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1.1 Overordnete mål 

Nordområdepolitikken handler både om det inter-
nasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre nabo-
land i Barentsregionen og på Nordkalotten og 
utviklingen i Nord-Norge. Norske interesser i 
Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og 
kompetent Nord-Norge. Derfor er økonomi og 
samfunnsutvikling i landsdelen et nasjonalt anlig-
gende, med et rikt ressursgrunnlag som bidrar til 
økonomisk vekst i hele landet. 

Regjeringens nordområdepolitikk skal være 
langsiktig, og sentrale budskap fra Meld. St. 7 
(2011–2012) Nordområdene og fra Nordområde-
strategi – mellom geopolitikk og samfunnsutvikling
(2017) videreføres. Regjeringens overordnete mål 
for politikken i nord er: 
– Fred, stabilitet og forutsigbarhet 
– Internasjonalt samarbeid og rettsorden
– Helhetlig og økosystembasert forvaltning
– Økt jobb- og verdiskaping
– Tettere samvirke mellom næringsliv og kunn-

skapsinstitusjoner 
– Boattraktivitet og velferd

Boattraktivitet, jobb og verdiskaping gjennom økt 
samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner er utpekt som sentrale 
satsingsområder for regjeringens nordområdepo-
litikk, og vektlegges spesielt i denne meldingen.

Nordområdepolitikken bygger på en lang tra-
disjon med ivaretagelse av Norges interesser i 
nord gjennom et bredt internasjonalt samarbeid. 
Mye har endret seg siden forrige stortingsmel-
ding om nordområdene ble lagt fram for ni år 
siden. Den geopolitiske situasjonen har blitt mer 
krevende. Klimaendringene fortsetter å påvirke 
miljø- og livsgrunnlaget i økende grad. Parisavta-
len har trådt i kraft, og Norge har satt seg som mål 
å bli et lavutslippssamfunn innen midten av dette 
århundret. Demografisk utvikling, urbanisering 
og digitalisering har stor betydning for den sam-
funnsmessige og økonomiske utviklingen i nord. 

Globalt observeres økende interesse og enga-
sjement for utviklingen i Arktis fra stadig flere 
aktører, og mange har meninger om hvordan den 
framtidige utviklingen i våre nordområder kan 
eller bør bli. Mot denne bakgrunnen forblir nord-
områdene Norges viktigste strategiske ansvars-
område. Regjeringen vil videreføre et bredt og 
offensivt internasjonalt samarbeid i nord og enga-
sjement på globale arenaer der nordområdene er 
tema. Regjeringen vil også tilrettelegge for lokalt 
og regionalt samarbeid over grensene i nord. Det 
beste grunnlaget for å hevde norske interesser i 

nord er en solid og varig positiv utvikling for 
befolkningens livsgrunnlag i Nord-Norge.

Regjeringen vil legge til rette for at det kan 
skapes nye lønnsomme arbeidsplasser og at 
befolkningen sikres offentlige tjenester av god 
kvalitet. Det er behov for å bedre tilgangen til kva-
lifisert arbeidskraft både i offentlig og privat sek-
tor. Skatte- og avgiftspolitikken skal stimulere til 
ny vekst, og regjeringen skal gi bedriftene trygg-
het slik at de kan delta i det europeiske markedet. 
Ambisiøse mål for en kunnskapspolitikk fra 
grunnskole til universitet er avgjørende.

Ni prosent av Norges innbyggere lever i nord, 
og vi er dermed det landet i verden hvor størst 
andel av befolkningen bor nord for polarsirkelen. 
Landsdelen utgjør 35 prosent av norsk fastlandsa-
real. Her finner vi også noen av våre fremste kom-
petansemiljøer innen blant annet havforskning, 
fiskeri- og ressursforvalting, klima- og miljøfors-
kning, arktisk innovasjon og bærekraftig havba-
sert næringsliv. For nordmenn er nordområdene 
både et hjem og et livsgrunnlag. 

Norges havsatsing er et prioritert område for 
regjeringen og viktig i nordområdepolitikken. 
Havpolitikken er beskrevet i regjeringens oppda-
terte havstrategi Blå muligheter (2019), og i Meld. 
St. 22 (2016–2017) Hav i utenriks- og utviklings-
politikken og i Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige 
forvaltningsplaner for de norske havområdene. 
Bruk av havet gjennom generasjoner har gitt oss 
verdifull erfaring og kunnskap. Sterke norske fag-
miljøer besitter unik kompetanse om hvordan vi 
skal ivareta et godt havmiljø, samtidig som vi sik-
rer verdiskaping basert på våre havressurser. 
Dette gjør Norge til en ettertraktet samarbeids-
partner i både politiske og faglige havspørsmål 
internasjonalt. 

Denne meldingen redegjør for nasjonale sat-
singer og planer av særlig stor viktighet i nord. 
Samtidig vil ikke offentlig sektor alene kunne løse 
en del komplekse og langsiktige utfordringer som 
ofte har sammenheng med større trender, her-
under fraflytting og demografiske endringer. Ikke 
alle forventninger til statlig involvering kan inn-
fris. Regjeringen kan tilrettelegge for vekst, men i 
mange henseender er landsdelens ressursmiljøer 
innenfor politikk, forskning og næringsliv avgjø-
rende for å realisere potensialet for bærekraftig 
vekst og utvikling.

Meldingen gir ikke en oppstilling av alt som 
kan tenkes å være relevante politiske satsinger 
eller tiltak for eller i nordområdene. Regjeringens 
mål og ambisjoner i denne nordområdemeldingen 
vil derfor også bli fulgt opp i videre sektor- og bud-
sjettprosesser. En stortingsmelding kan ikke for-
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skuttere disse, men setter like fullt rammer og ret-
ning for regjeringens videre nordområdepolitikk. 

Kunnskapsgrunnlaget for meldingen er i stor 
grad innhentet i dialog med fylkeskommuner, 
kommuner, Sametinget og sentrale aktører innen 
næringsliv, organisasjoner og kunnskapsinstitu-
sjoner i nord. Et eget ungdomspanel, nedsatt 
spesielt for meldingen, har gitt sine innspill. Alle 
disse samtalepartnerne har bidratt med perspek-
tiver på sentrale utfordringer og muligheter i 
nord. Felles forståelse av de strategiske 
utviklingstrekkene i nordområdene er vesentlig 
for å få til en målrettet politikk og innsats. Et øko-
nomisk og samfunnsmessig bærekraftig Nord-
Norge er viktig. Dette har bred forankring og 
står sentralt i denne meldingen. 

Hvert av meldingens kapitler har en innled-
ning som redegjør for regjeringens overordnete 
ambisjoner på de ulike områdene. Kapitlene 
avsluttes med en oversikt over satsinger og tiltak.

FNs bærekraftsmål vil fortsatt være en viktig 
ramme for oppfølging og videreutvikling av nord-
områdepolitikken, jamfør regjeringens nordområ-
destrategi.1

I 2015 ble 2030-agendaen med de 17 bære-
kraftsmålene vedtatt av alle FNs medlemsland. 
Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial 
utvikling i sammenheng. Regjeringen har ved-
tatt at bærekraftsmålene utgjør det politiske 
hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjo-
nale og globale utfordringer.  

Forpliktelsene overfor FNs bærekraftsmål er 
vårt felles ansvar. Norge har lang tradisjon for å 
drive forsvarlig og bærekraftig ressursforvaltning 
og næringsvirksomhet, og det er svært positivt at 
både bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og offent-
lig sektor i nord har satt bærekraft tydelig på 
agendaen. I sum gir det et solid grunnlag for at 
våre felles veivalg for framtidig utvikling i nord-
områdene skal legge til rette for økt aktivitet 
innenfor bærekraftige rammer. 

For å sikre en målrettet, godt forankret innsats 
har regjeringen igangsatt arbeid med en nasjonal 
arbeidsplan for   bærekraftsmålene. Planen vil leg-
ges fram som en stortingsmelding våren 2021. 

1.2 Kort tilbakeblikk. Hva bygger 
meldingen på?

De to foregående nordområdemeldingene – 
Muligheter og utfordringer (2005–2006) og Visjoner 
og virkemidler (2011–2012), har som titlene viser 
vurdert norske interesser opp mot ulike framtids-
perspektiver. Denne meldingen bygger videre på 
hovedsatsingsområdene i regjeringens rapport 
Nordkloden (2014) og regjeringens nordområde-
strategi (2017), men tilpasses også nye faktorer. 

Granavolden-plattformen fra 2019 slår fast at: 

«Regjeringen vil føre en offensiv nordområde-
politikk, der de lange linjene i nordområdepoli-
tikken videreføres. Regjeringens visjon er at 
nordområdene skal være en fredelig, skapende 
og bærekraftig region. Dette krever et samspill 
mellom utenriks- og innenrikspolitikk. Interna-
sjonalt samarbeid er viktig for å utløse det fulle 
potensialet for vekst og en forutsetning for å 
hevde Norges interesser i nordområdene. 
Regjeringen vil følge opp nordområdestrate-
gien, med vekt på internasjonalt samarbeid, 
næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur, mil-
jøvern, sikkerhet og beredskap.»

Definisjoner og avgrensninger

Arktis: I denne meldingen defineres Arktis som 
hav- og landområdene mellom Nordpolen og 
polarsirkelen. Dette er den vanligste definisjonen 

1 Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og samfunnsut-
vikling (2017)

Figur 1.2 Flere miljøer i Tromsø arbeider med marin 
bioprospektering, her fra UiT Norges arktiske 
universitet.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen, UiT Norges arktiske  
universitet
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av Arktis (av praktiske grunner velger vi å følge 
fylkesgrensen og definerer hele Nordland som en 
del av Arktis). I dette området er det et bredt sam-
arbeid mellom de arktiske statene, som involverer 
aktører på en rekke områder som blant annet 
klima og miljø, fiskeri samt forskning og nærings-
liv. Området er preget av store ulikheter med hen-
syn til befolkning, næringsliv og tilgang til åpent 
hav.

Nordområdene: Begrepet nordområdene har 
sitt utspring i de politiske satsingene som fant 
sted gjennom de to forrige meldingene og flere 
påfølgende strategidokumenter. Den geografiske 
definisjonen av nordområdene er land- og havom-
rådene fra Sør-Helgeland i sør til Grønlandshavet i 
vest og Petsjorahavet (det sørøstlige hjørnet av 
Barentshavet) i øst. Begrepet er særlig forbundet 
med ivaretagelse av norske interesser gjennom 
ulike satsinger og grenseoverskridende samar-
beid på Nordkalotten og i Barentsregionen. 

Nord-Norge: Tradisjonelt har man ikke omtalt 
vår nordligste landsdel som Arktis, da dette begre-
pet har vært forbundet med polare områder. I hen-
hold til utviklingen av norsk arktis- og nordområde-
politikk, kombinert med økt internasjonal opp-
merksomhet, er det nå etablert praksis å omtale 
Nord-Norge som del av både Arktis og nordområ-
dene. Samtidig skiller de klimatiske forholdene i 
den norske delen seg betydelig fra andre deler av 
Arktis som følge av Golfstrømmen, herunder både 
hva gjelder temperatur og isutbredelse.

I denne meldingen omtales Svalbard når 
ansvarsområder på øygruppen er spesielt nært 
knyttet til kapasiteter på fastlandet, som for 
eksempel innen polar- og havforskning, meteoro-
logi og beredskap. Regjeringens Svalbard-politikk 
er lagt frem i en egen melding, Meld. St. 32 (2015–
2016) Svalbard.

1.3 Hva har vi erfart etter 2011 – og 
hvilke hovedsaker utgjør rammene 
nå? 

Globale trender har innvirkning på utviklingen i 
nordområdene, og de siste årene har vist i hvor 
stor grad uventede faktorer kan påvirke vår situa-
sjon. 

Norge står overfor en vesentlig mer krevende 
utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon enn i 
2011. Internasjonal politikk er i større grad preget 
av stormaktsrivalisering, mer nasjonalisme og 
press mot etablerte samarbeidsinstitusjoner og 
verdier. Denne meldingen er skrevet i en tid der 
koronapandemien har ført verden inn i en histo-

risk krise. Det er vanskelig å si i hvilken grad pan-
demien vil påvirke norsk økonomi på lang sikt. 
Verdens klima- og miljøproblemer har økt til tross 
for globale juridisk forpliktende avtaler som Pari-
savtalen og andre verdensomspennende politiske 
initiativer. Globale produksjons-, handels- og for-
bruksmønstre har ikke endret seg nok til å kunne 
stoppe dramatiske temperaturstigninger i Arktis. 
Urbanisering fører til at arbeidstakere, og spesielt 
de yngre, søker inn mot byer og tettsteder for å 
være del av større sosiale og kompetanseutvi-
klende miljøer. 

Krevende utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon i 
nord. Godt grensenært samarbeid

Arktis og nordområdene er i dag i all hovedsak en 
fredelig og stabil region, preget av muligheter, 
samarbeid og overholdelse av internasjonal rett. 
Dette er et resultat av en bevisst politikk fra de 
arktiske statene, og Norge har vært en betydelig 
pådriver. Regjeringen arbeider målbevisst og 
bidrar med betydelige midler inn i samarbeidet 
med våre naboer i nord – både gjennom Arktisk 
råd, Barentsrådet og andre samarbeidsordninger 
som Nordlig dimensjon, EUs regionale program-
mer i nord og det nordiske samarbeidet. Formålet 
er å legge til rette for en god utvikling i regionen 
og å løse felles utfordringer gjennom dialog og 
samarbeid. Fred, stabilitet og godt samarbeid kan 
imidlertid ikke tas for gitt. Vi ser også noen 
utviklingstrekk som, dersom de forsterkes, kan 
utfordre dagens situasjon. 

De siste årenes forverrede sikkerhetspolitiske 
utvikling både regionalt og globalt krever en bevisst 
og aktiv politikk. Optimismen som varte de første 
tiårene etter Berlin-murens fall er erstattet med 
større realisme etter Russlands ulovlige anneksjon 
av Krim og vedvarende aggresjon i Øst-Ukraina.

I Norges umiddelbare nærområder står vi over-
for et Russland som i de siste ti årene har økt sin 
militære evne betydelig. Omfanget og kompleks-
iteten i russiske øvelser i våre nærområder øker. 
Kombinert med en mer selvhevdende holdning i 
utenrikspolitikken, har dette i sum skapt usikker-
het om landets intensjoner. Selv om Russlands mili-
tære kapasiteter ikke er rettet primært mot Norge, 
utgjør landet en strategisk utfordring for Norge og 
det vestlige sikkerhetsfellesskapet. Det anstrengte 
forholdet mellom stormaktene og mellom Russ-
land og NATO påvirker rammene for vår nordom-
rådepolitikk.

Globale utviklingstrekk har konsekvenser for 
norsk sikkerhetspolitikk og forsterker behovet for 
situasjonsforståelse og kunnskap. Det militære 
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aktivitetsnivået i nordområdene øker, både på alli-
ert og russisk side. Store og til dels nye aktører 
som Kina legger økt vekt på sine interesser i Ark-
tis, blant annet knyttet til forskning og infrastruk-
turprosjekter. Det kreves bevisst og aktiv innsats 
for å sikre forståelse og respekt for norske syns-
punkter og interesser. Vi kan ikke utelukke at glo-
bale spenninger og stormaktsrivalisering også 
kan få mer konkrete virkninger i våre nordom-
råder til tross for at vi i dag anser Arktis som pre-
get av stabilitet og samarbeid.

Klima og miljøendringene påvirker livsgrunnlaget

De norske nordområdene er preget av storslått 
natur og rike naturressurser på land og i havet. 
Samtidig skaper økende menneskelig aktivitet 
nye utfordringer og økt risiko i nord. Miljøet i 
nordområdene påvirkes hovedsakelig av globale 
og regionale faktorer som klimaendringer, havfor-
suring og tilførsler av miljøgifter. 

