VEDLEGG
1:
Strategi for næringsutvikling
(SNU) 2018-2025
1. OmSNU
SNU er en operasjonalisering
av Fylkesplanfor Troms innennæringsfeltet.SNU gir strategisk
retning og er et styringsverktøyfor næringsutvikling.
De viktigste identifiserteutfordringenei Troms fylke er tilgang på relevantkompetanse
- og
rekruttering,ensidignæringsstruktur,spredtbosettingog mangelpå risikovillig kapital. Får å
kunneimøtekommedisseutfordringeneog identifisereog utløsefortrinn har fylkeskommunen
utviklet Strategi for næringsutviklingi Troms (SNU). SNU er et verktøy som gir prioritert
retning for næringsutvikling,den skal styrke fylkeskommunenrolle som samfunnsutvikler
og regional utviklingsaktør gjennom å tilrettelegge og skape koblinger mellom aktører og
stimulere til vekst i hele regionen. SNU skal identifisere samfunnsdrivere,optimaliserer
ressursbrukog sikrer at regionaleprioriteringerharmonerermedutfordringer,fortrinn og behov
i omgivelsene.For at dette skal bidra til næringsutvikling må fylkeskommunengjennom
samfunnsutviklerrollenfungeresom en nettverksnodefor aktuellepartnere.
SNU skal operasjonalisereog konkretisereFylkesplanfor Troms innenfor næringsutvikling.
Videre skal den innlemmei gangsattesektorstrategierog ivaretanye behov,problemstillinger,
muligheterog oppgaverfremover.I tillegg har man vedtatt“Arktisk innovasjon- FoU-strategi
for Troms” som har et særlig fokus på å stimulere til forskning, innovasjonog utvikling i
regionensnæringsliv.FoU-strategiener sektorovergripende.
Sammenmed SNU vil den danne
grunnlagfor fremtidigestrategiskeprioriteringeri regioneninnenfor næringog innovasjonog
koblingenmellom disse.Ved implementeringav SNU vil man ha stort fokus på samhandling,
koordineringog rullering av bådesektorviseog sektorovergripende
strategier.

2. Formål
SNU gir strategiskretning for å sikre at regionaleprioriteringerharmonerermed utfordringer,
fortrinn og behovi omgivelsene.
SNU styrkerfylkeskommunensrolle somsamfunnsutvikler,nettverksnodeog partnergjennom
identifisertesamfunnsdrivereog fokusområder.
SNU er et styringsverktøyfor å sepolitikkområderog næringssektorer
i sammenheng,
gjennom
informasjonsdeling,koordineringav oppgaverog vurderingav hvilke næringsområder
det til
enhvertid bør prioriteresinnenfor.

3. Retningog prioritering
Utover fylkeskommunenegetplanverker fylkeskommunenogsåen forvalter av nasjonale- og
regionaleoppdragfor nærings- og samfunnsutvikling.GjennomSNU kan fylkeskommunen
l ettere foreta prioriteringer innen næringsfeltet. Strategien gir en god oversikt over
næringsrelevantefokus- og målområder.Den er også en arbeidsmetodikkfor å lage nye
handlingsplaner,og rullere i gangsattesektorstrategier,med høyereomløpshastighet,
inkludert
evalueringog refleksjon.SNU er et verktøy som gjør det letterefor fylkeskommunenå utøve
og videreutviklesamfunnsutviklerrollen.
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I utarbeidelsenav strategien har man gjennomgåttprioritert innsatsover tid, hvor man har
analysertfylkeskommunenstildelinger til nærings- og samfunnsutviklingsprosjekter.
Dette,
sammenmedtrenderog signaleri omgivelsene,utgjør strategienshovedstrukturmedfokus- og
målområder.
