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OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)  
- Et attraktivt samfunn med vekstkraft

1. INNLEDNING
Handlingsplanen beskriver den periodevise operasjonaliseringen av «Omstillingsplan 2021-2024» med mål og ressursbruk. 

Omstillingsorganisasjonen utarbeider årlige handlingsplaner som vedtas av kommunestyret i Sør-Varanger. Denne 

handlingsplanen gjelder for SVU i 2021.

Omstillingsarbeidet gjennomføres etter visjonen:

Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Et slikt samfunn defineres som:       
a) Et samfunn der det er attraktivt å etablere og drifte virksomheter og institusjoner

b) Et samfunn preget av høy kompetanse, utdanning og utvikling

c) Et samfunn der en samarbeider og inkluderer hverandre

d) Et samfunn en ønsker å vokse opp, etablere seg, og komme tilbake til

Foto: Silje Kvammen
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Modell for omstillingsarbeidet med tre strategiske innsatsområder og virkemidler for måloppnåelse.

I tillegg legges følgende verdigrunnlag til grunn i arbeidet:

• Kompetansedrevet

SVU vektlegger kompetanse som grunnlag for lokal utvikling

• Samhandlende

SVU skal fremme samhandling og være en aktør som knytter parter sammen

• Langsiktig

SVU skal bidra til å jobbe mot varige og langsiktige perspektiver

• Utviklende

SVU skal fremme utvikling og innovasjon

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i tråd med visjon og verdigrunnlag, og sørge for at igangsatte prosjekter ivaretar 

disse. Arbeidet gjennomføres via tre strategiske innsatsområder:

• Infrastruktur og nettverk

• Innovasjon og kompetanse 

• Entreprenørskap

Bidra til å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser
Bidra til et mer robust næringsliv

Bidra til bærekraftig verdiskapning

Infrastruktur og 
nettverk

Innovasjon og 
kompetanse

Entreprenørskap
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1.1 MÅLOPPNÅELSE

Arbeidet i sin helhet styres mot tre hovedmål:
• Bidra til å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser

• Bidra til et mer robust næringsliv

• Bidra til bærekraftig verdiskapning

SVU skal legge til rette for utvikling og sikring av 300 arbeidsplasser. Arbeidsplassene måles ved prosjektrapportering, samt 

årlig oppfølgning av prosjekttilskudd og prosjekter SVU har brukt ressurser på. 

Et robust næringsliv og samfunn er tilpasningsdyktig og tar lite skade av enkelthendelser. Et robust næringsliv karakteriseres 

av høy grad av samhandling, riktig kompetanse, høy innovasjonsevne, balansert demografisk sammensetning og 

godt økonomisk handlingsrom. Robusthet handler om hvordan et samfunn klarer å omstille og utvikle seg. I påvente 

av et målingsverktøy fra Innovasjon Norge, måles robusthet gjennom offentlig statistikk som beskriver relevante 

samfunnsutviklingstrekk. Dette ble også gjort da Troms og Finnmark Fylkeskommune gjennomførte midtveisevalueringen 

av omstillingsarbeidet.   

Bærekraftig verdiskaping måles gjennom prosjektene som finansieres eller igangsettes. Hvilke bærekraftsmål hvert 

enkelt prosjekt skal oppfylle beskrives i prosjektplan og sluttrapport. SVU er sertifisert som Miljøfyrtårn, som medfører at 

selskapet har et HMS-system der miljøledelse er satt høyt på agendaen. I tillegg vil SVUs proaktive arbeid særlig fokusere 

på følgende bærekraftsmål: 4. God utdanning, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Industri, innovasjon og infrastruktur, 

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, og 17. Samarbeid for å nå målene. 

Foto: Silje Kvammen
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2. RAMMEBUDSJETT
SVU legger opp til følgende rammebudsjett:

BUDSJETT 2021 Fordeling i % Fordeling i NOK

Entreprenørskap 28 2.401.000

Bedriftsrettet tilskudd 50 1.200.500

Proaktivt arbeid 50 1.200.500

Innovasjon og kompetanse 28 2.401.000

Bedriftsrettet tilskudd 50 1.200.500

Proaktivt arbeid 50 1.200.500

Infrastruktur og nettverk 28 2.401.000

Bedriftsrettet tilskudd 50 1.200.500

Proaktivt arbeid 50 1.200.500

Administrasjon 16 1.400 000,- 

Totalt 100 8.604.000                   

Budsjettet er basert på «Omstillingsplan for 2021-2024». Rammebudsjettet for 2021 er justert i forhold til forbruket de 