Tiltak for å begrense de globale klima-
endringene er derfor det viktigste vi kan gjøre for 
å ta vare på miljøet i nord. Klimaendringene har 
allerede hatt stor effekt i Arktis. Vi ser mindre 
sjøis, mindre is og snø på land, tining av perma-
frosten, endringer i nedbørsmengder og økt fore-
komst av skogbranner. De arktiske økosystemene 
er i sterk endring. Utviklingen i de samlede glo-
bale utslippene av klimagasser vil være avgjø-
rende for hvor store endringene blir på sikt. Pari-
savtalen og målet om at Norge skal bli et lavut-
slippssamfunn innen 2050 er en viktig ramme for 
utviklingen i nordområdene. 

Sammen med klimaendringene er tap av 
naturmangfold den andre store globale miljøutfor-
dringen i vår tid. Selv om vi fortsatt har store ube-
rørte områder, påvirker naturinngrep og ødeleg-
gelse av leveområder også mange arter og øko-
systemer i nordområdene. Samtidig er det viktig å 
framholde de resultater vi har oppnådd, som 
innen bærekraftig fiskeriforvaltning gjennom 
samarbeid med Russland. Torskebestanden i 
Barentshavet er i dag verdens største, og en viktig 
ressurs for matforsyningen til spesielt Europa. 

Vi må tilpasse oss de endringene vi vet vil 
komme. Rammene for samfunnsutviklingen i 
nordområdene må ta høyde for at klima-
endringene skaper økt aktivitet, nye utfordringer 
og ny risiko. Dette krever godt internasjonalt sam-
arbeid. Både Arktisk råd, Barentsrådet og Nordlig 
dimensjon arbeider med disse utfordringene. 
Norge vil legge vekt på miljøsamarbeid med Russ-
land også i årene framover, herunder om havfor-
søpling. På den annen side medfører utviklingen 

store behov for nye bærekraftige teknologiske løs-
ninger, noe som muliggjør jobb- og verdiskaping. 

EUs samarbeidsprogram Interreg gir grense-
overskridende samarbeidsmuligheter og bidrar til 
dialog mellom Europakommisjonen og lokalsam-
funn, næringsliv og kunnskapsinstitusjoner i nord. 
Regjeringen slutter fullt opp om EUs European 
Green Deal og de foreslåtte tiltakene for å eta-
blere moderne arbeidsplasser og transportløsnin-
ger i nordområdene, som også skal bidra til 
utslippsreduksjoner.

Urbanisering som global trend – befolkningsnedgang i 
nord

Verden over ser man en sterk trend i retning av 
urbanisering, med tilflytting fra distrikter til byer 
med større muligheter for utdanning og arbeid og 
et bredere tjenestetilbud. Av dette følger til tider 
polariserte verdidebatter om satsinger på sentra 
versus distrikter og om ulike utfordringer knyttet 
til urbanisering og desentralisering. 

Siden tidlig på 1970-tallet har den nordnorske 
befolkningsandelen gått ned. Det har riktignok 
vært en befolkningsvekst i landsdelen før man i 
2019 fikk en netto nedgang i Nord-Norge. I tillegg 
har fødselstallene gradvis falt. En vesentlig grunn 
til nedgangen er at det kommer færre arbeidsinn-
vandrere enn for få år siden. Nå er imidlertid mer 
grunnleggende demografiske og økonomiske 
utviklingstrekk kommet tydeligere til syne. 

Det er ikke gitt at tradisjonelle virkemidler er 
effektive i møte med de utfordringene vi står over-
for. Regjeringen mener det bør rettes mer opp-
merksomhet mot utvikling, vekstkraft og attrak-
tivitet i byene og de større tettstedene, som virke-
middel for regional utvikling. Disse regionene vil 
være viktige vekstsentre i nord fordi de har større 
bredde av næringslivsrettet kompetanse. 

Jobber må skapes og videreutvikles gjennom 
kunnskap. Derfor har regjeringen over flere år til-
delt store midler til økt studiekapasitet ved univer-
siteter og høyskoler i hele landet, som gjør høyere 
utdanning mer tilgjengelig også i distriktene. 
Regjeringen har lagt til rette for fleksible utdan-
ningstilbud for å løfte kompetanse lokalt og regio-
nalt, også i nord.2 Det har blitt tildelt betydelige 
midler til studietilbud som gjør høyere utdanning 
mer tilgjengelig i distriktene. 

2 Fleksibel utdanning omfatter de studietilbudene som i 
Norsk senter for forskningsdatas Database for statistikk 
om høyere utdanning (DBH) er registrert utenfor campus, 
det vil si kategoriene desentralisert og nettbasert utdan-
ning. Tilbudene kan være nettbasert, samlingsbasert med 
nettstøtte, desentralisert og/eller som deltidstilbud. 
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Teknologisk utvikling gir muligheter og utfordringer i nord

Digitalisering og ny teknologi har de siste årene 
bidratt til store endringer i samfunnet og økono-
mien. Nye teknologier som kunstig intelligens 
kan utnyttes i større grad, og fysiske enheter, sen-
sorer og forskjellige typer utstyr kobles til inter-
nett. Endringene påvirker alle politikkområder og 
sektorer. Dette har betydelige implikasjoner for 
Norge som et av verdens mest digitaliserte land. 
Mulighetene med ny teknologi gjør også digital 
infrastruktur til en sentral forutsetning for innova-
sjon og utvikling i alle sektorer. 

Teknologiutviklingen gir nye muligheter for 
konkurransekraft og velferd i nord. Digitale tje-
nester og kommunikasjonsteknologi kan i større 
grad veie opp for ulemper knyttet til lange avstan-
der og bidra til å øke den økonomiske aktiviteten. 
Automatisering av skipsoperasjoner kan gjøre det 
lettere å operere i nord. 

Data blir viktigere for verdiskaping, forsvar og 
beredskap. For Norge kan geografisk plassering 
gi fordeler ved tilgang til unike og tidsriktige data. 
Satellittdata fra nordområdene gir muligheter for 
innovasjon og nye digitale tjenester. Kunstig intel-
ligens gjør det mulig å utnytte bedre store data-
mengder fra satellittobservasjoner til å identifi-
sere nye teoretiske sammenhenger. Det arbeides 

blant annet med løsninger for mer eksakt og ras-
kere varsling om havis3 og innsikt i forhold som 
påvirker klimaendringene og bærekraftig res-
sursutnyttelse. 

Endrete forutsetninger for økonomisk vekst 

Næringslivet i nord hadde i perioden 2008–2018 
sterkere vekst enn resten av landet. Nord-Norge 
møter imidlertid utfordringer grunnet forholdsvis 
små kapitalmiljøer, og delvis mangel på kompe-
tanse og arbeidskraft. Et annet utviklingstrekk er 
konsekvensene av globale klima- og miljøutfor-
dringer for noen av våre viktigste ressursbaserte 
næringer, samtidig som nye muligheter skapes for 
bærekraftig teknologi- og næringsutvikling i nord. 
Dette gjelder ikke bare de som lever i nord, men 
generelt for eksport og jobb- og verdiskaping i 
hele landet. Sikker og framtidsrettet samferdsel 
og kommunikasjon vil være avgjørende for utvik-
lingen av samfunnet og næringslivet i nord.

Norge er et land med en åpen økonomi, og 
norsk arbeidsliv trenger gode og forutsigbare 
rammebetingelser. Tilløp til økt proteksjonisme 

Figur 1.3 Kystvakten bidrar gjennom aktivitet og internasjonalt samarbeid med USA og Russland til sikre, 
avklarte og forutsigbare forhold på grensen, og gjennom sin beredskapsinnsats til trygg ferdsel på havet i nord.

Foto: Kystvakten

3 https://partner.sciencenorway.no/arctic-ocean-techno-
logy-uit-arctic-university/artificial-intelligence-could-revo-
lutionize-sea-ice-warnings/1697447
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globalt skaper større grad av uforutsigbarhet. 
Samtidig setter EØS-avtalen avgjørende ramme-
vilkår for eksportbedriftene, i tillegg til en rekke 
viktige bilaterale handelsavtaler.

I likhet med næringslivet i hele landet, opple-
ver bedrifter i nord store konsekvenser av korona-
pandemien. Denne berører hele bredden av 
næringslivet, men har ikke minst rammet reise-
livsnæringen, som sysselsetter en større prosent-
andel i nord enn på landsbasis. Reiselivsnæringen 
har også vært spesielt viktig for et variert arbeids-
marked og for å opprettholde attraktive tjeneste- 
og kulturtilbud, som gjerne er større enn det 
lokale befolkningstall tilsier. 

1.4 Hovedlinjer i norsk 
nordområdepolitikk for årene 
framover

Fast og forutsigbar linje i nord: En mer krevende 
utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon i nord 
krever at vi viderefører en fast og forutsigbar linje 
og et styrket og troverdig forsvar i samarbeid med 
våre allierte og partnere. Den sikkerhets- og for-
svarspolitiske betydningen av nordområdene 
øker, og regjeringen satser på Forsvaret i Nord-
Norge. En betydelig del av Forsvarets operative 
struktur er lokalisert i landsdelen. Norge har lang 
erfaring med – og gode resultater fra – å balan-
sere våre interesser i nord. Regjeringen vil videre-

føre og forsterke samarbeid og tillitsbygging gjen-
nom konkrete tiltak og prioriteringer.

Formidle at samarbeid virker: I takt med at 
den internasjonale interessen for Arktis øker, ser 
man en forsterket tendens til å beskrive Arktis 
som et konfliktpreget område. Kunnskapsnivået 
harmonerer i mange slike tilfeller ikke med 
engasjementet. Scenarier preget av interesse-
motsetninger vektlegges ensidig, mens samar-
beidsordninger som har virket over tiår blir igno-
rert eller betegnet som utdaterte. Regjeringen vil 
at norske kunnskapsinstitusjoner skal fortsette å 
bidra til at den internasjonale debatten om Arktis 
er basert på fakta og gode analyser, og ikke på 
myter. Slik kan norske forsknings- og kunnskaps-
aktører delta i arbeidet med å fremme norske 
interesser i nord. 

Folkeretten gjelder: Arktis framstilles til tider 
som et uregulert eller sågar lovtomt område. 
Effekter av issmeltingen for land utenfor Arktis 
anføres av enkelte som grunn til å se på Arktis 
som et globalt fellesanliggende («what happens in 
the Arctic doesn’t stay in the Arctic»). Dette bru-
kes som argument for at ikke-arktiske stater også 
har en generell rett til å ta del i forvaltningen av 
Arktis. Regjeringen vil fortsatt bidra til å korrigere 
dette bildet ved å vise til folkeretten og arbeid 
innenfor gjeldende rammeverk og samarbeids-
strukturer som Arktisk råd. Ikke-arktiske staters 
rettigheter, interesser og muligheter avhenger av 
hva de ønsker å gjøre i hvilket jurisdiksjonsom-

Figur 1.4 

Det er viktig å 
framsnakke den 
nordnorske 
kraften – 
innovasjon, 
forskning og 
nytenkning»

«

Ungdomspanelet til 
nordområdemeldingen

– 
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råde. Det er grunnleggende enighet om disse 
prinsippene blant Arktisk råds medlemsland. 

Klima- og miljø i Arktis – en bred norsk tilnær-
ming: Den raske oppvarmingen av Arktis er 
bekymringsfull av to grunner. Det er både en fare 
for arktiske arter og økosystemer som er avhen-
gige av is og snø, og en fare for lokalsamfunn og 
urfolks levemåte og kultur. Utviklingen skyldes 
først og fremst økningen i de globale klimagassut-
slippene, ikke menneskelig aktiviteter i Arktis. 
Utviklingen forsterker betydningen av Paris-avta-
len og behovet for oppfølging og gjennomføring. 
Regjeringen vil omstille norsk økonomi og bidra 
til at Norge blir et lavutslippssamfunn før midten 
av århundret, og fortsette å bistå andre land med å 
kutte sine utslipp. På den måten kan norsk innova-
sjon og teknologiutvikling i nordområdene bidra 
til globale utslippskutt.

Utslipp av svart karbon (sot) har spesielt stor 
oppvarmingseffekt på is og snø nær utslipps-
kildene, og Norge samarbeider med de andre ark-
tiske landene om å redusere disse utslippene. 
Regjeringen vil fortsette å bygge opp norske res-
surser innen sikkerhet og beredskap, slik at de er 
rustet for å møte krevende forhold som følger av 
klima- og miljøendringene. Regjeringen vil også 
styrke forskningen i universitets- og instituttsekto-
ren samt det internasjonale forskningssamarbei-
det, for eksempel gjennom avtalen om internasjo-

nalt forskningssamarbeid fra 2016 under Arktisk 
råd.

FNs bærekraftsmål angir en retning for nord-
områdepolitikken. Regjeringen skal legge til rette 
for at Nord-Norge skal være en av Norges mest 
skapende og bærekraftige regioner og for at fag-
miljøene i nord kan bidra til å akselerere dette 
arbeidet. Det finnes sterke industri- og forsknings-
miljøer langs den nordnorske kysten som kan 
utvikle, teste og markedsføre nye fornybare løs-
ninger basert på arktisk beliggenhet og konkur-
ransefortrinn. Nord-Norge har store fornybare 
energiressurser og normalt sett et overskudd av 
fornybar energi. Dette gir et godt utgangspunkt 
for elektrifisering av marine og maritime nærin-
ger; båter, havner og havbruk. Nord-Norge har 
både ressurser og kompetanse som vil bidra til 
EUs European Green Deal, herunder blågrønn 
teknologi og omstilling. Dette vil ha betydning for 
både norsk og europeisk næringsliv og sysselset-
ting i årene framover. 

Regjeringens havsatsing legger særlig vekt på 
globalt lederskap, rene og rike hav, næringsutvik-
ling, kunnskap og teknologi og god forvaltning. 
Det er et overordnet mål for satsingen at den skal 
bidra til størst mulig samlet verdiskaping i havnæ-
ringene. Norge har tatt en lederrolle i globale hav-
spørsmål og er en pådriver for globalt samarbeid. 
Vi har tilgang til verdens nest lengste kystlinje 

Figur 1.5 Arctic Frontiers er en av de viktigste internasjonale plattformene for fremme av norske posisjoner i 
Arktis. Her er utenriksminister Ine Eriksen Søreide i dialog med blant annet Alaska-senator Lisa Murkowski, 
BBC-journalist Stephen Sackur, sametingspresident Aili Keskitalo, Finlands tidligere finansminister Katri 
Kulmuni og direktør for Bjerknessenteret Tore Furevik.

Foto: Arctic Frontiers 
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(etter Canada) og store havområder. Flere av våre 
viktigste hav- og polarforskningsinstitusjoner er 
lokalisert i nord, med verdensledende kompe-
tanse om havmiljøet og bærekraftig forvaltning av 
marine ressurser. 

Norge har gode systemer for å sikre god miljø-
tilstand og økt produktivitet av marine ressurser. 
Vi vil fortsette å dele viktige erfaringer og kompe-
tanse med land som ønsker å bygge opp en bære-
kraftig havøkonomi. Regjeringen har tatt initiativ 
til et høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi 
(High-level panel for a Sustainable Ocean Econ-
omy – havpanelet), som består av stats- og regje-
ringssjefer fra 14 kyststater verden over, og som 
ledes av Norges statsminister og Palaus president.

Jobb- og verdiskaping er et overordnet innen-
rikspolitisk mål i norsk nordområdepolitikk. Når 
denne meldingen legges fram står verden imidler-
tid i en helsemessig og økonomisk krise som 
følge av korona-pandemien. Den setter press på 
offentlige finanser, men gjør det også nødvendig å 
akselerere omstilling. 

Havbruks- og fiskerinæringen har Europa som 
et stort marked, og en tilnærmet samlet industri i 
Nord-Norge har understreket EØS-avtalens betyd-
ning. Nordland er et av Norges største industri- og 
eksportfylker, og i Troms og Finnmark utgjør 
eksporten en stor andel av verdiskapingen. Målet er 
at de marine ressursene skal bidra til å sikre 
arbeidsplasser og næringsutvikling som kommer 
kystsamfunnene i nord til gode. EØS-avtalen gjør 
Norge til del av regelverket for mattrygghet i EU og 
EØS. Dette er av avgjørende betydning for adgan-
gen til det europeiske markedet for norsk fisk.

Regjeringen vil legge til rette for tettere sam-
arbeid mellom arbeids- og næringsliv og høyere 
utdanning for å skape attraktive arbeidsplasser i 
nord. I den sammenheng er det viktig å styrke sam-
arbeidet med våre nordiske naboer, som ligger 
høyt på internasjonale rangeringer over forsknings- 
og innovasjonsdrevet næringslivsutvikling. 

