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Innledning 

 
Innovasjon og næringsutvikling med samfunnsstrukturer i endring har vært overskriften for 
Profilåret 2018. Hos oss i Midt-Tromsregionen har året i sannhet vært preget av at kjente 
strukturer er i endring. Forberedelsene til å slå sammen de fire Senjakommunene har blitt 
intensivert og mer og mer konkret. Samtidig har regjeringens arbeid med Regionreformen og 
fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark møtt på kvist. Som ordfører i Tranøy, leder i 
Fellesnemda for Senja 2020 og styreleder i Profilgruppa, har det vært interessant å følge 
endringsprosessene fra ulike ståsteder.  
 
For Profilgruppa har det vært viktig å rette fokus på det mulighetsrommet som en storregion 
i nord vil kunne skape for næringslivet. Dette var grunnen til at vi tidlig på året inviterte 
lederen av regjeringens Ekspertutvalg, samt politikere fra forhandlingsprosessen mellom 
Troms og Finnmark, til et Profilmøte for å diskutere hvilke nye oppgaver og ansvarsområder 
som kan legges til de nye regionene. Etter dette har Profilgruppa gjennomført et lite 
delprosjekt, i samarbeid med Senja 2020 og Midt-Troms Regionråd, for å avdekke potensielle 
muligheter som regionreformen gir for vår region. 
 
Temperatur og vindretning på samarbeidsklima mellom de nordnorske fylkene, var også en 
medvirkende årsak til at Profilgruppa valgte å dra til Finnmarks største by på studietur i høst. 
Vi ønsket å finne ut av hva som er Altas ambisjoner i det nye fylket, og om motstanden mot 
sammenslåing er like stor i næringslivet i Finnmark, som den er hos politikerne. For øvrig gav 
studieturen oss et innblikk i hvordan Alta har klart å bli så god på store idrettsarrangement, 
hvordan de har blitt Nord-Norges nest største sjømatkommune uten å ville det, og hvorfor 
entreprenører fra Alta brøyter, sprenger, graver og bygger over hele landsdelen.  
 
Bygg og anleggsbransjen har faktisk også vært et fokusområde for Profilgruppa i 2018. 
Sommeravslutninga hos Storegga Entreprenør AS på innlandet bidro i så måte, og var en 
utmerket ramme for et temamøte om status og utvikling i bransjen, med OPTIMERA-sjefen 
som gjesteinnleder. Med et sterkt fokus på veksten i sjømatnæringa de siste årene, er det 
nyttig å minne oss selv på at vi har like mange arbeidsplasser innen bygg og anlegg i Midt-
Troms, som det vi har i sjømatnæringa. 
 

Sjømatnæringa har likevel vært tema for to av Profilgruppas 
mest besøkte møter i året som er gått. Det ene var et populært 
bedriftsbesøk i Senjahopen i desember hos nye Nergård Fisk AS, 
etter sammenslåingen med nabobedriften Aksel Hansen AS. 
Møtet blei kombinert med en utsøkt lutefiskmiddag og 
juleavslutning for Profilgruppa på Mefjord Brygge. Det andre var 
fagseminaret under Husøydagan i august med overskriften 
Grønn energi i blå næring. Dette fredagseminaret begynner å bli 
en innarbeidet tradisjon som vi gjennomfører i samarbeid med 
Traineeprogrammet, Sjømatklyngen og Husøydagan. 
 
Som styreleder vil jeg gjerne få takke alle Profilgruppas bedrifter 
og gode samarbeidspartnere for nok et interessant Profil-år. 
Ingen år er like, og jeg er derfor sikker på at 2019 vil bringe nye 
ideer, nye møter og nye, interessante bekjentskaper for alle i 
Profilgruppas nettverk. 

