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Sammendrag
Sør-Varanger er i omstilling, og nærings- og arbeidslivet er i endring. SørVarangersamfunnet har startet en prosess for å tilrettelegge for morgendagens
næringsliv som skal bidra til å skape en robust og omstillingsdyktig kommune.
Designregion Barents (DB) er et forprosjekt som har som mål å utvikle et
verktøy som skal skape grunnlaget for morgendagens nye arbeidsplasser i SørVaranger.
Dette vil en oppnå igjennom 3 strategier:
Ø DB skal tiltrekke seg nye næringsaktører til Sør-Varanger som kan tilføre
ny kompetanse, etablere ny bedrifter, og som representerer nye
forretningsmodeller og bransjer.
Ø DB skal skape en gründerkultur ved å tilrettelegge for- og stimulere
gründere og nyetableringer.
Ø DB skal bedre samhandlingen og kompetanseutvikling mellom
virksomheter i Sør-Varanger.
Prosjektet har følgende målgrupper:
1. Eksterne næringsaktører/gründere
2. Gründere og personer med tilknytning til Sør-Varanger som vurderer å
etablere seg i hjemkommunen.
3. Eksisterende næringsliv i Sør-Varanger
4. Barn og unge, samt ansatte skoleverket i kommunen.
Forprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage, og Tivoli
North og har en tidsramme på to år.
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1. Informasjon om søker
1.2 Søker
Organisasjonsnummer
Foretakets navn
Postadresse
Postnummer /-sted
Kommunekode
Antall ansatte
Antall ansatte menn
Antall ansatte kvinner

882 331 342
Kirkenes Næringshage AS
Kielland Torkildsens Gate 1.
9900 Kirkenes
2030
5
4
1

Medsøker
Organisasjonsnummer
Foretakets navn
Postadresse
Postnummer /-sted
Kommunekode
Antall ansatte
Antall ansatte menn
Antall ansatte kvinner

915 053 505
Tivoli North AS
Pasvikveien 2
9900 Kirkenes
2030
0
0
0

Kontaktperson
Navn
Telefonnummer
Email
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Dag Norum
95152945
dag@knh.no
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2 Bakgrunn
Sør-Varangersamfunnet er i omstilling, og industrikompetansen som ble bygget
opp fra 1900-tallet utfordres. Gruvedriften er ikke lenger motoren i
næringsutviklingen, og de muligheter som ligger i vår nærhet til Russland blir
utfordret av det internasjonale politiske miljøet. Parallelt med disse forholdene
ser vi at nærings- og arbeidslivet generelt opplever store endringer som gjør
omstilling nødvendig for et hvert lokalsamfunn som ønsker vekst. Endringene
kan blant annet beskrives igjennom:
•
•
•
•
•

Delingsøkonomi og nye forretningsmodeller utfordrer eksisterende næringsliv
og gir økt konkurranse.
Økt digitalisering erstatter tidligere arbeidsplasser og etterspør ny
kompetanse fra arbeidslivet.
Globalisering og teknologi gjør at lokalt næringsliv møter sterkere
konkurranse utenfra.
Demografiske utfordringer, med en aldrende befolkning og fraflytning.
Lav formalkompetanse (spesielt i privat næringsliv), og generelt lav
innovasjonstakt, etablererfrekvens og begrenset tilgang på risikokapital.

På en annen side, så er det en rekke forhold som gir nye muligheter for
lokalsamfunnet. Dette beskrives blant annet igjennom:
•
•
•
•
•
•
•
•

En sterk vekst innen opplevelsesbasert reiseliv med hovedvekt på
vintersesongen.
Økt nasjonal og internasjonal interesse for ressursene i nord.
Økt vekst innen havbruk og oppdrett.
Økt interesse for den nordlige sjørute, og de arktiske områder.
Kirkenes oppfattes til å ha en sterk internasjonal interesse og posisjon.
Strukturer av høyskole/universitetstilbud og veletablerte fylkeskommunale og
kommunale skolestrukturer.
Digitalisering, som også er en trussel, kan på samme måte være selve
løsningen.
Det eksisterer en vilje til å tenke nytt, samt en dokumentert optimisme og tro
på framtiden.

