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OPPDRAGSBREV 2018 TIL INNOVASJON NORGE ARKTIS (TROMS) 

VEDRØRENDE DELEGERING AV RAMME PÅ TOTALT 39,79 MILLIONER 

KRONER TIL BEDRIFTSRETTEDE LÅN- OG TILSKUDDSORDNINGER I 

DISTRIKTENE (KAP 550 POST 62) 
 

Innledning  

Innovasjon Norge Arktis er fylkeskommunens operatør for bedriftsrettede virkemidler i Troms.  
 
Troms fylkeskommune gir i dette oppdragsbrevet rammene og prioritert retning til Innovasjon 
Norge Arktis for delegert bevilgning over statsbudsjettets kapitel 550 og post 62 for budsjettår 
2018.  
 
Målet for ordningen er å bidra til et verdiskapende næringsliv i områder med spredt bosetting og 
store avstander. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor 
virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte. De viktigste kriteriene for måloppnåelse er 
verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling 
 
Oppdragsbrevet er utformet i samsvar med mal for tilsagnsbrev utformet av eierne, jf. rapporten 
Forenklet styring av Innovasjon Norges distriktskontorer1 (2013).  
 
 

1.  Overordnede føringer fra Troms fylkeskommune  

Styringsdokument  
Fylkesplan for Troms 2014-2025 (FP) er det overordnede styringsdokumentet for prioritering i 
Troms. Formålet med fylkesplanen er «å etablere et felles og omforent grunnlag for den 
strategiske utviklingen av Troms fylke». Fylkesplanen har mål og strategier for langsiktig utvikling, 

                                                
1 Rapport fra Oxford Research AS (10.12.13) på oppdrag fra Kommunal - og moderniserings departementet. 

 

 

 

http://www.oxfordresearch.no/media/195800/oxford_research_forenklet_styring_av_innovasjon_norges_distriktskontorer__krd_.pdf
http://193.161.88.163/Tromsfylke/media/1962/fylkesplan-2014-25_nettversjon-1.pdf
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og som legger føringer for prioritering av innsats. Innovasjon Norge Arktis er en sentral aktør for 
å realisere målene i fylkesplanen. 
 

Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 (handlingsprogram) bygger på Fylkesplan for Troms 
2014-2025. Samtlige mål og strategier fra fylkesplanen er innarbeidet i handlingsprogrammet. 
Innsatsen knyttes til både økonomi og arbeidsinnsats. 

 
Strategiske føringer på operatører 
Handlingsprogrammet gir strategiske føringer for de regionale bedriftsrettede virkemidlene og for 
2018 er det følgende to kapitler i handlingsprogrammet som skal prioriteres:   
 

 Kapittel 2 Nordområdene2 som har som mål om å: Være koblet på den nasjonale 
nordområdepolitikken og gi denne et regionalt uttrykk, der nærings-, infrastruktur- og 
kompetanseutvikling i Troms understøtter vårt bidrag til å sikre velferd og utvikling i Norge 
 

 Kapittel 3 Næringsstrategier, FoU og kompetanse som har som mål å: Være konkurransedyktig 
nasjonalt og internasjonalt og trekke til oss kompetent arbeidskraft, kapital og nyskapende 
virksomheter. 

 
Fylkesplanen for Troms og fylkesplanens handlingsprogram går ikke inn på konkrete strategier og 
utviklingstrekk for de enkelte næringer. På bakgrunn av dette er det over flere år utviklet egne 
strategier for utvalgte sektorer. Disse har vært retningsgivende for prioriteringer av virkemidlene. 
I desember 2017 ble Strategi for næringsutvikling (SNU) vedtatt av fylkestinget. Strategien skal på 
sikt erstatte sektorstrategiene og gi en mer samlet føring på prioritering av midlene.  
 
