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Mål og virkemidler 

• Lokal verdiskapning

• Flere lokale leverandører til forsvaret

• Intern kompetanseheving i TFFK

Hvordan prosjektet arbeider for å nå disse målene?

• Gjennom mobilisering og kompetanseheving av SMB-bedrifter

• Gjennom nasjonal politisk påvirkning av forsvaret og regjering

• Gjennom samarbeid internt og eksternt



Aktiviteter hittil i prosjektet
• Kompetansehevende tiltak

15x webinar (okt 20 – jun 21)

2x Leverandørseminar 
1x Temasamling med Forsvaret GP (Ny på GSV 17.nov)
2x konferanser (Utsyn nord)

• Møter med Porsanger kommune, politisk/adm, sjef FLF, G4, G1 og S1 (Porsangmoen), Sjef FLO, 
Forsvarsministeren, FD

• Utdanning/kurs tilpasset Forsvarets, næringslivets og den voksne befolkningens behov –> Finansiering 
frikjøp for kartlegging samt OPUS opprettet ved Lakselv VGS

• Orientering om prosjekt: Komitemøte, miljø og næring, 14.mars

• Samarbeidsmøte 10.mai i Oslo

• Status/orienteringsmøte med politisk ledelse, 7.juni i Tromsø

• Jevnlige møter med Midt Troms Næringshage AS for utveksling av erfaringer



Kompetansehevingstiltak bedrifter
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Statusrapport
• Vurdering av måloppnåelse hittil

Virksomhetsmål
Resultatmål
Effektmål

• Justeringer underveis

• Budsjett



• Manglende utnyttelse av 
handlingsrom i regelverk

• Utstrakt bruk av strategiske partnere

• Operasjonalisering av motstridende 
strategisk føringer

• Manglende føring hos sjef FLO

• Prosjektperiode vs utbyggingsperiode

• Mobilisering SMB

• Ressursknapphet

Utfordringer og Muligheter

• Generell kompetanseheving

• Nye markeder 

• Flere arbeidsplasser

• Nye samarbeid på tvers av aktører, 
bransjer og geografi

• FoU

• Strategiske føringer 

• Bremse demografisk utvikling 

• Sikkerhetspolitisk situasjon



Identifiserte suksessfaktorer

• Plassering av stilling i fylkeskommunen

• Organisering av prosjekt

• Dedikert ressurs

• Geografisk nedslagsfelt

• Politisk drahjelp

• Samarbeid, samarbeid, samarbeid!
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• Notat for politisk behandling -
Videreføring av funksjon

• Kompetansehevende tiltak

• Nasjonal politisk påvirkning

• Måling av resultater

Veien videre…



Konturene av en evt videreføring
• Politiske signaler 

• Utvide prosjektperioden 
• Ihht utbyggingsperioden

• Utvikling vs forpliktelse

• Kompetanseheving blant regionens leverandører OG oppdragsgivere
• OA, Mulighetsrommet i regelverket, innovasjon og utvikling i OA, m.m.

• Samarbeid med NHO, LUP, oppdragsgivere, og evt SNH og andre + internt

• Nasjonal politisk påvirkning

Dette for å fortsatt bidra til å:

• Styrke fylkeskommunens samfunnsutvikler- og påvirkerrolle

• Bremse demografisk utvikling m.m.



Forankring av en videreføring ligger i bl.a:

• St.mld 22:2016 (regionreformen)

• St.mld 5:2019 (distriktsmeldingen)

• Hurdalsplattformen

• St.mld 9 (20-21) - Nordområdemeldingen

• Et sterkt nord – politisk plattform

(+ målsetning om satsning i ny næringsstrategi for nye FFK)
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