På den ene siden har Regjeringen flere ulike nordområdesatsinger som
omhandler innovasjon, kunnskapsbasert næringsliv og nordområdestrategier
(eksempelvis Utenriksdepartementets «nordområdene 2014» Kommunal- og
moderniseringsdepartementet nordområde strategi). Innovasjon Norge, som er
Regjeringens verktøy for omstillingsarbeid, etterlyser mer samhandling og
innovasjon mellom offentlig- og privat sektor, samtidig som de fokuserer på
bærekraft og konseptet «smarte samfunn». På den andre siden scorer Norge
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generelt lavt på innovasjonsevne og entreprenørskap, og jakten på hva vi skal
leve av etter oljen slo inn som et nasjonalt sjokk med oljeprisfallet i 2014.
Sør-Varanger har en sterk offentlig sektor som ansetter 51% av arbeidsfør
befolkning, mot 32% på landsbasis. Dette er en utfordring for innovasjonstakt og
endringsvilje, men også en styrke da dette er solide og trygge arbeidsplasser.
NHOs Kommune NM 2017 kom Finnmark på en klar siste plass. Denne
undersøkelsen viser blant annet at 7% av Sør-Varangers befolkning har mer enn
4 års høyere utdannelse. Tidligere undersøkelser viser til at 75% av de med mer
enn 3 års høyere utdannelse i Sør-Varanger arbeider i offentlig sektor. At
formalkompetanse henger i hop med innovasjonsrate er for lengst fastsatt
igjennom forskning, men den tilgjengelige formalkompetansen i et samfunn må
speile næringslivets behov for å sikre utvikling. Formalkompetanse alene er altså
ikke nok - det må finnes systemer, arenaer, og vilje for å skape noe nytt.
Med en sterk offentlig sektor, slik som i Sør-Varanger og Finnmark, er det viktig
å legge til rette og bidra til å skape nettopp systemer, arenaer og drive fram vilje
til nyskapning. Dette er særlig viktig i en tid der en ser at fylkessammenslåing er
kan være nærliggende. En slik sammenslåing gir både trusler og muligheter, og
det gjelder å fokusere på mulighetene slik at vårt lokalmiljø står sterkt i
framtiden. Omstillingsarbeidet bygger derfor at «næringsomstilling møter
samfunnsomstilling» og fordrer at alle bidrar.
Kommune og næringsliv har stilt seg bak en handlingsplan som Sør-Varanger
Utvikling (SVU) har fått det operative ansvaret for. I denne perioden er SVU
kommunens spydspiss for det strategiske utviklingsarbeidet, men de kan ikke
lykkes alene. Derfor er det utvilsomt et behov for dyktige bedrifter og
institusjoner som kan levere konkrete og praktiske verktøy av høy kvalitet.
Nettopp slik kan aktørene rundt bidra til å komplementere og utfylle det arbeidet
som skal gjennomføres, og på denne måten bidra til at vi når målene sammen. I
løpet av de neste 5 årene skal lokalsamfunnet rustes til å møte de muligheter og
utfordringer som vi vet vil komme, både i Sør-Varanger og i resten av
Barentsregionen. Sentralt i denne prosessen står kompetanseøkning,
samhandlingsarenaer og innovasjonsarbeid.

6

Kirkenes Næringshage AS

3 Formål og målsettinger
3.1

Mål

Designregionregion Barents (DB) skal utarbeide en god modell for å utvikle SørVarangers viktigste verktøy til å skape grunnlaget for morgendagens nye
arbeidsplasser i Sør-Varanger.
3.2

Strategier
Ø DB skal tiltrekke seg nye næringsaktører til Sør-Varanger som kan tilføre
ny kompetanse, etablere ny bedrifter, og som representerer nye
forretningsmodeller og bransjer.
Ø DB skal skape en gründerkultur ved tilrettelegging og stimulering av
gründere og nyetableringer.
Ø DB skal bedre samhandlingen og kompetanseutvikling mellom
virksomheter i Sør-Varanger.

DB er sterkt relatert til et annet lokalt prosjekt; Barents Kunnskapspark (BK).
BK fokuserer på fysiske fasiliteter og tilrettelegging, mens DB er et forprosjekt
som fokuserer på aktiviteter, samhandling og prosesser. Dermed er DB er
forprosjekt som står på egne ben, uavhengig av framdrift og realisering av
Barents Kunnskapspark.
3.3

Målgrupper

Forprosjektet har følgende målgrupper:
5. Eksterne næringsaktører/gründere med interesser i Barentsregionen.
6. Gründere og personer med tilknytning til Sør-Varanger som vurderer å
etablere seg i hjemkommunen.
7. Eksisterende næringsliv i Sør-Varanger med vekst og endringsvilje.
8. Barn og unge, samt ansatte skoleverket i kommunen.

3.4 Delmål
Delmål 1.
Delmål 2.
Delmål 3.
Delmål 4.
Delmål 5.
Delmål 6.

Tiltrekke nye grundere og næringsaktører
Styrke innovasjons- og gründerkulturen
Styrke eksisterende næringsliv i Sør-Varanger
Øke samhandlingen i det lokale næringslivet
Skape større fokus på entreprenørskap i skoleverket
Styrke offentlig og privat samhandling
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3.5

Metodikk

DB har to programområder: Gründer-inkubasjon (GI) og Design Thinking (DT).
Grunder-inkubasjon skal arbeide målrettet med å få nye gründere og
kunnskapsbaserte bedrifter til å etablere seg i Sør-Varanger (målgruppe 1 & 2).
Design Thinking (DT) skal være verktøyet for å koble de ulike målgruppene
sammen for å skape nye nettverk, utvikle nye forretningsideer, og bidra til at ny
og eksisterende næringsvirksomhet i kommunen samhandler og skaper
kompetanseutveksling mellom målgruppene.
Områdene har kausal tilknytning til hverandre. Gründerinkubasjonen skal
tiltrekke seg nye næringsaktører og gründere, og tilføre ny kompetanse,
forretningsideer og -modeller til Sør-Varanger. DT skal integrere dette med det
eksisterende næringsliv, samt andre deler av Sør-Varanger (skoleverket,
offentlige virksomheter og etater, eldre ressurspersoner, barn og unge m.m.)

