
 

 

 

Lyngen kommune 

 

 

 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 11.08.2015 

Tidspunkt: 10:00 

 

 
 

Medlemmene innkalles med dette til møtet.  

 

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 

dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 

innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 

vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 

 

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 

alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 

 

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 

som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 

innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 

 

 

Lyngen kommune, den 07.07.15 

 

 

 

Werner Kiil  

leder  

 Inger-Helene B. Isaksen 

 utvalgssekretær 
 
 

 

VEDLEGG: 

Saksutredningen  
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http://www.lyngen.komune.no/


 

 

 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 

 1. og 2.vararepresentant samt personlig vararepresentanter 

 Rådmannen (ipad) 

 Økonomisjefen (ipad) 

 Leder for teknisk sektor (ipad) 

 Oppvekstsjefen (ipad) 

 Helse- og omsorgssjefen (ipad) 

 

Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (e-post med unntak av ett medlemmer) 

Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

  

Pressen - legges ut på internett:  

 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 

 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 

 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 

 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 

 

Kopi av innkallingen uten vedlegg: 

 Kommunekassereren 

               

NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4). 
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                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 27/15 Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms  

(ny behandling) 

 2015/1492 

 

 

Lyngen næringsutvalg behandlet denne saken 11.06.15. Saken tas opp til ny behandling og det 

vil være representanter fra Nord-Troms Regionråd til stedet på møtet. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1492 -4 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 07.07.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

27/15 Lyngen næringsutvalg 11.08.2015 

 

Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms (ny behandling) 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Prosjektplan Deltema C Satsing mot unge gründere 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.06.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Det forutsettes at Intek Lyngen 

tillegges prosjektlederansvaret for deltema C. Enst 

 

Vedtak: 

1. Lyngen kommune gir sin tilslutning til prosjektet Entreprenørskap i Nord-Troms. 

 

2. Det gis tilsagn på kr 105 555,- pr. år for 2015-2017 fra kommunalt næringsfond, regionalt 

rammeområde, totalt kr. 316 665,-, for finansiering av delprosjekt C Satsing mot unge gründere. 

 

3. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering samt at Lyngen kommune overføres midler til 

kommunalt/regionalt næringsfond. Hvis det viser seg at noen kommuner ikke vil delta i 

prosjektet skal prosjektplanen/finansieringsmodellen endres. 

 

4. Det forutsettes at Intek Lyngen tillegges prosjektlederansvar for deltema C. 
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Rådmannens innstilling 

1. Lyngen kommune gir sin tilslutning til prosjektet Entreprenørskap i Nord-Troms. 

 

2. Det gis tilsagn på kr 105 555,- pr. år for 2015-2017 fra kommunalt næringsfond, regionalt 

rammeområde, totalt kr. 316 665,-, for finansiering av delprosjekt C Satsing mot unge gründere. 

 

3. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering samt at Lyngen kommune overføres midler til 

kommunalt/regionalt næringsfond. Hvis det viser seg at noen kommuner ikke vil delta i 

prosjektet skal prosjektplanen/finansieringsmodellen endres. 

 

 

Saksopplysninger 

 
For å forenkle lesingen av saksfremlegget, informerer rådmannen innledningsvis om at saken som 

fremmes gjelder finansiering av det som senere i saksfremlegget er betegnet som deltema C 

SATSING MOT UNGE GRÜNDERE. 

 

Entreprenørskap har vært en av satsingsområdene i Omdømmeprosjektet i hovedaktiviteten rettet 

mot unge. 

I løpet av 2013 har det vært gjennomført kurs i UE (Ungt Entreprenørskap) program og gjennomført 

flere ulike opplegg i samarbeid med UE. Næringskonsulentene i kommunene i Nord-Troms (NUNT) 

har vært viktige støtte- og medspillere i denne gjennomføringen. Gjennom Omdømmeprosjektet har 

vi sett behov for en helhetlig satsing på entreprenørskap for regionen for å styrke framtidig 

næringsutvikling gjennom å bli kjent med og se muligheter i egen region. 

 

Samtidig med gjennomføringen av Omdømmeprosjektet satte Troms fylkeskommune i gang arbeid 

med «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» med oppstartsseminaret høsten 2013. Ett av 

fokusområdene på seminaret var entreprenørskap. Prioritering av denne satsingen ble bekreftet 

politisk i møte mellom fylkesråd og regionråd vinteren 2014. 