SNU gir strategisk retning for sikre at regionale prioriteringer harmonerer med utfordringer, 
fortrinn og behov i omgivelsene. Strategi for næringsutvikling (SNU) har fire fokusområder: 

1. Opplevelsesøkonomi 

2. Sirkulær økonomi  

3. Nærings- og innovasjonsmiljø  

4. Stedbunden verdiskaping 

Tabell 1 under punkt 3 gir en oversikt over prioriterte regionale mål, strategier og SNUs fire 
fokusområder. 
 
 

2.  Oversikt over bevilgninger stilt til disposisjon for 2018  

Fylkesrådet vedtok 07.03.2018 i sak 0063/18 å delegere totalt 39,79 millioner kroner til Innovasjon 
Norge Arktis for budsjettår 2018 til bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktet innenfor 
kapitel 550 post 62. Gjennomføringskostnader vedr. post 62 dekkes gjennom direkte tildeling fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Innovasjon Norge. 
 

  
 

                                                
2 Tre sentrale drivere bak nordområdepolitikken er forholdet til Russland, klimaendringer og ressurser. De to 
sist3 vil være særlig sentral i bedriftsrettede prioriteringer. 
 

Kapitel/post Ordning  
Vedtak i 

fylkesrådet 
Beløp 

550.62 Bedriftsretta låne - og tilskuddsordninger i distriktene 0063/18 39,79 mill.kr 

http://193.161.88.163/Tromsfylke/media/1964/fylkesplanens-handlingsprogram-med-endringer-etter-horing-1.pdf
https://snu-troms.no/
https://snu-troms.no/#page_971_element_5
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5385
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Bedriftsretta virkemidler og budsjettering  
Den delegerte bevilgningen kan brukes til tilskudd til bedrifter, påfyll av tapsfond i forbindelse 
med utlån og til etableringsordninger. Det er opp til Innovasjon Norge Arktis å fastsette 
fordelingen av midlene til bedriftsrettede tiltak mellom de ulike støtteformene innenfor de 
overordene - og regionale prioriteringene (jf. punktene 1 og 3). Jf. oppdragsbrevets punkt 6 - 
Særlige regionale tilpassinger, vedrørende øremerkning til Program for Kreativ næring i Troms.  
 

Ubrukte midler per 31.12 
Eventuelle ubrukte midler vedrørende post 62 ved årsslutt er overførbar til neste budsjettår. Jf. 
rapportering om status på dette under punkt 7.  
 

 

3.  Mål for Innovasjon Norge Arktis (Troms) sin aktivitet  

Innovasjon Norges delmål 1-3 sees i sammenheng med fylkes regionale prioriteringer, jf. tabell 1.  

 Delmål 1: Flere gode gründere  

 Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter  

 Delmål 3: Flere innovative næringsmiljø  

 

For 2018 må Innovasjon Norge Arktis beskrive den regionale innsatsen (jf. punkt 7) i henhold til 
regionale mål, strategier og SNUs fire fokusområder, jf. tabell 1.  
 
Tabell 1; Fylkeskommunes regionale prioriteringer knyttet til Innovasjon Norges delmål. 
 

Fylkeskommunes regionale prioriteringer for 2018 
 

Innovasjon 
Norges delmål 

Fylkesplanens handlings-
program 2015-2018  
(handlingsprogram)  

Prioriterte strategier i 
handlingsprogrammet:  

SNUs fire 
fokusområder;      

Delmål  

1 2 3 

Kapitel 2  
Nordområdene 
 

Mål: Være koblet på den 
nasjonale nordområde-
politikken og gi denne et 
regionalt uttrykk, der 
nærings-, infrastruktur- 
og kompetanseutvikling i 
Troms understøtter vårt 
bidrag til å sikre velferd 
og utvikling i Norge 

Strategi 2: Utvikling av kapasitet og 
kompetanse om arktiske forhold, klima, 
miljø, bærekraftig utnytting av natur-
ressurser og forvaltningen av disse. 
 

