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Forord 
Troms fylkeskommune har over tid satset betydelig på den kreative næringen, både gjennom 
virkemiddelforvaltningen og tjenesteproduksjon. Næringen ble tidlig identifisert som ei næring med 
stort potensial for verdiskaping og vekst, men også som ei næring som kunne skape tiltrengte 
arbeidsplasser i distriktet. Satsingen på næringen har materialisert seg på flere måter, både gjennom 
tilskudd av tilretteleggende art i ulik størrelsesorden, og gjennom større mer bedriftsrettede satsinger 
som INTRO, og senere Program for kreativ næring i Troms. 

Kreativ næring er fremhevet som en nasjonal vekstnæring med stort potensial. Næringen er svært 
omfattende, og inkluderer aktører både fra kultursektoren (kulturbransjer som litteratur, musikk, film, 
utøvende kunst, kunst, museum, dataspill) og mediesektoren (TV, radio, aviser og magasiner) i tillegg 
til også andre kreative bransjer (design, arkitektur, reklame og event). 

Ved å utvikle en egen strategi for denne sterkt voksende næringen i Troms, vil en bidra til kunnskap 
om næringen og dens utviklingspotensial i fylket, slik at en står bedre rustet til å gjøre gode valg, 
koordinere og rette riktig innsatsen overfor denne.  

Mye har vært gjort, og noen gode eksempler på at innsatsen nytter kan en kanskje påskrive seg, der 
enkelte aktører fra regionen er helt i norges-, for ikke snakke om verdenstoppen i det de driver med. 
Og dette er selvfølgelig flott for disse aktørene, men det er også fantastisk for oss andre, da disse er 
gode ambassadører for regionen der de hver dag viser at det er mulig å lykkes.  

Det ekte blir stadig viktigere, og de som allerede kommer til vår region og de som vi ønsker skal komme 
hit, både på besøk og for å bosette seg, er opptatt av genuine, gode kulturopplevelser. Her mener vi 
at vi fortsatt har et stort uforløst potensial, der vi ved å støtte opp under de flinke aktørene innenfor 
den kreative næringen i regionen, vil kunne løfte også øvrig nærings- og samfunnliv. Her finnes få 
snarveier, og juks gjennomskues, men samtidig kan de gode opplevelsene på et øyeblikk deles med 
millioner av andre ved hjelp av SoMe, og der premien for de involverte kan være stor.  

I strategien ønsker vi å gi lite et innblikk i næringen i fylket vårt, men også løfte frem enkeltaktører som 
eksempler innenfor sine respektive bransjer. Disse har vist oss at dette er ei næring en kan dra nytte 
av den største og viktigste verdien vi har i fylket vårt, de menneskene som bor her, og gjøre dette til et 
konkurransefortrinn! 

 

 

 

Sigrid Ina Simonsen (AP) 

Fylkesråd for kultur og næring  

sigrid.ina.simonsen@tromsfylke.no 

  

mailto:sigrid.ina.simonsen@tromsfylke.no
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Hva er kreativ næring? 
Begrepsavklaring 
Det at begrepsapparatet, nasjonalt og internasjonalt, på næringen vi i dag kaller kreativ 
næring eventuelt kulturell og kreativ næring tidligere ikke har vært felles, er ikke uvanlig for 
nye felt og fagområder. I løpet av de siste tiårene har næringen blitt kalt blant annet både 
kreativ-, kultur- og opplevelsesnæring. Begrepet kulturnæringer fremstår imidlertid med 
bakgrunn i rådende internasjonale definisjoner (EU og UK) også nasjonalt å bli erstattet av 
begrepet kreativ næring, som da også har et noe bredere nedslagsfelt. 

Begrepet kommer fra det engelske creative industries, der «industries» på norsk kan 
oversettes med både næring og bransje. På norsk skiller vi tradisjonelt mellom ei næring og 
dens underliggende bransjer; vi snakker om reiselivsnæringen, men samtidig om hotell- og 
restaurantbransjen. Med bakgrunn i dette, for å imøtekomme nasjonalt benyttede 
definisjoner, og ikke minst for å gjøre datagrunnlaget fra Troms sammenlignbart med det for 
landet for øvrig, vil en i den foreliggende strategien derfor videreføre skillet mellom de ulike 
grenene innenfor den kreative næringen (i entall) og dens underliggende bransjer; 
eksempelvis musikkbransjen, filmbransjen, designbransjen. 

