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Innledning 
 
I 2017 kunne Profilgruppa feire 25-årsjubileum. Siden etableringen i 1992 har Profilgruppa 
vokst fra 10 til 50 medlemmer og gruppa kan se tilbake på 25 år som en viktig regional 
samarbeidsarena og utviklingsaktør. 
 
Feiringen startet med en tre dagers jubileumsreise heime i vår egen region. Vi dro på kryss og 
tvers gjennom ti kommuner fra Innlandet til Yttersida. Vi fikk oppleve og se en del av det unike 
med vår egen heimebane, gjennom næring, natur og kultur. Vi hørte om fortida, opplevde 
nåtida og snakket om framtida. I ettertid framstår denne turen som en av de beste 
studieturene Profilgruppa har gjennomført – det året vi viet vår egen region den samme type 
oppmerksomhet som vi årlig retter mot andre reisemål i inn og utland.  
 
Selve 25-års jubileet blei markert i november med en to-dagers fagkonferanse på Finnfjord AS 
og jubileumsmiddag i Kunnskapsparken på Finnsnes. Konferansen tok mål av seg å se på 
utviklinga av nærings- og samfunnslivet i regionen, både 25 år bakover i tid og 25 år framover. 
Det blei to innholdsrike dager hvor ni ulike innledere fra politikk, kultur, næring og FoU kastet 
lys over problemstillingene rundt hvilken involvering, drivkraft og styring som regionens 
bedrifter og virksomheter har hatt og skal ha for egen utvikling i framtida. Professor Peter 
Arbos analyse av Profilgruppas betydning i et slikt regionalt utviklingsbilde, var i så måte svært 
interessant for mange både i og utenfor Profilgruppa. 
   
I tillegg til jubileumsmarkeringen har Profilgruppa hatt et omfattende årsprogram som starta 
med bedriftsbesøk, temamøte om «Den nye industrien» og et godt gammeldags møljekalas 
hos 85-årsjubilanten Brødrene Karlsen AS på Husøy. Andre profilmøter gjennom året har hatt 
tema knytta til reiselivets enorme vekst i nord, sykelønnsordning og friskliv, framtidens 
bilindustri og globale muligheter for sjømatnæring og lokal næringsmiddelindustri, for å nevne 
noe. Sommeravslutninga blei avholdt ute i strålende sommervær hos en annen jubilant; 
Bilsenteret AS på Finnsnes som gjennom 20 år har vært med på å styrke vår posisjon som en 
av landsdelens sterkeste handelsregioner.  

 
Som styreleder vil jeg likevel få fremheve seminaret med 
overskriften «Oljesøl i matfatet – eller fredelig 
sameksistens på Yttersida» som en av årets 
høydepunkter i Profilprogrammet. Seminaret blei 
planlagt og gjennomført på en utmerket måte av 
Profilgruppas egne traineer, under årets Husøydaga. 
 
Også i år har Profilgruppas styre vært velfungerende og 
aktivt. Til tross for et hektisk jubileumsår, har styret i lag 
med inviterte medlemsbedrifter rukket å legge strategi 
og føringer for et nytt Profilår som i 2018 skal ha 
overskriften Innovasjon og næringsutvikling med 
samfunnsstrukturer i endring.   
 
Takk for samarbeidet og vel blåst jubileumsår, alle 
sammen! 

 

 
Jan Fredrik Jenssen 

Styreleder Profilgruppa 
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Om Profilgruppa 
 

Fakta 2017 

 

Antall Profilmedlem          

(per 1. januar 2017) 

47 

Styrerepresentanter 

 

 

 

 

 

 

Vararepresentanter 

 

Observatør 

Jan Fredrik Jensen, daglig leder i Nicopan Nord AS (leder) 

Fredd Wilsgård, daglig leder i Wilsgård Fiskeoppdrett AS 

Ørjan Johansgård, adm.dir i Bygg i Nord Gruppen AS 

Finn Folke-Olsen, sjef i Cyberforsvaret, CRC Sørreisa 

Børre Lien, daglig leder i Hovda Lien Rådgivning AS 

Randi Karlsen, kvalitetssjef hos Brødrene Karlsen AS 

Geir Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik kommune 

Line Miriam Sandberg, daglig leder i Visit Senja Region SA 

Tor Helge Sørensen, adm.dir i Senja Avfall IKS 

Joakim Holtan, trainee ved Finnfjord AS 

Antall styremøter 9 

Involvert i sekretariatets 

arbeid 

Linda Lien (programansvarlig) og Rikke Steiro (leder 

Traineeprogrammet) fra KUPA AS samt Børre Lien (innleide tjenester)  

Antall Profilmøter 7 

Gj.snitt antall møtedeltagere  50 

Årsgruppemøte Hamn i Senja, 4. april 2017 

Studietur Midt-Troms, 20-22. september 2017 

Bedriftsbesøk Brødrene Karlsen AS, Husøy 

Bilsenteret Finnsnes AS, Finnsnes 

Under Studieturen: Hjerttind Rein AS, Polar Park AS, Lapphaugen 

Turiststasjon AS, Fjellkysten Gjestehus AS, Senja Husky Adventure 

AS, Senja Handbryggeri AS, Sážža Natur og Kultursenter SA, Skreien 

Spiseri AS og Senja Matstudio AS 

Sponsor/samarbeidsavtaler Husøydagan, Kalottspel og Finnsnes i fest 
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Medlemsoversikt (1. januar 2017) 
 

 