 
 
Opplevelsesøkonomi; 
et samlebegrep for 
næringer som har til 
felles at de bidrar til å 
skape opplevelser. 
 
 
Sirkulær økonomi; 
ressursene forblir i 
økonomien i et kretsløp, 
slik at vi kan bedre 
ressursutnyttelsen. 
 
 
Nærings – og 
innovasjonsmiljø;  
Økt verdiskapingen 
gjennom ivaretakelse og 
mobilisering til 
forskningsbasert 
innovasjon og 
tilrettelegging for 
gründere og etablert 
næringsliv. 
 
 

   

Strategi 4: Legge til rette for nasjonale 
og internasjonale virksomheter og 
kapital som bidrar til sysselsetting, 
næringsutvikling og innovasjon i nord.  

   

Strategi 17: Troms fylke skal investere i 

miljøvennlige tiltak og prosjekter.  
   

Kapitel 3 
Næringsstrategier, 
FoU og kompetanse  
 

Mål: Være 
konkurransedyktig 
nasjonalt og 
internasjonalt og trekke 
til oss kompetent 
arbeidskraft, kapital og 
nyskapende 
virksomheter. 

Strategi 1: Satse på regionale fortrinn, 
det vil si utvikling av næringsvirksomhet 
og kompetanse knyttet til bærekraftig 
utnytting av naturressurser. 

   

Strategi 2: Spesialisere næringsutvikling 
i noen regioner med mål om å oppnå 
kritisk masse og tilhørende 
klyngeeffekter. 

   

Strategi 6: Styrke samarbeidet mellom 
bedrifter og forskningsmiljø i og utenfor 
fylket.  
 

   

http://www.innovasjonnorge.no/no/Om-Oss/formal-mal-visjon/Mal-og-delmal/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Om-Oss/formal-mal-visjon/Mal-og-delmal/
http://193.161.88.163/Tromsfylke/media/1964/fylkesplanens-handlingsprogram-med-endringer-etter-horing-1.pdf
http://193.161.88.163/Tromsfylke/media/1964/fylkesplanens-handlingsprogram-med-endringer-etter-horing-1.pdf
https://snu-troms.no/#page_971_element_5
https://snu-troms.no/#page_971_element_5
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Strategi 9: Rekruttere og produsere 
kompetent arbeidskraft 
 

Stedbunden 
verdiskaping;  
Økt verdiskapingen 
gjennom ivaretakelse og 
mobilisering til 
forskningsbasert 
innovasjon og 
tilrettelegging for 
gründere og etablert 
næringsliv. 

   

Strategi 10: Utvikle kunnskapsbasert 
næringsliv og kompetansearbeidsplasser 
slik at unge kan bli i regionen eller 
kommer tilbake etter endt utdanning 

   

 

 

 

4.  Fylkeskommunens vektlegging av målene  

Troms fylkeskommune ønsker en regional profil på midlene som avspeiler potensial og 
utfordringer hos næringslivet i Troms, innenfor fylkeskommunens prioriteringer. Fylket har et rikt 
næringsliv, men med mange mindre bedrifter med liten tilgang på privat kapital. Det bes om at 
Innovasjon Norge bruker de regionale midlene blant annet til å ruste mindre bedrifter til å nå opp 
i nasjonale konkurranser og ordninger, samt bidra med sikkerhet for lån til bedrifter innen 
primærnæringene (landbruk og fiskeri). I tillegg er det ønskelig at den regionale profilen hensyntar 
drivere som bærekraft og FoUI for å utløse verdiskapingspotensialet i næringslivet.  
  

  

5.  Koordineringsbehov  

For å følge opp ambisjoner i oppdragsbrevet samt avklare koordineringsbehov og gråsonesaker, 
skal Innovasjon Norge Arktis og Troms fylkeskommune videreføre et tett samarbeid, både på 
ledernivå, mellom relevante fagpersoner og med politisk ledelse i fylkeskommunen.  
 