Bransjer 
Kreativ næring inkluderer i dag følgende bransjer, der fellesnevneren for disse bransjene er at 
de bedriver formbevisst kommunikasjon på mer eller mindre kreativt vis: 

 Arkitektur 
 Aviser og magasiner 
 Bøker 
 Dataspill 
 Film 
 Musikk 
 Reklame og event 
 TV og radio 
 Utøvende virksomhet (scenekunst, orkester, opera og ballett/dans) 
 Utdanning og undervisning (innenfor denne næringen) 
 Visuell virksomhet (kunst, design, museum og kulturarv) 

I strategien legges det opp til satsinger med utgangspunkt i bransjeinndelingen, tilpasset 
verdiskapingspotensial i Troms. Dette baseres på metoden om smart spesialisering, der 
satsingsområdene bygger på den kunnskapen (jf. bl.a. innhentet faktagrunnlag) en har om 
bransjene i fylket. Dette vil kunne endre seg over tid, og satsingsområdene vil derfor måtte 
revurderes jevnlig i samband med fremtidige rulleringer av strategien. 
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Den kreative næringen i Troms 
Kreativ næring er viktig for steder og steder er viktige for kreativ næring. Kreativ næring 
medvirker til mangfold og innovasjon i næringslivet. Dette bidrar igjen til større økonomisk 
bærekraft, men er også naturlig nok sterkt tilknyttet kulturaktiviteter og utvikling av disse. 
Næringen i seg selv, gjennom verdiskaping og sysselsetting, gir viktig bidrag til 
Tromssamfunnet på flere måter, men kreativ næring er i tillegg en viktig komponent for annen 
næring, kanskje spesielt, men ikke utelukkende for reiselivsnæringen. Nøkkelkvaliteter innen 
kreativ næring, slik som historiefortelling og kommunikasjon, er dermed på sett og vis 
grunnleggende relevant for å utvikle sterke regionale merkevarer innen øvrig næring. Dette 
skaper gode muligheter for økt verdiskapning. 

Selv om det for Troms er byene som på flere måter er foregående hva angår kreativ næring, 
kan næringen være minst like viktig også utenfor byene, da den som utgangspunkt er 
stedsuavhengig. På denne måten bør næringen bli ansett som ei viktig fremtidsnæring også i 
og for distriktene, men og som et viktig element i forhold til å snu den sentraliseringstrenden 
som preger bosettingsmønsteret i regionen. Dette indirekte i form av økt stedsattraktivitet og 
bolyst som bidrar til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, men også direkte som resultat av 
etableringer av kompetansearbeidsplasser i næringen selv. 

Kultur har grunnleggende betydning for stedsutvikling, bevissthet rundt individets rolle i 
regionene, dets medbestemmelsesmuligheter, livskvalitet og identitet. Kreativ næring har 
derfor også ofte betydning ut over seg selv i form av å være identitetsmarkør for sted og 
individ, for mangfold og innovasjonstakt for næringsliv og samfunn, samt for attraktivitet og 
levekår. I Troms har en relativt sett stor aktivitet innenfor kreativ næring, men det eksisterer 
fortsatt viktige, sentrale utfordringer som ved løsning vil bidra til å løfte næringen innenfor de 
ulike bransjene i regionen ytterligere – og gjennom dette øvrig nærings- og samfunnsliv i 
regionen. Sikring av kontinuitet, både på strategisk nivå og med tanke på aktørers utholdenhet 
i lengre utviklingsprosjekter er eksempler på områder som kan bidra til å utløse økt 
verdiskaping.  

Program for kreativ næring 
Programmet ble etter initiativ fra Troms fylkeskommune etablert i 2014, og har siden da 
jobbet tett på næringen i og for hele fylket. Satsingen, gitt som finansiert oppdrag fra 
fylkeskommunen til Innovasjon Norge Arktis, består av ei mobiliseringsstilling, samt 
øremerkede tilskuddsmidler. Satsingen er finansiert av Troms fylkeskommune, men det har 
helt siden etablering også vært et mål at en skal lykkes med å utløse Innovasjon Norges 
ordinære virkemidler til bedrifter og aktører innenfor næringen i fylket, og på denne måten 
frigjøre de regionale midlene til de aktørene og tiltakene som ikke når opp her. På denne 
måten har en lykkes med å maksimere innsatsen rettet mot næringen i fylket, samtidig som 
de næringsnøytrale virkemidler har blitt mer tilgjengelig, og en har klart å tilføre kompetanse 
på feltet. Dette skal næringen ha sin del av honnør for, da dens aktører i stor grad har vært 
villig til å tenke bedrift samtidig som en har hatt fokus på utøvelsen av sitt uttrykk.  