 
 

Jan Fredrik Jenssen 
Styreleder Profilgruppa 
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Om Profilgruppa 
 

Fakta 2018 

 

Antall Profilmedlem          

(per 1. januar 2018) 

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 

Åsta Sortland, daglig leder, Næringshagen i Midt-Troms 

Eivind Olsen, daglig leder i Storegga Entreprenør AS 

Tor Helge Sørensen, adm.dir i Senja Avfall IKS 

Joakim Holtan, trainee ved Finnfjord AS 

Antall styremøter 5 

Involvert i sekretariatets 

arbeid 

Linda Lien (programansvarlig) og Rikke Steiro (leder 

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

Antall Profilmøter 6 

Gj.snitt antall møtedeltagere  54 

Årsgruppemøte Tiger Sushi, Finnsnes, 30. april 2018 

Studietur Alta, 26-28. september 2018 

Bedriftsbesøk Storegga Entreprenør AS, Andslimoen 

Nergård Senja/Nergård Sild, Senjahopen 

Under Studieturen: Aurora Spirits AS, Harald Nilsen AS, Sorrisniva AS 

Sponsor/samarbeidsavtaler Husøydagan, Kalottspel, og First Lego League 
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Medlemsoversikt (1. januar 2018) 
 

 

Amfi Drift avd Finnsnes Nergård Senja AS 

Berg kommune Nicopan Nord AS 

Bernh. Lund AS NOFI AS 

Bilsenteret Finnsnes AS Nord Senja Fisk AS 

Brødrene Karlsen AS Oddvar Nes AS 

Byggesystemer Finnsnes AS Salmar Farming AS 

Bygg i Nord Gruppen AS Segla Fiskebåtrederi AS 

CRC Sørreisa Senja Avfall IKS 

Danske Bank Senja kommune 

Demas AS Senja Næringshage AS 

Ferdighus AS Senja VGS 

Finnfjord AS Skaland Graphite AS 

Finnsnes Forum Sparebank1 Nord-Norge 

Finnsnes Hotell AS Statskog 

Hamn i Senja - Senja Reiseliv AS Stella Polaris AS 

Hovda Lien Rådgivning AS Storegga Entreprenør AS 

Hæren Opsstø stab Studiesenteret Finnsnes AS 

KPMG Sørreisa kommune 

KUPA AS Troms Folkeblad 

Leiknes AS Troms Kraft Nett AS 

Lenvik kommune UIT Norges Arktiske Universitet 

Midt Troms Regionråd Visit Senja Region 

Myre Holding AS Wilsgård Fiskeoppdrett AS 

Målselv kommune  
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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, adm@profilgruppa.no 
 
 

  

mailto:adm@profilgruppa.no
http://www.profilgruppa.no/
mailto:jan.jenssen@nicopan.no
mailto:adm@profilgruppa.no


8 

 

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 2018 
 

Sammendrag 
 

 

1. Onsdag 21. februar: Åpent Profilgruppemøte i Kunnskapsparken Finnsnes  
Frelseren i TIL kommer til Profilgruppa. Med Simo Valakari og TIL-ledelsen 
 

  
2. Onsdag 7. mars: Profilgruppemøte i Kunnskapsparken Finnsnes 

Nye oppgaver til regionen – hva blir effektene for næringslivet?  Med leder 
for regjeringens Ekspertutvalg Terje P. Hagen, fylkesrådsleder i Troms Willy 
Ørnebakk og medlem i Finnmark Forhandlingsutvalg Geir Ove Bakken 
 
 

3. Mandag 30. april: Profilgruppemøte på Tiger Sushi 
Nye Tromsbenken møter Profilgruppa. Med innledere fra Profilgruppa og 
stortingsrepresentanter fra Troms. 
 
Årsgruppemøte 30. april: Tiger Sushi, Finnsnes.  
 
 

4.  Fredag 1. juni: Profilgruppas Sommeravslutning og bedriftsbesøk hos 
Storegga Entreprenør på Andslimoen.  Bygg og anleggsbransjen i 
industriregion Midt-Troms – hvor er vi og hvor går vi? Med daglig leder i 
Storegga Entreprenør Eivind Olsen og gjesteinnleder Asbjørn Vennebo, 
adm.dir i Optimera 

 
  
5.  Fredag 24. august: Fagseminaret på Husøy i samarbeid med Husøydagan, 

Sjømatklyngen Senja og Profilgruppas Traineeprogram.  
Grønn Energi i blå næring. Med innledere Egil Johansen (Sjømatklyngen), 
Anders Breines (Grovfjord Mek), Jan Kjetil Paulsen (Bellona), Kurt Atle 
Hansen (Flakstad Kommune), Toini Løvseth (Alcoa), Mathias Bimberg (Prime 
Capital), Tobias Bostrøm (UiT) og Anita Foshaug (TK Nett). 
 