tidligere årene, der akkumulert underforbruk er tatt med videre. Selskapet skiller på de bedriftsrettede tilskuddene som 

næringsaktører kan søke på for å utvikle og gjennomføre sine forstudier og forprosjekter, og det proaktive arbeidet 

selskapet gjennomfører selv. Administrasjon er de rent administrative oppgavene som må gjennomføres for å drifte 

selskapet. Denne satsen er satt lik forhenværende år. Den prosentvise fordelingen viser hvordan selskapet prioriterer 

ressursfordelingen ut i fra totalbudsjettet. Selskapet legger til grunn at budsjettrammene og aktiviteter kan justeres etter 

at årsregnskapet er ferdigstilt.
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3. INNSATSOMRÅDER

SVU skal være en katalysator for å få i gang prosjekter og kapitaltilgang som skal brukes til lokal kompetanseheving 
og verdiskapning. Dette gjøres ved å bevilge tilskudd til initiativ som går under kategorien forstudier og forprosjekter. 
Samtidig jobber SVU proaktivt for å stimulere aktivitet og generere prosjekter hos næringslivet. Det proaktive arbeidet 
og tilskuddene skal i fellesskap jobbe for å oppnå overordnede mål, samt målene for hvert enkelt innsatsområde. 

SVU følger Innovasjon Norge sitt omstillingsprogram med tilhørende retningslinjer. Det legges til grunn at PLP skal 
brukes i alle prosjekter. PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat utviklet av Innovasjon Norge. PLP 
opererer med faseinndelt prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller, tydelig beslutningsprosess og gode 
rutiner for oppfølging og kvalitetssikring. PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat. Se 
mer på regionalomstilling.no.

Det er et uttalt mål at omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler. Prosjekteiernes egenfinansiering og 
eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg til SVU sitt bidrag.

3.1 INFRASTRUKTUR OG NETTVERK

Innsatsområdet infrastruktur og nettverk handler om å bygge strukturer i samfunnet som må være på plass for 
å kunne sørge for et robust næringsliv og et bærekraftig samfunn. Det er i hovedsak snakk om myk infrastruktur 
som klynger, nettverk, teknologi og utdanningstilbud. Målet er å skape og sikre strukturer og nettverk i samfunnet og 
næringslivet som må være på plass for å oppnå visjonen om et attraktivt samfunn med vekstkraft.   
  
Normalt sett vil ikke eiendomsutvikling, byggeprosjekter og annen fysisk infrastruktur kvalifisere til støtte. Unntaket kan 
være dersom et forstudie eller forprosjekt skal utvikle innhold eller konsepter rundt et bygg, der bygget skal bidra til 
kompetanseheving og mer samhandling.

Proaktivt arbeid

Aktivitet Målsetning Merknad

Fiberkabel Bidra til landføring av fiberkabelen i 
Sør-Varanger.

Prosjektet utføres gjennom selskapet 
Bredbåndsfylket Arctic Link AS. 

Jernbane Bidra til realisering av jernbanen 
mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Fortsette arbeidet med de finske 
samarbeidspartnerne i Finest Bay Area 
Oy om etablering av et spesifikt selskap 
for utvikling av jernbanene, samt også 
følge eventuelle mulighetsrom opp mot 
offentlige prosesser.

Smart City-nettverk Integrere et digitalt perspektiv i 
omstillingsarbeidet, forprosjekt.

Her skal det jobbes med tiltak og 
fremtidsrettet prosjektutvikling for 
å øke digital forretningsutvikling, 
samarbeid og kompetanse. Ønskelig å 
etablere et nettverk/cluster.

Andre tiltak Ha rom for å ta tak i muligheter som 
dukker opp. 

Nye muligheter og prosjekter som 
dukker opp i løpet av året.
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3.2 INNOVASJON OG KOMPETANSE

Innovasjon handler om å skape noe nytt med sikte på økonomisk verdiskapning. For å skille innovasjon fra en idé, sier vi at 
en ny idé eller oppfinnelse ikke blir til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse. Kompetanse handler om 
utvikling av kunnskap, forståelse og ferdigheter. Innsatsområdet skal svare på utfordringene med demografi, kompetanse 
og begrensede lokale innovasjonsressurser.  
 