Amfi Drift avd Finnsnes Målselv kommune 

Bardu kommune Nergård Senja AS 

Berg kommune NOFI AS 

Bernh. Lund AS Nord Senja Fisk AS 

Bilsenteret Finnsnes AS Oddvar Nes AS 

Botnhamn Sveis AS Salmar Nord AS 

Brødrene Karlsen AS Segla Fiskebåtrederi AS 

Byggesystemer Finnsnes AS Senjastua AS 

Bygg i Nord Gruppen AS Senja Næringshage AS 

Coop Nord SA Senja Avfall IKS 

CRC Sørreisa Isti AS 

Danske Bank Senja VGS 

Demas AS Skaland Graphite AS 

Ferdighus AS Sparebank1 Nord-Norge 

Finnfjord AS Stella Polaris AS 

Finnsnes Forum Statskog 

Finnsnes Hotell AS Studiesenteret Finnsnes AS 

Hamn i Senja - Senja Reiseliv AS Sørreisa kommune 

Hæren Opsstø stab Troms Folkeblad 

KPMG Utviklingssenteret AS 

Leiknes AS UIT Norges Arktiske Universitet 

Lenvik kommune Wilsgård Fiskeoppdrett AS 

Midt Troms Regionråd Troms Kraft Nett AS 

Myre Holding AS  
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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@kupa.no 
 

  

mailto:adm@profilgruppa.no
http://www.profilgruppa.no/
mailto:jan.jenssen@nicopan.no
mailto:linda@kupa.no
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Gjeldende statutter for Profilgruppa 
 
(Gjeldende fra 04. april 2017) 

 
 

§ 1 

Navn 
Nettverket skal kalles Profilgruppa. 
 

§ 2 
 

Målsetting 
Nettverket gjelder medlemmer med utgangspunkt i Midt-Tromsregionen 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 gagner 
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. 
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§ 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 ukes 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 
 

2) Styret  
 

Styret består av 5-7 personer fra Profilmedlemmene, samt en fast møtende 1.vara og en 2.vara som 
møter ved behov. 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 
 
Styrets sammensetning: 

 

• Sammensetningen av Profilgruppas styre skal speile regional spredning innenfor Profilgruppas 
medlemsmasse. 

• Styrets medlemmer skal fortrinnsvis rekrutteres fra ledelsen i medlemsbedriftene, og 
styremedlemmenes interesse og engasjement for regionens nærings- og samfunnsliv skal 
vektlegges tungt.  

• Styret må i sum kunne sikre et godt kontaktnett blant regionale og nasjonale aktører innen 
næringsliv og politikk, samtidig som objektivitet til særinteresser og politiske retninger skal legges 
til grunn for styrets arbeid. 

• Styret evaluerer seg selv en gang i året i forkant av årsmøtet. Resultatet av evalueringen 
videreformidles til Profilgruppas valgkomite. 

 
§ 7 

 
Endring i statuttene 
Statuttendring kan skje ved 2/3 flertall av lovlig satt årsgruppemøte. 
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Profilgruppas årsprogram 2017 
 

Sammendrag 
 

 

1. 9. februar Bedriftsbesøk hos Brødrene Karlsen AS på Husøy og temamøte 
Den nye industrien. 

  
2. 4. april: Temamøte Reiselivet tar Sjumilssteg i nord! på Hamn i Senja 

 
Årsgruppemøte 4. april: Hamn i Senja.  
 

3. 16. mai: Temamøte Frisk nok for arbeidslivet i Midt-Troms?! med fastlege 
og forfatter Jørgen Skavlan. 
 

4.  9. juni: Sommeravslutning og bedriftsbesøk hos Bilsenteret Finnsnes 
Framtidas bil – ei framtid for bilen? med Stig Morten Nilsen, adm.dir Norges 
Bilbransjeforbund 

 
5. 5. august: Åpent møte ifm. Finnsnes i Fest Utfordringer og muligheter i det 

globale markedet med Per Sandberg. I samarbeid med Sjømatklyngen Senja, 
Finnsnes Forum og Visit Senja Region.  
 

6.  25. august: Seminaret Oljesøl i matfatet – eller dynamisk sameksistens på 
Yttersia? i regi av Profilgruppas Traineeprogram, og i samarbeid med 
Husøydagan og Sjømatklyngen Senja.  
 

7. 20. – 22. september: Profilgruppas studietur 2017: En jubileumsreise på 
kryss og tvers i hjertet av Troms.  

  
8.  8. – 9.november: Profilgruppas Jubileumskonferanse  
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PROFILMØTE:  Den nye industrien   
 
Bedriftsbesøk hos Brødrene Karlsen AS på Husøy 
 

Tid:  Torsdag 9. februar 2017 kl. 16.00 – 22.00  

Sted:  Nybygget hos Brødrene Karlsen på Husøy  

Antall deltagere: 53 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  

 

I 2017 feirer Profilgruppa 25 interessante år med utvikling for både 
bedriftsnettverket og for regionen, og gjennom et innholdsrikt årsprogram ønsker 
Profilgruppa å se både att og fram. Hva har skjedd i industriregionen Midt-Troms og 
hvorfor? Og hva med de neste 25 årene – veit vi noe om det som kommer og hvordan 
kan vi påvirke vår egen utvikling?  

