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Innledning
Profilgruppas årsprogram har i 2016 hatt overskriften Næring i Nord – grønt skifte og
bærekraftig retningsvalg. Hva det såkalte grønne skiftet egentlig betyr for vår region
er ikke så lett å få grep om. Hvorvidt dette har blitt mye klarere etter gjennomføringen
av Profilgruppas årsprogram skal være usagt. Årets temamøter har i alle fall forsterket
erkjennelsen av at miljø- og samfunnsmessig bærekraft vil måtte prege framtidas
vinnernæringer i nord, enten vi snakker om sjømatnæring, reiseliv eller industri.
I året som er gått har Profilgruppa hatt ti treffpunkter, hvorav åtte Profilmøter, ett
heldags seminar og en tre-dagers studietur. Årets studietur gikk til Bodø, for å ta Bodø
og Saltenregionens sterke utvikling - den såkalte «Bodøvinden» - nærmere i øyesyn.
Her fikk vi med oss mye av det som ligger bak Bodøs ambisjon om å bli hovedstad i
nord, den sterke satsingen på sikkerhet og beredskap og den samla styrken i
omstillingsprosjektet «Ny by – ny flyplass».
Sommer- og juleavslutninger i 2016 hos sentrale Profilmedlem som Universitetet i
Tromsø og Forsvaret på Bardufoss og Skjold har vært svært vellykket, og disse
besøkene gir mye input og ny kunnskap samtidig som det legges grunnlag for
ytterligere samarbeid.
Nytt av året er Profilgruppas samarbeids-/sponsoravtale med folkemusikkfestivalen
Kalottspel, som innebærer å se på mulighetene for et sterkere samarbeid mellom
næring og kultur, «fesk og fele», yttersida og innland. Samarbeidet blei innleda på
seinsommeren med et heldags dialogseminar om samspillet mellom næring og kultur.
Profilgruppas styre har vært velfungerende og aktiv gjennom hele året, med 11
styremøter. I tillegg til programutforming har styret i 2016 vært mye opptatt av
Forsvarets aktivitet i Nord ifbm framlegginga av langtidsplan for Forsvaret,
infrastruktur og samferdsel, herunder kollektivtrafikk/hurtigbåt, Midt-Troms-pakken
og transportstøtteordning for næringslivet, for å nevne noe.
Styret har også gjennomført en strategisamling på
Mefjord Brygge i november, hvor representanter fra
et knippe Profilbedrifter var invitert for å legge
føringer
for
Profilgruppas
program
og
satsingsområder i jubileumsåret vi har foran oss i
2017.
Som styreleder vil jeg gjerne få takke både
Profilgruppas medlemsbedrifter, styre, sekretariat
og samarbeidspartnere for innsatsen i nok et
innholdsrikt Profil-år.

Jan Fredrik Jenssen
Styreleder Profilgruppa
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Om Profilgruppa
Fakta 2016
Antall Profilmedlem
(per 1. januar 2016)

50

Styrerepresentanter

Jan Fredrik Jensen, daglig leder Nicopan Nord AS (leder)
Fredd Wilsgård, daglig leder Wilsgård Fiskeoppdrett AS
Ørjan Johansgård, adm.dir Bygg i Nord Gruppen AS
Finn Folke-Olsen, sjef Cyberforsvaret, CRC Sørreisa
Børre Lien, daglig leder Hovda Lien Rådgivning AS
Geir Wintervoll, styreleder Finnfjord AS
Geir Inge Sivertsen, ordfører Lenvik kommune

Antall styremøter

Involvert i sekretariatets
arbeid

11

Linda Lien (programansvarlig), Rikke Steiro, Bjørge Blekkerud og
Hege Vigstad – alle fra Utviklingssenteret AS

Antall Profilmøter

9

Gjennomsnittlig antall
deltagere på Profilmøter

42

Årsgruppemøte

Hamn i Senja, 9. mars 2016

Studietur

Bodø, 7-9. september 2016

Bedriftsbesøk

Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Torsken
UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø
Hæren, Bardufoss og Skjold

Sponsor/samarbeidsavtaler

Husøydagan
Kalottspel
Finnsnes i fest
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Medlemsoversikt (1. januar 2016)

Amfi Drift avd Finnsnes

Målselv kommune

Bardu kommune

Nergård Senja AS

Berg kommune

Nicopan AS

Bernh. Lund AS

NOFI Tromsø AS

Bilsenteret Finnsnes

Norbye Industriservice AS

Botnhamn Sveis AS

Nord Senja Fisk AS

Brødrene Karlsen AS

Oddvar Nes AS

Byggesystemer AS

Salmar Nord AS

Bygg i Nord Gruppen AS

Segla Fiskebåtrederi AS

Coop Nord SA

Senjastua

CRC Sørreisa

Senja Næringshage AS

Danske Bank

Senja Avfall IKS

Demas AS

Istid AS

Ferdighus AS

Senja VGS

Finnfjord AS

Skaland Graphite AS

Finnsnes Forum

Sparebank1 Nord-Norge

Finnsnes Hotell AS

Stella Polaris AS

Finnsnes Mekaniske AS

Statskog

Hamn i Senja - Senja Reiseliv AS

Studiesenteret Finnsnes AS

Hæren Opsstø stab

Sørreisa kommune

KPMG

Troms Folkeblad

Leiknes AS

Utviklingssenteret AS

Lenvik kommune

UIT

Midt Troms Regionråd

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Myre Holding AS

Troms Kraft Nett AS

7

Kontaktinformasjon
Postadresse: Profilgruppa, postboks 609, 9306 FINNSNES
Besøksadresse: Profilgruppas sekretariat, 3dje etasje, Kunnskapsparken Finnsnes,
Bernhard Lunds vei 4, FINNSNES
E-post adresse: adm@profilgruppa.no
Webside: www.profilgruppa.no
Styreleder Jan Fredrik Jenssen, mobil 901 73 092, jan.jenssen@nicopan.no
Programansvarlig Linda Lien, mobil 951 08 738, linda@utviklingssenteret.no
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Gjeldende statutter for Profilgruppa
(Gjeldende fra 09.mars 2016)
§1
Navn
Nettverket skal kalles Profilgruppa.
§2
Målsetting
Nettverket gjelder medlemmer med utgangspunkt i Midt-Troms-regionen eller som på annen måte tilfredsstiller
målsettinga i Profilgruppa.
Hovedmålsettinga for nettverket er å styrke og utvikle kompetanse og erfaringsutveksling mellom bedriftene i
Profilgruppa.
Nettverket kan også ta initiativ eller igangsette tiltak som gavner hovedmålsettinga.
Nettverket har også som mål å utvikle det sosiale nettverk mellom Profilbedriftene.
Nettverket har ikke som mål å gå med overskudd eller at Profilbedriftene på en eller annen måte skal motta
direkte økonomiske uttellinger fra nettverket. Det er med andre ord en forutsetning at nettverkets inntekter og
kostnader skal være like over tid.
§3
Profilbedrifter
For å bli Profilmedlem må følgende forutsetninger være oppfylt:
Medlem må være enig i hovedmålsettinga
Medlem må være innstilt på å delta aktivt, økonomisk, sosialt og faglig i de aktiviteter som nettverket medfører.
Profilmedlem må ved inntreden i gruppa ha til hensikt å være medlem over lengre tid, helst minst 3 år.
§4
Ansvar
Profilmedlemmene har ikke noe økonomisk ansvar i forbindelse med nettverket, ut over plikten til å innbetale et
omforent årlig beløp som årsgruppemøtet fastsetter etter forslag fra styret.
§5
Utmelding av Profilgruppa
Utmeldelse av Profilgruppa kan skje to ganger per år, innen 1. oktober eller innen 1.mars.
§6
Organisering
Profilgruppa har følgende organer:
1)