 

Med bakgrunn i disse prioriteringene er det gitt rom for å utarbeide en helhetlig satsing på 

entreprenørskap rettet mot unge i vår region. Utarbeidelse av forslag til en helhetlig plan er forankret 

i Nord-Troms Næringsutvalg. Halti Næringshage har vært engasjert til utforming av planen og 

arbeidsgruppe har vært sekretariatsleder og prosjektleder for Omdømmeprosjektet. Regionkontoret 

for Nord-Troms har vært involvert i den delen av planen som er rettet mot grunnskolen, og i 

prosjektutformingsfasen har det vært jobbet for å forankre satsingen på entreprenørskap i den 

enkelte kommune. 

 

Nord-Troms Regionråd godkjente visjon, mål og satsinger i for «Entreprenørskapssatsing Nord-  

Troms 2015-2017» i møte 21. oktober 2014. Del 1 i planen er felles for alle delprosjektene, (A,  

B og C), der formålet er en helhetlig, samordnet og målrettet satsing på entreprenørskap fra og med 

grunnskolen og fram til unge gründere (inntil 35 år) i Nord-Troms. Gjennom å legge opp til en 

struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen, gjennom videregående skole til voksen 

alder, skal vi skape gründerkultur hvor det er rom for å gå videre med egne drømmer og ambisjoner 

som skaper nytt næringsliv og lokalt engasjement.  

 

Satsingen er tredelt med følgende definerte delprosjekt rettet mot målgruppene:  

 

 A: 6-16 år (Grunnskole)  

 B: 16-19 år (Videregående opplæring)  
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 C: 19-35 år (Unge gründere)  

 

Slik det framgår av planen, har Nord-Troms Regionråd ansvar og eierskap i delprosjekt A og C, og 

Halti Næringshage har eierskap i delprosjekt B. 

 

Felles for hele satsingen:  

 

 Visjon: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende.  

 Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen region  

 Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til 

entreprenørskap og gründerutvikling.  

 Målgruppe: Grunn- og videregående skoleelever, samt unge inntil 35 år. 

 Tidsplan: 3-årig satsing  

 Læring: Nord-Troms Regionråd søker samarbeid med FoU-institusjoner med mål om læring og 

spredning tilknyttet satsingen. Deloppgaver kan f. eks løses av masterstudenter. 

 
Mål, organisering og finansiering - delprosjekter:  

 

A: SATSING MOT GRUNNSKOLEN I NORD-TROMS  

 

Det er et godt etablert pedagogisk samarbeid gjennom Regionkontoret som er et samarbeid mellom 

de samme 6 kommunene som eier regionrådet. Siden regionrådet er en egen juridisk enhet er det 

naturlig at eierskapet ligger hos regionrådet med Regionkontoret som prosjektleder. Skolesjefer, 

Nord-Troms næringsutvalg og RUST bør være representert i styringsgruppen.  

 

Delmål 1: Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk 

entreprenørskap og elevaktiv læring som vedtas av alle kommuner.  

 

Delmål 2: Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens stedskvaliteter som 

fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og 

implementeres i grunnskolene i regionen.  

 

Delmål 3: Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og gjennom satsing på 

entreprenørskap, gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 

bedrifter i Nord-Troms.  

 

Organisering:  

 

 Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA.  

 Styringsgruppe: Rådmannsutvalget, Nord-Troms Næringsutvalg, Skolesjefer, nærings- og 

arbeidsliv.  

 Prosjektledelse: Regionkontoret for Nord-Troms i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.  

 

Finansiering:  

 

 Troms fylkeskommune: 3 millioner (1 mill pr år)  

 Nord-Troms kommunene: Vikar- og transportutgifter  

 Regionkontoret for Nord-Troms og Ungt Entreprenørskap: Eget arbeid 

 

Deltema A SATSING MOT GRUNNSKOLEN I NORD-TROMS er ferdigfinansiert. 

 

 

B: SATSING MOT VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  
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Pr i dag er det inngått samarbeidsavtale mellom Halti næringshage og Nord-Troms videregående 

skole, i tillegg arbeides det med en lignende samarbeidsavtale mot Nordkjosbotn videregående 

skole. Med bakgrunn i samarbeidsavtalen(e) er det naturlig at Halti næringshage er eier og 

prosjektleder for dette delprosjektet. Nord-Troms næringsutvalg er representert i styringsgruppen.  