En annen fellesnevner for næringsutviklingen 
i nordområdene er at potensialet for vekst og 
utvikling ligger i evne til innovasjon og utnyttelse 
av de teknologiske mulighetene. Vi står samtidig 
overfor grunnleggende utfordringer knyttet til 
befolkningsutviklingen i Nord-Norge og behovet 
for å sikre den kompetansen som er nødvendig for 
å kunne utnytte landsdelens potensial. Dette kre-
ver nye løsninger og en offensiv satsing på sterke 
miljøer i nord.

Under arbeidet med denne meldingen har flere 
aktører vist til at næringslivet i nord mangler tilgang 
til kapital. Regjeringen har flere tiltak for å sikre 
lønnsomme prosjekter tilgang på kapital, og vil 

blant annet opprette et fond med statlige og private 
midler som forvaltes fra Nord-Norge. Tiltakene vil 
følges opp av en utredning om kapitaltilgangen i 
nord og effekten av tiltakene som settes i verk.

Styrking av byer, tettsteder og deres omland: For 
å lykkes med et sterkt, livskraftig og kompetent 
Nord-Norge, må det være attraktivt å investere 
framtiden sin i nord. Regjeringen vil fremme byer 
og tettsteder som gir gode vilkår for mennesker, 
næringsvirksomhet og miljø i hele landet. Nord-
norske byer og tettsteder har viktige roller som 
lokale og regionale kraftsentra. Derfor har regje-
ringen tatt initiativ til en nasjonal strategi for små 
byer og større tettsteder.

Et solid kultur- og idrettsliv har alltid vært sen-
tralt for boattraktivitet i nord. Arbeidet med å 
fremme og understøtte utviklingen av et mangfol-
dig kulturliv, fra store prosjekter som Bodø som 
europeisk kulturhovedstad 2024, til småskalaakti-
viteter og tiltak lokalt, kan gi verdifulle resultater 
langt utover den enkelte kulturopplevelsen og 
dens egenverdi. Arrangementer som Barents 
Spektakel, Riddu Riđđu-festivalen, Festspillene i 
Nord-Norge og Tromsø internasjonale filmfestival 
bidrar til å underbygge Nord-Norge som en 
attraktiv landsdel. Dette gjelder også innen idret-
ten, med blant annet Arctic Race of Norway, Finn-
marksløpet og Offroad Finnmark. Dette er en 
medvirkende grunn til at regjeringen støtter Nar-
viks søknad om alpin-VM i 2027. 

Innenfor Barentssamarbeidet gjennomføres 
en rekke kulturprosjekter som er av stor verdi for 
befolkningen i nord. Dette gjelder også idretts-
arrangementer som Barents games. Det grense-
overskridende kultursamarbeidet bidrar til utvik-
lingen i Barentsregionen og til gode og åpne rela-
sjoner mellom folkene. Flere av EUs Interregpro-
grammer i nord prioriterer natur- og kulturarv. En 
viktig del av kulturdimensjonen er også nord-
norsk historie som del av vår felles nasjonale kul-
turarv, fra oldtid til tusen år gamle handelsruter 
langs kysten til andre verdenskrig og gjenoppbyg-
gingsårene. 

Lede an i den teknologiske utviklingen: Tekno-
logiutvikling har vært og er et sentralt mål for 
norsk nordområdepolitikk, og er avgjørende for å 
nå samtlige av våre andre mål i nord. Norge har 
spesielt gode forutsetninger for å ta i bruk nye 
teknologier på områder der vi allerede har sterke 
miljøer, slik som helse, olje og gass, energi, mari-
tim og marin næring og innen offentlig sektor. 

For å utnytte mulighetene med nye teknolo-
gier i nord må vi satse på kompetansebygging og 
forskning, utvikle den digitale infrastrukturen og 
legge til rette for datadeling. Virkemidler som sti-
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mulerer til satsing rundt sterke miljøer som Bodø, 
Tromsø og Alta vil være viktig for å lede an i den 
teknologiske utviklingen i nord. De lokale kunn-
skaps- og kompetansemiljøene utgjør et godt 
utgangspunkt med forståelse for mulighetene og 
utfordringene som teknologien potensielt kan løse 
i nord.

I Nord-Norge vil økt tilgang på data om havet, 
rommet, klima og helse gi nye muligheter til 
bærekraftig utnyttelse av naturressursene og økt 
verdiskaping. Det skal legges til rette for deling av 
data innenfor og på tvers av bransjer og sektorer 
for datadrevet innovasjon. 

Effektivisering av of fentlig forvaltning i nord:
Kommunereformen førte ikke til noen vesentlige 
endringer av kommunestrukturen i Nord-Norge. 
Per 1. januar 2020 er det 80 kommuner i landsde-
len, kun syv færre enn før kommunereformen. 
Fylkesmennene i de nordligste fylkene mener at 
samlet antall kommuner i nord bør ned. Man-
glende kompetanse og kapasitet i kommunene til 
å planlegge for areal-, nærings- og samfunnsut-
vikling er en stor utfordring for den økonomiske 

og demografiske utviklingen. Flere steder er det 
behov for å oppdatere både regionale og kommu-
nale planer for bærekraftig jobb- og verdiska-
ping. Styrking av planutdanningen ved universi-
tetene i nord vil være viktig for å øke denne kom-
petansen. 

Regjeringen mener at det fortsatt er for mange 
små og sårbare kommuner og behov for flere 
sammenslåinger. Større kommuner vil ha bedre 
forutsetninger for å kunne ivareta ansvaret for en 
helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsut-
vikling og dermed tiltrekke seg motiverte og 
kompetente arbeidstakere. Regjeringen videre-
fører de gode og forutsigbare økonomiske virke-
midlene for kommuner som ønsker å gå sammen. 
Samtidig vil Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet støtte opp om fylkesmennenes arbeid 
med å legge til rette for mer systematisk samar-
beid mellom kommuner i Nord-Norge, for å sikre 
gode tjenester til innbyggerne og videre utvikling 
for næringslivet.

Med regionreformen har fylkeskommunen 
fått et større ansvar for oppgaver og virkemidler 

Figur 1.6 Andøya Space tilbyr et bredt spekter av infrastrukturtjenester for forskning og teknologitesting, 
herunder oppskyting av sonderaketter, slipp av forskningsballonger og test av missil- og raketteknologi.

Foto: Trond Abrahamsen, Andøya Space
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som er viktige for å legge til rette for flere arbeids-
plasser, vekstkraft og bosetting. Fylkeskommu-
nene har et avgjørende samfunnsansvar som til-
rettelegger av et godt samarbeid mellom videre-
gående opplæring, fagskoler og nøkkelindustrier 
for å møte regionale kompetansebehov. 

Samferdsel og kommunikasjon: Utvikling av 
transportsystemet, med infrastrukturtiltak og 
grensekryssende forbindelser, vil være blant de 
mest betydningsfulle tiltakene for nordområdene i 
årene som kommer. Dette skal stimulere til regio-
nal utvikling og skape nye muligheter for viktige 
næringer. Transportsystemet skal utvikles på en 
miljømessig bærekraftig måte, med vekt på å 
begrense klimagassutslipp og bedre sikkerhet og 
tilgjengelighet for alle. 

Flere store utbyggingsprosjekter i nord er pri-
oritert i Nasjonal transportplan 2018–2029. For 
brukerne av transportsystemet er det viktig med 
en godt vedlikeholdt infrastruktur, tilstrekkelig 
kapasitet på fergene, åpne fjelloverganger og et 
pålitelig rutetilbud på de regionale lufthavnene. 
Det videre arbeidet tar blant annet utgangspunkt i 
transportstrategien for Nordland og Troms og 
Finnmark: Fra Kyst til marked.

De elektroniske kommunikasjonsnettene 
(ekomnettene) – infrastrukturen som gir tilgang 
til bredbånd, mobiltjenester og internett – bærer 
stadig større verdier for samfunnet og utgjør en 

grunnleggende infrastruktur som er viktig for 
brukere i forskjellige virksomheter, både i offent-
lig og privat sektor. Regjeringen vil vektlegge 
utvikling av en robust og sikker ekominfrastruk-
tur for å styrke jobb- og verdiskapingen både i res-
sursbaserte og tjenesteytende næringer. 

En styrket nasjonal urfolksidentitet og -kultur:
Urfolksdimensjonen står sentralt i norsk nordom-
rådepolitikk. Den samiske kulturen er en verdifull 
del av vår nasjonale historiske arv. De siste årene 
har vi sett at samisk kunst og kultur har fått økt 
oppmerksomhet og anerkjennelse både nasjonalt 
og internasjonalt. Regjeringen vil i samråd med 
Sametinget se på nye måter å styrke samisk kul-
tur, kulturnæringer og reiseliv. Dette vil kunne ha 
positive ringvirkninger for jobb- og verdiskaping i 
hele landet. Som urfolk har samene rett til å bli 
konsultert i saker som kan få direkte betydning 
for dem. 

En styrket kvensk/norskfinsk identitet og kultur: 
Kvener/norskfinner har en lang tilknytning til lan-
det og har satt sitt preg på den historiske utviklin-
gen i nordområdene. Kvenske organisasjoner og 
miljøer arbeider i dag for revitalisering av kvensk 
språk og kultur. Kvensk språk har status som 
minoritetsspråk i Norge. Regjeringen vil legge til 
rette for å utvikle kvensk språk og kvensk/norsk-
finsk kultur og samfunnsliv.

Figur 1.7 

Hele nasjonen må forstå 
nordområdene og at de 
fantastiske ressursene 
vi har er av stor verdi 
for hele Norge»

– Ungdomspanelet til nordområdemeldingen

«
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2  Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i nord

Figur 2.1 

En helt sentral oppgave for nordområdepolitikken 
er å ivareta norske utenriks- og sikkerhetspoli-
tiske interesser i nord. Granavolden-plattformen 
framhever at grenseoverskridende utfordringer 
som klimaendringer, miljø og ressursforvaltning, 
samt helse og sikkerhet krever internasjonalt 
samarbeid.

Arktis og nordområdene er i dag en fredelig 
og stabil region. Kontakten mellom de arktiske 
landene preges av samarbeid og overholdelse av 
internasjonal rett. Dette er et resultat av mål-
bevisst arbeid over lang tid. Norge bidrar med 
betydelige ressurser for å styrke det bilaterale og 
multilaterale samarbeidet med våre naboland i 
nord for å løse felles utfordringer. Regionale sam-
arbeidsstrukturer som Arktisk råd, Barentsrådet, 
Nordlig dimensjon og grenseoverskridende EU-

programmer har stor betydning for tillitsbyg-
gende kontakt og prosjektsamarbeid. Dette gjel-
der også det grensenære samarbeidet med Russ-
land i nordområdene. Kulturdimensjonen er en 
viktig og integrert del av nordområdepolitikken, 
og bidrar til gode og åpne relasjoner mellom fol-
kene i Barentsregionen.  

De siste årene har det imidlertid vært en for-
verret utenriks- og sikkerhetspolitisk utvikling, 
både globalt og i våre nærområder. Dette er vi 
nødt til å forholde oss til. Norge har som et lite 
land med en åpen økonomi og en geografisk og 
strategisk utsatt posisjon interesse av en retts-
basert internasjonal orden og forpliktende sam-
arbeid. Vi støtter derfor opp om sterke multilate-
rale institusjoner som gir mest mulig forutsigbar-
het. 
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Det er viktig at vi fra norsk side fortsetter å 
følge tett med på den overordnete geopolitiske 
situasjonen så vel som den militære aktiviteten. 
Russland fortsetter å utvikle sin militære evne, og 
nye våpensystemer tilføres og testes i nord. 
Videre gjenopprettes russiske militære baser og 
sivile støttepunkter langs hele den arktiske kyst-
linjen. Vi kan ikke utelukke at utviklingstrekk 
eller hendelser i andre deler av verden kan få mili-
tære konsekvenser også i våre nære nordområder 
som vil påvirke norsk og alliert sikkerhet direkte. 
Store og til dels nye aktører som Kina legger 
økende vekt på sine interesser i Arktis. 

Korrekt situasjonsforståelse og tilpasset 
respons på geopolitiske utfordringer vil ikke bare 
være svært viktig for norsk utenriks- og sikker-
hetspolitikk, men også for Norges næringspoli-
tikk, handelsforbindelser, økonomi og til syvende 
og sist samfunnsutviklingen i nord. Skipsfart og 
energispørsmål er andre sentrale tema i den inter-
nasjonale debatten om Arktis som krever en grun-
dig og kunnskapsbasert tilnærming. Alle disse 
spørsmålene omtales i senere kapitler i meldingen.

Klimaendringene og lettere tilgang til natur-
ressurser medfører økt internasjonal interesse for 
Arktis og økt menneskelig aktivitet. Det er ikke all-
tid slik at andre land, inkludert tradisjonelt nære 
samarbeidspartnere, har de samme perspektivene 
på Arktis og nordområdene som oss. Fra norsk 
side legger vi stor vekt på å kommunisere at 
forskningsbasert kunnskap er styrende for vår poli-
tikk. Norsk internasjonalt nordområdediplomati er 
viktig for å sikre en informert, vitenskapelig basert 
og helhetlig tilnærming til forholdene i nord. Regje-
ringen arbeider systematisk i mange ulike fora med 
å skape internasjonal forståelse for norske posisjo-
ner og perspektiver. For Norge er det viktig å 
påpeke at nordområdene er hjem for en betydelig 
del av vår befolkning, og at vi vil fortsette å skape 
bærekraftige jobber og verdier i landsdelen.

Klimaendringene i Arktis skyldes først og 
fremst globale utslipp og forbruksmønstre. Regio-
nale utslippsreduksjoner er derfor ikke tilstrekke-
lige for å løse problemene. Det er også behov for 
en global og raskere omstilling til lavutslippssam-
funn. Regjeringens politikk skal styrke Norges 

Figur 2.2 Barentsrådet er viktig for kontakt mellom landene i nord. Norge gir høy prioritet til 
formannskapet i Barentsrådet 2019-2021 med vekt på helse, folk til folk og kunnskap. Samarbeid over 
grensene, der regionale aktører og urfolk bidrar aktivt, har stor betydning for tillitsbygging og stabilitet.

Foto: Utenriksdepartementet 
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konkurransekraft, skape grønn vekst og nye 
grønne jobber samtidig som utslipp av klimagas-
ser reduseres. Norge meldte vinteren 2020 som 
tredje land i verden inn forsterkede klimamål 
under Parisavtalen til FN. Norges forsterkede kli-
mamål vil innebære en reduksjon på minimum 50 
prosent og opp til 55 prosent reduksjon av klimag-
assutslipp innen 2030 sammenlignet med 1990-
nivå. Norge ønsker å kutte sine klimagassutslipp i 
samarbeid med EU og arbeider for at EUs sam-
lede ambisjonsnivå skal økes tilsvarende. Gjen-
nom Høynivåpanelet for en bærekraftig havøko-
nomi jobbes det også med å synliggjøre hvordan 
bærekraftige havnæringer kan bidra til en reduk-
sjon i klimagassutslipp. Dette kan vise vei for 
andre land, inkludert de store utslippslandene.

2.1 Det folkerettslige rammeverket

2.1.1 Stabilitet og forutsigbarhet

Avklarte regler og stabile rammevilkår er avgjø-
rende for fredelig samarbeid mellom land, økono-
misk utvikling og næringsvirksomhet, bærekraf-
tig forvaltning og vern av natur og miljø. En 
grunnleggende forutsetning for de arktiske state-
nes felles mål om stabilitet og forutsigbarhet er at 
folkeretten og de folkerettslige spillereglene 
respekteres av alle stater. Dette er tilfellet i Arktis. 

FNs havrettskonvensjon av 1982 utgjør det fol-
kerettslige rammeverket for alle havområder, 
også Arktis. Konvensjonen fastsetter rettigheter 
og plikter for blant annet navigasjonsfrihet, 
marine vitenskapelige undersøkelser og utnyt-
telse og beskyttelse av det marine miljø og ressur-
sene der, avgrensning av maritime områder og 
fastsettelse av yttergrensene for kontinentalsok-
kel og annen bruk av havet. 