 

 

              

   
 

med 

Kjersti Kleven styreleder i Kleven Maritime AS 

Stein Lier-Hansen adm. direktør i Norsk Industri 

Edmund Broback styreleder i Brødrene Karlsen AS 
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I løpet av 2017 skal Solberg-regjeringa levere ei lenge planlagt Industrimelding til Stortinget, 
ei melding som har til intensjon å drøfte hvordan framtidig næringspolitikk skal fremme god 
omstillingsevne, økt bærekraft og høy konkurransekraft i norsk industri.  

En av de fremste industrielle aktørene i vår region kan i 2017 feire at det er 85 år siden de 
etablerte sin virksomhet på Senja. Sjømatindustribedriften Brødrene Karlsen jubilerer, 
investerer i egen utvikling og tenker nytt. I disse dager åpner de sitt nye industribygg på Husøy, 
samtidig som daglig leder Rita Karlsen illustrerer konsernets suksess gjennom å bli kåret til 
Årets Navn i Norsk Sjømatnæring. 

Brødrene Karlsen og Husøy er derfor en svært passende arena for Profilgruppa å starte 
jubileumsåret 2017, med omvisning i bedriften og det nye industribygget samt temamøte om 
industriens videre utvikling; Den nye industrien. Brødrene Karlsen er i dag et konsern som er 
preget av kompetent kapital og lokalt eierskap, en aktør som tenker langsiktig og tradisjonelt 
men samtidig på tvers av bransjegrupper innenfor sjømat (havbruk, hvitfisk, industri og flåte). 
Det nye industribygget rommer en større filetfabrikk - et segment innen sjømatindustrien som 
nå kan "taes hjem igjen" ved hjelp av utviklinga innenfor automatisering, robotisering og 
digitalisering, som er sentrale stikkord for den industrielle utviklinga generelt i Norge, blant 
annet i den kommende industrimeldinga. 

Til å innlede i møtet, har Profilgruppa invitert Edmund Broback fra Brødrene Karlsen-
konsernet, Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri og Kjersti Kleven fra Kleven Maritime AS 
www.kleven.no 

Mange vil nok huske Kjersti Kleven fra Profilgruppas studietur til den maritime klyngen på 
Møre i 2013, hvor vi blant annet besøkte Kleven Verft i Ulsteinvik. Mye har skjedd på få år, og 
med nedgangstidene i offshorebransjen har Kleven vært nødt til å gjøre nye veivalg.  

 

Program og agenda 

Kl 15.00 Felles bussavgang fra Kunnskapsparken Finnsnes 

Kl 16.00 Ankomst Husøy, lett bespisning og kaffe samt omvisning i bedriften 

Kl 16.30 Innledning v/Edmund Brobakk: Digitalisering og robotisering i 
sjømatindustrien, hvilke muligheter og utfordringer ser vi? 

Kl 17.00  Innledning v/Kjersti Kleven: Ingen framtid uten industri – ingen industri uten 
teknologi 

Kl. 17.30 Innledning v/Stein Lier-Hansen: Forventninger til Industrimeldinga 2017; en 
oppsamling av buzzord eller et reelt utgangspunkt for utforming av en god 
industripolitikk 

Kl. 18.00 Dialog, spørsmål og diskusjon 

Kl. 19.00 Møljekalas! 

Kl. 22.00 bussavgang fra Husøy, retur til Finnsnes 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

http://www.kleven.no/


13 

 

  
  

 
 

  
 

  



14 

 

ÅRSGRUPPEMØTE OG PROFILMØTE: Reiselivet tar Sjumilssteg i nord!  
 

Tid:  Tirsdag den 4. april 2017 kl. 15.00 – 18.00  

Sted:  Hamn i Senja   
 

Antall deltagere: 42 (Årsgruppemøte 36) 
 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  
 

Det skjer utrolig mye i reiselivet for tida og i Nord-Norge står vi fremst i baugen, midt 
på vinteren og midt i mørketida, og topper alle pallplasseringer for vekst i 
utenlandske turister. Hva har egentlig skjedd og hvorfor? Hva skjer i vår egen region 
Midt-Troms og hvilke muligheter og konsekvenser vil vi se framover, for reiselivet 
selv og for andre næringer? Dette ønsker Profilgruppa å se nærmere på, og vi kjører 
derfor tema- og dialogmøte med egne og inviterte reiselivsaktører, i forbindelse med 
at vi samles til Årsgruppemøte 2017. 

 

  
        

 2016 var et rekordår for reiselivet i Norge, og størst vekst i hele landet hadde Troms med 32 
% økning i antall utenlandske gjester. Den strategiske satsinga på Nordlys har ført til en 
formidabel vekst i de lønnsomme vinterturistene og på tjukkeste vinteren er det nå Tromsø 
by som har det beste hotelbelegget i hele landet. Hvalsafari og ekte naturopplevelser har 
blitt et reelt levebrød for mange og på topptur i vinterfjellet er det større sjanse for å møte 
en franskmann heller enn en sambygding. Widerøe starter Nordlysflyvninger, og det 
ansettes kinesisktalende personell om bord i Hurtigruten for å møte boomen av kinesiske 
turister som i gjennomsnitt legger igjen over 8000 kr pr døgn. Det ropes varsku om at 
Lofoten ikke tåler slitasjen fra en million turister, samtidig som regjeringen legger fram den 
første reiselivsmelding på 17 år.  