I sum har satsingen til nå sørget for tilskudd til over 100 enkeltbedrifter, i tillegg til tilskudd til 
nettverks- og kompetansetiltak som har hatt effekt på enda flere.  
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Kreativ næring og reiseliv  
Kreativ næring kan potensielt ha stor innvirkning på verdiskaping i andre næringer og motsatt. 
Lengst har en kanskje kommet opp mot reiselivsnæringen – ei næring som alltid jakter de gode 
produktene og såkalte «reason to go». Troms fylkeskommune er en sentral utviklingsaktør 
innenfor begge næringene i regionen, og Innovasjon Norge har pekt på kreativ næring og 
reiseliv som et av sine satsingsområder. Senere har både Nærings- og fiskeridepartementet 
og Kulturdepartementet pekt på at et samarbeid mellom disse næringene kan gi gode 
resultater, der departementene i fellesskap etablerer en nasjonal strategi for kulturturisme 
samtidig som det pekes på flere samarbeidsområder mellom næringene. 

Kanskje spesielt hva angår FoU-virksomhet som basis for næringsutvikling, så har 
reiselivsnæringen vist større evne og vilje til innsats, og kreativ næring kan lære mye herfra. 
Organisering der flere små aktører går sammen i nettverk og klynger, og der disse fungerer 
som medlemmenes felles utviklingsfremmer har vist seg å være en god oppskrift for å lykkes, 
der også kostnadene for den enkelte går ned.  

Troms fylkeskommune har i lang tid har satset målbevisst på utvikling av både kreativ næring 
og reiselivsnæringen, og man kan forvente at næringene i fylket er godt rigget for et 
samarbeid. Dette vil også være i tråd med Strategi for Næringsutvikling i Troms (SNU), hvis 
også legger opp til økt verdiskaping gjennom å skape synergier på tvers av tradisjonelle 
skillelinjer, og der begge næringene fanges opp i fokusområdet opplevelsesøkonomi.  

Samisk og kvensk kultur som konkurransefortrinn 
Samisk og kvensk kultur er et viktig konkurransefortrinn for regionen. Derfor ønsker en å legge 
til rette for videreutvikling og utnyttelse av dette fortrinnet, også med tanke på 
næringsutvikling.  

Dette betyr ikke at aktører som fremmer samisk eller 
kvensk kultur på noen måte får særbehandling hos 
virkemiddelapparatet. For dette trengs heller ikke, da 
det med bakgrunn i blant annet det globale kultur- og 
reiselivsmarkedet kan ha en rolle som eksempel på 
regionens særegne, ekte og genuine varer og tjenester. 
Dette er i seg selv derfor ofte et konkurransefortrinn, og 
berører områder, både tematisk, men til dels også 
geografisk, med fortsatt uforløst potensial for 
verdiskaping.  

Dette gjelder innenfor de fleste bransjene innenfor den 
kreative næringen, men også for andre viktige 
vekstnæringer som reiselivsnæringen. 
Utviklingsarbeidet skjer over flere sektorer og på flere 
måter, der Troms fylkeskommune har en sentral rolle 
som samfunnsutvikler, materialisert gjennom eksempelvis en rekke utviklingsprosjekter, 
samarbeidsavtale med sametinget, og en egen handlingsplan for kvensk språk og kultur i 
Troms. 

Kyläpeli: 

Halti kvenkultursenter og ITU Kvensk 
Teater Trupp har siden 2016 
arrangert landsbyspelet Kyläpeli, en 
kulturell helaften som strekker seg 
fra Halti kvenkultursenter på 
Storslett i Nordreisa kommune til Ovi 
Raishiin i Saraelv i Reisadalen. Spelet 
er en viktig fremmer av kvensk 
kultur, men er også viktig for 
verdiskapingen hos lokalt reiseliv. 
Troms fylkeskommune har over to 
tilsagn støttet utviklingen av 
Kyläpeli.  

https://snu-troms.no/
https://www.nrk.no/kvensk/_-et-unikt-konsept-_-helt-makalos-1.14218697
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Musikk 
Musikk 
Både i omsetning, omfang og synlighet, den største 
sjangeren innen de kulturelle og kreative næringene i 
fylket. Musikklivet dominerer også med tanke på 
geografi, og de fleste av de store festivalene og 
visningsstedene har musikk som hovedsatsing.  

Som i andre næringer er man avhengig av en helhetlig 
verdikjede for å skape en bransje. Booking, management, 
salgs- og markedstjenester, plateselskap og 
studiofasiliteter er alle viktige elementer for å skape en 
bærekraftig musikkbransje, og viktige for at musikere skal 
bo og jobbe med fylket som utgangspunkt. 