Det er enighet om seks regelmessige møter gjennom året. To av disse møtene vil vedrører 
styringsdialogen. Hensikten med møtene er utveksling av løpende resultater, prioriteringer og 
kunnskapsgrunnlag, felles diskusjon og dialog om samfunns- og næringsutvikling i Troms og 
pågående samarbeidsprosjekter. 
 
Årlig møteplan med ansvar for møteinnkalling: 
 

 Januar: administrativt møte (TFK)   Mai/ juni: politisk styringsdialog (TFK)  

 Mars: administrativt (IN)   September: administrativt (IN)  

 Mai: administrativt (TFK)   Oktober/November: styringsdialog (TFK)  

 
 

6.  Særlige regionale tilpassinger  

Omstilling  
Innovasjon Norge Arktis følgjer opp omstillingskommunene særskilt. Det vises ellers til etablert 
praksis og godt samarbeid med Innovasjon Norge.  Omstillingsarbeidet i Troms baseres på 
metode, roller og ansvar i omstillingsprosessens ulike faser i.h.h.t. Innovasjon Norges nettsted for 
regionalt utviklingsarbeid www.regionalomstilling.no. Troms fylkeskommune og Innovasjon 
Norge Arktis har observatørstatus og skal delta på styringsgruppemøter i omstillingsområdene. 
Kostnader som måtte påløpe i forbindelse med omstillingsarbeidet dekkes gjennom direkte 
tildeling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Innovasjon Norge. 
 
 
 
 

https://snu-troms.no/#page_971_element_4
http://www.regionalomstilling.no.t/
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Kreative næringer  
Program for Kreativ næring i Troms (Troms fylkeskommunes kulturnæringssatsing for Troms) 
øremerkes som en del av det bedriftsrettede oppdraget til Innovasjon Norge Arktis (Troms).  
 
Satsningen på kreative næringer for 2018 utgjør 4,0 millioner kroner, der 3,0 millioner kroner blir 
tilgjengeliggjort som tilskuddsmidler over årets delegerte ramme (550.62). Tildeling av 1,0 million 
kroner til proaktivt arbeid for 2018 ble bevilget desember 2017, jf. eget oppdragsbrev.  
  
I proaktivt arbeid inngår en dedikert ressurs, utadrettet arbeid, et eget eksternt fagråd til 
ordninga, samt aktiv deltakelse i utforming og produksjon av fylkeskommunens pågående arbeid 
med strategi for Kreative næringer i Troms.   
 
De regionale virkemidlene til kreative næringer sees i sammenheng med Innovasjon Norges 
nasjonale ordninger og virkemidler, og det er ei målsetting at den regionale innsatsen utløser 
tilsvarende av andre ordninger slik at det totalt tilfaller satsningen om lag 6,0 millioner kroner.  
 
Satsningen rapporteres sammen med Innovasjon Norges Arktis øvrige rapportering til Troms 
fylkeskommune, jf. punkt 7. 
 
 
Strategisk næringsretta kommunesamarbeid  
Det avsettes for 2018 inntil 5,8 millioner kroner til satsing på strategisk næringsretta kommune-

samarbeid og igangsatt prosessarbeid i regionene. Satsingen forvaltes av næringsetaten i Troms 

fylkeskommune, i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis.  

 
 
Klyngeinitiativ   
Innovasjon Norge Arktis og Troms fylkeskommune videreutvikler samarbeidet om å bidra til at 
flere klyngeinitiativ når opp i konkurransen for å blir tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet 
Norwegian Innovation Cluster (NIC). I tillegg til å styrke regionale klynger som viktige 
utviklingsarenaer for næringslivet.  
 