 

For å oppdatere oss på utviklinga i egen landsdel og egen region, har Profilgruppa viet årets 
andre temamøte til reiselivet. Vi har invitert Børre Berglund fra ARENA-prosjektet Lønnsomme 
Vinteropplevelser og Line Miriam Sandberg fra Visit Senja.    
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I tillegg til Profilmedlem innen bransjen, som Finnsnes Hotel, Hamn i Senja og Senjastua, har 
vi til dette møtet også invitert et knippe av regionens øvrige reiselivsaktører, som Basecamp 
Senja, Aurora Park, Mefjord Brygge, Målselv Fjellandsby og Polar Park. 

_____________________________________________________________________ 

 

Program og agenda 

 

Kl 14.00 Felles bussavgang fra Kunnskapsparken Finnsnes 

Kl 15.00 Ankomst Hamn i Senja, lett bespisning og kaffe, introduksjon og velkomst 

Kl 15.15 Temamøte: Reiselivet tar Sjumilssteg i Nord! 

Innledninger v/Børre Berglund og Line Miriam Sandberg  

Kl. 16.30 Kaffepause 

Kl. 16.45 Kortere innledninger fra øvrige aktører og dialog  

Kl. 18.00 Profilgruppas Årsgruppemøte (se egen innkalling) 

Kl. 20.00 Profilgruppas Årsmøtemiddag 

Kl. 22.00 Bussavgang fra Hamn i Senja, retur til Finnsnes 

___________________________________________________________________________ 

 
Etter Temamøte og Årsgruppemøte blir det Årsmøtemiddag for Profilgruppas medlemmer og 
inviterte gjester.  Det vil bli satt opp buss fra Finnsnes til Hamn og tilbake igjen etter middagen. 
For de av Profilgruppas medlemmer som ikke trenger å dra heim tirsdagskvelden, tilbyr vi 
ytterligere hygge utover kvelden samt overnatting og frokost på Hamn i Senja. Retur fra Hamn 
i Senja onsdags morgen må ordnes av den enkelte selv.   
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PROFILMØTE Frisk nok for arbeidslivet i Midt-Troms!?  
 

Tid:  Torsdag den 18. mai 2017 kl. 12.00 – 15.30  

Sted:  Finnsnes Hotel   

Antall deltagere: 25 
 
Invitasjon og introduksjon til møtet:  

 

Hvorfor er norske arbeidstakere sjukere, mer misfornøyde og mer borte fra jobben 
enn andre som det er naturlig å sammenligne seg med? Er det noe «feil» med 
systemet? Politikken? Med kulturen? Moralen? Med arbeidsplassene eller 
arbeidsgiverne? Eller skal vi heller si: hva for noe hokus-pokus er det med de 
arbeidstakerne og bedriftene som ikke har sykefravær?? 

 

 

 

med 

 lege og forfatter Jørgen Skavlan 

kommuneoverlege i Senjalegen Aslak Hovda Lien 

 

Profilgruppas mai-møte har fått tittelen: "Frisk nok for arbeidslivet i Midt-Troms". 
Hovedinnleder er Jørgen Skavlan som gjennom sitt arbeid som allmennlege og sitt 
forfatterskap har stilt spørsmålstegn ved hva det er med det norske samfunnet som fører til 
at vi ligger i verdenstoppen på sykefravær og uføre. Hvorfor er nordmenn - som bor i et land 
som en rekke ganger er kåret til verdens beste land å bo i - hvorfor er vi mer sjuke og 
misfornøyde enn andre det er naturlig å sammenligne oss med? Skavlan er opptatt av at vi må 
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våge å løfte blikket og se på dette i et utenifra-perspektiv - hvis tallene speiler det norske 
samfunnet, det norske arbeidslivet med arbeidstakere, arbeidsgivere og rammevilkår, hva er 
det da vi gjør feil?  

 

Profilgruppa ønsker å gi møtet regional relevans gjennom å trekke debatten helt ned på lokalt 
nivå, der ulike bedriftsledere og bransjer i vår egen region kan dele erfaringer og synspunkter 
med hverandre. Vi har også bedt Kommuneoverlegen og den Samfunnsmedisinske avdelinga 
i Senjalegen, om å dele sine synspunkter på statusbildet i egen region når det gjelder fravær 
og frafall fra arbeidslivet.  

_____________________________________________________________________ 

 

Program og agenda 

 

Kl 11.00 Felles lunsj på Finnsnes Hotel 

Kl 12.00 Velkomst og introduksjon 

Kl 12.10 Foredrag ved Jørgen Skavlan «Frisk nok for livet» 

Kl 13.30 Kaffepause 

Kl 13.45 Regionale, lokale og bedriftsinterne perspektiver på sykefravær og frafall i 
arbeidslivet v/Senjalegen, Profilbedrifter og øvrige møtedeltagere 

Kl 15.30 Møteslutt  
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PROFILGRUPPAS SOMMERAVSLUTNING OG PROFILMØTE: 

 Framtidas bil – ei framtid for bilen?  
 

Tid:  Fredag 9. juni 2017 kl. 15:00 og utover kvelden  

Sted:  Bilsenteret Finnsnes AS 

Antall deltagere: 32 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Innleder: Stig Morten Nilsen, adm.dir. i Norges Bilbransjeforbund 

 

Det er i år 20 år siden Raymond og Willy etablerte Bilsenteret Finnsnes AS – noe som 
seg hør og bør må markeres. Fra den spede start i 1997 på Valen med tre ansatte, 
har de vokst til å bli Midt-Troms’ største bruktbilforhandler og teller i dag 14 ansatte.  
Med et hjerte for bruktbiler og et stort nettverk i inn- og utland kan de med rette 
kalle seg Bruktbilspesiallisten i Nord. De har i 20 år vært med på å styrke Midt-Troms’ 
posisjon som landsdelens sterkeste handelsregion i forhold til folketallet, da 
bilbransjen er en betydelig aktør i norsk og nord-norsk næringsliv.  