 Onsdag 26. – fredag 28. september: Profilgruppas studietur 2018.  
Nord-Troms og Alta. 
 

  
6.  Torsdag 6. desember: Bedriftsbesøk hos Nergård Fisk AS i Senjahopen og 

Profilgruppas juleavslutning på Mefjord Brygge. 
Nergård i utvikling – større og sterkere gjennom nysatsing på Senja  
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ÅPENT PROFILMØTE: Frelseren i TIL kommer til 
Profilgruppa   
 
 

Tid:  Onsdag 21. februar 2018 kl. 18.00 – 20.30  

Sted:  Kunnskapsparken Finnsnes  

Antall deltagere: 63 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  

 

Årets første profilmøte sparkes i gang på skikkelig vis med TIL-trener, 
redningsmann og frelser Simo Valakari og ledelsen i Tromsø Idrettslag. 
Fra å være et bunnlag sommeren 2017, spilte TIL som et topplag siste 
halvdel av sesongen og sikret seg plass i Eliteserien 2018. Simo vil snakke 
om hvordan man skaper en vinnerkultur og hva nærings- og samfunnsliv 
kan lære av idretten. 

 

 

 

 

  

Profilgruppa har ved flere anledninger hatt besøk av sentrale trenere og idrettsledere, 
hvor fokuset har vært på hva idrett og næringsliv kan lære av hverandre. Tidligere 
Rosenborg-trener Nils Arne Eggen, de tidligere TIL-trenerne Terje Skarsfjord og Per 
Mathias Høgmo og tidligere toppidrettssjef ved Olympiatoppen Bjørge Stensbøl har 
alle besøkt gruppa. I år ønsker vi TIL-ledelsen og trener Simo Valakari velkommen til 
Profilmøte.  
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Da finske Simo Valakari overtok hovedtreneransvaret for TIL lå klubben nest sist på 
tabellen. Med en imponerende snuoperasjon preget av 3-4-3-formasjoner, mer 
ballbesittelse og risikofylt, underholdene og velspilt fotball, klatret TIL på tabellen og 
endte på en 11.plass med 23 poeng på 13 kamper.  

 

Finsk fotball, og spesielt finske trenere, har ikke hatt for vane å markere seg i utlandet, 
ei heller i Norge. Dette var før frelseren Simo gjorde sitt inntog i Ishavsbyen og ga TIL-
supporterne trua tilbake. Til stor glede for gutan, klubben og supporterne har finnen 
forlenget kontrakten med TIL ut 2020-sesongen. I 2020 markerer for øvrig TIL sitt 100-
årsjubileum, forhåpentligvis med både cup- og eliteserieseier.   

_____________________________________________________________________ 

Program og agenda 

 

Kl 18:00 Enkel servering 

Kl 18:30 Velkomst og introduksjon 

Kl 18:40 Foredrag ved Simo Valakari 

Kl 19:30 Kaffepause 

Kl 19:45 Foredrag ved TIL-ledelsen 

Kl 20:30 Møteslutt   
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Sportssjef Svein-Morten Johansen 

Styreleder Stig Arne Engen 

Hovedtrener Simo Valakari 
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PROFILMØTE: Nye oppgaver til regionen – hva blir 
effektene for næringslivet?  
 

Tid:  Onsdag den 7. mars 2018 kl. 17.30 – 20.30  

Sted:  Senja Hall, Finnsnes Hotel   
 

Antall deltagere: 45 
 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  
 

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har konkludert med at det er en hel 
del ansvar og oppgaver som kan og bør overføres fra stat til de nye 
fylkeskommunene.  Lederen for utvalget - professor Terje P. Hagen – 
kommer til Profilgruppa for å snakke om de muligheter som utvalgets 
forslag gir for en ny storregion i Nord og ikke minst; hva effektene kan 
bli for næringslivet.  