3.1 Regionalefortrinn
Samfunnsutviklerrollenog regionalnæringsrettetutvikling styrkesgjennomsamarbeidmellom
næringsliv,fylkeskommunesamt kunnskaps
- og kompetansemiljø.I tråd med Fylkesplanfor
Troms 2014-2025 fokuserer strategien på samspillet mellom våre naturbaserte
- og
menneskeskapte
fortrinn, henholdsvis:
Natur
Geografi
Kunnskapog kompetanse
Samfunnog mangfold
3.2 Samfunnsdrivere
Samfunneter i stadig endring,og samfunnsdriverneutvikles og endresi tråd med trenderog
økonomi.Fellesfor samfunnsdriverneat det er sektorovergripende,
relevanteog anvendbari
regionensomgivelser på ulike nivå. Samfunnsdriverneer også generisk i samfunns- og
næringsutvikling.I lys av OECD-studien “OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely
PopulatedAreas2017” og signalerfra nasjonalthold, er det identifisert fire samfunnsdrivere
Teknologi, Bærekraft, FoUi og Samhandling. Samfunnsdriverne
kan ikke sespå isolert sett,
men må sesi sammenhengog vurderesut fra at de påvirker hverandreog at det kan oppstå
synergiernår de virker sammen.Samfunnsdriverneer dynamiskeog får først innhold når de
tolkes i en regionalkontekst.Ved å se samfunnsdr
ivere i sammenhengmed nasjonalemål og
regionale prioriteringer vil regionen være rigget til å møte fremtidens ukjente behov og
problemstillinger.
3.3 Fokusområder
Fokusområdeneer knyttet tett opp til nevnte samfunnsdrivere.Fokusområdeneer sett i
sammenheng
med disse,der samspilletmed samfunnsdriverne
ivaretardet sektorovergripende
perspektiveti strategien.
Fokusområdeneer prioriterte næringsområderdet skal satsespå fremover. Fokusområdene
understøttesav målområder, hvor man etter behov og politiske prioriteringer utvikler
handlingsplanermedkonkreteaktiviteterog tiltak. Det er identifisert 4 fokusområder:
Opplevelsesøkonomi
Opplevelsesøkonomien
er et samlebegrepfor næringersom har til felles at de bidrar til å skape
opplevelser. I opplevelsesøkonomien flyttes oppmerksomheten fra produkt og
serviceleveranse,
over til kundensopplevelsesom det verdiskapendeelement.Formålet til
opplevelsesøkonomien
er å utvikle byer og regioner ved hjelp at kulturelle og kunstneriske
opplevelser,samt leggetil rette for mangfoldi befolkningen.Gjennomopplevelsesøkonomien
drivesnæringsutviklingenvedhjelp av opplevelserog kreativenæringer.Kreativiteter enviktig
kilde til innovasjon,næringsutviklingog økonomiskvekst. Opplevelsesøkonomien
bidrar til å
finne frem til nye og bedremåterå organisere,lede og markedsføretiltak og aktiviteter innen
næringen,samtstimuleretil organisertfrivillig arbeidsinnsats.
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Sirkulærøkonomi
Gjennom sirkulær økonomi utvides synet på hva som er ressurserog hvordan ressursene
utnyttesmesteffektiv. I kraft av sirkulærøkonomiforblir ressursene
i økonomieni et kretsløp,
slik at vi kan bedre ressursutnyttelsen.
Effektiv ressursbrukgjenspeilergod økonomi, og
sirkulærøkonomienkanbidra til å redusereutslipp, klimagasser,skapearbeidsplasser
og bygge
nytt grønt næringsliv.For å utnytte regionensressurserpå bestmulig måtegjelder det å skape
mer med mindre. Sirkulær økonomi omhandlerikke bare avfallshåndteringog resirkulering,
men ogsåøkt kapasitetsbruk,strengekrav til produktutvikling og materialbruk,samt smarte
løsningersom gir nye måterå drive næringsutviklingpå.
Nærings- og innovasjonsmiljø
Satsingpå kunnskap,kompetanseog teknologi som gir mer innovasjonog næringsutvikling
knyttet til våre naturressurser
og forvaltningenav disse,er forutsetningerfor godenærings- og
innovasjonsmiljø. Fylkets innovasjonsinfrastruktur omfatter nasjonale, regionale og
kommunalestrukturer, samt institusjoner innen høyereutdanning og forskning. For å øke
verdiskapingeni regionener det viktig å ivaretaog mobiliseretil forskningsbasertinnovasjon
og legge til rette for gründereog etablertnæringsliv.For å oppnådette forutsettesdet at det
etableresog utvikles godesamspillog samarbeidsarenaer
i et koordinertpartnerskap.