 

Hovedmål: Styrke framtidig bedrifts- næringsutvikling ved å se muligheter og utvikle 

entreprenørskapskultur i egen region.  

 

Delmål 1: Forankring: Entreprenørskap skal inn i lokale læreplaner, og videregående skole i 

regionen skal bli kjent for satsing på entreprenørskap. Etter å ha arbeidet med entreprenørskap på 

videregående skole skal alle være i stand til å starte bedrift og lære å tjene penger på det: «Jeg skal 

til Nord-Troms for å lære entreprenørskap»  

 

Delmål 2: Gjennomføring: Unge i regionen skal få kunnskap, motivasjon, kultur og  

holdning for å starte næringsvirksomhet. Næringsliv og skole skal sammen være proaktiv og 

gjennom satsing på entreprenørskap gi ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og 

videreutvikle bedrifter i Nord-Troms  

 

Resultatmål: Etter endt prosjektperiode skal: 

 

 Alle elever i VGS hatt tilbud om å jobbe med entreprenørskap  

 Det skal være minst 3 ungdomsbedrifter på tvers av studiespesialisering og yrkesfag  

 Det ha vært gjennomført minst 3 gründercamper i regionen  

 Antall samarbeidsavtaler mellom VGS og bedrifter og virksomheter vært økt med 50% fra 

dagens nivå  

 Interregsamarbeid være påbegynt  

 Entreprenørskap skal være innarbeidet i partenes ordinære drift og tilbys alle ungdommer i 

Nord-Troms 

 
Organisering:  

 

 Prosjekteier: Halti Næringshage AS  

 Styringsgruppe: VGS, NUNT, RUST , RKNT, 2 fra lokalt/regionalt næringsliv  

 Prosjektledelse: Halti Næringshage AS  

 

Finansiering: 

 

 Troms fylkeskommune: 1,2 millioner (400.000 pr år)  

 Videregående skoler: Eget arbeid  

 Ungt Entreprenørskap: Eget arbeid  

 

Deltema B SATSING MOT VIDEREGÅENDE OPPLÆRING er ferdigfinansiert. 

 

 

C: SATSING MOT UNGE GRÜNDERE  

 

Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) har valgt dette som ett av sine satsingsområder, i tillegg er dette 

et av hovedområdene som Halti Næringshage arbeider med. NUNT og Halti næringshage vil være 

en viktige samarbeidspartnere i denne satsingen. Prosjekteier vil være Nord-Troms Regionråd. 

 

Hovedmål: Økt etablering og utvikling av distriktsvennlig metodikk for opplæring og oppfølging, 

som involverer hele hjelpeapparatet.  

 

Aktivitetsmål: Varig distriktstilpasset Gründeropplegg med implementering av metodikk og avtaler.  
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Delmål 1:  

 

Etablereropplæring: Utvikle et tilpasset Gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og 

kompetanseheving for etablerere  

 

Delmål 2: 

 

Etablereroppfølging: Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over 

tid og skape en gründerkultur  

 

Delmål 3: Tilrettelegging: Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om 

utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje.  

 

Organisering:  

 

 Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA  

 Prosjektansvar: Nord-Troms Næringsutvalg  

 Styringsgruppe: Representanter fra NUNT, Halti næringshage, repr for næringsliv, samt 

Innovasjon Norge.  

 Prosjektledelse: Halti Næringshage  

 

Finansiering:  

 

 Troms fylkeskommune: kr 1.300.000  

 Nord-Troms kommunene: kr 1.900.000, (eget arbeid NUNT og næringsfond), dvs. 

kr. 316 667,- pr./kommune pr. år over tre år. 

 Andre medfinansiører: kr 400.000  

 

Vedtak i Nord-Troms regionråd:  

 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd godkjenner forslagene til prosjektplan for delprosjekt A og C, 

som inngår som satsinger i den helhetlige planen for entreprenørskapssatsing for Nord-Troms. 

Satsingen er forankret i Troms fylkeskommunens satsing gjennom «Nærings- og utviklingsplan 

for Nord-Troms».  