Årsgruppemøtet

Årsgruppemøtet består av inntil to personer fra hvert Profilmedlem. Hver virksomhet har en stemme.
Årsgruppemøtet er nettverkets høyeste organ.
Årsgruppemøtet skal avholdes innen 1. mai hvert år, og det innkalles med tre ukers varsel.
Årsgruppemøtet skal behandle følgende saker:
kortfattet årsmelding
godkjenning av revidert regnskap for det forløpne år
hvilket årlig beløp det enkelte medlem skal innskyte
drøfte og vedta budsjett for arbeidsåret
andre saker som styret finner det riktig å behandle i årsgruppemøtet
valg av styre
valg av styrets leder
valg av valgkomitè på 2 medlemmer
valg av revisor
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2)

Styret

Styret består av 5-7 personer fra Profilmedlemmene.
Styret velges for to år av gangen.
Årsgruppemøtet velger hvert år styrets leder blant styremedlemmene.
Styrets viktigste oppgaver er å:
-

utarbeide forslag til budsjett for arbeidsåret og som skal behandles på årsgruppemøtet
sørge for at organisering, økonomi, regnskaper og revisjon blir ordnet på en betryggende måte
sørge for at Profilmedlemmene holdes orientert om aktiviteter som skjer i regi av eller som en
konsekvens av Profilgruppa
avholde tilstrekkelig antall medlemsmøter i året til å foreslå, gjennomføre og følge opp de aktiviteter
som Profilgruppa skal delta i
styret avgjør opptak og eksklusjon av medlemsbedrifter i Profilgruppa
engasjere sekretær
§7

Endring i statuttene
Statuttendring kan skje ved 2/3 flertall av lovlig satt årsgruppemøte.
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Profilgruppas årsprogram 2016
Sammendrag
1.

9. mars: Bedriftsbesøk hos Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken og temamøte
Havbruk, miljø og omdømme.
Årsgruppemøte 9. mars: Hamn i Senja.

2.

27. april: Temamøte Framtidsnæringer i Nord med Hurtigrutesjef Daniel
Skjeldam.

3.

24. mai: Temamøte Lønnsom samferdsel med Brynjar Forbergsskog,
konsernsjef i Torghatten ASA.

4.

10. juni: Samarbeidsmøte med Senja Petro - Petroleumsaktivitet på
Nordnorsk sokkel i 2030 med Morten Loktu (Statoil Drift Nord) og Kjell
Giæver (Petro Arctic).

5.

Sommeravslutning 17. juni: Bedriftsbesøk ved UiT Norges Arktiske
Universitet og temamøte Avstanden mellom Universitetet og næringslivet i
Midt-Troms.

6.

Dialogseminar i regi av Profilgruppa og Kalottspel 9. august: Kultur og
næringsliv, vekst og utvikling gjennom samspill!

7.

Frokostmøte 23. august med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen
(samarbeid mellom Profilgruppa, Sjømatklyngen Senja og Destinasjon Senja).
7 – 9 september: studietur til Bodø.

8.

17. oktober: Møte med Tromsbenken om Statsbudsjettet 2017. Debattleder
Skjalg Fjellheim.

9.

Juleavslutning 24. november: besøk hos Hæren på Bardufoss og Skjold.
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PROFILMØTE

Havbruk, miljø og omdømme

Bedriftsbesøk hos Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken
Tid:

Onsdag 9. mars 2016 kl. 14.00 – 17.30

Sted: Torskensenteret, Torsken
Antall deltagere: 44
Invitasjon og introduksjon til møtet:

med
Fredd Wilsgård, daglig leder i Wilsgård Fiskeoppdrett AS
Kåre Aas, seniorforsker ved NOFIMA
Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør Sjømat Norge

Gjennom selskapene Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Nor Seafood AS og Artic Filet AS,
omsetter brødrene Fredd og Vidkun Wilsgård laks og ørret for 250 mill kr i året og er
største arbeidsgiver i Torsken kommune. Med over 30 års erfaring fra bransjen og en
proaktiv strategi ift rekruttering og kompetanse, er Wilsgårds anlegg i Torsken en
passende arena når Profilgruppa retter fokus på havbruksnæringas utfordringer og
framtid. Gjennom oppussing av den gamle skolen i Torsken og etablering av
Torskensenteret, stiller bedriften i dag undervisnings- og overnattingsfasiliteter til
disposisjon for elever og lærlinger, og barn og unge i regionen er gitt svært gode
muligheter for å besøke anlegget og se hvilke muligheter som ligger i
havbruksnæringa.
I 2016 er Profilgruppas tema: Næring i Nord - grønt skifte og bærekraftig retningsvalg.
Havbruksnæringa og Wilsgård-besøket passer godt inn under årets hovedtema.
Senjaregionen har en rekke store og små havbruksaktører og de fleste er i sterk vekst.
I 2015 blei Sjømatklyngen Senja etablert som en marin næringsklynge med over 30
bedrifter fra hele verdikjeden, herunder fangst- og fiskeri, sjømatindustri, havbruk og
marine leverandører. Destinasjon Senja er nylig revitalisert som et samvirke, med 11
reiselivsbedrifter i Senjaregionen involvert og nytilsatt reiselivssjef klar til innsats. Et
forpliktende samarbeid mellom Destinasjon Senja og Sjømatklyngen Senja på en hel
rekke områder er allerede forankret og det knyttes store forventninger til effekter i
form av større næringsmessig attraktivitet for både sjømatnæring og reiseliv.
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Havbruksnæringa er inne på finansieringssiden i Destinasjon Senja og miljø og
omdømme for begge næringer vil derfor få sterkt fokus i samarbeidet.
Hensikten med Profilgruppas besøk hos Wilsgård er først og fremst å bli bedre kjent med både
bedriften og næringa. Under temamøtet vil vi dessuten forsøke å få større klarhet i følgende
spørsmål:

•
•
•

hva er havbruksnæringas reelle miljømessige utfordringer i dag og hva
gjøres for å løse disse?
hvilke miljømessige utfordringer er allerede løst og/eller feilaktig knyttet til
havbruksnæringa?
omdømme - hva betyr dette for lønnsomhet og konkurransekraft? Og
hvordan arbeide fornuftig med omdømmebygging?
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PROFILMØTE Framtidsnæringer
Tid:

i Nord

Onsdag 27. april kl. 18.00 – 20.00

Sted: Auditoriet, Kunnskapsparken Finnsnes
Antall deltagere: 53
Invitasjon og introduksjon til møtet:
Med Daniel Skjeldam ved roret har det norske ikonet Hurtigruten gjennomført en
ekstrem forvandling de siste tre årene. Selskapet framstår i dag som nytenkende,
offensiv og ambisiøs på vegne av egen business og egen bransje, men også på vegne
av den nord-norske landsdelen. Gjennom Skjeldam har Hurtigruten blitt en engasjert
og tidvis alternativ stemme i debatten om retning og veivalg for næringsutvikling i
Nord-Norge.