De fleste generelle verdensomspennende trak-
tater og instrumenter gjelder i Arktis. Eksempler 
er instrumenter som er forhandlet fram i Den 
internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), FNs 
organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), 
Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart 
(ICAO), Den internasjonale havbunnsmyndig-
heten, Konvensjonen om biologisk mangfold 
(CBD) og Parisavtalen. 

Arktis består nesten uten unntak av uom-
stridte nasjonale områder samt noen havområder 
utenfor nasjonal jurisdiksjon. Regionen karakteri-
seres av vilje til fredelig samarbeid og løsning av 
omstridte spørsmål i samsvar med folkerettslige 
prinsipper.

2.1.2 Havretten

Gjennom Ilulissat-erklæringen i 2008 bekreftet de 
fem kyststatene til Polhavet, Canada, Danmark, 
Russland, USA og Norge at havretten angir ram-
meverket for forvaltning av aktivitet i Polhavet. 
Denne ministererklæringen utgjorde et viktig 
bidrag til avklaringen av de folkerettslige ram-
mene i Arktis innen blant annet miljøvern, 
forskning, fastsettelse av kontinentalsokkelens 
yttergrenser og skipsfart. Kyststatene forpliktet 
seg også til en ordnet løsning av eventuelle over-
lappende krav på hav- og kontinentalsokkelområ-
der. Understrekningen av at havretten gjelder i 
Polhavet skaper et ryddig og forutsigbart forhold 
mellom kyststatene. Samtidig er dette et signal til 
resten av verden om at kyststatene er seg sitt 
ansvar bevisst.

Ved en reduksjon i isdekket i Polhavet i tiårene 
framover, kan fiske i dette området bli mulig. I 
oktober 2018 ble avtalen for å hindre uregulert 
fiske i internasjonal del av Polhavet undertegnet 
av de fem kyststatene til Polhavet og fjernfiskeak-
tørene EU, Island, Japan, Kina og Sør-Korea. Avta-
len forbyr ikke fiske i den internasjonale delen av 
Polhavet, men partene forplikter seg til ikke å 
starte slikt fiske før et vedtak om dette er fattet i et 
fiskeriorgan. Avtalen skriver seg inn i eksis-
terende internasjonalt rammeverk for staters ret-
tigheter og plikter på det åpne hav. Samspill mel-
lom den nye avtalen og Den nordøst-atlantiske fis-
kerikommisjonen (NEAFC), Den blandete norsk-
russiske fiskerikommisjon og Det internasjonale 
råd for havforskning (ICES) vil bli særlig viktig for 
Norge. Norge ratifiserte avtalen i juni 2020.

En rekke globale avtaler innen blant annet fis-
keri, skipsfart og miljø konkretiserer rettigheter og 
plikter i alle havområder. Disse gjelder også i nord-
områdene. FN-avtalen om fiske på det åpne hav av 
1995 gir utdypende regler for fiskeriforvaltningen 
utenfor 200 milssonene. Denne avtalen inneholder 
også prinsipper for ressursforvaltning, som føre-
var-tilnærmingen. Avtalen vektlegger bilaterale og 
regionale ordninger for samarbeid om forvaltnin-
gen av fiskeriene i internasjonale havområder. I vår 
region er NEAFC, som har forvaltningskompe-
tanse som strekker seg helt opp til Nordpolen, Den 
blandete norsk-russiske fiskerikommisjon og Den 
nord-atlantiske sjøpattedyrkommisjonen, NAM-
MCO, viktige samarbeidsorganer. 

MARPOL-konvensjonen av 1973, med tillegg, 
regulerer og forebygger ulike typer skipsforuren-
sing av både vann og luft. Den internasjonale kon-
vensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs 
(SOLAS-konvensjonen) fra 1974 gir viktige glo-
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bale regler for sjøsikkerheten. Denne utfylles 
igjen av Den internasjonale konvensjonen om søk 
og redning (SAR-konvensjonen) fra 1979. SAR-
konvensjonen utgjør også rammeverket for sam-
arbeid om søk og redning i nordområdene. Denne 
konvensjonen ble i 2011 fulgt opp med en egen 
SAR-avtale for Arktis mellom de åtte medlem-
mene av Arktisk råd.

IMOs polarkode, som trådte i kraft 1. januar 
2017, har bindende regler for skip som opererer i 
polare farvann. Koden stiller særskilte sikker-
hetskrav til skip og mannskap, og til beskyttelse 
av miljøet. 

OSPAR-konvensjonen av 1992 har omfattende 
regler om beskyttelse av det marine miljø i det 
nordøstlige Atlanterhavet, inkludert deler av Ark-
tis. 

Pågående FN-forhandlinger om en ny hav-
rettslig avtale om beskyttelse og bærekraftig bruk 
av naturmangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon 
(BBNJ-avtalen) vil også være relevant for nordom-
rådene. Prosessen tar sikte på å styrke rammever-
ket for internasjonal havforvaltning blant annet 
gjennom regler om bruk av områdebaserte tiltak, 
herunder marine verneområder og konsekvens-
analyser. Norge arbeider for at avtalen skal finne 
sin plass i den etablerte havrettsstrukturen og 
virke sammen med eksisterende sektorielle og 
regionale organer som IMO, NEAFC, OSPAR, 
NAMMCO og Arktisk råd.

2.1.3 Norske maritime områder

Norske 200-milssoner

I samsvar med havrettskonvensjonen har Norge 
suverene rettigheter ut til 200 nautiske mil fra 
grunnlinjen når det gjelder utforskning, utnyttelse 
og forvaltning av de levende og ikke-levende 
naturressursene.

I 1976 opprettet Norge en økonomisk sone ut 
til 200 nautiske mil utenfor Fastlands-Norge. Med 
hjemmel i lov om økonomisk sone av 1976 ble det 
i 1977 opprettet en fiskevernsone utenfor Sval-
bard. Fiskerisonen ved Jan Mayen ble deretter 
opprettet i 1980.

Norsk kontinentalsokkel

Norge utøver suverene rettigheter over kontinen-
talsokkelen for det formål å undersøke sokkelen 
og utnytte dens naturforekomster. Ingen kan 
utnytte petroleums- og mineralforekomster eller 
sedentære arter på norsk kontinentalsokkel uten 
samtykke fra Norge.

Kontinentalsokkelen strekker seg minst like 
langt ut som 200-milssonene utenfor Fastlands-
Norge, Svalbard og Jan Mayen. I Smutthavet, 
Smutthullet og nord for Svalbard går sokkelen 
også utenfor 200 nautiske mil. Kontinentalsokkel-
kommisjonen i New York bekreftet dette gjennom 
en anbefaling i 2009.

Avgrensning av havområder

Der den økonomiske sonen og/eller kontinental-
sokkelen overlapper med en annen stats tilsva-
rende områder, er det nødvendig å inngå avgrens-
ningsavtaler. I nordområdene har Norge avgrens-
ningsavtaler med Island, Danmark (Grønland) og 
Russland. Det er også undertegnet avtaler med 
Island og Danmark (Færøyene) for sokkel i 
Smutthavet.

Etter omfattende forhandlinger ble det i 1980 
inngått avtale med Island om opprettelse av en for-
likskommisjon for avgrensningen av kontinental-
sokkelen ved Jan Mayen. 

Forhandlingene med Danmark om avgrens-
ningen i området mellom Jan Mayen og Grønland 
pågikk fra 1980 til 1988, da Danmark anla sak for 
Den internasjonale domstol i Haag. Domstolen 
trakk en linje som i utgangspunktet delte det 
omstridte området i midten, men linjen ble justert 
ut ifra de store forskjellene i kystens lengde mel-
lom Grønland og Jan Mayen. Dette resulterte i at 
Norge fikk 57 prosent av det omdiskuterte områ-
det, mens Danmark fikk 43 prosent. Avtale om 
avgrensning ble deretter inngått i 1995. 

Avgrensningen i et mindre havområde mellom 
Jan Mayen, Grønland og Island ble avklart i 1997 
etter forhandlinger mellom partene. Med dette 
var hele utstrekningen av fiskerisonen ved Jan 
Mayen avklart.

I 2006 ble det inngått avtale mellom Norge og 
Danmark sammen med Grønlands landsstyre om 
avgrensningen i havområdet mellom Grønland og 
Svalbard.

I oktober 2019 undertegnet Norge to avtaler om 
avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 
nautiske mil mellom Norge, Island og Færøyene i 
den sørlige delen av Smutthavet med henholdsvis 
Island og Danmark sammen med Færøyene.

Sjøgrensen mot Russland i Varangerfjordom-
rådet ble fastsatt ved overenskomst mellom 
Norge og Sovjetunionen i 1957. Norges sjøterrito-
rium ble med virkning fra 2004 utvidet fra 4 til 12 
nautiske mil, og det ble etablert en tilstøtende 
sone ut til 24 nautiske mil. I 2007 ble Norge og 
Russland enige om en avgrensningslinje på til 
sammen 73 km i Varangerfjordområdet.
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Etter omfattende forhandlinger gjennom 40 år 
ble overenskomst mellom Norge og Russland om 
maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet 
og Polhavet undertegnet i 2010 og trådte i kraft 
juli 2011. Avtalen fastsetter selve avgrensningslin-
jen og at det gode fiskerisamarbeidet skal fort-
sette som før. I tillegg fastslår avtaleteksten at par-
tene skal samarbeide om utvinning av eventuelle 
grenseoverskridende petroleumsforekomster. 

2.1.4 Norges landegrenser i nord

Ny grenseavtale med Russland 

Den norsk-russiske landegrensen strekker seg fra 
Varangerfjorden til grensemerket Krokfjellet, 
hvor den norsk-russiske, den norsk-finske og den 
finsk-russiske grense møtes. Grensen ble etter-
sett i perioden 2009-2018, og ny grenseavtale som 
gir en detaljert og oppdatert beskrivelse av gren-
sen basert på moderne teknologi, trådte i kraft 8. 
februar 2019.

Grensekryssende reindrift 

Da konvensjonen av 1972 mellom Norge og Sve-
rige om reinbeite utløp i 2005, ble den såkalte Lap-
pekodisillen fra 1751 igjen det gjeldende retts-

grunnlaget for regulering av grensekryssende 
reindrift mellom Norge og Sverige. I 2009 ble det 
framforhandlet en ny norsk-svensk reinbeitekon-
vensjon, som ble undertegnet av de ansvarlige 
ministrene. Siden den gang har ratifisering av 
konvensjonen vært til vurdering. 

Ny reingjerdekonvensjon mellom Norge og 
Finland ble iverksatt fra 1. januar 2017. Konvensjo-
nens formål er å regulere ansvarsfordeling når det 
gjelder oppføring og vedlikehold av gjerder og 
andre tiltak for å hindre at rein kommer over 
grensen som i utgangspunktet er stengt for gren-
sekryssende reindrift, samt regulere oppfølgin-
gen når rein likevel krysser grensen. Gjerdene 
skal støtte opp om reineiernes vokteplikt, slik at 
det så langt som mulig unngås at rein kommer inn 
på det andre rikets område.

Nordisk samekonvensjon 

Norge, Sverige og Finland forhandlet fram en 
tekst til en nordisk samekonvensjon i 2016. Et 
overordnet mål med konvensjonen er at samene 
skal kunne bevare, utøve og utvikle sin kultur, 
sine språk og sitt samfunnsliv med minst mulig 
hinder av landegrensene. 

Sametingene i de tre landene hadde innflytelse 
og var involvert gjennom hele prosessen og fram 
til forhandlingene ble sluttført. Samisk parlamen-
tarisk råd har siden fremmet ønske om enkelte 
endringer i teksten. Regjeringen mener den fore-
liggende konvensjonsteksten er et godt resultat 
og går ikke inn for gjenåpning av forhandlingene. 
Regjeringen er rede til å arbeide videre med 
saken med sikte på undertegning og ratifikasjon, 
og har invitert Sametinget til å gi sin tilslutning til 
det paraferte konvensjonsutkastet, slik at dette 
arbeidet kan starte.

2.2 Nordområdenes strategiske 
betydning 

Stabiliteten i Arktis har lenge vært relativt upåvir-
ket av konflikter i andre områder. Globale 
utviklingstrekk medfører imidlertid økt interna-
sjonal interesse for regionen og større fokus på 
Norges strategiske beliggenhet. De senere års 
sikkerhetspolitiske utvikling og issmeltingen i 
Polhavet spiller også inn. Det kan heller ikke ute-
lukkes at økt spenning andre steder kan få følger 
for situasjonen i nord. Dette understreker behovet 
for situasjonsforståelse og kunnskap og framhe-
ver sterke nordnorske samfunn som kjerneanlig-
gender i vår nordområdepolitikk. 

Boks 2.1 Norge i Polhavet

I 2009 bekreftet FNs kontinentalsokkelkommi-
sjon Norges krav om sokkelen utenfor 200 nau-
tiske mil nord for Svalbard og inn i Polhavet. 
Kunnskapen om denne delen av sokkelen er 
begrenset. Et nytt tverrfaglig konsortium kalt 
GoNorth har som formål å utvikle et program 
for forskning av Polhavet. Prosjektet er lansert 
som et nasjonalt løft og samler nasjonale og 
internasjonale polare forskningsmiljøer i én 
organisasjon. Fagmiljøene i nord er sentrale 
partnere i konsortiet. Forskningsprogrammet 
vil bidra med kunnskap som er viktig for for-
valtning av miljø og naturressurser i nord. Pro-
sjektet vil bidra til ny kartlegging av norske 
havområder, gi bedre grunnleggende og 
anvendt kunnskap av relevans for forvaltning 
og næringsliv. Prosjektet vil også bidra til å 
markere norske interesser i området. GoNorth 
har mottatt tilsagn fra regjeringen til å videre-
utvikle prosjektet. 
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Samarbeidet på mange viktige områder i Ark-
tis er velfungerende. Samtidig er utviklingen 
innenfor det forsvars- og sikkerhetspolitiske 
området krevende. Dette er i hovedsak en konse-
kvens av russisk militær modernisering og økt 
aktivitet i nord. Russlands generelt forverrede for-
hold til NATO og vestlige land som følge av 
anneksjonen av Krim og involveringen i det øst-
lige Ukraina spiller også inn. 

Nordområdenes store militærstrategiske 
betydning etter andre verdenskrig skyldes særlig 
plasseringen av Russlands kjernefysiske gjengjel-
delseskapasitet på Kola-halvøya. For Russland er 
det en grunnleggende interesse å beskytte denne 
kapasiteten og sikre den isfrie seilingsruten fra 
Kola og ut i det nordlige Atlanterhavet og Norske-
havet. I tillegg er havområdene i Arktis et viktig 
operasjonsområde for atommaktenes strategiske 
ubåter, blant annet som følge av muligheten for å 
operere under isdekket.

Russland har bygget ut sin sivile og militære 
infrastruktur i Arktis. Landet har innfaset nye mili-
tære kapasiteter som gir styrket reaksjonsevne og 
forbedret evne til å ramme mål over lengre avstan-
der og med større presisjon. I tillegg er evnen til å 
utnytte et bredere spekter av virkemidler i end-

ring. Særlig den nye generasjonen strategiske 
ubåter, nye missilprogram og styrkingen av det 
såkalte bastionforsvaret for å beskytte landets 
strategiske kapasiteter fram til GIUK-linjen (Grøn-
land, Island, UK) kan ha stor betydning for 
NATOs evne til å holde sjøveiene over Nord-Atlan-
teren åpne og tilgjengelige for alliert forsterkning 
av Europa i en krisesituasjon. 

Russisk styrkeoppbygging og militær moder-
nisering kan utfordre norsk og allierte lands sik-
kerhet direkte. Dette har medført økt interesse 
fra USA og andre allierte for å være mer til stede i 
nord for å følge utviklingen på russisk side. USA 
har i den senere tid gjennomført regelmessige 
flygninger med strategiske bombefly over 
Barentshavet, og for første gang siden 1980-tallet 
gjennomførte overflatefartøyer fra den amerikan-
ske og britiske marinen i 2020 operasjoner i områ-
det. Alliert aktivitet og nærvær, også i nord, er 
positivt fordi norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk 
baserer seg på støtte fra allierte land i krise og 
krig. Slik støtte krever kunnskap om regionen og 
hva som kreves for å operere her. Norske og alli-
erte styrker må derfor trene og øve i og utenfor 
Norge. Samtidig er det viktig at militær aktivitet 
gjennomføres på en måte som samlet sett bidrar 

Figur 2.3 Regjeringen fortsetter satsingen på Forsvaret og styrker beredskapen og forsvarsevnen i nord. 
Militærøvelser sammen med allierte er viktig for vår sikkerhet.   