 

 

 

Stortinget vedtok i fjor at dagens 19 fylker skal slås sammen til 11 nye fylker fra 
2020. Vedtaket om den nye fylkesstrukturen var historisk, og ekspertutvalgets 
rapport gir viktige innspill til den videre prosessen. Utvalget har hatt som mandat å 
vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet som understøtter 
fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler.  
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Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater til 
de nye fylkeskommunene. Oppgavene bygger videre på fagområder der 
fylkeskommunene allerede har et ansvar, herunder næring, innovasjon og forskning, 
kompetanse og samferdsel.  

 

Mens arbeidet knyttet til den nye storregionen Troms og Finnmark står i stampe, er 
Profilgruppa mer opptatt av de mulighetene som ligger i en slik region. Det er viktig 
at Midt-Troms, som en aktiv næringsregion, er oppmerksomme på det 
næringsmessige potensialet som ligger i sammenslåingen. Ekspertutvalgets forslag er 
i så måte et mulighetsrom som bør vies oppmerksomhet. 

 

Fylkesrådsleder i Troms Willy 
Ørnebakk og medlem i Finnmarks 
forhandlingsutvalg Geir Ove Bakken 
er blant de som vil delta i dette 
Profilmøtet. Med utgangspunkt i 
ekspertutvalgets forslag til 
desentralisering av oppgaver fra stat 
til fylkeskommune, er disse to 
herrene blitt utfordra på å kommentere hvordan nærings- og samfunnslivet i Midt-
Troms kan skape nye muligheter i den nye storregionen.  

_____________________________________________________________________ 

 

Program og agenda 

Kl 17:30 Enkel servering  

Kl 18:00 Velkomst og introduksjon 

Kl 18:10 Foredrag ved ekspertutvalgets leder, professor Terje P. Hagen  
«Nye oppgaver til regionen. Hva blir effektene for næringslivet?» 

Kl 18:55 Kaffepause  

Kl 19:10 Dialog og innspill fra Profilgruppas medlemmer; bedrifter, organisasjoner og 
kommuner 

Kl 19:50 Kommentarer fra Willy Ørnebakk og Geir Ove Bakken  
«Hvordan kan nærings- og samfunnslivet i Midt-Troms skape nye muligheter 
i den nye storregionen?» 

Kl 20:30 Møteslutt  
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ÅRSGRUPPEMØTE OG PROFILMØTE:  Profilgruppa møter 
nye Tromsbenken  
 

Tid:  Mandag den 30. april 2018 kl 12.00 – 15.00 (Profilmøte) 15.00 - 18.00 
(Årsgruppemøte og middag) 

Sted:  Tiger Sushi, Finnsnes  

Antall deltagere: 52 (årsgruppemøte 43) 
 
Invitasjon og introduksjon til møtet:  
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Mandag 30. april inviterer Profilgruppa til møte med Tromsbenken, etterfulgt av 
årsmøte og årsmøtemiddag på restaurant Tiger Sushi på Finnsnes. 
 
Tradisjonen med et årlig dialogmøte mellom Profilgruppa og Tromsbenken er flytta fra 
høstens budsjettlansering og fram til en klartenkt vårdag i april. Endringen er gjort i 
samråd med Tromsbenken og er et forsøk på å få til en god dialog i forkant – før det 
reviderte budsjettet bankes i mai og før et nytt forslag til statsbudsjett legges fram i 
oktober. 
 