Adm.dir. Daniel Skjeldam i Hurtigruten verdsetter ledertreningen han fikk i Forsvaret.
På befalskolen lærte han både å motivere andre og forklare kompliserte ting på en enkel måte.

med

Daniel Skjeldam, adm. direktør i Hurtigruten
Line Miriam Sandberg, reiselivssjef i Destinasjon Senja
Profilgruppa har lenge ønsket seg Hurtigrutesjefen på besøk. Hans bidrag til den
offentlige debatten om nord-norsk næringsutvikling det siste året har bare forsterket
dette ønsket, og i aprilmøtet har Profilgruppa og Destinasjon Senja i felleskap invitert
Daniel Skjeldam til Finnsnes for å snakke med Midt-Tromsregionens nærings- og
samfunnsaktører. Vi har bedt hurtigrutesjefen fortelle oss litt om:
•

avgjørende faktorer i Hurtigrutens snuoperasjon; fra underskudd til
overskudd, om endringsstrategier, prosess og gjennomføringsevne
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•

Hurtigruten som reiselivsprodukt i dag og i årene som kommer - om
kvalitet, om opplevelser langs norskekysten i samspill med andre
bedrifter og andre bransjer, om ekspedisjonsturisme, Antarktis og Arktis

•

nordområdefloskler og en petroleumsstyrt offentlig debatt om nordnorsk næringsutvikling

Destinasjon Senja er nylig revitalisert som et samvirke, med over 20 reiselivsbedrifter
i Senjaregionen involvert. Nytilsatt reiselivssjef og tidligere fylkesråd for næring Line
Miriam Sandberg er klar til innsats, og vil i møtet innlede om de mulighetene hun ser
for Senja og for reiselivet i regionen.
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PROFILMØTE Lønnsom
Tid:

samferdsel

tirsdag 24. mai kl. 18.00 – 21.00

Sted: Peppes Pizza, Finnsnes Handelspark (TIRB-bygget)
Antall deltagere: 37
Invitasjon og introduksjon til møtet:
Fra hovedkontoret i Brønnøysund driver Torghatten ASA transport til lands og til vanns
og i luften; ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge. I 2015 blei konsernsjef
Brynjar Forbergskog kåret til den beste vekstskaperen i norsk næringsliv, samme år
som Torghatten leverer et resultat på nærmere en halv milliard kroner. Forbergskog
har fulgt Torghatten i 25 år, først som økonomisjef og deretter som konsernsjef. Da
han begynte omsatte selskapet for 80 millioner kroner. I 2016 styrer han og 6000
ansatte med stødig kurs mot en omsetningsrekord på 9 milliarder kroner.

med

Brynjar Forbergskog, konsernsjef Torghatten ASA
Historikken til Torghatten som transportselskap går helt tilbake til dampskip på slutten
av 1800-tallet. I dag er Torghatten er et offensivt konsern med bredt fokus, som har
store datterselskaper innenfor sjø (Bastø Fosen, FosenNamsos Sjø, Kystekspressen,
Torghatten Trafikkselskap og Torghatten Nord) og busstransport (Sørlandsruta,
Norgesbuss, Firda Billag, Norgesbuss Ekspress, Trøndebilene og Torghatten Buss). I
2013 kom konsernet inn i luftfarten, gjennom oppkjøpet av Widerøes Flyselskap.
Omfanget på transporttjenestene som konsernet leverer er imponerende i omfang;
62 millioner reisende i 2015. 42 fly, 1200 busser og nesten 100 fartøy. Dersom
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Torghattens oppkjøp av Norges største ferjerederi Fjord 1 godkjennes av
konkurransetilsynet, vil ytterligere 70 fartøy og 1300 ansatte komme til.
Norgeshistoriens største busskontrakt verdt 4 milliarder kroner blei inngått av
Norgesbuss i 2015, og vil føre til at 500 ansatte og 450 nye busser vil tilføres konsernet
i 2016. Og Widerøe Ground Handling, som i januar overtok bakkevirksomheten til SAS
på nesten alle landets flyplasser, vil med sine 1400 ansatte stå for en betydelig
omsetningsøkning for konsernet i 2016. Torghatten er også involvert i andre
tilstøtende virksomhetsområder som konsernets ulike selskaper har bruk for, fra
maritim entreprenørvirksomhet, hangar - verksted og vedlikeholdstjenester,
undervannsservice, shipping, brønnbåt og offshorefartøy til reisebyrå, vaktselskaper
og catering.
Profilgruppa har invitert Forbergskog til vår region for å snakke om lønnsomhet,
vekstkraft og utvikling innenfor persontransportbransjen, en bransje som - i alle fall
på sjø og vei – av mange oppfattes som marginal lønnsomhetsmessig, sterkt
konkurransepreget og såkalt lite kompetanseintensiv. En bransje som utgjør en helt
nødvendig nøkkel for at det øvrige næringslivet og samfunnslivet skal gå rundt. En
bransje som i vår egen region har vært omfangsrik, men ikke er det lengre.
Hva har vært kritiske suksessfaktorer for Torghattens vekst? Og hvordan ser
framtidsutsiktene ut, for de ulike delene av bransjen, og for det stadig voksende
konsernet?
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TEMAMØTE

Petroleumsaktivitet på nord-norsk sokkel i

2030
Samarbeidsmøte med Senja Petro
Tid:

Fredag 10. juni 2016 kl. 12.00 – 14.00

Sted: Auditoriet, Kunnskapsparken Finnsnes
Antall deltagere: ikke registrert – påmelding via Senja Petro
Invitasjon og introduksjon til møtet:
Petroleumsaktivitet på nord-norsk sokkel i 2030 - et framtidsscenario basert på
estimerte gjenværende olje- og gassressurser i Barentshavet og Norskehavet (Petro
Foresight 2030).

med
Morten Loktu, Statoils sjef for Drift Nord
Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic
Selv om olje- og gassvirksomheten bare såvidt er kommet i gang i nord, viser tall fra
KonKrafts rapport vedrørende Nordområdene (2014), at eksporten av olje og gass fra
nordnorsk sokkel nådde imponerende 58 milliarder i 2014. Dette viser med all
tydelighet den betydningen oljeaktiviteten i nord allerede har for Norge.
Eksporttallene fra nordnorsk sokkel fra 2014, var basert på de tre felt som da var i
drift. Etter dette har oljeselskapet ENI startet produksjonen av olje fra Goliat-feltet
(2016), og etter planen så skal Johan Castberg-feltet være i drift fra 2022. Dette
innebærer at petroleumsindustriens betydning for sysselsetting og næringsutvikling i
nordområdene vil bli enda mer viktig i årene som kommer, sammen med økt aktivitet.
I den 23. konsesjonsrunden som regjeringen nettopp presenterte, tilbys 13 selskaper
andeler i til sammen 40 blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser.
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Dermed ble det skrevet et nytt viktig kapittel i norsk petroleumsvirksomhet. For første
gang på 20 år skal det utforskes helt nye leteområder. Dette vil være med og legge
grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og bidra til vekst og verdiskaping i Norge.

