtid fundamentert 
på verdier – ikke rammebetingelser. Vi så 
mulighetens landsdel.

“Jeg var redd 
dette skulle bli nok 
en systemdebatt, 
det ble det 
heldigvis ikke. La 
oss fortsette å 
diskutere mening.”

Arvid Jensen,
styreleder i Snøhvit 

Næringsforening

“Har Nord-Norge 
kultur for å dyrke 
talentene, utfordrerne og 
entreprenørene? Klapper 
vi entusiastisk i hendene 
og heier nytenkerne 
frem?”

“Hvis du føler 
deg dårlig en dag, 
dra nordover og 
trekk to trekk 
Hammerfest-luft.”

Jens-Harald Jenssen,  
Daglig leder i Finnmark Reiseliv

Jubileumsutgaven av Arenabilaget har blitt 

til gjennom et godt og tett samspill mellom 

ulike miljøer, og med bidrag fra mange 

engasjerte personer. Vi ønsker å rette en 

stor takk for innsatsen til: 

Anne-Marie Korseberg, Rød Tråd AS

Arne rydningen, Norut Samfunn

Arvid Jensen, Bedriftkompetanse as

Bent Dreyer, Fiskeriforskning

Bjørn Eirik Olsen, Fiskeriforskning

Bjørn Olsen, Handelshøgskolen i Bodø

Bjørn Tore Markussen, Tromsø Idrettslag

Christian Chramer, Forsvaret

Cicile Stormo Mathisen,  

SpareBank 1 Nord-Norge

Cristian Nordahl, Eksportutvalget for fisk

Espen Barth Eide, Forsvarsdeparementet

Frank Olsen, Norut Samfunnn

Gunnar Nilssen, Reiselivsrådgiver

Hans Tore Nilsen, Innovasjon Norge

Harald Bredrup, Ludwig Mack AS

Herman Kristoffersen, Tromsø kommune

Inger-Gunn Sande,

Nordnorsk Kommunikasjon

Jens-Harald Jenssen, Finnmark Reiseliv AS

Johan Petter Barlindhaug, Barlindhaug AS

Jonny Sørensen, Norsk Miljøkraft AS

Kjell-Are Vassmyr, Acona Group Norge

Kjersti Kolbotn, Byutviklingens år i Tromsø

Liv Ulriksen, Fiskeriforskning

Marianne Telle, Bedriftskompetanse as

Oddmund åsen, SpareBank 1 Nord-Norge

Per Trygve Kongsnes,

Bedriftskompetanse as

roar Dons, AS Pellerin

rolf Espenes, Dyrøy kommune

Semming Semmingsen, Stella Polaris

Simen G. Fangel, Rød Tråd AS

Stein Ovesen,Troms Fylkeskommune

Stig Gerhardsen, eiendomsutvkler

Stig Lægdene, Kirkelig utdanningssenter

Tore Andreassen, ANUPA

Ulf Jensen, Nordlysfestivalen

Unni Pedersen, SpareBank 1 Nord-Norge

Ørjan Haugli, Påtryneteatret AS

Arbeidet har vært ledet og koordinert av 

Grete Kristoffersen, SpareBank 1 Nord-

Norge og Stein Windfeldt, Rød Tråd AS

Noen ingredienser i 
oppskriften på et enda mer 
attraktivt Nord-Norge:

Et felles framtidsbilde 
Et bilde med mening og verdi for den 
enkelte. Et bilde som får oss til å løfte 
Nord-Norge!

”Bolyst” 
Bolyst skapes i lokalsamfunn som er 
attraktive ved å satse på interessante 
arbeidsplasser, skole og barnehager.

Samarbeid
Vi må ønske å få til noe i lag. Vi 
samarbeider på tvers av miljøer og 
geografi.

Merkevaren
Vi må se og være stolte av alt vi 
får til. Vi må oppdage vår egen 
attraktivitet. Da blir vi alle Nord-
Norges ambassadører.

Heiagjengen
Vi må applaudere de som tør – de 
som skaper. Vi må heie fram de som 
har de vågale og sprøe ideene. Gi dem 
rom!

Tenk store tanker!
En attraktiv region består av 
initiativrike mennesker som ser 
mulighetene der de finnes. Disse må vi 
ikke stå i veien for!



Det handler om å utløse skaperkraft, 
samarbeid og den nødvendige stoltheten 
som vil gjøre landsdelen enda mer 
attraktiv. Både  for oss som bor her, for de 
som vil komme på besøk og for de vi ønsker 
skal flytte hit.