Prosjekter som vil kunne kvalifisere til støtte er blant annet innovasjons- og utviklingsprosjekter i næringslivet, 
samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og opplærings- og utdanningsinstitusjoner, tverrfaglige og grenseoverskridende 
prosjekter for kompetanseutvikling, og utvikling- og kompetansehevingstiltak for klynger og nettverk. Prosjekter som har 
til hensikt å forberede og prekvalifisere til støtte hos annet virkemiddelapparat vil også være relevant.  

Proaktivt arbeid

Aktivitet Målsetning Merknad

Kompetansepilot

Jobbe for at det etableres flere 
permanente utdanningstilbud i 
Kirkenes, samt tilbyder av kurs og 
kompetansehevingstiltak.

Samarbeidsavtale med TFFK og 
Kompetanse Norge med eksplisitte 
ressurser.

Rekruttering og attraktivitet

Prosjekt «Attraktiv jobbkommune».

Videreføre SVUs 
rekrutteringsprogram

Gjøres i samarbeid med Sør-Varanger 
kommune og Kirkenes VGS.

Sees i sammenheng med framdrift i de 
andre prosjektene.

Newton-rom Etablere et permanent Newton-rom i 
Kirkenes.

Gjøres i samarbeid med Sør-Varanger 
kommune og Tekna.

Andre tiltak Ha rom for å ta tak i muligheter som 
dukker opp. 

Nye muligheter og prosjekter som 
dukker opp i løpet av året.

Foto: Ksenia Novikova



8

3.3 ENTREPRENØRSKAP

Innsatsområdet entreprenørskap handler om aktiviteter i prosessen fra å ha en ide til å etablere og/eller utvikle 
ny forretningsmessig virksomhet. Aktivitetene er rettet mot nyoppstartede bedrifter og gründere. Formålet med 
innsatsområdet er å skape et gründermiljø i Sør-Varanger som gjør det attraktivt å starte bedrift og/eller flytte eksisterende 
bedrifter til kommunen, samt gi gründere en større sjanse for å lykkes ved å bidra til økt forretningskompetanse.  
 
Det proaktive arbeidet innenfor innsatsområdet entreprenørskap vil gjennomføres gjennom merkevaren ICE – Innovate 
Cool Experiences! For å bidra til økt sannsynlighet for å lykkes er det ønskelig å videreutvikle det helhetlige økosystemet 
for å stimulere til at flere tør å satse på sin forretningside og starter bedrift i Sør-Varanger.  

SVU har i 2020 finansiert to prosjekter som begge retter seg mot gründere, men på ulike måter. Det ene er «Tivoli North 
2.0» av Tivoli North AS, som skal sørge for å skape entusiasme rundt gründerskap og nettverk. Det andre prosjektet er 
«Etablererpakken for morgendagens arbeidsplasser» av Orinor AS, som er et program som skal hjelpe gründere å lykkes 
med å utvikle sin idé, gjennom kursing, mentorordning med mer. SVU sitter i styringsgruppen til begge prosjektene, 
og vil i så måte være en strategisk brobygger mellom prosjektene. I tillegg finnes det andre tiltak i det eksisterende 
virkemiddelapparatet som retter seg mot gründere og nyetablerere. 

Proaktivt arbeid

Aktivitet Målsetning Merknad

ICE – Innovate Cool 
Experiences

Sette fokus på nyetableringer, 
innovasjon og forretningsutvikling i 
Sør-Varanger. 

All aktivitet opp mot gründere 
skal legges inn under ICE for å 
styrke merkevaren. Samtidig 
skal innovasjonsfestivalen ICE 
videreutvikles. 

Nyetablererprisen

Synliggjøre ovenfor samfunnet 
hvor viktig entreprenørskap og 
nyetableringer er for videreutvikling 
av næringslivet i kommunen, og heie 
fram lokale gründere. 

Arrangert siden 2019 i samarbeid med 
Kirkenesdagen AS.

Gründerklubb 

Møteplass for både nye og mer 
etablerte gründere, der en kan 
diskutere forretningsideer og lære av 
hverandre.

Testperiode våren 2021 med mål om 
å få et beslutningsgrunnlag for om en 
klubb bør etableres. 

Gründerklubb jr. Skape interesse for innovasjon og 
entreprenørskap i tidlig alder.

Gjennomføres som et lavterskeltilbud 
basert på kapasitet i SVU.

Pitchekonkurranse To arrangementer i året. Presentasjon av forretningside. En lokal 
og en internasjonal versjon.

Andre tiltak Ha rom for å ta tak i muligheter som 
dukker opp. 

Nye muligheter og prosjekter som 
dukker opp i løpet av året.