3.6

Resultatmål/verifisering
Resultater
1.

10 nye arbeidsplasser som resultat av nyetableringer i SørVaranger

2.

10 nye arbeidsplasser som resultat av eksterne bedrifter som
etablerer seg i SV

3.

10 nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter i SVK

4.

20 nye forretningsideer som videreføres i egne lokale
utviklingsprosjekter

5.
6.
7.
8.

25 deltakere har gjennomført etablererkurs
20 gjennomførte gründer-events/workshops
4 gjennomførte Design Thinking arrangement
Minst 120 deltakere som har deltatt i lokale
innovasjonsprogram
Ny innovasjonskunnskap til minst 150 lokale næringsaktører
Gjennomført 4 nye studiepoenggivende program
Overført DT-kompetanse til lærere og ungt entreprenørskap i ØF
minimum 30 gjennomførte gründerverksted for barn og unge
20 etablerte elevbedrifter i SVK utenfor videregående skole

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gjennomgående innovasjons- og teamkompetanse hos
oppvekstaktører i SV
Implementering av nye verktøy for innovasjon og utvikling i
kommunen

Måleparameter/
Verifisering
Nye
arbeidsplasser
Nye
arbeidsplasser
Nye
arbeidsplasser
Etablerte
prosjekter
Antall deltakere
Antall arr.
Antall arr.
Antall deltakere
Antall deltakere
Antall program
Antall deltakere
Antall arr.
Antall etablerte
bedrifter
spørreskjema
spørreskjema

Resultatmålene skal oppnås innen forprosjektets slutt desember 2019.
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4 Bagatellmessig støtte
4.1 Erklæring
Prosjektansvarlig bekrefter med dette at foretaket og/eller andre foretak i
samme konsern har mottatt tilbud om offentlig støtte i henhold til
statsstøtteregelverket for bagatellmessig støtte i løpet av inneværende eller de
to foregående regnskapsårene, jf. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 av
15. desember 2006 om anvendelse av EF-traktatens artikkel
87 og 88 på bagatellmessig støtte, publisert i den Europeiske Unions tidende
28.12.2006 nr. L 379.i

4.2

Unntak

Søker mener at det omsøkte programmet ikke skal betraktes som offentlig støtte
ihht. EØS avtalen fordi prosjektet ikke fyller alle seks vilkårene som EØS avtalen
stiller for at tilskudd skal defineres som offentlig støtte: (artikkel 61 nr. 1)
Dette gjelder de to siste vilkårene:
Vilkår nr 5. Støtten er konkurransevridende
Vilkår nr 6. Støtten må påvirke samhandelen innenfor EØS-området.
Vi kan ikke se at noen av aktivitetene i programmet oppfyller disse to vilkårene.
Dersom en allikevel velger å definere tilskuddet som offentlig støtte så mener
Kirkenes Næringshage at det omsøkte programmet blir omfattet av det
alminnelige gruppeunntaket (GBER) da programmet og dets aktiviteter må
betraktes som støtte til forskning utvikling og innovasjon (FOUoI) i henhold til
EØS avtalens artikkel 61, nr 2 & 3 samt artikkel nr 59 nr 2.
OECDs definisjon av Forskning og utviklingsarbeid: ”Forskning og
utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå
økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og
omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser”.
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5 Aktiviteter
5.1

Gründerinkubasjon

5.1.1 Startup-pakke steg 2
I dag tilbyr Sør-Varanger Kommune etablererbistand som består av 5-10 timer
veiledning fra bedriftsrådgiver. Dette er et lavterskeltilbud som gis til de som
ønsker å få vurdert sin forretningside og hvordan de kan komme seg videre,
dersom ideen blir vurdert som realistisk og kan gi grunnlag for bedriftsetablering.
Startup-pakke 2 er et tilbud for de som faktisk velger å gå videre med ideen til
å etablere bedrift. Pakken består av følgende elementer:
•
•

•
•

•
•

8 mnd. kontorplass i næringshagen eller Tivoli North til halv pris. 50% dekkes
av etablerer, 50% igjennom forprosjektet.
Opptil 20 timers mentorbistand over en 8 måneders etableringsperiode.
Mentor blir valgt ut sammen med etablerer og skal være en person som har
nødvendige kvalifikasjoner for å utvikle bedriften. Bransjekompetanse vil bli
vektlagt.
Gratis medlemskap i Kirkenes Næringshage første året. Dette dekkes av
Kirkenes Næringshage.
Deltakeravgift til en næringslivskonferanse (ekskl. reisekostnader). Etablerer
kan selv velge den mest relevante konferansen. Forprosjektet dekker
deltakeravgift, mens etablereren selv dekker reisekostnader.
Gratis deltakelse i et Design Thinking program. Det forutsettes at etablerer
deltar på minst et DT-program
Tilbud om deltakelse på hele eller deler av etablererkurs.