Bilsenteret 
20 år!  
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Profilgruppas juni-møte har fått tittelen «Framtidas bil – ei framtid for bilen?». 
Innleder er Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund. 
Ny, moderne og mer miljøvennlig bilteknologi er avgjørende for miljøet, noe 
bilbransjen svarer på ved å bruke nærmere 1000 milliarder årlig på utvikling av sikrere 
og mer miljøvennlige biler. En forutsetning for en nyere bilpark her til lands er 
forutsigbare rammebetingelser for bileiere, næringslivet og bilbransjen for øvrig. 
Gjennom sin solide bakgrunn fra bilbransjen vil Nilsen blant annet ta for seg miljø- og 
symbolpolitikk, ny teknologi, rammebetingelser, framtidsbilen og framtida for bilen.   

 

Etter temamøtet har vi glede av å invitere alle medlemmer til årets sommeravslutning. 
Profilgruppas vårsesong vil bli avrundet på trivelig vis med grilling og mingling. I tillegg 
til å feire Bilsenterets 20-årsjubileum, skal vi også takke av traineene i kull 2. Etter en 
kulinarisk opplevelse iblandet et hint av tårevåte avskjeder, blir det kanskje en 
overraskelse eller to.  

_____________________________________________________________________ 

 

Program og agenda 
 

Kl 15.00 Velkomst og introduksjon 

Kl 15:15 Bilsenteret v/Raymond og Willy  

Kl 15:45 Foredrag v/Stig Morten Nilsen 

Kl 17:00 Grilling og mingling  

  

_____________________________________________________________________ 
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PROFILMØTE: Utfordringer og muligheter i det globale 
markedet. Hvordan påvirker Trump, Brexit og andre utenrikspolitiske 
forhold eksportregionen Midt-Troms? 
 
Et samarbeid mellom Profilgruppa, Sjømatklyngen Senja, Finnsnes Forum og Visit 
Senja Regionen 
 

Tid:   Lørdag 5. august 2017 kl. 17.00 – 20.00 

Sted:  Finnsnes i Fest-teltet på torget 

Antall deltagere: 52 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  

 

I 2017 feirer Profilgruppa 25 spennende år med utvikling for både bedriftsnettverket 

og for regionen. I den forbindelse har Profilgruppa, i samarbeid med Visit Senja 

Region, Sjømatklyngen Senja og Finnsnes Forum, invitert Fiskeriminister Per 

Sandberg til et åpent Profilmøte for å snakke om usikkerheten i det globale 

markedet og hvilke ringvirkninger dette gir nasjonalt og regionalt, samt høyt 

tenking om morgensdagens fiskeri og havbruksnæring.  
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Tidligere i år la Norsk Industri frem konjunkturrapporten for 2017. Den peker på fire konkrete 

utfordringer i verdensmarkedet, som både representerer trusler og muligheter for en 

forholdsvis liten  og åpen norsk økonomi. Skillsmisseforhandlingene mellom EU og 

Storbritannia pågår for fullt, noe som innebærer mye usikkerhet. Mangelen på forutsigbarhet 

er alt annet enn heldig for den norske eksportnæringa, hvis største handelspartner er 

Storbritannia. Videre tyder valget av Trump på at det vil bli innført en tiltakende 

proteksjonistisk linje under den nye administrasjonen, hvor alle handelsavtalene skal 

gjennomgås. Siden 2008 har eksporten av sjømat til USA femdoblet seg, samtidig som den 

overordne norske eksporten til USA har falt de siste årene grunnet fallet i olje- og 

gassmarkedet. Oppstår det en potensiell «handelskrig» er det ofte de små landene som blir 

taperne.  

På den andre siden er det ikke bare usikkerhet som preger fremtidsbildet. Forholdet mellom 

Kina og Norge har omsider normalisert seg etter den politiske isfronten som oppsto i 

kjølvannet av fredsprisutdelingen i 2010. Før 2010 hadde norsk laks en markedsandel på 90 % 

i Kina, som siden falt til bare 5 %. Nå spår Sjømatrådet at andelen norsk laks på det kinesiske 

markedet vil øke til 65 %. Samtidig som norsk laks er tilbake på middagsbordet i Kina, kan den 

norske turistnæringa vise til en tredobling av antall kinesiske turister på bare et knapt år. De 

er, i likhet med resten av de utenlandske turistene, ute etter en totalopplevelse som 

innebærer autentiske og lokale tradisjoner, kultur og mat.  

Program og agenda  
 
Kl 17:00 Oppmøte  
Kl 17:15 Velkommen v/leder av Profilgruppa  
Kl 17:30 Fiskeriminister Per Sandberg  
Kl 18:30 Lokal mat og forfriskninger  
Kl 19:00 Presentasjon av lokal mat og fremtidige muligheter  
Kl 20:00 Avslutning  
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SEMINAR Oljesøl i matfatet - eller dynamisk 
sameksistens på Yttersida? 
 