Det har vært høy leteaktivitet siste 10 år, noe som har tilført samfunnet betydelige
verdier, men det er fortsatt behov for høy leteaktivitet for å opprettholde
produksjonen etter 2025. Det største potensialet for norsk petroleumsindustri i
framtida vil være i nord, og på nordnorsk sokkel er nå 4 felt i drift. Den 23.
konsesjonsrunde er startskuddet for flere ringvirkninger i nord. Nye tildelinger gir
betydelige muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser. Åpningen av et nytt
område på norsk sokkel er en historisk milepæl. Nyåpninger på norsk sokkel har alltid
resultert i nye drivverdige funn og nye feltsenter, så det kan forventes at de totale
ressursene i nord gir grunnlag for produksjon i mange tiår framover. I følge ny rapport
fra Petro Foresight 2030, så skisseres det en realistisk mulighet for ni felt I drift innen
2030 på nordnorsk sokkel.
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PROFILMØTE Avstanden

mellom Universitetet og
næringslivet i Midt-Troms
Profilgruppas sommeravslutning med besøk ved UiT Norges Arktiske Universitet
Tid:

Fredag 17. juni 2016 kl. 10.00 – 20.30

Sted: UIT Norges arktiske universitet
Antall deltagere: 38
Invitasjon og introduksjon til møtet:
Det er duket for årets sommeravslutning for Profilgruppa. Denne gangen er turen lagt
til UiT Norges arktiske universitet, som gjennom senter for Karriere og Arbeidsliv (SKA)
har vært medlem av Profilgruppa siden 2013. Temaet for bedriftsbesøket er avstanden
mellom næringslivet i Midt-Troms og forskningsmiljøene ved Norges arktiske
universitet - og hvordan denne avstanden kan gjøres mindre.

UiT Norges arktiske universitet er Norges tredje største universitet, med sine nærmere
3000 ansatte og omkring 15 000 studenter. Universitetet tilbyr rundt 160 forskjellige
studieprogram fordelt over åtte forskjellige campuser, i henholdsvis Tromsø, Harstad,
Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana og Bodø.
Universitetet har vokst betydelig siden enkelte av Profilgruppas medlemmer
påbegynte sin utdannelse ved åpningen av universitetet i 1968. I 2013 fusjonerte
Universitetet i Tromsø med Høgskolen i Finnmark, og gjennom denne prosessen ble
UiT omdøpt til UiT Norges arktiske universitet. Ved inngangen av 2016 fusjonerte også
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Høgskolene i Narvik og Harstad med Norges Arktiske Universitet. Sammen dekker
forskningsmiljøene ved de åtte campusene temaer knyttet til energi, klima, samfunn
og miljø, teknologi, bærekraftig bruk av ressurser, samfunnsutvikling og
demokratisering, samt helse, velferd og livskvalitet.
Flere bedrifter i Profilgruppa har sett nytten av samarbeidet mellom næringsliv og
forskning, og det finnes en rekke eksempler på samarbeid på ulike områder. Enkelte
samarbeid har allerede båret frukter, mens andre trenger mer tid for å gi de effektene
man er ute etter. SKA har f.eks. hatt en sentral rolle i Profilgruppas Traineeprogram,
og deres bidrag har vært viktig for å oppnå målsetningene som ble satt. Samtidig ser
man et behov for å arbeide mer målrettet mot tidlig involvering av studenter i
regionens næringsliv og økt samarbeid mellom næringslivet og fakultetene.
Programoppsettet for Profilmøtet den 17. juni er som følger:
1000-1045

1045-1100
1100-1145

1145-1245
1245-1345
1400-1445
1500-1630

1630-1700

1800

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet
Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør
Edel Storelvmo, viserektor for næringsliv og innovasjon
Presentasjon av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Edel Elvevoll, dekan
Møte med Handelshøgskolen ved UiT
Derek Clark, instituttleder
Heidi Hemmingsen, næringslivskoordinator
Lunsj i Champagnekantina
Møte med Norges fiskerihøgskole
Presentasjon av instituttet og speedforedrag på utvalgte temaer
Omvisning i skips- og flysimulatoren
Møte med teknologi- og ingeniørmiljøet ved UiT
Morten Hald, dekan ved Fakultet for teknologi og naturvitenskap
Tor Schive, instituttleder ved ingeniørvitenskap og sikkerhet (IVT)
Terje Olsen, leder flygerutdanningen ved UiT
Oppsummering og avslutning
Edel Storelvmo, viserektor for næringsliv og innovasjon
Jan Fredrik Jenssen, styreleder i Profilgruppa
Middag på Presis

Etter bedriftsbesøket på Norges arktiske universitet, har vi den glede av å invitere alle
medlemmer til selve sommeravslutningen. Her vil Profilgruppas vårsesong bli
avrundet på trivelig vis med herlig tapas og god drikke på Presis. Denne kvelden
markerer også slutten på en æra, da Kull 1 i Profilgruppas traineeprogram blant annet
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skal takkes av. Etter den kulinariske opplevelsen iblandet et hint av tårevåte avskjeder,
trekker vi ned på Circa og fortsetter festlighetene der.
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DIALOGSEMINAR Kultur

og næringsliv – vekst og
utvikling gjennom samarbeid
Dialogseminar i regi av Profilgruppa og Kalottspel
Tid:

Fredag 17. juni 2016 kl. 10.00 – 20.30

Sted: Mellembygd Samfunnshus, Rundhaug
Antall deltagere: 41
Invitasjon og introduksjon til møtet:
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I 2015 inngikk Profilgruppa og Kalottspel en samarbeidsavtale. Avtalen tar
utgangspunkt i et felles ønske om vekst og utvikling for folk, bedrifter og lokalsamfunn
i regionen vår Midt-Troms. Profilgruppa og Kalottspel har en felles oppfatning av at
man gjennom et sterkere samspill mellom kultur og næring, vil kunne gjøre regionen
vår meir attraktiv for ung arbeidskraft, for nye bedrifter, nye innbyggere og fleire
besøkende.
Som et ledd i dette nye samarbeidet, etablerer Profilgruppa og Kalottspel en
møteplass for alle deler av næringslivet i Midt-Troms, store samfunnsaktører som
kommuner og Forsvaret, i tillegg til personer, grupper eller organisasjoner innenfor
kulturfeltet. Møteplassen legges til første dag av Kalottspel 2016 og vil ha form som
et seminar med dialog og nettverksbygging i fokus.
Hvordan kan kulturaktører og næringsliv utfordre hverandre på å utvikle regionen vår
til noe enda bedre? Hva kan næringslivet vinne på å samarbeide med kulturen?
Hvordan kan man stimulere og drive fram et godt samarbeid mellom næring og kultur?
Kan samarbeid i visse tilfeller være skadelig for noen av partene? Og hva kan være til
hinder for et godt samspill som alle parter får noe godt utav?
Årets møteplass vil ha innledere som kan belyse overnevnte tema
på ulike vis. Hallgrim Rogn fra Grunderbedriften Innovangsjon i Vang
Kommune, startet med festivalen Vinjerock og arbeider nå
på fulltid som Blestminister og sprettball for å gjøre en liten
fjellkommune i Valdres til en attraktiv plass å bo.