Stedbundenverdiskaping
Stedbundenverdiskaping skjer når lokale og regionale ressurserog fortrinn omsettestil
nasjonaleverdier. Stedbundenverdiskapingskjer gjennomet bredtverdiskapingsperspektiv
for
næringsutviklingbasertpå lokale ressurser.Næringsliver den viktigste faktorenfor regioners
vekst. Potensialetfor vekst gjennomstedbundenverdiskapinggir signalerom attraktivitet og
nye muligheteri regionen. Attraktivitet inngår ogsåsom en viktig faktor for å utvikle godeog
velfungerende kommuner og regioner, og stimulerer til utvikling av næringsliv og
arbeidsplasser
. Næringslivetssammensetningog egenskapergjenspeilerregionenskultur og
attraktivitet for nytt næringsliv,ny arbeidskraftog regionenevnetil å utnytte og videreutvikle
ressurser.For å styrke verdiskapingenkrevesdet tilretteleggingog goderammebetingelserfor
næringslivog befolkning.
3.4 Målområder
Målområderer en operasjonaliseringog konkretiseringav aktiviteter innenfor ett eller flere
fokusområder.M ålområdenerulleres i forhold til skiftende omgivelserog justerer dermed
retningog prioritering.
Foreløpig er følgende målområderidentifiser med bakgrunn i Fylkesplan for Troms, våre
omgivelserog gjennomgangav tidligere prioritertetiltak og strategier:
Opplevelsesnæring,stedsattraktivitet, bioteknologi, blå bioøkonomi, næringsrelaterte
miljøsatsinger,mat- og biobasertenæringer,sjømatnæring,næringsrettetstedsutvikling,og
infrastruktur.

4. Aktuellepartnere
Som regional utviklingsaktør må fylkeskommunenunderstøtteog legge til rette for gode
nettverks- og samarbeidsarenaer
som inkluderer aktuelle partnere for å dele kunnskap,
utfordringer, muligheter og behov. Samarbeidsarenaer
må være langsiktige og strukturerte.
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Fylkeskommunenhar en nettverksfunksjoni form av mobiliseringav næringslivog samfunn.
Her vil det værevesentligå videreutviklefylkeskommunensveiledningsoppgaver.
Innenforog
på tvers av de ulike fokusområdenei SNU skal aktuelle partnere identifiseres. Ulike
partnerskapsmodeller
og forpliktelser sikres og skapesgjennom disse arenaene,hvor man
eksempelvisbenytterseg av partnerskapsavtaler
som et gjennomføringsinstrument.
Klynger,
kompetansesenter,
utviklings- og arrangementsarenaer
inngår også som verktøy i denne
sammenhengenSamlet sett er dette nøkkelfaktorer i forhold til å utøve rollen som
samfunnsutvikler.

5. Arbeidsmetodikk- Styringshjul
et
Det er utviklet en arbeidsmetode- et styringshjul, som sikrer samordning,koordinering og
rullering av eksisterendestrategier,samtutarbeidelsenav nye handlingsplanerog øvrigetiltak.
Styringshjuletvil beskriveprosessenog metodikkenfra en ide lanserestil det eventueltblir en
handlingsplansom på sikt evalueres.Styringshjulettilfører en felles mal for gjennomgangog
oppfølgingav initiativene.
Prosesseni styringshjuletomfatter ni mulige ledd, som gir tre mulige utfall: 1. Kortvarig
innsats, 2. Handlingsplanog 3. Ikke relevant- exit.
5.1 Problemstilling/Utfordring
Innenfor politikk, næring, bransjer, sektorer eller forvaltning kan det oppstå en idé, en
utfordring, et identifisert fortrinn eller et mulighetsrom. Dette kan være løftet frem til
fylkeskommunen eksterntfra partnere,politisk, eller administrativt.
5.2 Kortvarig innsats
Kortvarig innsatshar til felles at de har kort utviklingsløp og er et umiddelbartsvar på en
problemstilling. Kortvarig innsats har et klart start- og sluttidspunkt innenfor en kort
tidshorisontog kan måleseller evalueresi etterkant.