Rytmisk kompetansenettverk (RYK) består av Nordnorsk 
Jazzsenter, lokalisert i Bodø, samt Folkemusikk Nord i 
Målselv og Kompetansesenter for rock i Nord-Norge 
(KOFOR). RYK har svært høy kompetanse på musikkfeltet 
og er en sentral aktør i utviklingen av en regional 
musikkbransje. RYK står også bak Kreative nord – en 
interaktiv, nettdugnadsbasert og ikke-kommersiell 
oversikt over hva som rører seg innenfor de kreative 
feltene i Nord-Norge. 

Utøvende virksomhet (scenekunst, orkester, opera og ballett/dans) 
Scenekunst 
Få steder har scenekunstfeltet vært så sentralt og synlig 
som i Troms. Både gjennom store institusjoner som 
Hålogaland teater og Festspillene i Nord-Norge, gjennom 
amatørfeltet godt hjulpet av HATS, og ikke minst gjennom 
alle de små og store etableringene i det frie feltet. 
Etableringen av RADART – nettverk for fri scenekunst har 
bidratt til at mange har flyttet til Tromsø, og at kompanier 
har hatt base i byen. Regionale scenekunstaktører 
markerer seg godt internasjonalt, og man har hatt flere 
lanseringer på større arenaer. 

Alle forestillinger baserer seg på offentlige tilskudd, og 
disse legger sjeldent opp til drift utenom prosjektet i seg 
selv. Dette gjør arbeidet med hver enkelt produksjon 
svært intensiv. I det frie feltet er det imidlertid ingen, eller 
svært får mulighet til å få driftstilskudd.  

Dagny: 

Etter å ha vært synlig på lokale 
clubscener i ulike konstellasjoner 
over flere år, slo Dagny for alvor 
gjennom internasjonalt med 
debutsingelen Backbeat i september 
2015. Dagny selger nå ut konserter 
over hele verden, og har på 6 
måneder over 75 millioner 
strømminger på singelen «Drink 
About» på Spotify. Dagny er også 
opptatt av å dele av sine erfaringer 
og kunnskap og deltok på Xn – 
Konferansen for kreativ næring i 
nord i regi av Program for kreativ 
næring i 2017.  

Kartellet: 

Kartellet var i utgangspunktet en 
danseforestilling initiert og 
koreografert av Sigurd Johan Heide, 
og med nykomponert musikk av 
Mariann Torset. Nå har man 
etablert dansekompaniet Kartellet 
A/S, og har laget 4 helaftens 
forestillinger siden 2012. Disse 
forestillingene er: Kartellet (2012), 
Kan du komme ned og hente meg? 
(2014) og DoPPler (2015) og 
Anføttes (2016). Kartellet jobber 
med internasjonal lansering, og har 
deltatt blant annet på Northern 
Expo.  

  

http://www.ryk.no/
https://kreativenord.no/#?q=&lim=24
https://halogalandteater.no/
http://festspillnn.no/nb
https://hats.no/
http://www.radart.no/
http://www.dagnymusic.com/
https://kartellet.org/
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Arkitektur og Visuell virksomhet (kunst, design, museum og kulturarv)  
Design og arkitektur 
Blant design- og arkitekturaktørene er det på 
bedriftsnivå få som benytter seg av offentlige 
virkemidler. Dette skyldes trolig at bransjene i stor grad 
er oppdragsbaserte, og utviklingsarbeidet skjer innenfor 
oppdragsgivernes rammer. 

Samtidig som aktører i bransjen i Troms i hovedsak har 
en økonomisk bærekraftig driftsmodell, ser vi at en 
regionalt for sjelden når opp i konkurransen om større 
oppgaver. Dette som oftest fordi bedriftene er for små, 
og sjeldent grunnet manglende kompetanse. Tiltak som 
bidrar til at de regionale aktørene lykkes bedre her 
fremmes derfor som en prioritet for bransjen fremover. 
Erfaringer fra andre næringer og bransjer har vist at ulike 
former for bransjesamlende tiltak; tilrettelegging for samarbeid i form av etablering av 
samarbeidsarenaer, nettverk og klynger og oppbygging av overbyggende aktører kan bidra til 
en positiv utvikling. Nordnorsk design- og arkitektursenter, NODA er ett eksempel på slike 
aktører. 