Foto: Forsvaret
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til økt sikkerhet og fortsatt stabilitet i regionen. 
Norge er derfor opptatt av å bidra til å redusere 
spenningsnivået gjennom forutsigbarhet og åpen-
het om aktiviteten.

Klimaendringer i form av issmelting i Polhavet 
medfører at Russlands, Canadas og USAs nord-
lige kystlinjer gradvis mister noe av den naturlige 
beskyttelsen som helårsisen inntil nylig har gitt 
dem. Utviklingen kan resultere i endrede trus-
selvurderinger og dermed militærstrategiske dis-
posisjoner. 

Issmeltingen åpner også for mer kommersiell 
aktivitet i Arktis. Omfanget av denne aktiviteten 
må fortløpende vurderes. Det er ikke gitt at en 
eventuell betydelig økning i kommersiell aktivitet 
i seg selv påvirker de sikkerhetspolitiske og mili-
tære forholdene i regionen negativt. 

Det avtegner seg et todelt bilde når det gjelder 
skipsfart i Arktis: transittvolumet mellom Asia og 
Europa gjennom Nordøstpassasjen forblir lavt inn-
til videre, mens destinasjonstrafikken øker. Rus-
siske og kinesiske ambisjoner om å frakte mer 
gods gjennom Nordøstpassasjen har bidratt til for-
nyet internasjonal oppmerksomhet om både 
mulige fordeler og ulemper ved bruk av denne 
ruten sammenlignet med tradisjonelle handels-
ruter. Russland har også tatt grep for å regulere 
ferdsel av utenlandske fartøy. En diskusjon om 
utviklingen av Nordøstpassasjen har politiske, 
rettslige, økonomiske og miljømessige aspekter.

Den videre utviklingen avhenger i stor grad av 
at alle relevante aktører også i framtiden legger til 
grunn og støtter opp om havretten som gjeldende 
folkerettslig regime i Polhavet som i alle andre 
havområder. 

Norske interesser i Arktis og nordområdene 
må hevdes gjennom et livskraftig og kompetent 
Nord-Norge. Det er av nasjonal, sikkerhetspolitisk 
betydning at det bor folk i nord, og at samfunnene 
er sterke og robuste. Jobb- og verdiskaping i 
landsdelen behandles inngående i egne kapitler i 
denne meldingen. 

2.3 Norsk sikkerhetspolitikk 

Balansen mellom avskrekking og beroligelse 
overfor Sovjetunionen, og deretter Russland, har 
gjennom mange tiår vært en sentral komponent i 
norsk sikkerhetspolitikk. Norsk forsvar og 
avskrekking hviler på et godt nasjonalt forsvar og 
på allierte forsterkninger i tilfelle krise og krig. 
Våre retningslinjer for utenlandsk militær aktivitet 
på norsk territorium og annen beroligelsespoli-
tikk overfor Russland bidrar til forutsigbarhet og 

lavspenning. Disse lange linjene i vår sikkerhets-
politikk ligger fast, men justeres i takt med den 
sikkerhetspolitiske utviklingen.

Forsvarets kontinuerlige bidrag til suvereni-
tetshevdelse, myndighetsutøvelse og situasjons-
forståelse i nord er en viktig del av regjeringens 
nordområdepolitikk. Vi styrker vårt nærvær i 
nordområdene gjennom investering i strategisk 
evne. Særlig viktig er F-35 kampfly, P-8 maritime 
patruljefly og nye ubåter. Disse kapabilitetene vil 
forbedre vår evne til situasjonsforståelse og suve-
renitetshevdelse i fred og til forsvar i krig. Flere 
av våre nærmeste allierte anskaffer også disse 
kapasitetene, og dette bidrar til å styrke evnen til å 
operere sammen. 

Alliert øving og trening i nord er i tråd med 
norsk basepolitikk slik den har vært praktisert 
siden Norge ble medlem av NATO. Denne aktivi-
teten signaliserer solidaritet mellom allierte land. 
Det legges vekt på å styrke Forsvarets evne til å 
planlegge for, ta imot og operere sammen med 
allierte styrker i nord, samtidig som vi viderefører 
og styrker norsk tilstedeværelse og aktivitet i regi-
onen. Alliert tilgang til gode trenings- og øvings-
områder i nord og samvirke med norske styrker 
og annen vertslandsstøtte er viktige elementer i 
denne satsingen. Samtidig er det viktig å påvirke 
og sette rammer for alliert militær aktivitet i våre 
nærområder slik at vi ikke skaper økt spenning. 
Balansen mellom disse to hensynene vil måtte 
vurderes og tilpasses i takt med endringene i den 
sikkerhetspolitiske situasjonen. 

Det stadig mer komplekse sikkerhetspolitiske 
trusselbildet innebærer at både statlige og ikke-
statlige aktører bruker sammensatte virkemidler, 
som innebærer et bredt spekter av både militære 
og sivile handlinger i en målrettet, fiendtlig kam-
panje. Aktiviteten utføres gjerne på en måte som 
er vanskelig å definere som et angrep, og som 
skaper usikkerhet om hvem som står bak. Digi-
tale nettverksoperasjoner, desinformasjon, sabota-
sje og fordekte oppkjøp av kritisk infrastruktur 
kan være eksempler på virkemidler som inngår i 
en hybrid kampanje. Målet er ofte å undergrave 
tilliten til myndighetene, skape usikkerhet og for-
virring samt å aktivt påvirke befolkning, beslut-
ningstakere og beslutningsprosesser. 

Vår evne til å motstå sammensatte trusler kre-
ver god koordinering og informasjonsdeling på 
tvers av samfunnssektorer. I tillegg til situasjons-
forståelse knyttet til internasjonale forhold som 
påvirker Norge utenfra, er det også viktig å følge 
tett hvordan disse forholdene kommer til uttrykk i 
Norge, herunder i nord. Det er særlig Politiets 
sikkerhetstjeneste som følger opp trusselbildet 
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nasjonalt med fokus på aktører som kan utgjøre 
en trussel i Norge. Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
har en særskilt rolle når det gjelder utvikling av til-
tak for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. 
Samlet sett spiller Norge på et bredt spekter av 
virkemidler i vårt forebyggende arbeid for å iva-
reta nasjonal sikkerhet.

2.4 NATO

NATO er avgjørende for Norges sikkerhet. Allian-
sens artikkel 5 om kollektivt forsvar forplikter alli-
erte til å bistå norske myndigheter i forsvaret av 
Norge. Siden 2014 har NATOs medlemsland styr-
ket den samlede forsvars- og avskrekkingsevnen. 
De allierte har økt sine forsvarsbudsjetter. Allian-
sen har også utviklet planverk for krise og krig og 
styrket kommandostrukturens evne til å lede 
store operasjoner, også i Nord-Atlanteren. 

NATOs ansvarsområde strekker seg helt til 
Nordpolen. Det er svært viktig at NATO har god 
situasjonsforståelse i nordområdene for å kunne 
ivareta ansvaret for kollektivt forsvar også i denne 
regionen i tilfelle krise eller krig. Alliansens nye 
konsept for forsvar og avskrekking legger til rette 
for dette på en god måte. Norge har lenge arbei-
det for å øke oppmerksomheten om Nord-Atlante-
ren i NATO og framheve betydningen av den 
maritime dimensjonen og transatlantiske forsterk-
ninger for alliert sikkerhet. Dette vil også være 
viktig i årene framover. 

Norge har i tillegg vært en pådriver for en 
kommandostruktur med styrket evne til å plan-
legge og lede kollektivt forsvar, inkludert i våre 
nærområder. Særlig viktig er opprettelsen av den 
allierte felleskommandoen i Norfolk på den ame-
rikanske østkysten som blant annet skal ha ansvar 
for beskyttelse av forsyningslinjene over Nord-
Atlanteren. Felleskommandoen er delvis integrert 
i den amerikanske marinens 2. flåte og deler ledel-
sesstruktur og stabselementer med denne. Dette 
øker samarbeidet og koordineringen ytterligere, 
og styrker kommandostrukturens evne til å utføre 
sine oppgaver. Utarbeidelsen av et alliert planverk 
(GRP) for forsvaret av Island, Norge og de nord-
lige havområder er også et viktig element for å 
trygge norsk sikkerhet i nord.

2.5 USA

Et sterkt transatlantisk samhold er viktig både for 
USA og Europa. USA er vår nærmeste allierte. 
Både innenfor rammen av NATO og bilateralt har 

vi et omfattende sikkerhets- og forsvarspolitisk 
samarbeid. De siste årene har det vært økt ameri-
kansk oppmerksomhet rundt sikkerhetspolitiske 
aspekter i nordområdene. USAs deltakelse i ulike 
typer øvelser illustrerer dette. Norsk tilrettelegging 
for slik deltakelse er derfor viktig, og Norge har 
tett bilateral dialog med våre allierte om gjennom-
føring av alliert militær aktivitet i nord. Slik tilrette-
legger vi for felles situasjonsforståelse. Vi har et 
langvarig og svært godt samarbeid med USA på en 
lang rekke områder, herunder om arktiske spørs-
mål. Som arktiske nasjoner samarbeider Norge og 
USA tett om nordområdespørsmål, både bilateralt 
og multilateralt gjennom Arktisk råd. 

Samarbeidet innenfor Arktisk råd forblir sen-
tralt, og det er positivt at man fra amerikansk side 
tydelig prioriterer denne arenaen, blant annet 
gjennom aktiv deltagelse i rådets arbeidsgrupper. 

Samarbeidet med USA om aktuelle maritime 
saker i Arktis er tett, som for eksempel prosessen 
i FNs sjøfartsorganisasjon IMO med å innføre for-
bud mot tungolje i Arktis. 

Det er regelmessig myndighetsdialog med 
ulike deler av det politiske miljøet i USA og hyppig 
besøksutveksling og studiereiser til Norge fra sen-
trale amerikanske arktismiljøer. Flere amerikanske 
kongressdelegasjoner har besøkt våre nordområ-
der de senere årene. USA har styrket sin deltagelse 
på den årlige Arctic Frontiers-konferansen i 
Tromsø. Den amerikanske vektleggingen av Arctic 
Frontiers som både møteplass og faglig relevant 
arena vil kunne gi muligheter for nærmere dialog 
mellom norske og amerikanske aktører. 

En rekke av universitetene og forskningsmiljø-
ene i Norge har langvarige og sterke samarbeids-
prosjekter med amerikanske forsknings- og for-
valtningsmiljøer. Norske og amerikanske aktører 
samarbeider også på lokalt nivå innenfor Arctic 
Mayors’ Forum, et samarbeid mellom ordførere i 
arktiske kommuner ledet fra Tromsø der også 
Sør-Varanger og Bodø deltar. Det er også etablert 
godt bilateralt urfolkssamarbeid mellom Norge 
og USA. 

USA har på relativt kort tid forsterket opp-
merksomheten om den strategiske dimensjonen i 
Arktis. Denne utviklingen kan i stor grad tilskri-
ves Kinas økte globale ambisjoner, inkludert i 
Arktis. Russlands modernisering, herunder økt 
militær tilstedeværelse, og tettere sino-russisk 
samarbeid i Arktis, er også medvirkende årsaker. 
Dette har blant annet bidratt til utviklingen av nye 
arktisstrategier i det amerikanske forsvaret og dis-
kusjoner om behovet for å øke den militære tilste-
deværelsen i regionen. Utbygging av maritim og 
militær infrastruktur i Alaska og nye isbrytere, i 
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tillegg til betydningen av amerikansk tilstedevæ-
relse på for eksempel Grønland og Island, er 
andre elementer i dette. 

På alliert side tilpasser vi vår felles sikkerhets-
politiske forståelse og forsvarsevne til en sikker-
hetspolitisk situasjon i stadig endring. Med vår 
geografiske beliggenhet kan Norge bidra med 
verdifull kunnskap og erfaringer om både den 
geopolitiske utviklingen og klimaspørsmål i Ark-
tis overfor relevante miljøer i USA. Videre fortset-
ter Norge å formidle viktigheten av internasjonal 
rett, multilateralt samarbeid og betydningen av 
en god balanse mellom avskrekking og beroli-
gelse i nord. Hyppig besøksutveksling både på 
militær og sivil side er av stor felles nytte og 
bidrar til å øke kompetansen om nordområdene 
og vår samforståelse av utfordringer og mulig-
heter i Arktis. 

2.6 Russland

Forholdet til Russland står sentralt i norsk uten-
rikspolitikk og er en viktig dimensjon i nordområ-

depolitikken. Russlandspolitikken skal bidra til å 
opprettholde fred, stabilitet og forutsigbarhet, 
ikke minst i nord. Norges politikk overfor Russ-
land skal ivareta både norske interesser bilateralt 
og våre sikkerhetspolitiske behov. 

Norge har de siste 30 årene utviklet et bredt 
samarbeid med Russland i nord på områder som 
fiskeri, forskning, miljø, søk og redning, atomsik-
kerhet, helse, utdanning, næringsliv, energi og 
ikke minst kultur-, folk til folk- og urfolkssamar-
beid. De fire bilaterale kommisjonene på områ-
dene næringssamarbeid, fiskeriforvaltning, atom-
sikkerhet og miljø arbeider med mange nordom-
råderelevante saker. 

Samtidig som vi på de fleste områder har et 
velfungerende samarbeid med Russland i nord, er 
sikkerhetspolitisk stabilitet og respekt for folke-
retten av fundamental betydning for et lite land 
som Norge. Som et resultat av Russlands folke-
rettsbrudd i Ukraina har Norge suspendert det 
bilaterale militære samarbeidet med Russland, 
med unntak av samarbeidet på områder av særlig 
betydning for sikkerhet til sjøs, i luftrommet og 
for stabiliteten i nord. Den direkte linjen mellom 

Figur 2.4 Til venstre: Prosjektet AlaskaNor har som målsetting å styrke kunnskap om blå 
næringslivsmuligheter i Alaska og Nord-Norge, og er finansiert av Utenriksdepartementet og Nordland 
fylkeskommune. Til høyre: Nordnorsk Kunstmuseum har gjennom flere år samarbeidet med Anchorage 
Museum i Alaska. Her fra åpning av utstillingen «View From Up Here» om hverdagen for mennesker i nord. 

Foto: Nordområdesenteret, Nord universitet (bilde til venstre), Nordnorsk kunstmuseum (bilde til høyre)
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Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og den 
russiske Nordflåten, samvirket knyttet til kystvakt 
og grensevakt, samarbeidet om søk og redning, 
samt mekanismene i Incidents at Sea-avtalen 
(INCSEA) er opprettholdt. Det har de senere år 
vært forhandlinger mellom norsk og russisk side 
om en tilleggsprotokoll til INCSEA-avtalen. 
Videre ble det i 2019 enighet om å etablere en 
kommunikasjonskanal mellom forsvarsledelsene i 
Oslo og Moskva for å kunne bidra til forhindring 
av misforståelser og uønskede hendelser knyttet 
til militær aktivitet. Slik videreutvikling av den 
bilaterale kontakten på forsvarssiden er særlig 
viktig i dagens situasjon. 

Norge samarbeider godt med Russland om 
nordområdene i multilaterale regionale fora som 
Arktisk råd, Barentsrådet og Nordlig dimensjon. 
Norge og Russland har en felles interesse i å 
arbeide for næringsutvikling i Arktis. Fiskerisamar-
beidet i Barentshavet er kanskje det beste eksem-
plet på norsk-russisk praktisk samarbeid til gjensi-
dig nytte. Landingene er verdt om lag ti mrd. kro-
ner på hver side årlig. Fiskerisamarbeidet har vært 

avgjørende for å sikre en bærekraftig forvaltning av 
fiskebestandene i våre nordlige havområder. 