5.1.2 Etablererkurs
Som industrisamfunn har Kirkenes i mange år hatt lite fokus på å tilrettelegge for
nyetableringer og å skape en gründerkultur. Et unntak var omstillingsperioden på
1990-tallet. Resultatet da var at flere fra lokalbefolkningen valgte å starte egen
bedrift. Mange av disse er i dag viktige lokale næringsaktører som har skapt
mange nye arbeidsplasser ( f eks. Barnets safari, Datakortet/Norsk Test,
Pasvikturist, Barel, Radius/Kirkenes Snowhotell, Troika Seafood etc. )
Vi tror at det fortsatt finnes personer i lokalsamfunnet som innehar nødvendig
kompetanse og motivasjon til å etablere egen virksomhet, men som mangler
grunnleggende kunnskap om hvordan en starter egen bedrift. Vi ønsker derfor å
gi et tilbud om en praktisk/forenklet etablererkurs som går over 2 måneder med
3 samlinger á to dager, der målet er å få utviklet sin egen forretningsplan.
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5.1.3 Gründerverksted for barn og unge.
Kirkenes videregående skole har de siste årene jobbet godt med entreprenørskap
og elevbedrifter i undervisningen. Vi tror det er viktig å få dette inn også i
grunnskolen, og som et fritidstilbud for barn og unge.
Vi ønsker derfor å få realisert et fast gründerverksted for målgruppen 14-18 år
som arrangeres fast to ganger i måneden i skoleåret. Tivoli North, som er
samlokalisert med den lokale ungdomsklubben BASEN, har 3D printer og annet
programmeringsutstyr (”Rasberry Jam”). En har også ulike tiltak som til nå har
blitt gjennomført delvis på dugnad fra det lokale næringsliv, som for eksempel
”First Lego League”, ”Lær Kidsa Koding”, Forskerskolen etc. Vi ønsker å få en
bedre organisering og koordinering av disse ulike tiltakene og kanalisert det inn i
et fast program som går igjennom hele året. Dette vil være et
samarbeidsprosjekt mellom PL i dette prosjektet, Ungt Entreprenørskap og den
kommunale ungdomsklubben BASEN.

5.1.4 Elevbedrift i grunnskolen
DB vil også arbeide aktivt med å bistå Ungt Entreprenørskap med å få elevbedrift
inn i kommunens grunnskole ved å gi bistand og opplæring til pedagogisk
personale i kommunen. Det settes av 8000 korner i ”etableringstilskudd” til 20
elevbedrifter som etableres i grunnskole eller på Basen.

5.1.5 Gründer-rekruttering
Et lokalt næringsliv er dynamisk i den forstand at gamle virksomheter legges ned
og nye kommer til. Få nye bedrifter lever i over 20 år; de blir enten lagt ned,
kjøpt opp eller fusjonert med andre. Dette er et naturlig sunnhetstegn. I SørVaranger ser vi at det er få unge som etablerer egen bedrift. Det lokale
næringslivet preges fortsatt av de som startet opp for 20-30 år siden.
Vis ser også at nye forretningsmodeller, ny teknologi, delingsøkonomi og
globalisering har skapt nye store muligheter for små virksomheter og
enkeltpersoner. Ofte kreves det relativt små ressurser til å utvikle en ny
forretningside eller en bedrift. Nye forretningsideer er i dag ofte mindre lokalt
stedsforankret enn tidligere. En gründer kan like godt sitte i Thailand, Gdansk,
eller Kirkenes, som i Oslo eller Silicon Valley. Mange velger å etablere seg der
kostnadene er lave, hvor de kan arbeide sammen med andre i samme situasjon,
og gjerne der de kan dyrke sine interesser, i tillegg til jobb.
Etableringen av såkalte gründerkollektiv eller ”coworkingspaces” har eksplodert
over hele verden. For 8 måneder siden ble Tivoli North tatt opp som medlem av
www.coworker.com som er et verdensomspennende nettverk blant
gründerkollektiv. Da besto nettverket av over 3000 kollektiv hvorav 5 var i
Norge. Pr 1. september 2017 er nettverket vokst til over 5000, der 11 av de er
norske. Unge gründere kan velge mellom over 5000 kontorlokaler å jobbe fra på
kortere eller lengre sikt. Dette er blitt de nye klekkeriene for nye
11 
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bedriftsetableringer, og mange børsnoterte selskaper har valgt å heller støtte
disse, heller enn å bruke store ressurser på egne interne utviklingsavdelinger.
Det finnes med andre ord tusenvis av dyktige gründere som arbeider med nye
forretningsideer som ikke er stedsbudne. Prosjektet skal arbeide aktivt for å få
noen av disse til å bruke Sør-Varanger som base, både på kortere og lengre sikt.
Blant disse gründere tror vi at det største potensialet ligger følgende
markedssegmenter:
•