Visuell kunst 
Selv om de fleste som har sitt virke innen visuell kunst 
har de kunstneriske tilskuddsordningene som 
finansieringskilde, er det noen som har ønske om å 
profilere seg internasjonalt, og gjøre salgs- og 
markedsframstøt i andre land. Det er dermed viktig å 
legge til rette for at dette kan fungere, slik at disse 
aktørene kan bli gode utviklingsmotorer for øvrige 
aktører innen dette feltet.  

Film 
Film 
Både Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge har hatt et sterkt fokus på utvikling av den 
regionale filmbransjen. Troms fylkeskommune gjennom satsting på blant annet 
Filmveksthuset - Tvibit, Nordnorsk filmsenter, Filmfond Nord, FilmCamp og Tromsø 
Internasjonale Filmfestival, og Innovasjon Norge som 
sentral aktør både overfor enkeltbedrifter og gjennom 
finansiering av prosjekter hos mange av de regionale 
utviklingsaktørene. 

Bedriftsnettverket Filmverftet ble etablert i 2014, og har 
siden da vært en viktig aktør på filmfeltet, blant annet 
gjennom satsingen Filmklynge Nord. I nettverket gir 
man rom for etablering av leverandører, markedsarbeid 
og generelt tilrettelegger for utvikling av filmbransjen. 
Filmbransjen omsetter for store summer, og bransjen 
gir arbeid til mange mange aktører deltar i en 
filmproduksjon. Det er derfor viktig å satse på 

NODA: 

Nordnorsk Design- og 
arkitektursenter skal bygge og 
utvikle kompetansen om og innenfor 
design og arkitektur i nord: både hos 
offentlige og private 
beslutningstakere, blant barn og 
unge og hos den enkelte borger, slik 
at design og arkitektur blir naturlige 
virkemidler i en samfunnsutvikling 
for fremtiden.  

Nordnorsk Filmsenter: 

NNFS er en viktig tilrettelegger for 
filmproduksjon i Nord-Norge 
innenfor utvikling av kort- og 
dokumentarfilm og skal bidra til 
kompetanseheving i filmmiljøet. 
Hovedmålgruppa er den 
profesjonelle delen av filmbransjen i 
de eierfylkene Nordland, Troms og 
Finnmark.   

Blåst: 

Ble etablert i 2002 og driver med 
glassblåsing i sentrum av Tromsø. 
Bedriften med de unike produktene 
er en populær attraksjon for turister 
så vel som fastboende, og er et godt 
eksempel på en bedrift innen den 
kreative næringens relevans for 
reiselivet. 

http://tvibit.net/filmveksthuset/
https://www.nnfs.no/
https://filmfondnord.no/
http://www.filmcamp.no/
https://tiff.no/
https://tiff.no/
https://www.filmklyngenord.no/
http://www.no-da.no/
https://www.nnfs.no/
http://www.blaast.no/
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utviklingen av alle deler av filmbransjen for å skape gode miljøer og en økonomisk bærekraftig 
regional filmbransje.  

Etableringen av en nordnorsk filmkommisjon vil kunne gi et enda større fokus på bransjen, og 
vil kunne bidra til å skape arbeidsplasser, både direkte i filmbransjen, men også i andre 
tilstøtende næringer. 

Dataspill 
Spill 
Spillbransjen har tidligere vært en viktig bidragsyter fra den kreative næringen til 
opplevelsesøkonomien i fylket. De siste årene har denne imidlertid vært nedadgående, og er 
nå nesten borte. Denne trenden ser man i hele landet, men denne utviklingen er kanskje 
spesielt synlig i vår region som var preget av relativt sett få aktører.  

Spill finansieres gjennom de filmpolitiske virkemidlene, og en stor del av kostnadene går til 
produktutvikling, noe som normalt sett ligger utenfor de næringspolitiske virkemidlene. 
Utviklingen i bransjen går raskt, og er til dels preget av teknologisk utvikling. For å kunne hevde 
seg i et internasjonalt marked er derfor ønskelig å politisk sett jobbe for tilrettelegging av gode 
nasjonale rammebetingelser, der finansieringsordningene som er tilgjengelig bedre er 
tilpasset spillutvikling. 

Bøker 
Bøker 
Bokbransjen er i stor endring, og forretningsmodellene 
er i endring. Man har ventet på digitaliseringen lenge, og 
den er på full fart inn i bransjen nå. I tillegg har flere 
agenturer etablert seg, slik at det har blitt lettere for 
forfatterne å få synlighet utenfor landets grenser. 

Det er ønskelig at man også i Troms utvider verdikjeden, 
og stimulerer selskaper som satser på agentvirksomhet 
for de regionale aktørene med eksportpotensiale. 