2. Nord-Troms Regionråd inviterer kommunene til å delta i følgende satsinger: 

 

a) A: 6-16 år (Grunnskole)  

b) C: 19-35 år (Unge gründere)  

 

3. Kommunene bes avklare sin prosjektdeltakelse innen utgangen av februar 2015.  

4. Styret i Nord-Troms Regionråd gir sin tilslutning til mål, organisering og finansiering av 

delprosjekt B.  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel – barn og unge. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
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 Ikke relevant. 

 

Miljøkonsekvenser 

 

 Ikke relevant. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 
Entreprenørskapsplanen er vel gjennomarbeidet med tydelige oppgaver og mål. Planen legger opp til 

involvering av næringsliv, og vil gi økt kompetanse på entreprenørskap for både gründere, 

virkemiddelapparat og næringsliv. 

 

For Lyngen kommune vil planen bidra til å iverksette målsettingen i Strategisk nærings- og 

utviklingsplan om å Styrke gründerviljen i kommunen. Prosjekt «Entreprenørskap i skolen» er et 

prioritert tiltak i SNP for årene 2015-2016, og planen treffer direkte inn i dette tiltaket.  

Det anbefales å gi tilslutning til en 3-årig entreprenørskapssatsing i Nord-Troms hvor Nord-Troms 

Regionråd har ansvar og eierskap i delprosjekt A og C, og Halti Næringshage har eierskap i 

delprosjekt B. 

 

Det anbefales å innvilge tilskudd til delprosjekt C med kr 105 555,- årlig for årene 2015-2017 under 

forutsetning av fullfinansiering. Pr. juni 2015 har alle kommunene i Nord-Troms fattet vedtak om 

bevilgning av egenandel. 
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Delprosjekt C: Unge gründere – HoppIDÈ Nord-Troms 

Bakgrunn:  

Verdiskapning i privat sektor måles på den økonomiske merverdi som skapes gjennom produksjons– og tjenesteaktivitet. Det vil si driftsresultat 

og lønn. Det er mange faktorer som kan påvirke verdiskapningen. Tilgang på arbeidskraft, kapital og naturressurser er de sentrale 

innsatsfaktorene. Men over tid er det først og fremst vår evne til å utnytte disse ressursene på en effektiv måte som bestemmer vår 

verdiskapning. Produktiviteten må hele tiden utvikles og økes hvis vår verdiskapning skal holde følge med verden omkring. Derfor er 

innovasjon en viktig faktor. 

 

Nord-Troms er en næringssvak region og er preget av lav vekst. Det er nødvendig å satse på og utvikle unge gründere i regionen. Vi 

konkurrerer med sterke fag- og lønnsmiljø utenfor Nord-Troms, og vi må sette fokus på gode tiltak, ha miljø som anerkjenner og tar i mot unge 

gründere på en faglig sterk måte. De som ønsker å bli i regionen eller å flytte tilbake må verdsettes, samtidig som det må tilrettelegges for at 

personer uten tilknytning til regionen kan etablere seg her. I løpet av 5-10 år vil det være store generasjonsskifter i arbeidslivet. 

 

Gjennom å legge opp til en struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen, gjennom videregående skole til voksen alder, skal vi skape 

gründerkultur hvor det er rom for å gå videre med egne drømmer og ambisjoner som skaper nytt næringsliv og lokalt engasjement. 

 

Hovedmål:  Økt etablering og utvikling av distriktsvennlig metodikk for opplæring og oppfølging, som involverer hele 

hjelpeapparatet. 

  

Aktivitetsmål: Varig distriktstilpasset Gründeropplegg med implementering av metodikk og avtaler.  

 

Delmål 1:  Etablereropplæring:  

Utvikle et tilpasset Gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og kompetanseheving for etablerere 

 

Delmål 2:  Etablereroppfølging: 

Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over tid og skape en gründerkultur 
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Delmål 3:  Tilrettelegging: 

Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje. 

 

Organisering: 

Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA 

Prosjektansvar: Nord-Troms Næringsutvalg 

Styringsgruppe: Representanter fra NUNT, Halti næringshage repr for næringsliv og Innovasjon Norge.  