•
•

Grundere med tilknytning til Sør-Varanger (dvs. oppvokst her eller har
familie her), som i dag velger å utvikle sine forretningsidé andre steder
enn sin hjemkommune
Grundere med interesser for vinteraktiviteter og friluftsliv
Grundere med interesse for nordområdene og Barentsregionen

De tiltakene som det skal arbeides med vil til en viss grad være opp til PL, men
her er en liste over aktiviteter vi ønsker å gjennomføre:
•

•
•
•

•
•

5.2

Bygge opp en database over studenter fra Finnmark som forlater
kommunen for å ta høyere utdannelse innen teknologi, entreprenørskap,
økonomi og ledelse, og som har interesse for entreprenørskap, teknologi
og forretningsutvikling. Databasen skal være et frivillig tilbud for dem som
ønsker en tilknytning til eget fylke.
Arbeide aktiv for å rekruttere personer til DB-start-up-pakker
Arrangere seminarer og workshops for ungdom i Sør-Varanger i jul- og
påskeferier.
Arbeide aktivt med å promotere gründerbyen Kirkenes gjennom
www.coworker.com og andre sosiale plattformer for entreprenørskap og
forretningsutvikling.
Bygge nettverk og samarbeidsprosjekter mot andre nasjonale
gründermiljøer i Norge og Nordvest-Russland.
Produsere videofilmer og drifte kanaler og grupper på sosiale medier som
promoterer kirkenes som gründer-by.
Design Thinking (DT)

Målgruppe:
Mål:
Aktivitet:

Alle målgrupper i programmet.
Strategi– allianse- og forretningsutvikling i Sør-Varanger.
Program bestående av flere moduler i form av workshops.

DT er en praktisk, brukerorientert og prototype-drevet innovasjonsmetodikk,
som tar for seg utfordringene i en organisasjon på nye og kreative måter. Dette
kan være utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser, forretningsmodeller
eller nye prosesser internt i organisasjonen.
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DT har på mange måter samme målsetting som målbedriftsprogrammet til
næringshagen, men i stedet for å arbeide med kun én bedrift, har Design
Thinking en mer team- og nettverksorientert, tverrfaglig metodikk, der en samler
ulik kompetanse, næringsaktører og andre aktører, rundt utvikling av en idé eller
for løsning av en utfordring.
Med sin tverrfaglige, praktiske tilnærming bruker DT design, teknologi og
økonomi som effektive problemløsningsverktøy. Programmet består av teori og
praktiske workshops koblet til gruppearbeid på konkrete bedriftsutfordringer.
DT er et nyttig verktøy for å koble gründere og ny kompetanse til eksisterende
bedrifter, og kan dermed være med å øke verdiskapning, både for nyetablerte og
veletablerte bedrifter.
DT programmet vil være tilgjengelig for langt flere enn målgruppene for dette
programområdet, og vil derfor også støtte opp om de andre programområdene i
omstillingsarbeidet for Sør-Varanger. DT-programmet skal være en pool for
ideer, mennesker, utfordringer og institusjoner som skal bidra til
utviklingsarbeidet i Sør-Varanger Kommune.
Det gjennomføres to årlige program (vår og høst) hvor hvert program består av
3-5 moduler (lunsj-lunsj). Til disse programmene rekrutteres det bredt fra både
næringsliv og offentlig sektor, ca. 20-40 deltakere på hvert program. Disse
overordnede programmene vil kunne bidra til å fasilitere høyere utdanning i
Kirkenes, slik det er gjort med suksess andre steder i Norge, blant annet i
Bergen og Hønefoss.
I tillegg vil prosjektlederen jobbe aktivt inn mot å trene opp lokale
ressurspersoner, eksempelvis lærere, barnehagepersonell og andre som er
interessert i å sikre at DT blir en gjennomgående metodikk i Sør-Varangers
lokalsamfunn. Dette innebærer direkte arbeid, workshops,
hjemvendtarrangement, og konferanselignende tilstelninger for ulike målgrupper
med formål om å etablere en innovasjonskultur i kommunen.
Første året vil en leie inn ekstern kompetanse til å gjennomføre selve
programmene. Dette for å sikre god forankring og kvalitet. Andre året vil en
bruke mer lokale ressurser, slik at en bygger opp lokal kompetanse i
forprosjektet. Målet er at en i forprosjektperioden har kompetanse og strukturer
som kan videreføre aktivitetene lokalt, samt tilby disse lokalt og regionalt.
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6 Sammenfall med omstillingsplanen
Innsatsområde