Seminar i regi av Profilgruppas Traineeprogram i samarbeid med Husøydagan og 
Sjømatklyngen Senja 
 

Tid:  Fredag 25.august 2017 kl. 14.00 – 19.30 

Sted:  Husøy Samfunnshus 

Antall deltagere: 70 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  
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Rundt Senja ligger det et hav av muligheter – noe både torsken, stormåsen og 

Senjaværingen har vært skjønt enige om i alle år. Kombinasjonen av det næringsrike 

Norskehavet og en smal kontinentalsokkel gjør at havområdet som strekker seg fra 

Lofoten til Senja er spesielt rikt på naturressurser; fornybare så vel som fossile. 

Oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har lenge vært et omstridt tema, 
og debatten har til tider vært høylytt – i Lofoten og Vesterålen. Senja har derimot 
inntatt en mer avdempet rolle tør vi påstå, og fremstår i alle fall utad som mer 
petroleumsvennlig innstilt.   
 
Profilgruppas Traineeprogram inviterer til konferanse om sjømat og petroleum på 
Husøydagan. De to næringene har delt på havet siden oljeeventyret startet for 
nærmere 50 år siden – hva taler for og imot videre sameksistens i nord? Er et «ja» til 
konsekvensutredning ensbetydende med et «ja» til oljeboring? Hvilke 
næringsmessige ringvirkninger vil en potensiell oljeboring ha for Senja-regionen? 
Setter vi matfatet på spill ved å åpne for utvinning av petroleum? Har den norske 
velferdsstaten råd til å la være? Og er det mulig å utvinne olje i tråd med Paris-
avtalen? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker svar på. 
 

Program fredag 25. august 
 

 

14:00 Matfatet  
Felles lunsj med Sjømatklyngen Senja  
 

 

15:00  Velkommen 
Ved Profilgruppas Traineeprogram  
 
 

 

15:15 Ørjan Birkeland  
Prosjektleder Nordområdeprosjektet, Statoil  
Den nordnorske oljealderen – fremtidsperspektiv, muligheter og 
sameksistens  

 
 
 

 

15:35 Ingrid Lomelde  
Miljøpolitisk leder, WWF 
Varig vern for natur og klima – er det på tide at vi lar oljen ligge 
av hensynet til klimaet og vår mest sårbare natur?  
 
 
 
 
 

 

15:55 Spørsmål, kommentarer og innspill  
 

 

16:15 Pause  



27 

 

16:30 Wenche Cumming 
Leder, Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 
Oljeaktivitet i LoVeSe - en trussel for et livskraftig næringsliv bygd 
på fornybare ressurser 
 
 
 
 

 

16:45 Kurt Ludvigsen 
Nestleder, Fiskarlaget Nord  
Skal vi utfordre sårbare ressurser, og en næring vi er avhengige 
av?  
 
 
 
 

 

17:00 Jan Høst 
Spesialrådgiver, NGU 
Slå på lyset! – Kartlegging av havbunnen for bærekraftig 
forvaltning 
 
 
 

 

17:15  Spørsmål, kommentarer og innspill  
 

 

17:35 Pause  
 

 

17:50 Kjell Giæver  
Direktør, Petro Arctic 
Ringvirkninger av olje- og gassvirksomhet i Nord – utfordringer 
og muligheter i distriktene 

 
 

 

18:05 Tommy Torvanger  
CEO, Nergård  
Nergård og olje- og gassvirksomhet i LoVeSe og andre sårbare 
områder 
 
 
 
 
 

 

18:20 Salve Dahle  
Direktør, Akvaplan Niva  
Symbioses – et scenarium. Hvilke konsekvenser vil et oljeutslipp 
medføre for torskebestanden?  
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18:35 Peter Arbo 
Professor, Norges Fiskerihøgskole UiT   
Olje og fisk – konflikt og samspill. 
 
 
 
 
 

 

18:50 Spørsmål, kommentarer og innspill  
 

 

19:15 Avslutning   

19:30 Seminar slutt  

 

 

Etter seminaret håper vi så mange som mulig tar turen til Husøydagans 
egen fiskerestaurant, Saltfesken, etterfulgt av bryggedans med live 

musikk.  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen! 
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PROFILGRUPPAS STUDIETUR 2017  

 
Antall deltagere: 33 

Program for studieturen: 
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TRE DAGER – TI KOMMUNER – FRA INNERST TIL YTTERST 
Profilgruppa har i løpet av sine 25 år reist mye i både inn- og utland, for å oppleve 
andre steder og for å lære av andre mennesker, andre bedrifter og andre kulturer. 
Til tross for vårt sterke Midt-Tromsfokus, har vi imidlertid ikke viet vår egen region 
den samme type oppmerksomhet, i form av å reise rundt med «opplevelsesbrillene» på. 
Det er derfor på høy tid å legge Profilgruppas studietur hjem - til Midt-Troms og til 
hjertet av Troms.  

Reiseliv og opplevelsesnæring i Nord-Norge har hatt en formidabel vekst i de senere 
år og i 2016 hadde vårt eget fylke størst vekst i hele landet. Mørketida lyses opp av 
turister på jakt etter ville og vakre naturopplevelser og lokale tradisjoner, kultur og 
mat. Mye av det som for oss framstår som dagligdags og vanlig, oppleves av andre som 
eksotisk og helt unikt.  

Gjennom årets studietur vil Profilgruppa få oppleve en reise i det som for turister fra 
hele verden framstår som deres nye og eksotiske reisefavoritt. Programmet vil være 
spekket med opplevelser og aktiviteter som strekker seg fra Det Ville Innlandet til Den 
Barske Yttersia. Vi reiser i nåtid men vil ha fokus på både fortid og framtid. 