Utdanning og undervisning (innenfor kreativ næring) 
Videregående skoler 
Utdanning og undervisning innenfor den kreative 
næringen inngår på sett og vis som en del av verdikjeden 
i næringen. Troms fylkeskommune har ansvaret for og 
drifter de videregående skolene i fylket, der disse på sett 
og vis ofte fungerer som viktige utdannings, og 
utviklingsinstitusjoner så vel som nettverksarenaer for 
en rekke utøvere innen ulike bransjer. Troms fylkeskommune legger også til rette for 
kommunikasjon mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene for å imøtekomme 
næringslivets behov for arbeidskraft og kompetanse. Andre viktige aktører hva angår 
utdanning i regionen er Musikkonservatoriet og kunstakademiet (UiT). Det er få private 
aktører innenfor bransjen i fylket. 

Forfatterstudiet: 

Forfatterstudiet ved UiT, 
Kunstakademiet er et 
samlingsbasert 3-årig studium der 
målgruppen er de som ønsker å 
utvikle skrivetalentet sitt og har 
ambisjoner om å gi ut bøker, men 
som også ønsker å styrke tenkingen 
rundt egen lese- og skrivepraksis.  
Studiet bidrar til rekruttering 
innenfor bokbransjen, men 
representerer samtidig en viktig del 
av verdikjeden innenfor kreativ 
næring – utdanning.  

http://forfatterstudietitromso.no/
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Festivaler 
Festivalene går ut fra tematikk inn i ulike bransjer 
innenfor den kreative næringen, men ønskes med 
bakgrunn i deres rolle som viktige premiss-, og 
utviklingsaktører for næringen i regionen å fremheves 
særskilt.  

Festivalene har mange ulike roller, både som 
visningsarena, kompetansebygger, produsent, 
oppdragsgiver og mye mer. Festivalene er videre gode 
kulturbærere, de skaper aktivitet og bidrar vesentlig til 
verdiskaping i tilstøtende næringer. Og festivalene 
bygger kompetanse både i egen organisasjon hva angår 
større arrangementer, men også hos øvrig tilstøtende 
lokal og regional bransje og næring. Og mange av 
festivalene utvikler seg stadig også med tanke på 
virksomhet utenom de opprinnelige 2 til 10 
festivaldagene. 

Selv om de store musikk- og filmfestivalene får mye av oppmerksomheten, er andre mindre 
og mer nisjepregede festivaler ofte like viktige i sitt nærområde, og i sin bransje. 

 
  

Kalottspel: 

Folkemusikk- og folkedansfestivalen 
Kalottspel i regi av Målselv Mållag 
og Målselv Spellemannslag er blant 
landets eldste festivaler innen sin 
sjanger, og går av stabelen hvert år i 
uke 32, med base på Mellombygd 
Kultur- og Oppvekstsenter i Målselv. 
Som også flere andre festivaler i 
regionen, er festivalen nå i større 
grad en helårsarrangør, der 
Kalottspel har om lag åtte 
arrangementer gjennom året 
utenom selve festivaldagene.  

https://www.kalottspel.no/
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Virkemidler 
Bedriftsrettede virkemidler (Innovasjon Norge Arktis) 
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse 
regionenes næringsmessige muligheter. Det skal nås gjennom flere gode gründere, flere 
vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Selskapet forvalter flere relevante 
bedriftsrettede virkemidler innenfor finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving: 

Oppstartsselskaper 
Den store utfordringen, uansett bransje, er å ta det store spranget fra å være ung og lovende, 
til å bli en bærekraftig levebrødsbedrift. Med oppstartsselskap menes det et aksjeselskap eller 
enkeltpersonsforetak stiftet de siste 5 år.  

Mentor 
Flere aktører har mentorordninger, den mest kjente er Innovasjon Norges. Disse ordningene 
har stor effekt, for relativt lite kapital. En mentor kobles til en bedrift eller aktør i en 
utviklingsfase, for å fungere som en objektiv og ekstern sparringpartner og rådgiver. Det vil så 
å si alltid være avhengig av en viss grad av idealisme også fra mentor, og på denne måten vil 
man få et godt samarbeid. 

Det finnes ellers gode mentorordninger innenfor de ulike fagorganisasjonene.  

Etablerertilskudd 
Innovasjon Norges etablerertilskudd kan være vanskelig å innrette seg etter, men kan samtidig 
gi viktig finansiering i en kommersialiseringsfase – altså fasen fra produktorientering til 
markedsorientering. I Troms har man tildelt en rekke slike tilskudd de siste årene.  