Gjennom dette møtet ønsker Profilgruppa å få formidla til våre stortingspolitikere hva 
næringsliv og offentlige virksomheter i Midt-Tromsregionen er opptatt av AKKURAT 
NÅ.  Vi ønsker en dialog rundt hva slags politikk og initiativ Tromsbenken har levert, 
som er av betydning for regionen. Hvilke nærings- og samfunnsområder er de viktigste 
for Midt-Troms i 2018? Og hva består de ulike alternativene til politikkutforming av – 
hvilken politikk skal hver enkelt av Tromsbenkens representanter være med å fremme 
på disse viktige områdene?  
_______________________________________________________________ 
 
PROGRAM OG TIDSPLAN 
 
12:00  Lunsj på Tiger Sushi 
12:30  Tromsbenken del I  
13:30  Pause 
13:45  Tromsbenken del II 
14:45  Pause 
15:00  Årsmøte i Profilgruppa 
16:00  Middag på Tiger Sushi 
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FINNSNES: Mandag møttes Profilgruppa 
og politikere fra Tromsbenken til et 

politisk møte på Finnsnes. Per Willy 

Amundsen (FrP) var klar på at det skal 
settes inn ressurser i Forsvaret i nord.   
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PROFILGRUPPAS SOMMERAVSLUTNING OG PROFILMØTE: 

 Bygg- og anleggsbransjen i industriregionen Midt-
Troms - hvor er vi og hvor går vi? 
 

Tid:  Fredag 1. juni 2017 kl. 15:00 og utover kvelden  

Sted:  Storegga Entreprenør AS, Andslimoen 

Antall deltagere: 45 

 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  

 

Med bedriftsbesøk hos Storegga på Andslimoen og temamøte om 
status i bygg og anleggsbransjen, runder vi av Profilgruppas 
vårsesong 2018.   Og fra Norges største aktør innen byggevarer – 
Optimera – kommer gjesteinnleder Asbjørn Vennebo for å 
snakke om selskapets satsing i nord.  
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Fredag 1. juni avrunder Profilgruppa en innholdsrik vårsesong med temamøte om bygg 
og anleggsbransjen. Hvordan går det egentlig med denne bransjen i vår region? Hva 
er status, hvilken vei har utviklinga gått de siste årene og hvordan ser det ut framover? 
For 15 år siden utgjorde bygg og anleggsbedriftene en betydelig større andel av 
Profilgruppas medlemsmasse, enn de gjør i dag. Likevel er disse bedriftene fortsatt 
viktige premissleverandører når Profilgruppa setter dagsorden. 
 
Profilgruppas temamøte og sommeravslutning kobles med et relevant bedriftsbesøk 
og gjennomføres i samarbeid med Storegga-gruppen på deres base på Andslimoen, 
Bardufoss. Storegga er en allsidig byggentreprenør med lokalt eierskap, solid 
forankring i lokalsamfunnet og en historie som går 40 år tilbake i tid. Selskapets 
forretningsområder spenner fra nybygg og rehabilitering til bruer og tunnelportaler, 
og Storegga har blant annet Forsvarsbygg, Statsbygg, Statens Vegvesen og Avinor i sin 
kundeportefølje.    
 
For anledningen har vi invitert administrerende direktør i Optimera, Asbjørn Vennebo, 
til Storegga og Målselv. Med sine 200 utsalgssteder, 2200 ansatte og over 12 milliarder 
i omsetning er Optimera Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, 
trelast og interiør. De siste årene har man sett en bevist «Nordområdesatsing», og 
tidligere i vinter kjøpte Optimera opp Per Strand og deres 13 byggevarehus i Nordland 
og Troms. Vennebo vil gå nærmere inn på hva som ligger bak satsinga i Nord og hvilke 
ambisjoner og forventninger selskapet har til vekst og utvikling i byggevarebransjen i 
de nordligste fylkene.  
 
Etter temamøtet blir det gastronomiske opplevelser krydret med fengende rytmer, 
når Storegga fyrer opp grillen og selveste Jan Fredrik m/band spiller opp til dans denne 
sommerkvelden.   
 