Hvordan er det å være turist i vår region? Hva har regionen å tilby? Hva etterspørres? 
Kan alle områder av vårt samfunns -og næringsliv kobles mot opplevelsesnæring og 
reisemålsutvikling? Hva med vertskapsfunksjonen? Er det kvalitet på det som leveres 
av opplevelser og aktiviteter? Er vi forberedt på hva som kommer når natur og kultur 
kommersialiseres i stor skala? Hvor ligger fallgruvene og hvor ligger mulighetene?  

Og ikke minst: hvem vinner Profilgruppas Jubileumsmesterskap….? 

Disse og mange andre spørsmål vil vi forsøke å finne svar på under årets jubileumstur, 
som går gjennom ti kommuner, tre dager til ende i et forhåpentligvis strålende 
septembervær.  
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PROFILGRUPPAS Jubileumskonferanse 
 

Antall deltagere: 80 

Invitasjon og program for konferansen: 
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Profilgruppas Traineeprogram  
Rapport fra Traineeåret 2017 v/Rikke Steiro 
 

Traineeåret 2017 kickstartet med bedriftsbesøk og møljekalas hos Brødrene Karlsen 

på Husøy. For noen var det første gang de smakte mølje, for andre var det første gang 

de besøkte et produksjonsanlegg for sjømat - mens det for andre igjen var et gledelig 

gjensyn med tungeskjæring og feskehau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felles for traineene var at de trengte en skikkelig yttersiacocktail med proteiner og 

vitaminer for å komme seg gjennom et år preget av mye aktivitet - fra fastlegebesøk i 

mai via globale muligheter og utfordringer i august til Profilgruppas 25-årsmarkering 

på senhøsten.  

Årets studietur gikk til et av verdens mest eksotiske reisemål, skal vi tro nasjonale og 

internasjonale kåringer; selveste Midt-Troms. Som turister i egen region reiste vi fra 

det ville innlandet til den barske yttersia. Her sto blant annet vandring i krigshistorisk 

landskap, fjordcruise og fjelltur på programmet. Dette var dog ikke først og fremst en 

studietur, men en tredagers intens og til tider utmattende konkurranse i Profilgruppas 

jubileumsmesterskap! Her skulle Læmster-laget, Agalaus-laget, Jåsspeis-laget, 

Råttmakk-laget, Utpeisa-laget og Jøger-laget konkurrere i militær hinderløype, quiz, 

talentkonkurranse, paintball og ølsmaking.  

Spenningen i jubileumsmesterskapet kan likevel ikke måle seg med nervene som 

oppsto i forbindelse med traineeprogrammets eget seminar «Oljesøl i matfatet – eller 

dynamisk sameksistens på Yttersia?» under Husøydagan. Heldigvis gikk seminaret inn 

i historiebøkene som en stor suksess som, for å sitere Fiskeribladet, «…..Profilgruppas 

Traineeprogram gjennomførte på strålende vis».  
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Traineeprogrammet var også svært delaktig i gjennomføringen av «HUT DÆ UT», et 

quizkonsept for unge tilflyttere mellom 22 og 35 år. Dette var i samarbeid med Lenvik 

kommune og Byregionprogrammet, og resulterte i over 60 deltakere fra hele Midt-

Troms. Vi skal ikke skryte på oss for mye, men etter at vi ba folk hute sæ ut, har det 

åpnet tre nye uteplasser på Finnsnes, og en quizliga er innført.  

Bedriftsbesøk hos Agvan på Wilsgård, hyttetur til Posthuset på Skaland, tapaskvelder 

med smalahove, quiz og andre festligheter har også preget traineeåret 2017.  

I 2017 ble Anna, Kim og Rikke fra kull 2 takket av på høytidelig vis under 

sommeravslutningen hos Bilsenteret på Finnsnes. Taler, tårer og tequila sto på 

menyen da Profilgruppas bestemor, flyktning og partyfikser skulle hylles.  

På høsten begynte Sørreisa-guttene Jan Harald og Joakim som traineer i henholdsvis 

Leiknes AS og Finnfjord AS, samt Jeanett som dessverre sluttet samme høst.  

Tradisjonen tro blir alle traineene også inkludert i mentorordningen, hvor hver trainee 

får tildelt en mentor fra samfunns- og næringslivet i regionen. Årlig blir det 

gjennomført tilsammen fire felles og individuelle samlinger for kullene basert på 

mentor+programmet.  

Våren 2017 sluttet Bjørge som prosjektleder for traineeprogrammet, mens Rikke 

overtok prosjektlederfunksjonen og Ivar fra KUPA Harstad overtok ansvaret for 

gjennomføringen av mentorprogrammet.  

 

Kull 2 
Alle de tre traineene i kull 2 ble tilbudt videre jobb hos henholdsvis Finnfjord AS, KUPA 

AS og SalMar Nord AS, og alle tre takket ja (så da kan vi se bort fra at Kim hadde et lite 

opphold fra Traineeprogrammet vinteren 2017).  

Kull 3 
Traineeperioden for de fire 

traineene i kull 3 forløp som 

normalt, med deltagelse i 

Profilgruppas årsprogram.   