Vekstbedrifter 
Utviklingen fra å være levebrødsbedrift til å bli et bærekraftig selskap krever mye, først og 
fremst på markedssiden. De fleste aktører ønsker ikke en slik vekst, og ønsker å være 
produktorientert. Vi må derfor snakke om vekst i bransje som en like viktig faktor som vekst i 
selskaper. 

Likevel, det finnes tilskuddsordninger som kan benyttes av vekstbedrifter. 

Bedriftsnettverk 
Et program i Innovasjon Norge, passer veldig godt til små selskaper som har felles prosjekter, 
og kanskje spesielt for utvikling av hele verdikjeden. Formålet er å bidra til økt 
konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene. Programmet tilbyr finansiering og 
faglig veiledning til etablering av forpliktende strategiske markedsrettede og kommersielle 
samarbeidsprosjekter med et langsiktig perspektiv. 

Klynger 
Større, og mer omfattende nettverk som også har med et fokus på FOU. Per i dag finnes det 
ingen klynge for kreative næringer i Troms, men det bør være et mål næringen selv ser nytten 
i et slikt program, og etablerer samarbeid på tvers av bransjer. 

Kompetanseprogrammer 
Innovasjon Norge har flere kompetanseprogrammer for vekstbedrifter. Disse retter seg i stor 
grad mot markedsavklaringer internasjonalt, og kan tilpasses den regionale bransjen. Global 
Growth er et fleksibelt og godt program, og kan med fordel benyttes av selskaper og bransjer 
i de kreative næringene. Fokuset er først og fremst på marked og kompetanse, og man kan få 
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hjelp til for eksempel PR og markedsføring, IPR-rådgivning, juridisk rådgivning og 
nettverksbygging. 

Det er ønskelig at man etablerer egne, skreddersydde programmer, for å øke kompetansen i 
næringen. Disse programmene må være et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, 
Innovasjon Norge Arktis og faglige organisasjoner. 

Tilretteleggende virkemidler (Troms fylkeskommune) 
Troms fylkeskommune forvalter tilskudd av i hovedsak av tilretteleggende karakter da 
Innovasjon Norge er operatør for de bedriftsrettede ordningene, heri også Troms 
fylkeskommunes satsing på kreativ næring: Program for kreativ næring.  

Informasjon om fylkeskommunens virkemiddelordninger finnes i søknadsportalen 
www.regionalforvaltning.no. Heriblant finnes de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene 
(Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn og Regionale tiltak for utvikling av 
næringsmiljøer og kompetanse, og Interreg) og Fylkeskommunalt regionalt nærings- og 
utviklingsfond (FRNU).  

Bruken av disse midlene ses i sammenheng med øvrige virkemidler hos fylkeskommunen, 
kommuner og Innovasjon Norge, der søknader som er relevant overfor andre ordninger også 
kan bli vurdert opp mot disse.  

Troms fylkeskommune forvalter videre virkemidler rettet mot kunst og kultur, eksempelvis 
arbeidsstipend for kunstnere som rullerer mellom kunstuttrykkene, i tillegg til festivaltilskudd.  

Troms fylkeskommune er også delaktig i andre næringsnøytrale ordninger som Regionale 
Forskningsfond Nord-Norge, RFF som har som målsetting å styrke forskning for regional 
innovasjon og regional utvikling, og VIT-Troms som satser på innovasjon og utvikling i 
samhandling mellom forskning og næringsliv.  

Andre 
SIVA er statens virkemiddel for å tilrettelegge for eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og 
kunnskapsmiljøer i hele landet. SIVA har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. 
Hovedmålet for SIVA er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og 
kunnskapsmiljøer. 

Norges forskningsråd finansierer virkemidler for ny forskning og forvalter flere virkemidler som bidrar 
til økt anvendelse og nytteverdi av forskningsbasert kunnskap i næringslivet. Forskningsrådet 
administrerer blant annet Skattefunn - en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til 
forskning og utvikling der små og mellomstorebedrifter kan få 20 % av sine prosjektkostnader som 
fradrag gjennom skatteoppgjøret, i tillegg til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) som finansierer FoU-
prosjekter med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier.  