Hallgrim Rogn
Knut Perander ble i 2014 engasjert av Innovasjon Norge Arktis som
prosjektleder for program for kreative næringer i Troms. Han har hatt
lang fartids i næringa, blant annet som produsent i Nordland
Musikkfestuke, samt artist- og eventmanagement i Lydteamet. Han har
inngående kjennskap til kulturlivet og hva som kreves for å skape en
bedrift.
En rekke sentrale bedrifter i regionen og i landsdelen vil formidle sin
motivasjon for et sterkt samarbeid med kulturfeltet, og vi vil få Knut Perander
presentert både suksess og fiasko. Seminaret inneholder en aktiv
dialogdel, der både Profilgruppas medlemsbedrifter, Kalottspel og øvrige
seminardeltakere vil forsøke å dra fram konstruktiv og anvendbar kunnskap som vil
kunne danne grunnlag for nye samarbeid i vår region.
Seminaret avholdes på Mellembygd Samfunnshus tirsdag den 9. august kl. 14.00 –
20.00 og er åpent for alle. Line Miriam Sandberg fra Destinasjon Senja har fått æren
av å lede møtet. Profilgruppas 50 medlemsbedrifter og virksomheter, samt Kalottspel
og Innovasjon Norge sine nettverk, vil bli særskilt invitert. Dialogen avsluttes med
middag klokka 18.00 og Kalottspels åpningskonsert klokka 19.00 med Fotefar,
Kartellet, Mariann Torset Band, Målselv Spellemannslag og Mellembygd Mannskor.
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Program
14.00 Åpning

Willy Ørnebakk
Fylkesråd for næring, kultur
og helse i Troms

14.10 Kulturelt innslag
14.20 25 år med Profilgruppa – hva kan sies om Profilgruppas fokus
på kultur?

Jan Fredrik Jenssen
Styreleder i Profilgruppa

14.30 Om Kalottspel og ambisjoner for samspillet med nærings- og
samfunnsliv lokalt, regionalt og nasjonalt

Nina Fjeldet
Daglig leder i Kalottspel

14.45 Kulturelle og kreative næringer i vekst

Knut Perander
Prosjektleder
Innovasjon Norge Arktis

15.15 Kaffepause
15.30 Innovangsjon i Valdres; fra rockefestival i Jotunheimen til
næringsetableringer og stedsutvikling.

Hallgrim Rogn
Innovangsjonsminister i
Vang i Valdres

16.00 Motivasjonen bak kulturkroner fra banken

Bjørn Eirik Olsen
Kulturnæringsstiftelsen
Sparebank1 Nord-Norge

16.20 Valg av samarbeidsprosjekt er et verdivalg og
omdømmearbeid for begge parter - om SalMars fokus på
samfunnsansvar og sponsorpolitikk

Irene Lange Nordahl
Samfunnskontakt i
Salmar Nord

16.40 Reistadløpet - lokal begivenhet blir verdenscuprenn. Hva betyr
det lokale for det internasjonale, og motsatt?

Nils Ole Foshaug
Ordfører i Målselv
Reistadløpet

Beinstrekk
17.00 Debatt og dialog
18.00 Middag
19.00 Forestilling: Nr. 25 Åpningskonsert med Fotefar, Kartellet, Mariann Torset Band, Målselv
Spelmannslag og Mellembygd Mannskor.
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PROFILMØTE med

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Frokostseminar i regi av Profilgruppa, Destinasjon Senja og Sjømatklyngen Senja
Tid:

Tirsdag 23. august 2016 kl. 08.00 – 10.00

Sted: Auditoriet, Kunnskapsparken Finnsnes
Antall deltagere: Åpent
Invitasjon og introduksjon til møtet:
I Midt-Troms er samferdsel og infrastruktur øverst på agendaen til både reiselivet,
industrien, sjømatnæringa og kommunene. Det dreier seg om et av
grunnfundamentene for bygging av nærings- og samfunnsliv i brei forstand. Vi
snakker om framkommelige veier, tuneller, bruer, havner, farleder og flyplass. Vi
snakker om kollektivtransport med buss, fly, ferge og hurtigbåt som ivaretar
nødvendige samfunnsbehov og tilrettelegger for vekst og utvikling i næringslivet. I
denne regionen er vi etter hvert blitt ganske flinke til å snakke med hverandre om
disse tingene; om felles behov, felles muligheter og om prioriteringer. Og den 23.
august; da snakker vi alle med Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen!
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med
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Daglig leder i Destinasjon Senja, Line Miriam Sandberg
Styreleder i Sjømatklyngen Senja, Tom Harry Klausen
Styreleder i Profilgruppa, Jan Fredrik Jenssen
Profilgruppa, Destinasjon Senja og Sjømatklyngen Senja er organiserte partnerskap og
bedriftssammenslutninger i Midt-Tromsregionen som til sammen rommer mer enn
100 bedrifter, virksomheter og organisasjoner. Arbeidet med samferdsel og
infrastruktur er en fellesnevner for alle, og dette er bakgrunnen for at de tre
grupperingene har invitert Samferdselsministeren til en av de tyngste
næringsregionene i nord. Målet med møtet er å framheve de nødvendige koblingene
mellom næring og samferdsel.
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PROFILGRUPPAS STUDIETUR 2016 til

Bodø

Antall deltagere: 30
Program for studieturen:

PROFILGRUPPAS STUDIETUR TIL BODØ
7 – 9 september 2016

I 2016 feirer Bodø by 200-årsjubileum og lanserer samtidig sitt kandidatur som
HOVEDSTAD I NORD. Det ambisiøse målet er at innen 2030 skal innbyggertallet i byen
ha vokst fra dagens 50 000 til 70 000, og det uten kommunesammenslåing.
I inneværende periode bygges og investeres det for over 16 milliarder kroner i Bodøsamfunnet, blant annet i tilknytning til sykehus og universitet, utbygging av veier og
tuneller, store boligprosjekter, hoteller, bibliotek og konserthus. Stoltheten til
Bodøværingene øker i takt med veksten i næringslivet og omfattende
byutviklingsprosesser som Extreme City Makeover og omdømmeprosjektet Bodø i
Vinden. Tidligere i år ble Bodø kåret til Norges mest attraktive by å bo i. Prosjektet
«Ny by – ny flyplass» og den samlede viljen til å satse på sentrumutvikling avgjorde
juryens valg av vinner.
I næringssammenheng er Saltenregionen ikke så ulik vår egen region, med stort fokus
på industri og eksport. Salten er samlet sett den største næringslivsmotoren i
Nordland fylke og bransjer som bygg og anlegg, IT-næring, havbruk, reiseliv, transport
og kommunikasjon står sentralt. Bodø har som fylkeshovedstad mange offentlige
arbeidsplasser innen forvaltning, helse, utdanning og forsvar, og satser nå tungt for å
bli hele Norges Sikkerhets- og beredskapshovedstad.
Når Profilgruppa besøker Bodø, er det for å ta denne utviklinga nærmere i øyesyn.
Hva skjer egentlig i Bodø? Hva har vært gjort for frambringe den positive
utviklingskraften som byen synes å være fullstappet av? Og ikke minst; hva er planen
videre – hvordan vil Bodø gå fram for å komme enda nærmere sin visjon om å bli en
attraktiv hovedstad for hele landsdelen?
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ONSDAG 7. SEPTEMBER
08:00
10:30
11:35
12:25
12:45

Buss fra Kunnskapsparken Finnsnes
Ankomst Tromsø Lufthavn
Avgang Tromsø (rute SK4573)
Ankomst Bodø Lufthavn
Buss fra Bodø Lufthavn

13:00

Besøk og lunsj på Albertmyra Samlokaliseringssenter
Bodø har – som den første
i nord og den andre i
landet – bygd en ny
brannstasjon som også
huser felles alarmsentral
for alle nødetatene; politi,
brann og AMK.
Albertmyra
Samlokaliseringssenter er et av mange eksempler på Bodøs
framtidsretta tenking, og en del av satsingen på Bodø som
Sikkerhets- og beredskaps-hovedstad. Her skal vi få et
innblikk i samhandling på tvers av etatene, og hvordan dette
kommer innbyggerne til gode.

