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Kompetanse Kapasitet Nettverk



Innovasjon og industriutvikling
i hele Nord-Norge

• 18 ansatte fordelt på fire kontorer

• Lokale-, regionale- og nasjonale kunder

• Oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter og 
klynger i vekst og omstilling

• Prosjekt- og oppdragsfinansiert
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Hovedmål

• Programmet skal gi økt bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft i nordnorsk 

næringsliv og kompetansemiljø innen sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen, 

samt tilsluttede næringer. Anvende teknologi og ressurser på tvers av næringene 

for økt radikale innovasjoner

• Programmet skal forsterke og være komplementær til eksisterende satsinger

• Programmet skal fokusere på bærekraft, kaldt klima, eksponerte forhold og 

naturgitte fortrinn

• Prosjektet vil ha tett kontakt med prosessene tilknyttet smartspesialisering i de tre 

fylkeskommunene



Delmål

• Styrke samspillet mellom nærings- og innovasjonsaktører i landsdelen for å oppnå 

felles mål om å utvikle framtidens leverandører i Nord-Norge, herunder sterkt samspill 

med potensielle viktige kunder.

• Å forsterke markedsorienteringen i forhold til leverandørutvikling i bedriftsnettverk og 

klynger i landsdelen 

• Mer næringsrettet forskning og utvikling i landsdelens klynger og nettverk med mål 

om styrket nasjonal og internasjonal konkurransekraft, gjennom økt samspille mellom 

forskningsmiljø og bedrifter. 

• Å øke innovasjonskompetansen i eksisterende næringsliv gjennom styrket 

kompetanseprogram. 
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Målgrupper
• Tematiske innretninger er sjømat-,  reiseliv-, og 

opplevelsesnæringen. I tillegg er tilsluttende 

næringer som ligger i randsonen til de valgte 

næringer prioritert. Utover dette vil 

leverandørene som arbeider innen flere ulike 

næringer ha prioritet

• Primærmålgruppen er bedrifter i eksisterende 

bedriftsklynger og -nettverk, og nye klynge og 

nettverkskonstellasjoner innen: Sjømat og 

reiseliv/opplevelsesnæringen

• Sekundærmålgruppen er innovasjonsaktører, 

og FoU-miljø som har den kompetansen som 

etterspørres uavhengig av geografi
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N2 Organisering
Prosjekteiere:

Fylkeskommunene og Sametinget

Styringsgruppe (SG): 

Nordland fylkeskommune: Hanne Østerdal

Troms fylkeskommune: Nils Arne Johnsen

Finnmark fylkeskommune: Hilde Mietinen

Sametinget: Magne Svineng

Innovasjon Norge: Linda Beate Randal

Forskningsrådet: Trine Steen 

Prosjektteam fra KUPA

Jørgen Bratting, prosjektleder

Monica Mathiassen, prosjektmedarbeider

Øyvind Jørgensen, prosjektmedarbeider

Line Backer-Grøndahl, prosjektmedarbeider

Bilde: Ledernytt
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Arbeidspakke 1: 
Samspill mellom nærings-

og innovasjonsaktører

Hovedaktivitet 1.1 

Å sikre en felles forståelse og innsikt i 

de utfordringer og muligheter som smart 

spesialisering innebærer for landsdelen

Hovedaktivitet 1.2

Etablering av felles kunnskapsgrunnlag 

ved å gjennomføre et oppstartsseminar 

i Alta 18-19. mars 2019

Hovedaktivitet 1.3

Prosjektledelse. Konkurranse vunnet av 

KUPA



Arbeidspakke 2:
Skape nye og styrke etablerte 

nettverk og klynger i 

landsdelen

Hovedaktivitet 2.1

Utlysning av finansiering, nye bedriftsnettverk, begge 

segment

Hovedaktivitet 2.2 

Utvikling og gjennomføring av et enkelt bransjenøytralt 

kompetanseprogram for fasilitatorer

Hovedaktivitet 2.3

Sjømatnæringen- aktiv mobilisering av potensielle 

leverandørbedrifter til et større utviklingsprogram, i tett 

samarbeid med noen av de viktigste innkjøperne i 

bransjen og de eksisterende sjømatklyngene

Hovedaktivitet 2.4

Reiseliv/opplevelsesnæringen: Aktiv mobilisering av 

aktørene til et større nettverk- og kompetanseprogram, 

i tett samarbeid med eksisterende klynger og andre 

viktige samarbeidskonstellasjoner



Arbeidspakke 3: 
Styrke samarbeidet mellom 

forskningsmiljø og næringsliv

Hovedaktivitet 3.1

Kompetansemegling og mobilisering til sterkere 

kobling mellom næringsaktører og FoU-miljø i 

etablerte nettverk og klynger

Hovedaktivitet 3.2

Finansiering av forprosjekter for bedrifter. Prosjektet 

skal kunne tildele forprosjekter på inntil kr 200.000,- til 

bedrifter som ønsker å bruke forskningsmiljø for å 

utvikle nye produkter eller tjenester

Hovedaktivitet 3.3

Styrke mobiliteten mellom næringsliv og 

forskningsmiljø. Aktiviteter som stimulerer til mobilitet 

og utveksling av forskere og studenter mellom 

næringsliv og forskning



Arbeidspakke 4: 
Kompetanseutvikling for 

næringslivet i landsdelen

Hovedaktivitet 4.1 

Skreddersy program kurs og kompetanseutviklingstiltak. I 

dette ligger tilpassede tiltak med ulike konkrete tema, der 

ulike former/metoder kan benyttes

Hovedaktivitet 4.2

Etter og videreutdanning, og utvikling av nye fagtilbud for 

økt spesialisering i næringene

Hovedaktivitet 4.3

Etablere grunnleggende felles regler innenfor de ulike 

næringene, vurdere mulighet for standardisering og ulike 

former for sertifisering. Tiltaket må sees i sammenheng 

med offentlige krav til produksjon, og andre standarder og 

sertifiseringer som er etablert i næringene, som for 

eksempel ulike miljøsertifiseringer