Prosjektledelse: Halti Næringshage 

 

Samarbeidspartnere: 

 

Næringsliv, UE, kompetanseaktører (Videregående, Studiesenter, Universitet og høyskole, forskning), nav, finans, Statskog, Sametinget, Intek 

Lyngen, med fler. 
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Delmål 1: Utvikle et tilpasset Gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og kompetanseheving for etablerere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak Kostnader 

1.1 Internopplæring 100 000 

1.2 Veiledermal 200 000 

1.3 Metodikk, møter 100 000 

1.4 Design, trykking 100 000 

1.5 Gründer-app 200 000 

  

SUM 700 000 kr 

Aktivitets- og tidsplan 2014 2015 2016 2017 

Internopplæring                           

Forme veiledermal                          

Avtaleverk og rutiner for; booking, veilederpool                          

Utvikle «Gründeropplæringsperm»                           

Metodemanual                           

Informasjons årshjul                           

Design; «Gründeropplæringsperm». 

Trykking og distribusjon 

                          

Utvikling av Gründer-app basert på 

«Gründeropplæringsperm» 

                          

 Avtaler om eierskap, drift Gründer app                           

Gründersatsing på regionens nettside; 

www.nordtromsportalen.no  
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http://www.nordtromsportalen.no/
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Delmål 2: Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over tid og skape en gründerkultur 

 

Aktivitets- og tidsplan 2014 2015 2016 2017 

Etablererkurs med oppfølging              

Gründertreff                           

Styrekompetansekurs                          

Investorkurs, mobilisering                          

Metodikkutvikling internt                           

Metodikkutvikling eksternt                           

 

 

Tiltak Kostnader Merknader 

2.1 Etablererkurs m oppfølging 450 000 avtale Halti NH- kommuner 

450 000 eget arbeid kommuner 

Kommunene som førstelinjetjeneste har et ansvar for denne 

gruppen. Kostnaden av eget arbeid er satt til 25 000 årlig per 

kommune. 

 

Halti NH har pd samarbeidsavtaler med fire NT kommuner. 

50 000 kr per år per kommune. 25 000 av disse brukes til 

etablererkurs og oppfølging. De kommuner uten 

samarbeidsavtale kan ha egen avtale gjennom dette prosjektet. 

2.2 Gründertreff 300 000 

2.3 Ekstern kompetanse 200 000 

2.4 Metodikk, møter, lokale 100 000 

2.5 Investorpresentasjoner, 

event 

100 000 

2.5 Årlig kapital- idè arena 150 000 

  

  

SUM 1 750 000  
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Delmål 3: Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje. 

 

Aktivitets- og tidsplan 2014 2015 2016 2017 

Internopplæring i prosjektet og til samarbeidsparter                           

Lokal investor- og styrekandidatdatabase                           

Styrekompetanse- kampanje                           

Veileder/ mentor- kampanje                           

Investorkampanjer, gründerarenaer: gründere møter mulig investorer                          

Utrede mulige interreg prosjekter                           

Kople på forskning og erfaringsspredning (Gjelder alle 3 delprosjektene)                           

 

 

Tiltak Kostnader Merknader 

3.1 Internopplæring 200 000  

3.2 Ekstern kompetanse 200 000  

3.3 Kampanjer 225 000  

3.4 Events 125 000  

3.5 Adm, matriell, lokale 150 000  

   

SUM 1 000 000  
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Finansiering 

 

Tiltak Kostnader Nord-Troms kommunene Troms Fylke Andre medfinansiører* 

Delmål 1    700 000 300 000 300 000 100 000 

Delmål 2    1 750 000 1 250 000 350 000 150 000 

Delmål 3 1 000 000 300 000 550 000 150 000 

Prosjekt administrasjon 

Regionrådet 

   150 000    50 000  100 000  

     

     

SUM 3 600 000 1 900 000 1 300 000 400 000 

*Halti Næringshage, Nav, Sparebank1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Statskog. 

Prosjektledelse er innarbeidet i budsjettet i hvert tiltak, prosentsats. 

Post for prosjektadministrasjon brukes til generell samordning mellom prosjekteier og prosjektledelse. 

Andre medfinansiører deltar med egenfinansiering tilknyttet tiltak: 

 Etablererkurs 

 Gründertreff 

 Styrekompetansekurs 

 Investorkurs 

 Styrekompetanse- kampanje 

 Veileder/ mentor- kampanje 

 Investorkampanje  
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