_______________________________________________________________ 

 
PROGRAM & PÅMELDING 

 
14:00  Avgang med buss fra Kunnskapsparken Finnsnes 
15:00  Ankomst og lett bevertning  
15:30  Presentasjon av Storegga-gruppen og omvisning 
16:30  Gjesteinnleder Asbjørn Vennebo, CEO Optimera 
17:30  Spørsmål og dialog i plenum 
18:30  Grillfest, dans og sommeravslutning i produksjonshallen til Storegga 
23:30  Avgang med buss fra Storegga til Kunnskapsparken Finnsnes 
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FAGSEMINAR: Grønn energi i blå næring 
 
Seminar i regi av Profilgruppas Traineeprogram i samarbeid med Husøydagan og 
Sjømatklyngen Senja 
 

Tid:  Fredag 24. august 2018 kl. 14.00 – 18.00 

Sted:  Husøy Samfunnshus 

Antall deltagere: 85 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  
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PROFILGRUPPAS STUDIETUR 2018  
 

Antall deltagere: 29 

Program for studieturen: 

 

 
 

 

 

PROFILGRUPPAS STUDIETUR TIL ALTA 

26. – 28. SEPTEMBER 2018 
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PROFILMØTE OG JULEAVSLUTNING: Nergård i Utvikling – 
større og sterkere gjennom nysatsing på Senja 
 

Tid:   Torsdag 6. desember 2018 kl. 16.00 – 22.00 

Sted:  Nergård Fisk AS, Senjahopen og Mefjord Brygge i Mefjordvær 

Antall deltagere: 52 

Invitasjon og introduksjon til møtet:  

 

Profilåret 2018 avrundes med bedriftsbesøk hos ett av Norges 
største fiskerikonsern - Nergård i Senjahopen.  Mye har skjedd i 
Nergård det siste året og endringer er i prosess. På Senja har 
oppkjøpet av nabobedriften Aksel Hansen og samarbeidet med 
Hansen-brødrene om en større satsing på mottak og 
videreforedling av fisk i Senjahopen, vakt stor interesse. 
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På kort varsel har det kommet på plass en gledelig mulighet for å legge 
Profilgruppas juleavslutning til Nergård i Senjahopen. Fiskerikonsernet 
Nergård har vært medlem i Profilgruppa i snart 20 år og er også en av 
kjernebedriftene og pådriverne i Sjømatklyngen Senja. Nergårds 
aktiviteter på Senja er derfor av stor interesse for et bredt næringsliv i 
regionen.  
 
I Senjahopen er sildesesongen nå i full gang og fiskere og fiskekjøpere 
forbereder seg på tre måneder med hektisk aktivitet når skreien kommer 
inn til Senja.  
 
Profilgruppa vil få en interessant omvisning i bedriften og etterpå vil 
konsernledelsen fortelle litt om endringsprosessene Nergård er inne i, 
både på flåte og på landsida, og hvilke perspektiver man har for den 
videre utviklinga på Senja.   
 
Etter bedriftsbesøk og innledninga fra Nergård, avslutter vi sesongen med 
en deilig lutefiskmiddag på Mefjord Brygge.  
  

  
 

PROGRAM & PÅMELDING 
 

15:00 – 16.15  Buss fra Kunnskapsparken Finnsnes til Senjahopen 
16:15 – 17.30  Ankomst Nergård og omvisning på anlegget  
17.30 – 17.40  Buss fra Senjahopen til Mefjord Brygge 
17:45 – 18.45  Nergård i utvikling på Senja v/styreleder Tommy Torvanger 
19:00 – 21:30  Sesongavslutning og lutefiskmiddag 
22:00 – 23:15  Buss fra Mefjord Brygge til Kunnskapsparken Finnsnes 
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Profilgruppas Traineeprogram  
 

Rapport fra Traineeåret 2018  
 

v/Rikke Steiro 

 
Traineeåret 2018 ble bokstavelig talt sparket i gang med besøk av TIL-trener og frelser Simo 

Valakari, samt sportssjef Svein-Morten Johansen og TIL-sjef Stig-Arne Engen. Det ble et 

spesielt og sjelsettende møte for (tidligere) Rosenborg-supporter og trainee, Joakim Holtan, 

som tilbrakte kvelden på Tiger Sushi med TIL-gutan og Profilgruppas styre. At TIL havnet 

10.plasser bak Rosenborg i årets Eliteserie snakker vi ikke om…  

Det nordnorske mediebildet var i 2018 i stor grad preget av alt rabalderet rundt 

sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark. I mars var det duket for temamøte om 

sammenslåingen og regionens nye oppgaver. Professor Terje P. Hagen snakket om 

mulighetene for en ny storregion i Nord, og hvilke effekter dette kan gi for næringslivet. I 

tillegg tok Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk og medlem i Finnmarks forhandlingsutvalg Geir Ove 

Bakken turen til Midt-Troms for å svare på hvordan nærings- og samfunnslivet i Midt-Troms 

kan skape nye muligheter i den nye storregionen.  