  

http://www.regionalforvaltning.no/
https://regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=nzEMAXnifP0%3d&Utskrift=1
https://regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=z1VUuHvgSw8%3d&Utskrift=1
https://regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=z1VUuHvgSw8%3d&Utskrift=1
https://regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=455lieMa%2bXg%3d&Utskrift=1
https://regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=hkgyXQjX4Kk%3d&Utskrift=1
https://regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=hkgyXQjX4Kk%3d&Utskrift=1
http://tromsfylke.no/tjenester/kultur/priser-stipend-og-legat/arbeidsstipend-for-kunstnere/
http://tromsfylke.no/tjenester/tilskudd/festivaltilskudd/
https://www.forskningsradet.no/servlet/web/prognett-nordnorge/Forside/1253953709158
https://www.forskningsradet.no/servlet/web/prognett-nordnorge/Forside/1253953709158
http://vit-troms.no/
https://siva.no/
https://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Forside/1222340152188
https://www.forskningsradet.no/prognett-bia/Forside/1226993636050
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Prioriterte innsatsområder 
 
Hovedmål:  

• Etablere bærekraftige arbeidsplasser i den kreative næringen i regionen. 
 

Delmål: 
• Økt verdiskaping blant bedriftene i den kreative næringen i regionen. 
• Økt sysselsetting innenfor kreativ næring i regionen 
• Økt kompetanse i næringen i regionen 
• Økt samarbeid og verdiskaping mellom kreativ næring og annen tilstøtende næring i 

regionen 
• Økt kvalitet og flere genuine, ekte produkter i den kreative næringen i regionen 

 

Strategier: 
Generelt 

• Videreutvikle Troms fylkeskommunes rolle som samfunnsutvikler for den kreative 
næringen i fylket. 

• Legge til rette for fortsatt tett samarbeid mellom virkemiddelaktører og næring og 
jobbe for økt verdiskaping i innenfor kreativ næring i Troms gjennom blant annet 
kompetanseheving, samarbeid og tilskudd. 

• Tilrettelegge for bruk av samarbeidsarenaer, nettverks-, mentor- og 
virkemiddelordninger. 

• Søke samarbeid med, og jobbe for gode vilkår for regionens viktige utviklingsaktører 
innenfor de ulike bransjene.  

• Bidra til videreføring og videreutvikling av viktige samarbeids- og utstillingsarenaer 
som eksempelvis Northern Expo.  

Kreativ næring og reiseliv 
• Troms fylkeskommune skal legge til rette for tettere samarbeid mellom 

reiselivsnæringen og den kreative næringen. Målsettingen er at dette samarbeidet 
skal:  
o Gi kvalitativt gode kulturopplevelser til turister som besøker regionen 
o Øke andelen av kulturturister til fylket. 

 
• Benytte Innovasjon Norges nettverks- og klyngeprogrammer for å utvikle samarbeid 

mellom næringene.  
• Styrke profileringen av kulturtilbudet i regionen overfor reiselivet. 
• Bidra til å synliggjøre kulturtilbudet for turister som besøker Troms. 

Internasjonalisering 
• Gjennom Innovasjon Norges virkemidler, legge særskilt til rette for kvalifiserte aktører 

som ønsker å satse og markere seg internasjonalt. 

Film 
• Jobbe for etableringen av en nordnorsk filmkommisjon som sørger for å få flere 

internasjonale filmproduksjoner til landsdelen.  
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• Jobbe politisk for en styrking av den norske incentivordningen.  

Program for kreativ næring 
• Arbeide for gode ordninger for videre utvikling av kreativ næring i fylket, heri 

videreføring av «Program for kreativ næring». 
o Viktige momenter her er: Jobbe for å sikre langvarig sikkerhet rundt ordningen, 

både av hensyn til næringen og for dens ansatte.  
o For best å utløse potensial for økt verdiskaping i næringen, bør satsingen 

inneholde både midler til en prosjektleder for å drive mobiliseringsarbeid og 
tilskuddsmidler som kan benyttes som styrking og supplement for andre 
eksisterende bedriftsrettede virkemiddelordninger hos Innovasjon Norge. 

o Prosjektleder skal jobbe proaktivt, og drive mobiliseringsarbeid i alle bransjer i 
prosjektperioden i regionen.  

Festivaler 
• Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis etablerer et eget 

kompetanseprogram for festivaler. Dette programmet skal gjennomføres årlig i 3 år, 
og tilpasses de ulike segmentene. Innovasjon Norge Arktis står for prosjektledelse der 
programmet inngår som en del av satsingen Program for kreativ næring.  

Kompetanseprogram 
• Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis etablerer kompetanseprogrammer 

for utvalgte bransjer basert på særlig verdiskapingspotensial. Programmene vil inngå 
som en del av satsingen Program for kreativ næring.  

•  

Nettverk og klynge 
• Oppfordre aktørene til å bruke nettverksordningene som finnes.   
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