Mål 2018-19

Sammenfall

Industri
Opplevelsesnæring i særklasse
Grenserelatert virksomhet
Barentshavet som ressurs
Andre prosjekter

45
30
12
20
7

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

6.1

Arbeidsplass
potensiale
20
10
5
5
20

Bedriftens forutsetninger for å gjennomføre hovedprosjektet

Følgende kritiske suksessfaktor er identifisert i programmet (se også kap.11.1).
God prosjektledelse.
Ved realisering av programmet vil det engasjeres en egen prosjektleder i 100 %
stilling, som vil være ansvarlig for prosjektstyring og gjennomføring av
aktivitetene i programmet. PL bør inneha kompetanse på prosjektledelse og
gründervirksomhet.
Programmet vil bli ledet, organisert og kvalitetssikret etter PLP-metoden med
definerte milepæler, måldefinering, beslutningspunkter og en avklart
beslutningsprosess.
Lokal koordinering og samhandling
Programmets suksess er betinget av god samhandling mellom alle involverte
parter. Dette gjelder både leverandører, (FOU-miljøer, høgskoler, DT-miljøer,
Ungt entreprenørskap) representanter for målgruppene (grunnskole og
videregående skole, ungdomsklubben, andre gründerkollektiv etc.), og andre
utviklingsaktører (Sør-Varanger utvikling, Innovasjon Norge, Fylkeskommunens
utviklingsavdeling, etc)

6.2

Kommunikasjon

Kirkenes Næringshage, SVU, Sør-Varanger Kommune og Tivoli North har i dag
ulike operative kommunikasjonsplattformer som vil gi programmet stor lokal
oppmerksomhet.
Design Thinking programmene og de øvrige aktivitetene i programmet er av
erfaring aktiviteter som lett får oppmerksomhet i presse og sosiale medier.
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Formålet er en bygge en sterk merkevare rundt Sør-Varanger som gründer- og
innovasjonskommune.
Det er satt av ressurser til å arbeide aktivt mot eksterne miljøer, både gjennom
reiser og sosiale medier.

6.3

Varige effekter

Følgende varige effekter ønskes å oppnå i prosjektet:
•
•
•
•
•

•
•

6.4

Utvikle Sør-Varanger til et samfunn med sterk innovasjons- og
gründerkultur.
Nye bedriftsetableringer i Kirkenes som skaper nye varige arbeidsplasser.
Bygge varige nettverk mot de sterke FOU-miljøene i Barentsregionen.
På sikt bygge ned lokale barrierer mellom ulike næringer, skole-næringsliv
og kommune–næringsliv.
Forberede Sør-Varanger på de store endringer som vil komme av
digitalisering, sentralisering, globalisering og nye forretningsmodeller og
strukturendringer i arbeidslivet.
Danne grunnlaget for en framtidig etablering av Barents Kunnskapspark,
som en framtidig «hub» for prosjektets aktiviteter.
Utvikle gode verktøy og metoder for innovasjon og næringsutvikling som
også kan brukes i andre regioner og lokalsamfunn

Samfunnselement

Sør-Varanger ble bygget opp rundt malmen i Bjørnevatn. Industri basert på
regionenes naturressurser innen mineraler, olje/gass og havbruk har vært, og vil
også i framtiden, være de sentrale drivkreftene i kirkenessamfunnet. I de siste
årene har også reiseliv blitt en viktig næring. Det er viktig at Sør-Varanger også
de neste 50 årene utnytter sin beliggenhet og naturressurser.
På en annen side ser vi at hele samfunnet, inkludert næringsliv, arbeidsliv og
offentlige tjenester opplever dramatiske endringer. Globalisering, nye
forretningsmodeller, teknologi og digitalisering stiller andre krav til et lokalsamfunn, og mange av dagens arbeidsplasser vil snart være overflødige. Dette
gir nye utfordringer når en skal tilrettelegge for neste generasjons
næringsaktører og entreprenører.
Et mangfoldig næringsliv som raskt tilegner seg nye forretningsmodeller gir
konkurransefortrinn. Det samme gjør en tett samkjøring og godt samarbeid
mellom offentlige og private utviklingsaktører.
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Designregion Barents har en ambisjon om å bringe ulike drivkrefter i
lokalsamfunnet nærmere hverandre:
ü Samarbeid på tvers av bransjer
ü Samarbeid på tvers av generasjoner
ü Samarbeid på tvers av nasjonalgrenser
ü Samarbeid mellom næringsliv og skole
ü Samarbeid mellom næringsliv og kommune
ü Samarbeid mot eksterne FOU- og gründermiljøer
Handlingsplanen for omstillingsarbeidet har identifisert 5 innsatsområder det
skal jobbes mot. Fellesnevneren for disse er kompetanseutvikling og
samhandling på tvers av etablerte nettverk. Dette er strategien som skal
gjøre Sør-Varanger til en «robust og omstillingsdyktig kommune»
DB skal være en av de viktigste virkemidlene for å starte en prosess mot å nå
dette målet.