På en klartenkt vårdag i slutten av april tok 1/3 av Tromsbenken sin årlige tur til Finnsnes. 

Møtet ble lagt til Tiger Sushi, og kombinert med årsgruppemøte og en bedre middag. Dette 

resulterte i at Profilgruppa fikk formidla hva som opptok næringslivet og offentlig sektor i 

Midt-Troms denne våren, nytt styre i Profilgruppa ble valgt, samt god og bred kjennskap til 

Tiger Sushis meny.  

Vår betyr også slutten for et kull, og denne våren var det kull 3 som skulle takkes av. Som seg 

hør og bør ble det markert innad i traineeprogrammet, og på Profilgruppas sommeravslutning 

som i år fant sted hos Storegga på Andslimoen. Under førstnevnte markering ble Traineenes 

mester ble kåret gjennom to intense runder med bowling, hvor Profilgruppas Iron Man, 

Morten, gikk av med den totale seieren!  Under sommeravslutninga ble traineene takket av 

med livemusikk, grillfest og taler.  

Like sikkert som at rypejakta begynner 10.september, betyr også høsten at et nytt kull med 

traineer inntar Midt-Troms. Denne høsten var det ikke bare to, tre, fire eller seks traineer som 

begynte, men hele ni stykker i kull 5 – noe som er ny rekord!.    

Første Profilmøte denne høsten var under seminaret på Husøydagan, hvor temaet var grønn 

energi i blå næring. Noen dager senere var det duket for første mentorsamling, etterfulgt av 

bli kjent-tur til Posthuset på Skaland. Taco på bålpanne, yatzy, bilhavari, nye vennskap og idyll 

er noen av stikkordene som kan brukes om oppstarten.  

Studieturen til Alta må dog sies å være høstens store høydepunkt og vakreste eventyr. Her ble 

traineer og øvrige Profil-medlemmer fordelt på ulike lag fra første sekund; Mainnbisk-laget, 

Feskarlaget, Jæger- og skrytkuklaget, Hardføre nordlænninga-laget og Lag under opplæring 

konkurrerte i quiz, tautrekking, bueskyting, lassokasting og posering. Selv om alle lagene 

mener de eeeegentlig vant, var det Lag under opplæring med Joakim og Nora som dro seieren 

i land på en svært overbevisende måte. Det var flere lag som skjemte seg ut i 

konkurransesammenheng, men som la ned en solid innsats utenfor konkurransearenaen, og 

vant både festen og bussturen – uten å nevne navn og lag. På hjemturen ble både vinnere og 
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tapere med ett like dødelige da vi skulle opp og ned Kåfjorddalen, bare for å gå ut på ei 

hengebru over det 153 m dype Gorsa-juvet. Bussen var på det mest skrekkslagne flere 

centimeter bredere enn de smale bruene uten rekkverk, som tok oss over flere dype juv.  

Etter å ha brukt en måned på å hente oss inn igjen etter turen til Kåfjorddalen, inviterte Håkon 

og William resten av traineene utover til Torsken. Her fikk gruppa omvisning hos Arctic Filet 

og Wilsgård og bedriftspresentasjon, etterfulgt av en bedre middag og festligheter med live-

musikk.  

Profilåret ble avsluttet på storslagent vis med bedriftsbesøk hos Nergård Fisk i Senjahopen, 

etterfulgt av lutefiskmiddag på Mefjord Brygge.  

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. Det 

er Ivar Råstad, seniorrådgiver i KUPA, som er programansvarlig for mentorsamlingene.  