 
Leverandørutviklingsprogrammet «høyere opp i verdikjeden»  
I oppdragsbrevet for 2018 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til Troms 

fylkeskommune (TFK) er det lagt opp til at de tre nordnorske fylkene og Sametinget skal arbeide 

fram et leverandørutviklingsprogram for landsdelen. Programmet er kalt "Høyere opp i 

verdikjeden". "Høyere opp i verdikjeden" er forstått som at en ønsker at landsdelens leverandører 

skal levere høyere opp i leverandørhierarkiet, med blant annet å kunne gå fra å være 

underleverandør til å bli hovedleverandør innen næringer. 

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd vil være sentrale medspillere i dette arbeidet. I 

programbeskrivelsen vil en gå nærmere inn på deres roller. Jf. utdrag om KMDs beskrivelse av 

partssamarbeidet i oppdragsbrevene til TFK og IN vedr. satsninga;  

Satsinga skal gjennomførast i tett samarbeid mellom regjeringa, fylkeskommunane i Finnmark, 

Troms og Nordland, Sametinget, Innovasjon Noreg og Forskingsrådet i tråd med regjeringa sin 

nordområdestrategi.  

 

Regional medfinansiering EU-programmer  
Innovasjon Norge kan vurdere å bidra med regional medfinansiering på prosjekter i EU-
programmer når det gjelder bedriftsrettede tiltak. 

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3119/saksfremlegg-kreative-næringer.pdf
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Geografisk nivå 
Hele Troms er innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.  
 
Brukergrupper 
I Troms er det stort behov for å utvikle mangfoldet i næringslivet. Unge, kvinner og tilflyttere er 
prioriterte målgrupper innenfor de ulike satsingene. Det er også ei målsetning om at minst 40 
prosent av de direkte bedriftsrettede virkemidlene skal nå frem til bedrifter med kvinnelig leder 
eller eier.  
 
 

7.  Krav til dokumentasjon av resultat  

Det skal for 2018 rapporteres på:  
 

Rapport  Frist - innen  

Statistikk per. 2dre måned   Så snart som mulig etter perioden  

Årsrapport: 
  A) Regionale resultater og effekter 01.03.19 
  B) Beskrivende rapport  

Løfte frem samordnet prosjekteksempler på 
næringsutvikling som har gitt resultater  

Avklares i fellesskap etter 01.03.19 

 
 
Statistikk 
Innovasjon Norge Arktis skal per. 2dre måned rapportere på regionale- og nasjonale tildelinger3 
og oversikten skal gi følgende informasjon:   
 

 

1. Prosjekteier 
2. Prosjektnavn 
3. Organisasjonsnummer 
4. Innvilget beløp 
5. Finansieringsandel  
6. Geografisk nedslagsfelt  
7. Vedtaksdato  
8. Innovasjon Norges delmål 1-3 
9. Næringskode 
10. Kvinneandel  
11. Innovasjonshøyden  
12. Regionale eller nasjonale virkemidler  
13. Kreative næringer  
 
 

Rapporten skal være i Excel-format og i den rekkefølgen Innovasjon Norge Arktis finner mest 
hensiktsmessig.  
 
 
 
 
 

                                                
3 Lån inngår også i oversikten.  
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Årsrapport  
 

A)    Regional effekt - og resultatrapportering (MRS) 
Det er utarbeidet et nasjonalt mål-og resultatsytringssysten (MRS) for Innovasjon Norge, jf. tabell 
2. Troms fylkeskommune ber om at dette også brukes til resultat-og effektmålinger i Troms. Det 
skal årlig rapporteres på resulteter og effekter av Innovasjon Norges Arktis’ innsats4 i Troms. 
Resultatene fra denne rapporteringen vil gi svar på om innsatsen besvarer de utfordringer som 
skal løses regionalt og såles bidra til å styrke prioriteringene og videreutvikle regional 
næringsutvikling. 
 