15:45

Buss fra Albertmyra Samlokaliseringssenter

16:00

Besøk hos Bodø Energis fjernvarmeselskap BE Varme AS og
deres nye biovarmesentral på Rønvikjordet i Bodø. Høsten
2015 ble hovedvarmesentralen som skal levere fornybar og
miljøvennlig varme til fjernvarmenettet i Bodø idriftsatt. Den
nye sentralen har fått navnet "Keiseren" da den står foran
den kjente og populære Keiservarden. Varmesentralen vil
bruke biobrensel i form av returflis til oppvarming av
fjernvarme. Returflisen leveres fra regionen og er en
overskuddsmasse som tidligere ble fraktet lengre distanser.
For de spesielt interesserte kan det nevnes at anlegget har
en biokjele med 12 MW installert effekt som produserer
varme, og moderne renseteknologi som gir marginale
utslipp. I tillegg har anlegget 10 MW spisslastkjel til kalde
dager og to effektreservekjeler for driftssikkerhet. Full drift
av fjernvarmeanlegget er forventet i 2023 og da vil anlegget
forbrenne 23000 tonn returflis og levere opptil 79
GWH.Hjemmeside:http://www.bodoenergikonsern.no/?ac_i
d=207&ac_parent=1

17.30

Buss fra Rønvikjordet
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Innsjekk på Scandic Havet
Vi skal bo på Havet, Bodøs
nye praktbygg, med utsikt
i alle himmelretninger.
Hotellet åpnet sommeren
2014, og er med sine 58,6
meter fordelt på 18
etasjer, Nord-Norges
høyeste bygg.
Hjemmeside:
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bodo/scandichavet
18:30

1,5 time fritid/avslapping

20:00

Middag på Havneutsikten Restaurant (Scandic Havet)
Vi samles i
Havneutsikten
Restaurant i 2.etasje på
Scandic Havet. Det vil bli
servert en bedre middag
med lokale råvarer.
Profilgruppa har invitert
rådmann i Bodø, Rolf
Kåre Jensen til bords.

TORSDAG 8. SEPTEMBER
Miniseminar på Hotell Scandic Havet 09.00 – 13.00: Hva skjer i Bodø?
09:00

Temadel: Bodø i vinden - byutvikling og omdømmeprosesser, samarbeid
mellom offentlig og private aktører, visjoner, strategier og framdriftsplaner,
samt resultater så langt.
• Hvordan snu negative endringer til noe
positivt?
Forsvaret trekker seg sakte ut av byen.
Hvordan jobbet kommunen med å
utnytte situasjonen til noe positivt?
Hvordan responderer næringslivet i
dag på disse endringene?
o Ole Henrik Hjartøy,
regiondirektør NHO Nordland og tidligere ordfører i Bodø.

31

•

«Det som er bra for min region er bra for
min bedrift»
Alternativ avkastning med økt
næringsaktivitet og verdiskaping i
Bodøregionen gjennom samarbeid, og
som pådriver for regionen.
http://www.brus.bodo.no/
o Odd Emil Ingebrigtsen, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS)

•

Bodø som sikkerhets- og beredskapshovedstad.
Prosjektet, som er en del av Bodøs visjon
fram mot 2030, skal gjennom målrettet
samhandling gjøre byen til et
kompetansesenter for sikkerhet og
beredskap.
o Bror Myrvang, prosjektleder Bodø
kommune

•

«Ny by – ny flyplass».
1.august i år ble driften av Bodø Lufthavn underlagt
Avinor. Hva skjer når Forsvaret trekker seg ut fra
flyplassen? Hvordan utvikle byen med nye
tilgjengelige arealer?
http://nyby.bodo.kommune.no/
o Daniel Bjarmann Simonsen, prosjektleder
Bodø kommune

13:15

Lunsj på Bryggerikaia
Bryggerikaia er et velkjent spisested i Bodø, med
et kjøkken av ypperste klasse. Der bruker de
kortreiste råvarer som grunnlag for spenstige
smaksopplevelser, med både lokalt og
internasjonalt tilsnitt. Gamle Bodø Aktiebryggeri
holdt til i lokalene, som befinner seg midt mellom
byliv og hav ved innseilinga til Bodø.

14:30

Besøk på Hovedredningssentralen NordNorge
Det tar seg dårlig ut å besøke Norges
sikkerhet- og beredskapshovedstad, uten å
besøke Hovedredningssentralen i NordNorge. HRS er lokalisert i nye lokaler på
kaikanten i Bodø. Herfra styres søk- og
redningsaksjoner nord for den
65.breddegrad, som HRS har det
overordnede operative ansvaret for.
Bedriftsbesøk hos Polar Quality
Polar Quality AS ble etablert i 2002 når en gruppe laks- og ørretprodusenter
gikk sammen og finansierte et eksportselskap. I begynnelsen var handelen
sporadisk, men fra 2003 handlet selskapet kontinuerlig og hadde 2 ansatte.
Selskapet har vokst gradvis og har nå 8 ansatte lokalisert i Bodø sentrum.

16:30
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Selskapet, som er et datterselskap av Salten Aqua, omsatte for nærmere 900
mill kroner i 2015.

Hjemmeside: http://www.polarquality.no/Hjem
17.30

Besøk og omvisning på Stormen Konserthus
Kulturbyen Bodø kan skryte på seg
mange kjente og kjære
kulturpersonligheter, fra Halvdan
Sivertsen til Kråkesølv. I 2014 fikk byen
sin kulturelle kraftstasjon og nye
storstue; Stormen Konserthus og
Bibliotek. Dette er en møteplass og
smeltedigel for bodøværinger og
besøkende. En formidlingsarena for
kunst og kultur av ypperste klasse, til nytte og glede for landsdelens befolkning.
Hjemmeside: http://stormen.no

18:30

1,5 time fritid/avslapning

20:00

Middag med gjester på Restaurant Nyt
Guttene Håkon, Petter, Bjørnar og Per står
bak restaurantkonseptet Nyt - som med
sin entusiasme for det nordnorske
landskapet og dets råvarer ønsker å gi oss
et uforglemmelig måltid.

FREDAG 9. SEPTEMBER
10:00

Buss fra Hotel Scandic Havet
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10:15

Besøk og omvisning på Norsk
Luftfartsmuseum
Siste dag i Bodø blir en luftig dag,
fylt med historiske tilbakeblikk og
framtidsrettet teknologi. Første
stopp er Norsk Luftfartsmuseum. I
en bygning formet som en gigantisk
propell ligger 10 000 m2 med norsk
luftfartshistorie, både sivil og
militær.
Hjemmeside: http://luftfartsmuseum.no/

11.45

Lunsj på Café Gidsken
Kafeen er oppkalt etter den norske flypioneeren og forretningskvinnen
Gidsken Nilsine Jakobsen. Hun var en av de første nordmenn som forsøkte å
kommersialisere norsk luftfart ved å etablere et eget flyselskap. Hennes fly
«Måsen» er gjenskapt som en kopi og finnes på Luftfartsmuseet.