7 Økonomiske Rammer
Programmet er søkt finansiert gjennom Sør-Varanger Utvikling AS og Finnmark
Fylkeskommune, lokalt næringsliv, NAV Finnmark og Innovasjon Norge.
Det er lagt til grunn en 100 % prosjektlederstilling. I tillegg vil en engasjere
ressurspersoner fra Kirkenes Næringshage, Ungt entreprenørskap, ulike FOUmiljøer og høgskoler/universiteter.
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8 Prosjektorganisering

Prosjektleder:

NN, Kirkenes Næringshage

Prosjektansvarlig :

Guro Brandshaug

Styringsgruppe:

Prosjektansvarlig
Representant valgt av Sør-Varanger Utvikling (leder)
Representant valgt av Finnmark Fylkes Utviklingsavdeling
Representant valgt av Sør-Varanger Kommune
Representant valgt av Tivoli North

8.1

Utfyllende om prosjektdeltakerne

De to prosjekteierne er begge organisert som aksjeselskaper som har
vedtektsfestede formål, og er relatert til programmets mål og strategier.
Vedtektsfestet formål for Kirkenes Næringshage AS:
Kirkenes Næringshage skal bidra til kompetanseheving og økt lønnsomhet for
deltakerne gjennom nettverksbygging, samarbeidsprosjekter og
samarbeidsklima, ulike synergieffekter og bidra til å skape innovative miljø.
Kirkenes Næringshage skal være en næringspolitisk aktør, og skal fremstå som
en katalysator for å sikre en utvikling av kompetansebasert næringsvirksomhet i
Sør-Varanger. Næringshagen skal bidra til at samfunnet trekker til seg eksterne
aktører, og skal bidra til en utvikling av lokalsamfunnet.
Vedtektsfestet formål for Tivoli North AS:
Selskapets formål er å fremme entreprenørskap, innovasjon og mangfold i
næringslivet i Øst-Finnmark, og være et lavterskel tilbud og en arena for
entreprenører som ønsker å etablere seg i regionen. Selskapet skal ikke ha
økonomisk avkastning for eierne som formål.
Ingen av selskapene har profitt som formål, og alle har vedtektsfestet at deres
virksomhet er tilknyttet utvikling av Sør- Varanger. Ved prosjektstart skal det
utarbeides en samarbeidsavtale mellom de to partene som avklarer
ansvarsforhold, eierskap og disponering av prosjektet
For mere info se: http://knh.no og http://www.tivolinorth.no
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8.2

Kontakt med virkemiddelapparat/finansiører

Vi har i utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen vært i kontakt med følgende
virkemiddelapparat og finansiører:
Sør-Varanger Utvikling, Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune, Sparebanken
Nord-Norge, og NAV Finnmark.
Det har blitt avholdt egne møter med ledelsen i Sør-Varanger Utvikling, Fylkets
Utviklingsavdeling, og Ungt Entreprenørskap Finnmark

8.3

Samhandling

Følgende samarbeidspartnere vil være aktuelle i programmet.
Innholdsleverandører / samarbeidspartnere
Sør-Varanger Utvikling AS

Sparebank1 Nord Norge og DNB

Finnmark Fylkeskommune

UIT og Nord Universitet

Ungt Entreprenørskap Finnmark

SIVA og Innovasjon Arktis

LO/NHO

Tekna Finnmark

NAV Finnmark

Baretssekretariatet

NHH og DR Bergen

Det regionale og nasjonale næringshagenettverket

MESH og StartupLAB, Oslo

Øvrige gründermiljøer i Norge

NTNU / HSN

Hesseng Videregående skole / Opus

Fu2rama Murmansk

Sør-Varanger Kommune (skoler og ungdomsklubb)
Mess & Order og Innovation Dock, Stavanger
Business Oulu og University of Lapland
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9 Kostnadsoverslag og finansiering
9.1

Kostnadsoverslag og finansieringsplan (alle beløp i hele tusen kr)
ant

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prosjektledelse inkl
adm. kostnader
Startup-pakke