 
Tabell 2 - Innovasjon Norges indikatorer5 for resultat og effekt knyttet opp til delmålene  
 

 Delmål 1: 
Flere gode gründere 

Delmål 2: 
Flere vekstkraftige 

bedrifter 

Delmål 3: 
Flere innovative 
næringsmiljøer 

Effektindikator Omsetningsvekst  Omsetningsvekst  Omsetningsvekst 
Overlevelsesrate   Lønnsomhetsvekst Lønnsomhetsvekst 

Produktivitetsvekst 

Resultatindikator   Økt kompetanse hos 
bedriftene  

Økt kompetanse hos 
bedriftene  

Mobiliserte deltagere i 
næringsmiljøene 

Addisjonalitet Addisjonalitet Samarbeid innad i 
næringsmiljøet og med 
eksterne kunnskapsmiljøer 

Innovasjonshøyde i 
bedriftene 

Innovasjonshøyde i 
bedriftene 

Risiko i prosjektene Driftsrisiko i bedriftene 
 

 
B)   Beskrivende rapport   
Følgende skal besvares i den beskrivende delen: 
1. Hvilke utfordringer/potensialer har de regionale - og nasjonale virkemidlene vært rettet mot 

å løse /utløse.  
2. Hvilke mål og strategier i det regionale planverket (jf.tabell 2) svarer innsatsen av de regionale 

virkemidlene på. 
3. I hvilken grad de regionale virkemidlene har vært med å utløse nasjonale midler til Troms, 

herunder også nasjonale lånemidler.  
4. Gi en beskrivelse av innovasjonshøyden på regionale tildelinger sammenlignet med  nasjonale 

tildelinger.  
5. Oversikt over ubrukte regionale virkemidler som overføres til neste budsjettår. 

 
Særskilt for kreative næringer skal følgende beskrives: 
6. Den proaktive aktiviteten skal beskrives, samt en oversikt over medgåtte kostnader.  

7. Beskrivelse av kriterier for tildeling av regionale - og nasjonale virkemidler.  

 
 
3.   Løfte frem samordnet prosjekteksempler på næringsutvikling som har gitt resultater  
Innovasjon Norge Arktis og Troms fylkeskommune skal i fellesskap gjøre en analyse av innsatsen 
siste to-tre år og trekke frem ett til to prosjekteksempler som kan vise til god måloppnåelse, 
konkrete resultater og effekter. Hensikten er læring og erfaringsoverføring samt løfte frem 
samspillet mellom den bedriftsrettede - og tilretteleggende innsatsen. Resultatet av analysen 
formidles videre til oppdragsgivere samt andre relevante i partnerskapet. Fylkeskommunen følger 
opp dette initiativet.   

                                                
4 Total tildeling av regionale- og nasjonale midler. 
5 Kilde; gjengitt i mal for oppdragsbrevet.  

http://www.oxfordresearch.no/media/195800/oxford_research_forenklet_styring_av_innovasjon_norges_distriktskontorer__krd_.pdf
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8 Utbetaling   

Innovasjon Norge anmoder via faktura delutbetaling av 2018 oppdraget etter følgende 
utbetalingsplan;  
 

Anmodning  Forfall  Beløp 

Delutbetaling 1 av 3  umiddelbart  13 263 333 
Delutbetaling 2 av 3 01.06.18  13 263 333 
Sluttutbetaling 3 av 3 01.10.18  13 263 333 

Sum 2018   39 790 000 

 
Fakturainformasjon: Troms fylkeskommune, Næringsetaten, Postboks 338, Alnabru 0614 Oslo 
Merkes: Ressursnummer 10510. Les mer om fakturamottak.   
 
 
 
 
Vi ser fram til videreutvikling av samarbeidet og samspillet med Innovasjon Norge Arktis! 
 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Ina Simonsen  
fylkesråd for kultur og næring  
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 
 
Kopi: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8012 Dep, 0032 OSLO 
 
 
 
 
 

http://tromsfylke.no/#/innhold/om-fylkeskommunen/sentrene/Okonomisenteret/okonomiforvaltning-i-troms-fylkeskommune/fakturamottak/

