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Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms (ny behandling) 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Prosjektplan Deltema C Satsing mot unge gründere 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.08.2015  

Behandling: 

Forslag fra ordfører Sølvi Jensen: 

Som rådmannens innstilling men med flg tillegg (nytt pkt 4): 

Lyngen kommune anmoder om at Intek Lyngen får plass i styringsgruppen. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Sølvi Jensen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Sølvi Jensen. 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. Lyngen kommune anmoder om at Intek Lyngen får plass i styringsgruppen.  

 



 

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. 

 

 

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)  

 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  

 

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.  

 

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 

 

 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. 

 

 

 