Kull 4 
I 2017 lyste Profilgruppas 

Traineeprogram ut til sammen 

åtte stillinger fordelt på seks 

bedrifter. Dette innebar en 

økonomistilling og en 

ingeniørstilling hos Finnfjord AS, 

en akvakulturstilling hos Wilsgård 

Fiskeoppdrett AS, en 

ingeniørstilling innenfor 

byggeteknikk hos Leiknes AS,  

Kull 4: Jan Harald med mentor Ørjan Johnsgård og 

Joakim med mentor Finn Folke-Olsen 
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en elkraftingeniørstilling hos Myre Elektro Teknikk AS, en controller-stilling hos 

SalMar Nord AS og potensielt to stillinger for nyutdannede leger hos Senjalegen.  

Traineeprogrammet mottok totalt 85 søknader, der Norges Arktiske Universitet 

Narvik og Tromsø var godt representert. Det ble ansatt tre traineer, hvor en av 

traineene trakk seg samme høst. 

 

Styringsgruppa 
 

Navn Bedrift/virksomhet 

Ann-Brith Jensen Demas AS 

Bjørn Fredriksen Lenvik kommune  

Egil Johansen Nord Senja Fisk AS 

Erlend Olsen Finnfjord AS 

John-Tore Berntsen  KPMG 

Linda Lien KUPA AS 

Tor Arve Moen Forsvaret 

Ulf Christensen  Senter for Karriere og Arbeidsliv, UiT  

 

Markedsføring og rekruttering 
Profilgruppas Traineeprogram promoteres i hovedsak gjennom deltakelse på karriere- 

og 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 

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 2017 besøkte traineeprogrammet følgende universiteter:  

- Norges Arktiske Universitet, Tromsø 

- Norges Arktiske Universitet, Harstad 

- Norges Arktiske Universitet, Narvik 

- NTNU, Trondheim 

- Krigsskolen på Linderud  

-  

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.  
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Profilgruppas Traineeprogram ble også invitert til å delta på et arrangement på 

Krigsskolen i Oslo i regi av forsvarskommunene i Midt-Troms og Studiesenteret. 

Formålet var å informere medflytterne om Traineeprogrammet og 

karrieremulighetene i Midt-Troms.  

 

 

Finansiering 
Profilgruppas Traineeprogram finansieres gjennom tilskudd fra Troms 

Fylkeskommune, tilskudd fra Profilgruppa og egenandeler fra de deltagende 

bedrifter. 

 

Kontaktinformasjon  
Profilgruppas Traineeprogram:   trainee@profilgruppa.no  

Rikke Steiro, prosjektleder rikke@kupa.no  924 89 138 

 

Joakim S, Joakim H og Agvan står på stand på UiT Norges Arktiske 

Universitet for å lokke nye kandidater til Profilgruppas Traineeprogram  

mailto:trainee@profilgruppa.no
mailto:rikke@kupa.no
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Kull 1  

NAVN UTDANNELSE UTDANNINGSINSTITIUSJON BEDRIFT MENTOR 

Jørgen Aslak 
Nilsen 

Ingeniør, 
industriteknikk  

Norges Arktiske Universitet, 
Narvik 

Finnsnes Mekaniske John Tore 
Berntsen 

Mads Løvaas Prosessingeniør Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

Senja Avfall IKS/ 
Finnfjord AS 

Kåre Rasmussen 

Martine Westbye Siviløkonom Norges Handelshøgskole, 
Bergen  

Finnfjord AS Solvar Nordheim 

Marius Svendsen Prosessingeniør Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

OPSSTØ Hæren Vidar Gunnberg 

Ted Are Røkenes Siviløkonom Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

Brødrene Karlsen 
AS 

Jan Fredrik 
Jenssen 

Ørjan Berntsen Sivilingeniør, fysikk 
og matematikk  

NTNU, Trondheim  Finnfjord AS Ole Ovesen 

Navn Utdannelse Utdannelsesinstitusjon  Bedrift Mentor 

Kull 1  

Jørgen Aslak 
Nilsen 

Ingeniør, 
industriteknikk  

Norges Arktiske Universitet, 
Narvik 

Finnsnes Mekaniske John Tore 
Berntsen 

Mads Løvaas Prosessingeniør Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

Senja Avfall IKS/ 
Finnfjord AS 

Kåre Rasmussen 

Martine Westbye Siviløkonom Norges Handelshøgskole, 
Bergen  

Finnfjord AS Solvar Nordheim 

Marius Svendsen Prosessingeniør Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

OPSSTØ Hæren Vidar Gunnberg 

Ted Are Røkenes Siviløkonom Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

Brødrene Karlsen 
AS 

Jan Fredrik 
Jenssen 

Ørjan Berntsen Sivilingeniør, fysikk 
og matematikk  

NTNU, Trondheim  Finnfjord AS Ole Ovesen 

Kull 2  

Anna Maria 
Hatland 

Sivilingeniør, energi, 
klima og miljø 

Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

Finnfjord AS Odd-Inge Larsen 

Kim Johansen Siviløkonom Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

SalMar Nord AS Louis Edvardsen 

Rikke Steiro Statsviter Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

Utviklingssenteret 
AS/KUPA AS 

Bernt Karolius 

Kull 3  

Agvan Darkhanov Siviløkonom Norges Arktiske Universitet, 
Tromsø 

Wilsgård 
Fiskeoppdrett AS  

Ann Kristin 
Trondsen/odd 
Inge Larsen 

Anton Ploshchik Sivilingeniør, 
byggeteknologi  

Norges Arktiske Universitet, 
Narvik 

Lenvik Kommune John Tore 
Berntsen 

Joakim Holtan Sivilingeniør, 
materialteknologi  

NTNU, Trondheim  Finnfjord AS Karin Johnsen 

Morten M. 
Bakketun 

Sivilingeniør, 
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