12.45

Besøk på Newton Flight Academy
Andre stopp for dagen er det
nyåpnede Newton Flight Academy.
Her finner man tre flysimulatorer
for den avanserte amatør (ikke
bare lek og moro altså!). Dette
akademiet er en del av First
Scandinavia sitt Newton-konsept,
med mål om å gi flest mulig barn
og unge gode lærings- og
mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. I dag finnes det
25 Newton-rom på landsbasis, der det ene ligger i Kunnskapsparken på
Finnsnes. Hjemmeside: http://luftfartsmuseum.no/newton-flight-academy/

15.15
16.05

Avgang Bodø (rute SK4566)
Ankomst Tromsø

16.30
19.00

Buss fra Tromsø Lufthavn
Ankomst Kunnskapsparken Finnsnes
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PROFILMØTE MED TROMSBENKEN Statsbudsjettet

2017 –

hva er vi opptatt av i Midt-Troms?
Tid:

Mandag 17. oktober 2016 kl. 12.00 – 15.00

Sted: Auditoriet, Kunnskapsparken Finnsnes
Antall deltagere: 45
Invitasjon og introduksjon til møtet:

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 legges fram 6. okt. Etter noen dager, når
røyken har lagt seg og alle budsjett-hemmeligheter er avslørt, kommer Tromsbenken
til Profilgruppa for samtale og dialog om det framlagte budsjettforslaget.

Martin
Henriksen (AP)

Øyvind
Korsberg (FrP)

Kent
Gudmundsen (H)

Torgeir
Fylkesnes (SV)

Kristian Støback
Wilhelmsen (H)

Profilgruppa har gjennom en årrekke viet
forslaget til statsbudsjett oppmerksomhet i
oktobermøtet og det har nærmest blitt en
tradisjon at næringslivet i Midt-Troms er en
tidlig sparringspartner for våre stortingspolitikere, med åpen debatt og
gjennomgang av rykende ferske budsjettforslag.

Samarbeidet med Tromsbenken strekker seg snart 20 år tilbake i tid og fra
Profilgruppas ståsted er vi svært tilfreds med at innspill og problemstillinger
som bedrifter, kommuner og Forsvaret i vår region reiser i disse møtene, på et
tidlig stadium blir tatt med inn i komiteene og i det videre arbeidet med
budsjettet.
I samråd med Tromsbenken legger vi opp til et dialogmøte hvor våre
stortingsrepresentanter diskuterer budsjettforslaget med Profilgruppas
medlemsbedrifter og virksomheter, heller enn med hverandre. Den
tverrpolitiske sammensetning og erfaring som Tromsbenken har, sammenstilt
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med Profilgruppas næringsmessige bredde og lokalkunnskap, gir til sammen
de beste forutsetninger for å tegne et nyansert bilde av det framlagte
budsjettforslagets konsekvenser for vår region.
En god og konstruktiv dialog rundt budsjettforslaget forutsetter aktiv
deltagelse og engasjement. Vi vil derfor mobilisere Profilbedriftene til å melde
inn budsjettaktuelle innspill, problemstillinger/områder eller enkeltsaker som
er omtalt i budsjettforslaget, saker som de er opptatt av og ønsker å fremme i
møtet med Tromsbenken. På denne måten vil vi kunne få identifisert hva
næringsliv og offentlige virksomheter i vår region anser som vesentlig å rette
fokus på, i det budsjettforslaget som foreligger for kommende år.
Debattleder i Profilgruppas møte med Tromsbenken vil i år være Skjalg
Fjellheim – opprinnelig Senjaværing – mangeårig journalist i NRK, Dagbladet
og Nordlys, nå politisk redaktør og engasjert kommentator med tydelig
nordnorsk stemme på debattforumet Nordnorsk Debatt.
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PROFILMØTE Juleavslutning

hos Hæren

Profilgruppas juleavslutning med besøk hos Hæren på Bardufoss og Skjold
Tid:

Torsdag 24. november 2016 kl. 15.30 – 23.30

Sted: Bardufoss og Skjold
Antall deltagere: 38
Invitasjon og introduksjon til møtet:

Med Målselva, Istinden og de dype skoger som bakteppe, ringes Profilgruppas
juleavslutning inn på Hærens lokasjoner i Indre Troms. Hærens medlemskap og
samarbeid med Profilgruppa strekker seg mange år tilbake i tid. Vi ønsker med dette
å invitere til en grønn og glitrende kveld, med julegrøt og gløgg, samt muligheten til å
se, høre og prøve ut spennende aktiviteter i regi av Forsvaret - etterfulgt av en bedre
julemiddag og underholdning i messa på Skjold.
Høsten i Midt- og Indre Troms har i stor grad vært preget av Langtidsplanen for
Forsvaret, og kampen for å beholde hærens helikoptre på Bardufoss. Forrige uke ble
det første slaget vunnet, men kampen er langt fra over. Neste år vil i stor grad dreie
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seg om den varslede landmaktutredningen, og hvordan den vil ramme Hærens
operative tyngdepunkt i Indre Troms, samt omkamp om helikoptrene.
Brigadesjef for Brigade Nord, Eldar Berli, og sjef for Operasjonsstøtteavdeling Hæren,
Jørn Erik Berntsen, vil orientere oss om sine avdelinger og Forsvarets virksomheter,
samt nåværende situasjon og sivil-militært samarbeid. Samtidig som julebordet finner
sted, arrangeres øvelse «Rein 2», så det kan hende ettermiddagen byr på noen
overraskelser…
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Profilgruppas Traineeprogram
Rapport fra trainee-året 2016
Fra prosjektmedarbeider og trainee Rikke Steiro
2016 har vært et begivenhetsrikt år i Profilgruppas Traineeprogram. Programmets første kull
ble «uteksaminert» under en høytidelig seremoni i Tromsø, mens fire nye ble tatt opp i kull 3.
Ny søkerrekord ble det også. Årets første Profilmøte ble arrangert under Nordlyset i
badesjarken på Hamn i Senja, mens juleavslutninga fant sted under strammere rammer hos
OPSSTØ Hæren i Indre Troms. Copacabana, Kristusstatuen og fregattfuglen ble byttet ut med
Moloen, Glasshuset og F16 da årets studietur gikk til Norges mest attraktive by, Bodø. Året har
bydd på hyttetur i Målselv Fjellandsby og samling på Posthuset på Skaland. Det har vært
interne oppgjør i bowling og eksterne oppgjør i quiz. Og sist, men ikke minst, kan det
rapporteres om en særdeles sammensveiset gjeng på tvers av kullene.
I korte trekk kan disse høydepunktene trekkes frem:
I mars inviterte Ted alle traineene på møljekalas på Husøya - til noens store glede, og andres
store skepsis. Til tross for at han skrøt på seg særdeles gode kokkeferdigheter, måtte Ted leie
inn forsterkninger fra det lokale kokkelauget. Han kom likevel ut av det med æra i behold og
scoret høyt på tilberedning, pynt og dessert. Det må også nevnes at før festmåltidet fikk alle
en omvisning i Brødrene Karlsens produksjonslokaler, der traineene blant annet fikk
muligheten til å skjære torsketunger - etter opplæring fra tungeskjærerne fra barne- og
ungdomsskolen på øya.
I mai tok traineene turen til innlandet og flystasjonen på Bardufoss, der Marius har hatt sitt
virke de siste to årene. Her var det lagt opp til et heldags program, der man fikk vite mer om
Hærens operasjonsstøtteavdeling, Brigade Nord (inkl. Sambandsbataljonen m.fl.) 139 Luftving
(helikopter) og Forvarets logistikkorganisasjon (FLO), samt en bedre lunsj i den nye messa i
Rusta-leiren. Til traineenes store fortvilelse fikk de ikke fly helikopter, men som plaster på såret
fikk de ta på et.
Sommeravslutningen var like flott som den var vemodig. Kull 1 ble takket av med taler, tårer
og utdeling av diplom. Martine ble kåret til Profilgruppas storblogger, Ted til Profilgruppas
øyekotelett, Ørjan til Profilgruppas Popstjerne, Jørgen til Profilgruppas mest anerkjente bykunstner, Marius til Profilgruppas beste spiller og Mads til Profilgruppas festgeneral.
På høsten tok Profilgruppa og Midt-Troms imot fire nye, unge og lovende traineer. Første møte
ble lagt til Posthuset på Skaland, der nye og gamle fikk muligheten til å bli bedre kjent med
hverandre før det bar av gårde til selve ildprøven: årets studietur til Bodø og første ordentlige
møte med Profilgruppa!
Tradisjonen tro blir alle traineene også inkludert i et mentorprogram, hvor hver trainee får
tildelt en egen mentor fra samfunns- og næringslivet i regionen. Profilgruppas Traineeprogram
bruker Mentor+programmet som grunnlag for mentorsamlingene. Under denne første
mentorsamlingen ble forventninger til mentorprogrammet og mentors/trainees mange roller
vektlagt, samt ulike faser i programmet, variasjoner og suksessfaktorer.
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Status Traineeprogrammet
Kull 1
I 2016 ble traineeprogrammets første kull takket av under sommeravslutningen i
Tromsø. Alle de seks traineene ble tilbudt jobb videre og fire av disse takket ja til fast
ansettelse hos henholdsvis Finnfjord AS, Senja Avfall IKS og Finnsnes Mekaniske AS.
Kull 2
Traineeperioden for de tre traineene i kull 2 forløp som normalt.
Kull 3
I 2016 lyste Profilgruppas Traineeprogram ut til sammen åtte stillinger fordelt på fem
bedrifter. Dette innebar en økonomistilling og to ingeniørstillinger hos Finnfjord AS,
en økonomistilling hos Wilsgård Fiskeoppdrett AS, en ingeniørstilling innenfor
byggeteknikk hos Leiknes AS, en elkraftingeniørstilling hos Myre Elektro Teknikk AS og
en ingeniørstilling innen vann og avløp hos Lenvik kommune.
Traineeprogrammet mottok totalt 98 søknader, noe som var en dobling fra året før.
Svært få av søkerne kom opprinnelig fra Midt-Troms, samtidig som Universitetet i
Tromsø og Narvik var godt representert. Det ble ansatt fire traineer; to sivilingeniører
fra NTNU på Finnfjord AS, en sivilingeniør fra Norges Arktiske Universitet Narvik i
Lenvik kommune og en siviløkonom fra Handelshøgskolen i Tromsø hos Wilsgård
Fiskeoppdrett AS.