Etablererkurs
gründerverksted for
barn /unge
Elevbedrift
Gründer-rekruttering

11.
12.
13.
Design Thinking

Finansiering
Egeninntjening
SVU
FFK
Kirkenes Næringshage
NAV/ IN / Sparebanken

1750 timer x 600 kr x 24 mnd.
kontorplass 20 stk. x 1500 x 8 mnd.
mentorbistand, 20 stk. 20 timer x 1100
medlemskap i Kirkenes Næringshage
Deltakeravgift næringslivskonferanse
et årlige kurs 2 dager x 3 samlinger
20 kvelder hvert år, ”Lær kidsa koding”/ Rasberry
Jam /forskerfabrikken/etc.
20 elevbedrifter i grunnskole og ungdomsklubb
Database over ungdom fra Sør-Varanger
Gründerseminar og workshops, hjemvendtseminar
etc.
reisekostnader for nettverksbygging og allianser
produsere videofilmer og drifte kanaler og grupper
sosiale medier/web
Innkjøp av eksterne prosjektleder for
programmene
Sum prosjektinntekter

Status / Rolle
Prosjektinntekter egenandel og deltakelse
55 % av totale prosjektkostnader
25 % av totale prosjektkostnader
Medlemskap som en del av startup-pakken
Finansing etablererkursene/Aktiviteter mot barn og unge
Sum finansiering

pris

sum

3500
160
300
20
20
2

0,6
1,5
1,1
5
4
160

2 100
240
440
100
80
320

1 050
120
220
50
40
160

1 050
120
220
50
40
160

40
20

1
8

60
160
40

30
80
40

30
80
-

20

5

100
160

50
80

50
80

140

100

40

750
4 690

500
2 520

250
2 170

2018

2018

2019
200
1 386
630
50
254
2 520

2019

sum
200
1 194
542
50
184
2 170

400
2580
1172
100
438
4690

9.2 Kommentarer til kostnadsplan og hovedaktiviteter

1.
2-5.
6.
7.
8
9-12.
13.

PL: 100% stilling, 24 måneder á 600 kr timer inkludert alle adm. kostnader
og kontorleie etc. Samt rekrutteringskostnader
Se kap 5.1.1.
Se kap 5.1.2
Se kap 5.1.3
Se kap 5.1.4
Se kap 5.1.5
Se kap 5.2
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10 Framdriftsplan
Prosjektet arbeider ut fra følgende fremdriftsplan.
Framdrift
Rekruttering PL
Prosjekt adm./forberedelse
Ansettelse PL
Design Thinking -program
Rekrutering startup-pakke
Elevbedrift grunnskolen
Gründer-events
Milepæler
Prosjektslutt Rapportering

Start

Slutt

10/17
12/17
11/17
3/18
2/18
8/18
2/18
11/17
11/12

1/18
1/18
2/18
11/19
10/19
12/19
12/19
12/19
2/20

17
Q4

2018
Q1

Q2

Q3

1
3

3

3

2

x

2019
Q4

Q1

1
3

4

5

5

2

3

x

Q2

Q3

1
3

4

3

2

x

1
5

5

3

3

x

11 Beslutningspunkt og kvalitetssikring
Krav til statusmøter
Statusmøter gjennomføres etter skriftlig innkalling, og dokumenteres med
møtereferat. Statusmøtene gjennomfører løpende evaluering av prosjektets
ressursbruk, måloppnåelse og utvikling av prosjektet i henhold til
beslutningspunkt og måleparameter.
Krav til beslutningspunkter
Beslutningspunkt (BP) behandles skriftlig i statusmøte.
Milepæler (MP) og Beslutningspunkt (BP)
Milepæler er viktige hendelser som er planlagt i prosjektet, og skal fungere som
styringsverktøy på vegen mot vedtatte mål.
Beslutningspunktene sikrer fokus på korrekt forbruk av ressurser, og om man
når de fastsatte mål innenfor de definerte rammene. BP skal gi svaret på om en
skal foreta endringer, om en skal gå videre, eller om konklusjonene er av en slik
art at prosjektet bør avsluttes uten videre forbruk av ressurser.
Måloppnåelse registreres for hvert beslutningspunkt i henhold til resultatmål. I
tillegg gjennomføres det spørreundersøkelse blant alle deltakere i aktivitetene
etter første 12 mnd og ved prosjektets slutt. Rundt avslutningstidspunkt skal det
evalueres hvordan et eventuelt hovedprosjekt skal gjennomføres.
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11.1 Kvalitetssikring av kritiske faktorer
Kritisk faktor

Tiltak

Faktor 1
•

Riktig prosjektleder

Faktor 2
Utviklingsaktørenes evne og vilje til
samarbeid og involvering
Faktor 3
•

•

Gode relasjoner til relevante FOU
miljøer

Faktor 4
•

•
•
•

God rekrutteringsprosess
Ekstra resurser til rekruttering
Riktige arbeidsbetingelser

•

Styringsgruppe.

•
•

Nettverksbygging
Involvering

•

Transparent og åpen prosess der lokale
aktører involveres.

Evne til lokalt engasjement og
medvirkning. En forståelse av at dette

•

programmets aktiviteter.

er et forprosjekt som skal starte en
endringskultur.

Sterkt fokus på markedsføring av

•

Konkrete måleparameter på
resultatoppnåelse
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