Det norsk-russiske atomsikkerhetssamarbei-
det, som er forankret i den bilaterale atomsikker-
hetskommisjonen, har resultert i et tryggere 
nærområde i over 25 år. Samarbeidet inkluderer 
beredskap og øvelser, miljøovervåking, sikring 
av atomanlegg og sikker håndtering av nukleært 
og radioaktivt materiale. Norge er opptatt av dia-
log med russiske myndigheter om risiko og kon-
sekvensvurderinger av økt trafikk av reaktor-
drevne fartøy og annen aktivitet i nordområdene. 
Dette gjelder også lokalisering og kunnskap om 
tilstanden til dumpede og sunkne radioaktive 
objekter i Arktis. Norge har vært en pådriver for 
et bredt internasjonalt engasjement for å løse de 
store atomsikkerhetsutfordringene i Nordvest-
Russland blant annet innenfor Nordlig dimen-
sjon. 

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland 
styres gjennom regjeringens handlingsplan for 
atomsikkerhet og miljø fra 1995. Norge har siden 
da brukt om lag to mrd. kroner på tiltak for å 

Figur 2.5 Forholdet til Russland er en viktig faktor i norsk utenrikspolitikk. Det praktiske bilaterale samarbeidet 
med Russland videreføres på områder av felles interesse. Her fra frigjøringsmarkeringen i Kirkenes 25. oktober 
2019. 

Foto: Barentssekretariatet
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redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioak-
tiv forurensning og hindre at nukleært og annet 
radioaktivt materiale kommer på avveier. 

Norge legger stor vekt på miljøvernsamarbei-
det med Russland. Den viktigste rammen for dette 
er den bilaterale miljøkommisjonen. Norge og 
Russland har felles interesser av å bevare ressur-
ser og miljø i grenseområdene, i Barentshavet og 
de nordlige havområdene. Samarbeidet om et 
godt kunnskapsgrunnlag for en helhetlig økosys-
tembasert forvaltning av Barentshavet er svært 
vellykket.

Som en oppfølging av delelinjeavtalen mellom 
Norge og Russland, ble det i 2018 under energidi-
alogen mellom de to land inngått en avtale om inn-
samling av seismiske data fram til og langsmed 
avgrensningslinjen på kontinentalsokkelen i 
Barentshavet og Polhavet. Avtalen trådte i kraft 
21. august 2019.

Prosjektsamarbeidet mellom Norge og Russ-
land bidrar til gjensidig forståelse og til å styrke 
Barentsregionen. Det gis en årlig bevilgning på 
om lag 165 mill. kroner til ulike prosjekter. 
Barentssekretariatet har en nøkkelrolle i det prak-
tiske samarbeidet mellom norsk og russisk del av 
Barentsregionen gjennom å forvalte Utenriks-
departementets tilskuddsmidler og praktisk bistå 
prosjektaktører. 

På kulturområdet er det utstrakt kontakt over 
grensen, blant annet forankret i bilaterale avtaler 
nasjonalt og regionalt, og finansiert med bidrag 
fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartemen-
tet. Kulturprogrammet BarentsKult bidrar til å rea-
lisere nyskapende kunst- og kulturfaglige samar-
beidsprosjekter i norsk og russisk del av Barents-
regionen. Programmet er den viktigste finansier-
ingskilden for norsk-russiske kunst- og kulturpro-
sjekter, og finansieres av Utenriksdepartementet, 
Kulturdepartementet, Nordland og Troms og 
Finnmark fylkeskommuner.

Grenseoverskridende samarbeid mellom regi-
onale og lokale myndigheter bidrar til å styrke til-
lit og dempe spenninger. 

2.7 Norden

Norges nordiske naboer er våre viktigste samar-
beidspartnere i nordområdene, og vi deler en fel-
les kulturarv. Sett i et bredere geopolitisk bilde 
har de nordiske landene sammenfallende interes-
ser. Våre nordiske naboland er aktive og kon-
struktive støttespillere i regionale samarbeids-

strukturer som Nordisk ministerråd, Arktisk råd, 
Barentsrådet, Østersjørådet og Nordlig dimen-
sjon. Det finnes likevel potensial for å styrke det 
politiske samarbeidet om Arktis i nordisk krets. 

Sverige la fram sin Arktis-strategi i september 
2020, og Danmark, Island og Finland planlegger å 
legge fram sine strategier i 2021. Selv om vinklin-
gen og betoningen kan variere, er alle de nordiske 
landene opptatt av å føre en kunnskapsbasert 
nordområdepolitikk. Sverige, Finland og Dan-
mark har som EU-medlemmer en viktig rolle i å 
formidle kunnskap om Arktis i EU. 

Økt kunnskapsutvikling og erfaringsdeling 
med våre nærmeste naboer styrker utviklingen på 
hele Nordkalotten. For norske fylkeskommuner 
og kommuner som grenser til Sverige, Finland og 
Russland bygger det grenseregionale samarbei-
det på lange og gode tradisjoner for tett grenseo-
verskridende kontakt. 

Norden er det området i Europa med flest 
grensekryssende tjenester som omfatter tre eller 
flere land. Europakommisjonen har kommet med 
anbefalinger for nedbygging av grensehindringer 
for de nordlige regionene i Sverige, Finland og 
Norge.4 De viktigste prioriteringene er bedre 
samferdsel langs øst-vest aksen, integrering av 
arbeidsmarkedene og felles digitale offentlige tje-
nester. 

De arktiske regionene i Norden kjennetegnes 
av gode universiteter, forskningsinstitutter og 
andre kunnskapsinstitusjoner. Samarbeidet mel-
lom de fem store arktiske universitetene i Norge, 
Sverige og Finland (Arctic5) er særlig viktig. Ring-
virkningene er store, ikke bare for utdanning og 
tilgang på kompetent arbeidskraft, men også for 
forskning, utvikling, verdiskaping og innovasjon. 

Samarbeid med Sverige og Finland er særlig 
viktig for kultursektoren i Nord-Norge. Eksempel-
vis arbeider og samarbeider samiske kunstnere 
mye over landegrensene. En utadrettet og inter-
nasjonalt orientert kultursektor, ikke minst gjen-
nom Barentssamarbeidet, betyr mye for lokale 
aktører i nord. 

Nordisk ministerråds fireårige arktiske samar-
beidsprogram (2018–2021) støtter opp under pro-
sjekter rettet mot FNs bærekraftsmål. Regjer-
ingen vil styrke informasjonen og ha dialog med 
fylkeskommunene om det nordiske samarbeids-
programmet for Arktis. Regionalt nordområde-
forum vil være nyttig i denne sammenheng.

4 European Commission (2019)



2020–2021 Meld. St. 9 29
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
Nordisk forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid i 
nord

Utviklingen i våre nærområder har i de siste årene 
også ført til en styrking av det sikkerhetspolitiske 
samarbeidet i Norden. Dette preges av høy tillit, 
fortrolighet og felles verdier. Mens samarbeidet 
tidligere primært var begrunnet med økonomiske 
besparelser, er det nå våre felles sikkerhetspoli-
tiske utfordringer som er den avgjørende drivkraf-
ten. Danmark, Finland og Sverige har den senere 
tid blitt mer opptatt av den strategiske betydnin-
gen av nordområdene. For Norge er det nordiske 
samarbeidet et viktig supplement til, og ikke en 
erstatning for NATO-samarbeidet. Mens Norge 
støtter Sverige og Finland i deres samarbeid med 
NATO, er disse to landene i kraft av sitt EU-med-
lemskap sentrale støttespillere for Norge i vårt 
sikkerhetspolitiske samarbeid med EU. 

Det er også riktig å se utviklingen i nordområ-
dene og Østersjøen i en felles strategisk kontekst 
på grunn av geografisk nærhet og naboskapet med 
Russland. Under det norske formannskapet i Nor-
dic Defence Cooperation (NORDEFCO) i 2018 ble 
det vedtatt en ny ambisiøs visjon med konkrete 
delmål, som i 2020 følges opp under dansk for-
mannskap. Visjonen slår fast at de nordiske lan-
dene skal være i stand til «samarbeid i fred, krise 
og konflikt». De nordiske landene samarbeider 
stadig mer om trening og øving. Det var meget 
solid nordisk deltagelse under NATO-øvelsen Tri-
dent Juncture høsten 2018. Forsvarets Brigade 
Nord deltok under øvelsen Northern Wind 2019 i 
Nord-Sverige, og norske kampfly øver jevnlig med 
svenske og finske fly over Nordkalotten gjennom 
Cross Border Training-ordningen som bruker 
baser i Bodø, Luleå og Rovaniemi. Samtreningen 
er videreutviklet til storøvelsen Arctic Challenge 
Exercise, som har blitt Europas største flyøvelse og 

hvor også allierte land deltar. Norge, Sverige og 
Finland inngikk høsten 2020 en intensjonsavtale 
om styrket samarbeid om operasjonsplanlegging. 
Avtalen går ut på å tilrettelegge for samarbeid om 
operativt planverk mellom de tre landene med 
sikte på koordinering av operasjoner på Nordkalot-
ten. Regjeringen vil videreføre disse samarbeids-
ordningene med våre nordiske naboland. 

2.8 Barentssamarbeidet

Gjennom sin betydning for fylkene, Sametinget og 
en rekke aktører innenfor de ulike fagområdene, 
har Barentssamarbeidet en sentral posisjon i 
nordområdepolitikken. Regjeringen tillegger sam-
arbeidet stor vekt. Dynamikken mellom det nasjo-
nale og det regionale nivået representert gjennom 
henholdsvis Barentsrådet og Regionrådet er sam-
arbeidets styrke. 

Verdien av Barentssamarbeidet ligger i stor 
grad i den stabile og ukontroversielle innretnin-
gen med forutsigbarhet og gode relasjoner på en 
rekke saksfelt. Et felles ønske fra medlemmene 
Norge, Russland, Sverige, Finland, Danmark, 
Island og EU om å bevare den konstruktive 
atmosfæren har preget Barentsrådet også de 
senere år. 

Barentsrådets administrative sekretariat ligger 
i Kirkenes. Barentssamarbeidet dekker blant 
annet fagområdene miljø, helse, urfolk, utdanning 
og forskning, infrastruktur, næringsliv, bered-
skap, sikkerhet og folk-til-folk samarbeid. Kultur 
er en egen stor og viktig dimensjon innenfor 
Barentssamarbeidet. Norge deltar aktivt i alle 
arbeidsgruppene under Barentsrådet og Barents 
regionråd. 

Norge har siden Barentssamarbeidet ble innle-
det i 1993 brukt betydelige ressurser på prosjekt-

Figur 2.6 

«Internasjonalt samarbeid 
mellom unge i Arktis betyr mye. 

Sats mer på dette»
Ungdomspanelet til 
nordområdemeldingen

– 
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samarbeidet. Ti norske departementer, flere 
direktorater og underliggende etater er involvert i 
samarbeidet. Urfolkssamarbeidet er en egen vik-
tig arena innenfor Barentssamarbeidet som bidrar 
til dialog og kontakt mellom landene i Barents-
regionen. Urfolksarbeidsgruppen møter fast på 
rådsmøter og møter i Barentsrådets embets-
gruppe.

Norges formannskap i Barentsrådet 2019–
2021 har gitt en anledning til å revitalisere samar-
beidet og sette dagsorden for Barentsspørsmål. 
Gjennom formannskapsprioriteringene helse, folk 
til folk og kunnskap har Norge bidratt til styrking 
av samarbeidet. En task force under norsk ledelse 
arbeider for etablering av en finansieringsmeka-
nisme under Barentsrådet. Norge har under for-
mannskapet framhevet regionenes rolle i Barents-
samarbeidet. Det er tett dialog med fylkene og 
Sametinget om Barentsspørsmål. Gjennom Nor-
ges formannskap har også ungdom blitt framhe-
vet som viktig tema. Samarbeidsprogrammet Chil-
dren and Youth At Risk in the Barents region 
(CYAR) er utformet for å styrke arbeidet med 
utsatte barn og unge. 

2.9 Arktisk råd 

I Arktisk råd har de åtte medlemslandene 
(Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russ-
land, Sverige og USA) og de seks urfolksorganisa-
sjonene som er representert i rådet etablert et 
godt og konstruktivt samarbeid. Arktisk råds 
mandat omfatter i første rekke miljø, klima og 
bærekraftig økonomisk utvikling. Mandatet 
omfatter ikke sikkerhetspolitikk. Dette har bidratt 
til at Arktisk råd i stor grad har vært uberørt av 
skiftende konjunkturer i den globale sikkerhets-
politiske utviklingen. Arktisk råd har sitt eget 
administrative sekretariat i Tromsø.

Det islandske formannskapet i Arktisk råd 
(2019–2021) prioriterer hav, klima, energispørs-
mål og bærekraftig utvikling i arktiske lokalsam-
funn. Disse prioriteringene samsvarer godt med 
norsk politikk. Norge er en aktiv deltaker i alle 
arbeidsgruppene under Arktisk råd og har en 
lederrolle i en rekke prioriterte prosjekter, blant 
annet innen klimaendringer i Arktis og marin for-
søpling. Etter Island vil Russland overta formann-
skapet (2021–2023), før det er Norges tur (2023–
2025). Forberedelsene til det norske formannska-
pet er i gang og innebærer nær kontakt med 
øvrige medlemsland. Regjeringen vil også ha god 
dialog om forberedelsene med fylkeskommunene 
i nord.

Dialog og åpenhet er en stor styrke i den poli-
tiske kontakten mellom medlemslandene i Ark-
tisk råd. Det er i medlemslandenes interesse at 
denne dialogen fortsetter, også i saker med ulike 
oppfatninger. Det faglige arbeidet pågår i Arktisk 
råds seks arbeidsgrupper. Dette gjelder også det 
faglige arbeidet som omhandler klimaspørsmål. 
Urfolk har en viktig stemme i Arktisk råd gjen-
nom urfolksorganisasjonene som deltar i rådets 
arbeid. Det er viktig og verdifullt at ulike urfolk-
sperspektiv til enhver tid kommer til syne i disku-
sjoner og prosjekter Arktisk råd gjennomfører. 
Det nære samarbeidet med Samerådet og de 
øvrige fem urfolksorganisasjonene som deltar i 
rådets arbeid er viktig for dialogen innenfor Ark-
tisk råd.

Det er i dag 13 observatørland til Arktisk råd. I 
tillegg ble EU i prinsippet tatt opp som observatør 
i 2013, men en formell godkjenning av observatør-
søknaden gjenstår. I påvente av dette bidrar EU i 

Boks 2.2 Sterkt faglig samarbeid i 
Arktisk råd

Det faglige arbeidet i Arktisk råd har blitt bety-
delig styrket gjennom årene. Ikke minst har 
rådets vurderinger av klimaendringer og mil-
jøgifter i Arktis fått stor anerkjennelse og 
betydning for arbeidet med internasjonale mil-
jøkonvensjoner. Bevaring av arktisk biodiver-
sitet, helhetlig havforvaltning, beredskap og 
pilotprosjekter for å redusere forurensning 
står også sentralt i rådets arbeid. De arktiske 
statene har også benyttet Arktisk råd som en 
arena for å ta initiativ til bindende avtaler, blant 
annet om søk og redning i Arktis. Det kon-
krete arbeidet foregår i seks arbeidsgrupper:
– Handlingsprogram mot forurensing i Ark-

tis (Arctic Contaminants Action Program)
– Overvåking og vurdering av det arktiske 

miljøet (Arctic Monitoring and Assessment 
Programme)

– Bevaring av arktisk fauna og flora (Conser-
vation of Arctic Flora and Fauna)

– Beredskap og forebygging av ulykker 
(Emergency Prevention, Preparedness and 
Response)

– Beskyttelse av det marine miljø (Protection 
of the Arctic Marine Environment)

– Bærekraftig utvikling (Sustainable Develop-
ment Working Group).
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Arktisk råds arbeid på lik linje med de andre 
observatørene. Vedtak i Arktisk råd fattes ved 
konsensus. Etter Arktisk råds vedtekter er det 
bare ministrene som kan ta stilling til nye obser-
vatørsøknader. Regjeringen vil arbeide for at 
Norge har regelmessig kontakt med Arktisk råds 
observatørland og oppfordrer dem til aktiv delta-
kelse i rådets arbeidsgrupper.