 

Kull 3 
Kull 3, med Agvan, Joakim H., Morten og Anton, ble alle tilbudt jobb videre hos sine 

respektive bedrifter. Morten og Anton takket ja, og jobber i dag hos henholdsvis Finnfjord AS 

og i Lenvik kommune. Agvan takket også ja, men valgte å flytte tilbake til Tromsø høsten 

2018. Joakim takket dessverre nei, og flyttet tilbake til Trøndelag – nærmere bestemt 

Kyrksæterøra.  

Kull 4 
Kull 4 er et lite, men aktivt kul – bestående av Jan Harald Fredheim og Joakim Sørstrøm. De 

har deltatt i Profilgruppas årsprogram, og Joakim Sørstrøm ble valgt som observatør i 

Profilgruppas styre høsten 2018.  

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  
Ingfrid Fossbakk  

Senter for Karriere og Arbeidsliv, UiT  
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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 Bridge og Senter for 

karriere- og arbeidsliv.   

I 2018 har Traineeprogrammet vært representert ved følgende universiteter og 

høgskoler:  

• Norges Arktiske Universitet, Tromsø  

• Norges Arktiske Universitet, Harstad 

• Norges Arktiske Universitet, Narvik  

• HHT-dagen i Tromsø  

• NTNU, Trondheim 

 

I samarbeid med Midt-Troms regionråd og kommunene, Senja Næringshage og øvrige 

bedrifter og virksomheter, deltok Profilgruppas Traineeprogram også i år på Møt Midt-

Troms i forbindelse med Arbeidslivsdagen i Tromsø. Representanter fra 

prosjektledelsen deltok også i planleggingsfasen.  

 

 

Finansiering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering  
Profilgruppas Traineeprogram finansieres gjennom tilskudd fra Troms 

Fylkeskommune, tilskudd fra Profilgruppa og Sjømatklyngen, samt egenandeler fra 

deltagende bedrifter. 

 

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

for å lokke nye kandidater til Profilgruppas Traineeprogram 

Trainee Erik sammen med prosjektledelsen for 

Møt Midt-Troms, Øivind Søreng og Åsta 

Sortland.   
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Kontaktinformasjon  

Profilgruppas Traineeprogram:   trainee@profilgruppa.no  

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

 

 

 

 

 

Oversikt over traineene i 2018  

Navn Utdannelse Utdannelsesinstitusjon Bedrift Mentor 

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, 
produktutvikling og 
produksjon 

NTNU, Trondheim  Finnfjord AS Stig Jonny 
Haugen 

Kull 4 

Jan Harald 
Fredheim 

Ingeniør, bygg Norges Arktiske 
Universitet, Narvik 

Leiknes AS Ørjan Johnsgård 

Joakim Sørstrøm Shipping 
management 

NTNU, Ålesund Finnfjord AS Finn Folke-Olsen 

Kull 5 

Erik Slettmo Ingeniør, maskin Norges Arktiske 
Universitet, Narvik 

Finnfjord AS Stig Jonny 
Haugen 

Erland Østensen Revisor NHH KPMG Linda Lien 

Hanne Mette 
Hustad 

Sivilingeniør, 
industriell kjemi 

NTNU, Trondheim Finnfjord AS Hege Vigstad 

Håkon Storeng Siviløkonomi, 
Ingeniør, prosess  

NHH, Bergen 
Norges Arktiske 
Universitet 

Arctic Filet AS Odd-Inge Larssen 

Konstanse Karlsen Fiskerikandidat NFH, Tromsø Br. Karlsen AS Karin Johnsen 

Marius Aksnes 
Janvin 

Ingeniør, bygg UiA Lenvik kommune Hege Leiknes 

Mats Henrik Anti Controller Norges Arktiske 
Universitet, Narvik 

Wilsgård 
Fiskeoppdrett AS 

Erlend Olsen 

Nora Seel-Bahr Statsviter NTNU/Norges Arktiske 
Universitet, Tromsø 

Lenvik kommune John-Tore 
Berntsen  

William Evje 
Nodland 

Sivilingeniør, 
industriell  

UiS / Norges Arktiske 
Universitet, Narvik 

Arctic Filet AS Tom-Rune 
Eliseussen 
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