Styringsgruppa for Profilgruppas Traineeprogram består av:
-

Ulf Christensen, Senter for karriere og arbeidsliv, UiT

-

John Tore Berntsen, KPMG

-

Ann-Brith Jensen, Demas AS

-

Tor Arve Moen, Forsvaret

-

Bjørn Fredriksen, Lenvik kommune

-

Erlend Olsen, Finnfjord AS

-

Egil Johansen, Nord Senja Fisk AS

-

Linda Lien, Utviklingssenteret AS

Promotering:
Profilgruppas Traineeprogram promoteres i hovedsak gjennom deltakelse på karriereog arbeidslivsdager, egne arrangementer og stands på universitet og høgskole
herunder «Profilgruppas Pizza og Preik». Programmet har en egen Facebook-side
«Profilgruppas Traineeprogram» og egne websider hvor informasjon og
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stillingsutlysninger legges ut. I tillegg promoteres traineeordninga gjennom eksterne
nettsider og jobbportaler som f.eks. karrierestart.no, NTNU Brigde og Senter for
karriere- og arbeidsliv.
I 2016 besøkte traineeprogrammet følgende universiteter:
- Norges Arktiske Universitet, Tromsø
- Norges Arktiske Universitet, Harstad
- Norges Arktiske Universitet, Narvik
- Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet, Trondheim
- Nord Universitet, Bodø
I samarbeid med Midt-Troms regionråd og kommunene, Senja Næringshage og øvrige
bedrifter og virksomheter, deltok Profilgruppas Traineeprogram på Møt Midt-Troms i
forbindelse med Arbeidslivsdagen i Tromsø. Representanter fra prosjektledelsen
deltok også i planleggingsfasen.
Profilgruppas Traineeprogram finansieres gjennom tilskudd fra Troms
Fylkeskommune, tilskudd fra Profilgruppa og egenandeler fra de deltagende
bedrifter.
Kontaktinformasjon: Profilgruppas Traineeprogram: trainee@profilgruppa.no
Bjørge Blekkerud

Prosjektleder

bjorge@utviklingssenteret.no 908 59 286

Rikke Steiro

Prosjektmedarbeider

rikke@utviklingssenteret.no

924 89 138
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Navn

Utdannelse

Utdannelsesinstitusjon Bedrift

Mentor

Jørgen Aslak
Nilsen
Mads Løvaas

Ingeniør,
industriteknikk
Prosessingeniør

Finnsnes Mekaniske

John Tore
Berntsen
Kåre Rasmussen

Martine Westbye

Siviløkonom

Marius Svendsen

Prosessingeniør

Ted Are Røkenes

Siviløkonom

Ørjan Berntsen

Sivilingeniør, fysikk
og matematikk

Norges Arktiske Universitet,
Narvik
Norges Arktiske Universitet,
Tromsø
Norges Handelshøgskole,
Bergen
Norges Arktiske Universitet,
Tromsø
Norges Arktiske Universitet,
Tromsø
NTNU, Trondheim

Kull 1

Senja Avfall IKS/
Finnfjord AS
Finnfjord AS

Solvar Nordheim

OPSSTØ Hæren

Vidar Gunnberg

Brødrene Karlsen
AS
Finnfjord AS

Jan Fredrik
Jenssen
Ole Ovesen

Norges Arktiske Universitet,
Tromsø
Norges Arktiske Universitet,
Tromsø
Norges Arktiske Universitet,
Tromsø

Finnfjord AS

Odd-Inge Larsen

SalMar Nord AS

Louis Edvardsen

Utviklingssenteret
AS

Bernt Karolius

Norges Arktiske Universitet,
Tromsø
Norges Arktiske Universitet,
Narvik
NTNU, Trondheim

Wilsgård
Fiskeoppdrett AS
Lenvik Kommune

Ann Kristin
Trondsen
John Tore
Berntsen
Karin Johnsen

NTNU, Trondheim

Finnfjord AS

Kull 2
Anna Maria
Hatland
Kim Johansen

Sivilingeniør, energi,
klima og miljø
Siviløkonom

Rikke Steiro

Statsviter

Kull 3
Agvan Darkhanov

Siviløkonom

Anton Ploshchik

Sivilingeniør,
byggeteknologi
Sivilingeniør,
materialteknologi
Sivilingeniør,
produktutvikling og
produksjon

Joakim Holtan
Morten M.
Bakketun

Finnfjord AS

Stig Johnny
Haugen
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