2.10 EU 

Norge og EU deler grunnleggende interesser i 
Arktis som fred og stabilitet, bærekraftig utvik-
ling, forskning og respekt for folkeretten. EU er 
også en viktig samarbeidspartner for Norge innen 
fiskeri-, forsknings- og miljøsamarbeid i Arktis. 
EØS-avtalen er av sentral betydning for nordnorsk 
eksport og for tilgang på arbeidskraft i viktige 
industri- og servicenæringer og dermed viktig for 
jobb- og verdiskaping i landsdelen. 

Arktis har fått økt oppmerksomhet de siste 
årene både i EU og blant medlemslandene. Inter-
essen knytter seg særlig til klimaspørsmål og sik-
kerhetspolitikk. I september 2020 kunngjorde 
kommisjonspresident Ursula von der Leyen at 
Kommisjonen og Høyrepresentanten for utenriks-
saker og sikkerhetspolitikk vil komme med en fel-
les meddelelse i 2021 om EUs Arktis-politikk.

Norge er i tett dialog med EU om Arktis. Vi 
bidrar aktivt til at EUs politikk i størst mulig grad 
er basert på kunnskap og fakta om forholdene i 
nord. Vi prioriterer også dialog med Finland, Dan-
mark og Sverige som i egenskap av å være ark-
tiske medlemsland er i en unik posisjon til å gi 
EUs Arktis-politikk faglig substans. 

Klima og miljø, bærekraftig utvikling og inter-
nasjonalt samarbeid står sentralt i EUs Arktis-poli-
tikk, med særlig vekt på forskning, vitenskap og 
innovasjon. Norge støtter en videreføring av 
hovedtrekkene i denne politikken og stiller oss 
bak EUs to politiske hovedsatsinger framover, 
Europas grønne giv og digitalisering.

Regjeringen har besluttet deltakelse i EUs 
programmer for regionalt territorielt samarbeid 
(Interreg) i perioden 2021–2027. Interreg-pro-
grammet Nordlig Periferi og Arktis omfatter hele 
det nordiske Arktis, med blant annet Nordvest-
Russland og deler av Canada som observatører 
og er et viktig verktøy for EUs Arktis-engasje-
ment. 

Norge deltar i 2020, sammen med EU, de nor-
diske landene og fylkeskommunene, i utformin-
gen av tre nye Interreg-programmer i nord: Kolar-
ctic der Russland også deltar, Sverige-Finland-

Norge, og Nordlig Periferi og Arktis. Europakom-
misjonen ønsker gjennom disse programmene å 
støtte spesielt opp om satsinger som er 1) innova-
tive/smarte og 2) grønne og klimavennlige. I utar-
beidelsen av Interreg Sverige-Finland-Norge deltar 
også Sametinget.

EUs Horisont Europa-program er en av de vik-
tigste finansieringsmekanismene for arktisk 
forskning. Erasmus-programmet legger rammen 
for mye av utdanningssamarbeidet i nordom-
rådene. Regjeringen tar sikte på at Norge skal delta 
i begge disse programmene i perioden 2021–2027.

Nordlig dimensjon 

Den nordlige dimensjon (ND) ble opprettet i 1999 
på finsk initiativ for å knytte EU tettere til det regi-
onale samarbeidet i nordområdene. EU, Island, 
Norge og Russland deltar som fire likeverdige 
partnere. Det praktiske samarbeidet foregår 
innenfor de fire partnerskapene miljø, helse, 
transport/logistikk og kultur. Miljøpartnerskapet 
har gitt tydelige resultater, og Norge har investert 
betydelig i atomprosjektene. 

ND har etter 2014 vært preget av begrenset 
politisk dialog på grunn av det forverrede forhol-
det mellom EU og Russland etter Ukraina-krisen, 
men aktiviteten i partnerskapene opprettholdes. 

Stortinget deltar aktivt i Nordlig dimensjons 
parlamentarikerforum, et format som bidrar til å 
opprettholde kontinuiteten i ND. Forumet ble 
arrangert i Bodø i 2019 og hadde god deltagelse 
fra Russland, Island, EU og medlemslandene. 

Regjeringen vil fortsette å bidra til oppretthol-
delse av dialog og praktisk samarbeid i Nordlig 
dimensjon. 

2.11 Kina

Kina har i de senere årene økt sin oppmerksom-
het om Arktis og publiserte blant annet sin første 
arktisstrategi i 2018. Landet ble tatt opp som 
observatør i Arktisk råd i 2013. Klima- og polar-
forskning og økonomiske interesser, inkludert 
skipsfart, blir framhevet som viktige prioriterin-
ger for det kinesiske arktisengasjementet. 

Arktis inngår i kinesiske myndigheters pro-
sjekt «Belt and Road Initiative», som blant annet 
gjennom investeringer søker å styrke Kinas glo-
bale innflytelse og sikre støttepunkter for handel 
og økonomiske og politiske interesser. 

Norge støtter samarbeid med Kina og andre 
ikke-arktiske land basert på respekt for Folkeret-
ten og innenfor eksisterende samarbeidsstruktu-
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rer. Norge støtter kinesisk deltagelse i Arktisk 
råds arbeidsgrupper, spesielt innenfor klima- og 
miljøspørsmål, hvor det er viktig at store utslipp-
sland som Kina bidrar til løsninger. 

Dialogen mellom norske og kinesiske polar-
forskningsmiljøer har lange tradisjoner, men også 
dette samarbeidet fikk en ny giv med besøksut-
vekslinger og avtaleinngåelser fra 2017 i forbin-
delse med normaliseringen av de bilaterale forbin-
delsene. Regjeringen er opptatt av at Norge fører 
en helhetlig og tydelig politikk overfor Kina også i 
nordområdene og har regelmessig dialog med 
lokale og regionale aktører om det kinesiske 
engasjementet. 

I november 2019 ble den bilaterale nordområ-
dedialogen på embetsnivå mellom Kina og Norge 
gjenetablert. Det er positivt å ha en regulær møte-
arena med Kina der Norge kan fremme norske 
nordområdeposisjoner og samtidig få større 
kjennskap til kinesiske interesser og ambisjoner. 

Kinesisk interesse for særlig Grønland og 
Island har bidratt til betydelig oppmerksomhet 

om Beijings ambisjoner i Arktis. Det er viktig at 
debatten om Kina i Arktis er faktabasert og nyan-
sert. 

2.12 Urfolk 

I dag bor det omtrent fire millioner mennesker 
i det sirkumpolare Arktis, hvorav om lag ti prosent 
er urfolk. Det er mellom 40 og 90 urfolksspråk 
som snakkes i Arktis, avhengig av metodene som 
brukes til å klassifisere språk og dialekter.5 Det 
tradisjonelle samiske bosetningsområdet Sápmi 
strekker seg over områder i Norge, Sverige, Fin-
land og Russland. Som et urfolk i alle fire nasjo-
nene arbeider det samiske folk, dets parlamenter, 
organisasjoner og institusjoner grenseoverskri-
dende mellom Norge, Sverige, Finland og Russ-
land. Sametingene i Norge, Sverige og Finland 

5 Ságastallamin – Arctic Indigenous Languages: http://
site.uit.no/sagastallamin/

Figur 2.7 Nettverksprosjekter og gjestekunstneropphold styrker internasjonalt samarbeid og gir muligheter for 
kunstnere i nord. Riddu Riđđu-festivalen i Kåfjord er Europas fremste kulturarena og møteplass for nye stemmer 
innenfor urfolkskunst og -kultur. Festivalen gir kompetansebygging, økt boattraktivitet for ungdom og 
ringvirkninger til  næringslivet lokalt. Prosjektet «Årets nordlige folk», som støttes av Utenriksdepartementet, 
styrker det internasjonale nettverket mellom urfolkskunstnere og har skapt økt internasjonal interesse for 
samiske utøvere. 

Foto: Barentssekretariatet
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startet i 2007 en felles satsing på å effektivisere 
det grenseoverskridende språksamarbeidet. 
Dette resulterte i et felles normeringsorgan for 
samiske språk, Sámi Giellagáldu, og er et godt 
eksempel på samarbeid om samiske interesser på 
tvers av grenser i nord. Språksamarbeid er viktig 
når vi ser at bruken av urfolksspråk har gått ned i 
de fleste urfolksområdene, og flere språk står i 
fare for å dø ut i de neste tiårene. 

Urfolk deltar aktivt i Arktisk råd, i Barents-
rådet og Barents regionråd. Samerådet er en av 
seks urfolksorganisasjoner som møter fast i Ark-
tisk råd. I Barentssamarbeidet har samene en sen-
tral plass i arbeidsgruppen for urfolk. Regjeringen 
har god dialog med Sametinget og samiske orga-
nisasjoner og institusjoner om deltagelsen i Ark-
tisk råd, Barentssamarbeidet samt andre fora og i 
bilateral sammenheng.

Det er viktig at urfolk og lokalsamfunn får inn-
flytelse i det internasjonale klimaarbeidet, for å 
demonstrere sin rolle og løfte fram betydningen 
av tradisjonell kunnskap og egne klimatiltak. 
Sametinget konsulteres i de norske forberedel-
sene til de internasjonale klimaforhandlingene og 
er ofte del av den norske delegasjonen. Sametin-
get har deltatt aktivt i opprettelsen av en egen 
plattform for urfolk og lokalsamfunn i klimafor-
handlingene. 

Urfolkssamarbeid over landegrensene i Ark-
tis er viktig for å videreutvikle kunst og kultur, 
språk, næringer og samfunnsliv. Erfaringsut-
vekslinger om tradisjonell kunnskap, klima-
endringer og beskyttelse av natur og miljø er en 
del av samarbeidet. I dette inngår også dialog 
med EU om urfolksspørsmål. EUs finansierings-

Boks 2.3 Internasjonalt reindriftssenter 

Internasjonalt reindriftssenter ble etablert i 2005 
for å styrke det internasjonale reindriftssamar-
beidet og en bærekraftig reindrift i nordområ-
dene. Senteret bidrar til å ivareta reindriftens 
tradisjonelle kunnskaper og fremme kunnskap 
om og forståelse for reindriften. Sammen med 
Verdensforbundet for reindriftsfolk og Univer-
sity of the Arctic har senteret initiert prosjekter 
for folk-til-folk samarbeid, kunnskapsutvikling 
og lokal kompetansebygging. Senteret samar-
beider tett med reindriftsutøvere, institusjoner 
og organisasjoner i Russland, Kina, Mongolia, 
Nord-Amerika og Norden, og fremmer nye 
kunnskapsstrategier for urfolkssamarbeid i 
nordområdene. 

I Arktisk råd har senteret en lederrolle i pro-
sjektet EALLU, hvor formålet er å dokumentere, 
urfolks matkultur og tradisjonelle kunnskaper, 
som grunnlag for økonomisk utvikling, resiliens 

og tilpasning til klimaendringer. Prosjektet 
inkluderer utdanningsprogrammet Food Innova-
tion Leadership i samarbeid med universiteter i 
Norge, Russland og Nord-Amerika. Videre 
bidrar senteret i Arktisk råds utvikling av meto-
der for deltakende miljøobservasjoner i samspill 
med aktører i Alaska. 

I samarbeid med Harvard University utvikler 
senteret et eget internasjonalt kursprogram 
Training of Future Arctic Indigenous Leaders. 
Deltakelse i programmet skal gi urfolksungdom 
kompetanse innen ledelse, resiliens, klimatilpas-
ning og krisehåndtering. Som en del av FNs mil-
jøprogram leder senteret også et prosjekt om 
nomadisk resiliens og tradisjonell kunnskap. 
Senterets arbeid fokuserer også på hvordan tele-
kommunikasjon og digitale løsninger kan benyt-
tes i kontakten mellom urfolkssamfunn i nord-
områdene.

Boks 2.4 Økt kunnskap om nord

Arctic Frontiers, Tromsø internasjonale film-
festival (TIFF), og Nordlysfestivalen arrange-
res hvert år i januar-februar i Tromsø. Uten-
riksdepartementet støtter et program for inter-
nasjonal presse som ønsker å dekke konferan-
sen, film- og musikkfestivalen. Målet er å 
skape økt oppmerksomhet om viktige temaer 
knyttet til kultur, samfunnsutvikling, forskning 
og politikk samt å øke kunnskapen om Arktis 
og nordområdene. På denne måten fremmes 
norsk kultur og norske interesser i viktige 
land, og viser hvordan kultursamarbeidet spil-
ler sammen med den økonomiske og politiske 
dialogen i regionen.
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verktøy Interreg, herunder særlig Interreg Sápmi, 
er et viktig verktøy for å styrke samisk samar-
beid over landegrensene. Samisk reiseliv, krea-
tive næringer og samisk språk er blant viktige 
satsingsområder.

2.13 Regjeringen vil

– Videreføre en politikk som tilrettelegger for 
sikkerhet, stabilitet og interessebasert samar-
beid i nordområdene.

– Videreføre og styrke norsk innsats for å sikre 
internasjonal forståelse for norske posisjoner 
og perspektiver, og understreke at Nord-Norge 
er hjem for en betydelig del av vår befolkning 
og viktig for nasjonal jobb- og verdiskaping. 

– Fortsette å bidra til en kunnskapsbasert inter-
nasjonal Arktis-debatt, herunder gjennom sam-
arbeid og dialog med de andre arktiske sta-
tene. 

– Innad i Norge aktivt informere om den sam-
funnsmessige, økonomiske og sikkerhetspoli-
tiske betydningen av et sterkt Nord-Norge for 
å sikre nasjonal oppslutning om nordområde-
politikken.

– Videreføre og styrke dialog mellom nasjonalt 
og regionalt nivå for felles problemforståelse av 
internasjonale spørsmål, herunder med fylkes-
kommunene og Sametinget gjennom Regionalt 
nordområdeforum.

– Bruke Utenriksdepartementets del av finansi-
eringsordningen Arktis 2030 til å fremme nor-
ske utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser 
i nord.

– Vektlegge formidling av norske budskap på 
arktiskonferanser ute og hjemme – bruke 
Arctic Frontiers, Kirkeneskonferansen og 
High North Dialogue for å fremme våre 
interesser.

– Støtte Arctic Frontiers sitt utadrettede arbeid 
mot et internasjonalt publikum, herunder ame-
rikanske miljøer gjennom årlig bevilgning på 
1,5 mill. kroner over en periode på tre år.

– Vektlegge fortsatt tett og regelmessig dialog 
med amerikanske myndigheter om nordområ-
dene og legge til rette for besøks- og erfarings-
utveksling med amerikanske miljøer, blant 
annet under Arctic Frontiers og gjennom 
Arctic Mayors’ Forum.

– Videreføre og utvikle samarbeid med ameri-
kanske og andre allierte lands styrker om 
øving og trening i nord som meget viktige 
bidrag til forsvaret av Norge.

– Tilrettelegge for og søke medinnflytelse på gjen-
nomføring av alliert militær aktivitet i Arktis. 

– Ferdigstille etableringen av et jegerkompani 
ved Garnisonen i Sør-Varanger.

– Innføre kampluftvern i Hæren som gir helt 
nødvendig luftvernbeskyttelse for norske mili-
tære styrker i Troms og Finnmark fylke.

– Støtte opp om det bilaterale samarbeidet med 
Russland over grensene i nord.

– Styrke dialogen med det regionale nivået og 
aktører innenfor de ulike sektorene om samar-
beider med Russland i nordområdene.

– Støtte Norsk-russisk handelskammers etable-
ring av en ny stilling i Kirkenes fra 2021, med 
sikte på å synliggjøre og utvikle det grense-
kryssende næringssamarbeidet og støtte opp 
om næringsdimensjonen i Barentssamarbei-
det.

– Styrke informasjonen og ha dialog med fylkes-
kommunene om det nordiske samarbeidspro-
grammet for Arktis. 

– Støtte opp om grensenært samarbeid og ned-
bygging av grensehindre på Nordkalotten 
gjennom dialog med fylkeskommuner, kom-
muner i nord og Sametinget. 

– Støtte Barentssamarbeidet og arbeidet i Ark-
tisk råd; vektlegge det regionale samarbeidet 
for utvikling og stabilitet, og involveringen av 
fylkene, Sametinget og relevante nordområde-
aktører gjennom deltagelse i disse rammene.