Eksempelpå slike kortvarig innsatskan være:
Innhentingav kunnskapsgrunnlag
(internt eller eksternt)med kunnskapsbaserte
tiltak
Støtteny eller eksisterendearenaer
Støttenye eller eksisterendeprosjekt
Lobbyering
Nytt internt eller eksterntprosjekt
Utlysning av rammersom kan forankresi et eller flere av SNU sinefokusområder
Erfaringskonferanser
underveis,
Tematiskworkshops
5.3 Kunnskapsgrunnlag
Dersom en kommer frem til at kortvarig innsats ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme
problemstillingen bør det innhentes et kunnskapsgrunnlag,eller et mer utfyllende
kunnskapsgrunnlag
om det alleredeer gjort. Kunnskapsgrunnlaget
skal væreinnrettettil å gi
svar på hvorvidt en skal lage en handlingsplan.

5.4 Handlingsplan
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Styringshjulet skal forenkle arbeidet med å lage, samordne, koordinere og rullere
handlingsplaner for framtiden. Dette er også en operasjonalisering,som skal sikre
gjennomføringav tiltak og avklare relevansav aktuelle problemstillinger.Styringshjuletvil
gjøre det besparendeog forutsigbartå lage fremtidige handlingsplaner.Den skal sikre at det
ikke utarbeideshandlingsplanerpå felt somikke har tilstrekkelig relevansi forhold til prioritert
strategiskretning. Handlingsplanenskal forankresi relevantefokusområderog målområder.En
slik metodikksikrer en sektorovergripende
bredde,skaperkoblingerog potensiellesynergier.
5.5 Vedtak
Når handlingsplanener laget skal den forankresog vedtasi organisas
jonen,samtformidlesog
forankresmed aktuelle partnere,dette gjelder ogsåfor kortvarig innsats. Det vil væreulike
beslutningsnivåavhengigav aktivitet.
5.6 Gjennomføring
Gjennomføringav handlingsplanskjer på ulike nivå; involvering, kontroll og oppfølging,samt
utviklingsarena.Den sistnevnteer en mobilisering som skal bidra til at det skjer en kobling
mellom ulike initiativ for å fremmesamarbeidpå områdersomstyrkerparteneog fremmerden
regionaleutviklingen i tråd medgjeldendeplanverk,samfunnsdrivere,
aktuellepartnere,fokusog målområder.Gjennomføringav kortvarig innsatsvil ha et kortereutviklingsforløp.
5.7 Evaluering
Etter gjennomførthandlingsplan,og eventuellekortvarig innsats, vurderesaktiviteter og tiltak
opp mot graden av måloppnåelse.I tillegg vurderes oppnådderesultater og effekter. På
bakgrunnav dettekonkluderesdet om veien videre.
5.8 Læring
Etter gjennomført handlingsplan,eventuelt kortvarig innsats og evaluering skal det også
fokuserespå læring av prosessen,herunderkompetanseutvikling,utvikling av konsepter,samt
styrking av kommunikasjon.
5.9 Rullering av målområder
Målområdene er viktig for å prioritere retning og innsats for regionens samfunn- og
næringsutvikling.Målområdenehenger tett sammenmed fokusområdeneog de definerte
samfunnsdriverne.Fokusområdenehar et lengre perspektiv som sammenfaller med
fylkesplanen,det sammeer tilfelle med de definertesamfunnsdriverne
, mens målområdene
rulleresi forhold til skiftendeomgivelserog justererdermedretningog prioritering
I et samfunnog næringsliv i endring vil en hele tiden måtte forholde seg til nye trenderog
utfordringer. Ivaretakelseav rollen som samfunnsutviklerinnebærerå fange opp trenderfra
omgivelser og arenaer.Anvendelseav styringshjulet på målområderer ment for å sikre
dynamikk og fleksibilitet i prioriteringene.Dette betyr at målområderrulleres, der noen
avsluttesog nye kan kommeti l.
For at et initiativ fra omgivelsenskal resulterei et målområde,må innspillet vurderesopp mot
hovedpunkteri styringshjulet.
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