– Prioritere Barentssamarbeidet politisk og gjen-
nom støtte til prosjektaktivitet sammen med 
regionalt nivå for å sikre koordinert norsk 
engasjement i Barentssamarbeidet.

– Styrke det internasjonale Barentssekretariatet 
i Kirkenes sin kapasitet til å bistå med barents-
aktivitet for ungdom og urfolk med årlig 1 mill. 
kroner over tre år.

– Støtte opp om samarbeids- og utvekslings-
program, nettverksbygging og folk-til-folk-sam-
arbeid på ulike kulturarenaer i nord.

– Fortsette å stimulere den internasjonale inter-
essen for kulturscenene i Nord-Norge slik at 
kulturaktørene i nord får flere internasjonale 
muligheter og bredere internasjonal kontakt-
flate.

– Arbeide for at Arktisk råd forblir det viktigste 
mellomstatlige samarbeidsforumet i regionen, 
at rådets mandat forblir uendret og den norske 
formannskapsperioden 2023–2025 bidrar til å 
styrke arbeidet i Arktisk råd.

– Gjennom Arktisk råd styrke det arktiske sam-
arbeidet innen hav og klima, og fremme en 
bærekraftig næringsutvikling i Arktis som 
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kombinerer bruk og vern til beste for mennes-
ker og lokalsamfunn.

– Støtte opp om virksomheten i Arktisk råds 
arbeidsgrupper, som leverer omfattende kunn-
skap om naturmiljø og bærekraftig utvikling i 
Arktis.

– Videreføre dialogen med EU og sentrale med-
lemsland om EUs Arktis-politikk. 

– Følge opp og bidra til European Green Deal, 
EUs grønne vekststrategi, som også blir viktig 
for Norge; få fram nordområdenes relevans for 
målsettingene og tiltakene i denne samt bidra 
til å styrke norsk eksportverdi. 

– Videreføre Norges deltakelse i det europeiske 
samarbeidsprogrammet Interreg VI for pro-
gramperioden 2021–2027, herunder program-
mene Kolarctic, Sverige-Finland-Norge og 
Nordlig Periferi og Arktis. 

– Fortsette dialogen med Kina om Arktis og 
støtte opp om faglig samarbeid med Kina på 
områder av felles interesse. 

– Bidra til å utvikle og styrke internasjonalt 
urfolkssamarbeid og fremme norske budskap i 
disse rammene.

– Støtte et internasjonalt delegatprogram til 
Riddu Riđđu-festivalen årlig med 1 million kro-
ner over en periode på tre år.
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3  Klima og miljø i nordområdene 

Figur 3.1 

Klimaendringene er spesielt raske og merkbare 
langt nord, og er den klart største trusselen mot 
natur og naturmangfold i Arktis.6 Dette må møtes 
gjennom samarbeid og innsats lokalt, regionalt, 
nasjonalt og globalt. Tiltak for å begrense klima-
endringene globalt er det viktigste for å ta vare på 
det arktiske miljøet. 

Samfunnsutviklingen i nordområdene må ta 
høyde for at klimaendringene skaper nye utfor-
dringer i nordområdene, men også muligheter for 
bærekraftig jobb- og verdiskaping. Derfor er 
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med 
klimatilpasning viktig. Vekst og utvikling i lands-
delen må fortsatt skje på en måte som styrker 

Norges konkurransekraft og skaper grønn vekst, 
samtidig som utslipp av klimagasser reduseres.

Tap av naturmangfold er den andre store 
miljøutfordringen i vår tid. Menneskelig aktivitet i 
kombinasjon med klimaendringene fører til økt 
press på naturen i nordområdene. For å nå FNs 
bærekraftsmål må disse miljøutfordringene møtes 
på en aktiv måte. Strenge miljøkrav til ny virksom-
het, beskyttelse av sårbar og verdifull natur og 
solid miljøkunnskap er grunnleggende for norsk 
nordområdepolitikk. Regjeringen vil sikre en god 
og helthetlig forvaltning av all aktivitet i våre 
nordområder, slik at denne foregår innenfor miljø-
messig forsvarlige rammer. 

Kaldt klima, lange avstander og en økonomi 
som for en stor del er basert på naturressurser 
gjør landsdelen sårbar for konsekvensene av glo-6 CAFF (2013)
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bal oppvarming. Klimaendringene vil kunne 
endre forutsetningene for flere næringer. Dette 
forsterker behovet for grønn omstilling i nordom-
rådene. Lavutslippsløsninger og teknologisk inno-
vasjon gir gode muligheter for grønn vekst i Nord-
Norge, ikke minst innen havnæringene. 

Forsknings- og utviklingsmiljøer i Nord-Norge 
bidrar med strategisk viktig kunnskap om klima 
og miljø i nordområdene, som er grunnleggende 
for god miljø- og ressursforvaltning. Slik kunn-
skap er også avgjørende for samfunnsplanlegging, 
grønn næringsutvikling og beredskap i nord. 
Dette omtales nærmere i andre kapitler i meldin-
gen. 

3.1 Klimaendringene skaper nye 
utfordringer i nord

Klimaendringene kan få dramatiske konsekven-
ser for samfunn og naturmangfold i nordområ-
dene. I Nord-Norge er klimaendringene allerede 
tydelig merkbare. Vi opplever mer og kraftigere 
nedbør og endringer i nedbørsmønster. Nye 
områder blir utsatt for skred og flom, og belastnin-
gen på kulturmiljøet øker.

Oppvarmingen av Arktis er mer enn dobbelt så 
hurtig som det globale gjennomsnittet. Gjennom-
snittlig årsmiddeltemperatur i Arktis har økt med 
2,7 grader fra 1971 til 2017. Temperaturstigningen 
er størst om vinteren, og skjer spesielt raskt på 
Svalbard og i havområdene rundt.7 På Svalbard 
har årsmiddeltemperaturen økt med hele 3–5 gra-

der i samme periode.8 I Nord-Norge har tempera-
turen vært jevnt varmere enn normalen fra 1985 
og fram til i dag, og nedbøren har økt, særlig de 
siste 20 årene. Vi har sett en økning av hetebølger 
og kraftig nedbør, samt oppvarming av havet. 

Oppvarmingen har store effekter i hele Arktis: 
mindre sjøis, smelting av snø og isbreer, oppvar-
ming av permafrost, endring i nedbør og økt fore-
komst av skogbranner. Alt dette fører til at de ark-
tiske økosystemene er i rask endring, og at leve-
områdene for arktiske arter krymper. 

Det forventes at gjennomsnittstemperaturen i 
Norge vil øke mer enn det globale gjennomsnittet. 
I Nord-Norge blir oppvarmingen enda høyere. 
Deler av Finnmark kan få en oppvarming på over 
6 grader fram mot 2100 sammenlignet med perio-
den 1971–2000.9 På Svalbard kan temperaturøk-
ningen i samme periode bli hele ti grader. 

I Nordland, Troms og Finnmark forventes det 
at klimaendringene i tiden framover vil føre til 
økning i kraftig nedbør, flom og skred. På Sval-
bard forventes det at økt årstemperatur og 
årsnedbør vil medføre flere hendelser med kraftig 
nedbør, økt forekomst av skred og tining av 
permafrost. Utfordringene dette skaper for sam-
funnssikkerheten i nord omtales i kapittel 7. 

Klimapolitikken i tiden framover vil være 
avgjørende for hvor alvorlige klimaendringene i 
nordområdene vil bli. Ifølge FNs klimapanel kan 
vi forvente mye større konsekvenser for miljø og 
samfunn hvis de høye utslippene fortsetter, og 
risikoen vil være betydelig høyere ved to graders 
oppvarming enn ved 1,5 grad. Med en vellykket 
global klimapolitikk kan vi fortsatt begrense 
omfanget av klimaendringene i nordområdene, 
men dette vil kreve store og raske kutt i de 
globale utslippene av klimagasser. FNs klima-
panel viser at klimaendringene kan få alvorlige 
konsekvenser for kystsamfunn og i Arktis.10 For å 
beholde Arktis slik vi kjenner det i dag, er det 
avgjørende at verden klarer å oppfylle Paris-
avtalens mål om reduksjon av klimagassutslipp.

3.1.1 Utslippsreduksjon i nord

Klimautfordringen kan bare løses gjennom glo-
balt samarbeid, men Norge må også kutte egne 
utslipp betydelig, raskt og tilstrekkelig. Regjerin-
gen vil redusere klimagassutslipp i samsvar med 
nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. For 

Figur 3.2 Temperaturutvikling globalt, i Arktis og på 
Svalbard. 

Kilde: Meteorologisk institutt
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å oppnå dette vil det være nødvendig å kutte 
utslipp i alle sektorer, og i alle deler av landet. 

Norges klimamål for 2030 under Parisavtalen 
er å redusere utslippene med minst 50 prosent og 
opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990. 
Regjeringen vil samarbeide med EU for å oppfylle 
dette målet. Fram mot 2050 ønsker regjeringen å 
gjøre Norge til et lavutslippssamfunn, hvor klima-
gassutslippene reduseres med 90–95 prosent. 
Regjeringen vil at Norge fortsatt skal være en på-
driver i det internasjonale klimaarbeidet, vise vei 
og bidra til å utvikle teknologiske løsninger som 
gjør det mulig for verden å nå temperaturmålene i 
Parisavtalen. 

Regjeringen vil at kommunene, fylkeskommu-
nene og staten skal stimulere til og bidra til reduk-
sjon av klimagassutslipp, gjennom planlegging og 
øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse. For å 
utløse lokale klimatiltak har regjeringen etablert 
Klimasats. Dette er en støtteordning for kommu-
ner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av 
klimagasser og bidra til omstilling til lavutslipps-
samfunnet. Mer enn 90 prosjekter i Nordland, 
Troms og Finnmark har fått støtte gjennom Kli-
masats siden 2016. Disse prosjektene omfatter 
blant annet etablering av ladeinfrastruktur, anskaf-
felse av elektriske tjenestebiler, fossilfrie bygge- 
og anleggsplasser i Tromsø, kartlegging av 
utslippsreduserende tiltak i Bodø havn og klima-
satsing i kystfiskehavner. Gjennom den øremer-
kede hurtigbåtsatsingen i Klimasats er det også 
tildelt midler til prosjekt for hydrogenbåt i Troms 
og Finnmark. Denne hurtigbåtsatsingen er vide-
reført og styrket med til sammen 100 mill. kroner 
i 2020. 

Enova er et av regjeringens viktigste verktøy 
for å redusere norske utslipp av klimagasser og 
utvikle framtidens energisystem. Siden 2013 er 
bevilgningene til Enova økt betydelig, og i 2019 
ble det opprettet et nullutslippsfond for å få fart på 
utviklingen av grønn næringstransport både på 
sjø og land. Nord-Norge har ligget etter resten av 
landet på elbilområdet, blant annet på grunn av 
manglende hurtiglademuligheter. Enova gir støtte 
til ladeinfrastruktur i Troms og Finnmark, slik at 
det nå blir enklere å kjøre elektrisk i dette fylket. 
Enova støtter prosjekter til elektrifisering av hav-
bruksnæringen, både gjennom å koble fôrflåter til 
landstrøm og gjennom utslippsreduserende tiltak 
på fartøy. Gjennom Enova er det også gitt tilsagn 
for å støtte satsingen på elferger i Nordland, 
Troms og Finnmark. Dette beskrives nærmere i 
kapittel 6. 

I nordområdene bidrar svart karbon (sot) og 
metan sterkt til oppvarmingen, i tillegg til karbon-

dioksid (CO2). I motsetning til CO2 forsvinner 
disse kortlevde klimadriverne ganske raskt fra 
atmosfæren, slik at utslippskutt gir raskere effekt. 
Utslipp av sot har spesielt stor oppvarmingseffekt 
på is og snø nær utslippskildene. Derfor vil reduk-
sjon av sotutslipp i nordområdene ha spesielt stor 
effekt. Dette vil være et viktig bidrag til å motvirke 
klimaendringer i Arktis på kort sikt.

De arktiske landene står for 10 prosent av de 
globale utslippene av svart karbon, men dette for-
årsaker hele 30 prosent av oppvarmingseffekten 
fra svart karbon i Arktis.11 Norge samarbeider 
med de andre arktiske landene om å redusere 
utslipp av svart karbon, og har vært en sterk på-
driver i Arktisk råds arbeid med kortlevde klima-
drivere. I 2017 fastsatte Arktisk råd et kollektivt 
mål for svart karbon. Målet sier at de samlede ark-
tiske utslippene av svart karbon skal reduseres 
med 25–33 prosent innen 2025, sammenlignet 
med nivået i 2013. Svart karbon er ikke regulert 
internasjonalt, og det regionale målet under Ark-
tisk råd er det første av sitt slag. Arktisk råd har 
også utviklet konkrete politikkanbefalinger som 
identifiserer mulige tiltak for å redusere utslipp av 
svart karbon og metan, og gjennomfører pilotpro-
sjekter som viser potensialet for utslippskutt.

Norge har allerede gjennomført en rekke til-
tak for å redusere egne utslipp av svart karbon og 
har lavere utslipp enn de store arktiske landene, 
både totalt og per innbygger.12 Selv om målet ikke 
spesifiserer hvor mye hvert land skal kutte, ligger 
Norge godt an til å redusere våre utslipp av svart 
karbon med mer enn 25 prosent innen 2025. For å 
bidra til ytterligere utslippskutt, har Norge særlig 
fokus på å redusere utslipp av svart karbon fra 
vedfyring. 

3.1.2 Varmere og surere hav

Knapt noen naturtyper på kloden endrer seg så 
raskt som havisen i Arktis. FNs klimapanel viser 
til at verdenshavene er på vei inn i en ny tilstand 
som følge av menneskeskapte klimaendringer, 
med både stigende temperaturer og surere hav-
vann. I de polare havområdene skjer oppvarmin-
gen enda raskere enn i andre deler av verdensha-
vene. Varmere hav fører til store endringer i de 
marine økosystemene. Dette ser vi tydelig i nor-
ske havområder, særlig lengst nord. Havisen i de 
arktiske havområdene har minket kraftig de siste 

11 AMAP (2015)
12 Arctic Council (2019)
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tiårene. Isdekket er også blitt tynnere, med min-
dre tykk flerårsis. 

Spesielt i Barentshavet har temperaturen ste-
get raskt, samtidig som sjøisen trekker seg til-
bake. Dette fører til at arktiske arter, fra isalger 
til isbjørn, fortrenges nordover. Arktiske fiske-
slag som polartorsk har fått et mer begrenset 
leveområde, og den finnes nå stort sett bare i et 
lite område lengst nord i Barentshavet.13 Flere 
arter kan etter hvert forsvinne fra norske far-
vann. Samtidig har atlantiske arter som torsk og 
hyse økt i mengde og utbredelse. De senere 
årene har torsken til tider spredt seg helt øst og 
nord i Barentshavet.

Klimaendringene vil påvirke havet i stadig 
større grad, særlig hvis utslippene fortsetter å 
øke. FNs klimapanel viser til at fangstpotensialet 
for verdens fiskerier kan synke med opptil 25 pro-
sent mot slutten av dette århundret hvis utslip-
pene ikke reduseres. I nordområdene kan pro-
duktiviteten øke, men på lengre sikt er det fare for 

at denne økningen kan bli forbigående som følge 
av at den globale oppvarmingen svekker den nor-
ske atlanterhavsstrømmen. 

Endringene i havmiljøet forsterkes av havfor-
suring, som skyldes at havet blir surere når det tar 
opp CO2 som slippes ut til atmosfæren. De nord-
lige havområdene er spesielt utsatt for havfor-
suring, fordi kaldt vann tar opp mer CO2 enn 
varmt vann. De rike forekomstene av kaldtvanns-
koraller langs norskekysten er særlig sårbare når 
havet blir surere. 

I nordområdene kan vi forvente at havfor-
suring i framtiden kan påvirke store deler av det 
marine økosystemet, og at kombinasjonen av opp-
varming og forsuring vil få stor betydning. Ifølge 
FNs klimapanel utgjør dette en risiko for fiskeri-
ene i Arktis som kan få betydning både for øko-
nomi og samfunn i vår egen region og for den glo-
bale forsyningen av fisk og sjømat. Modellbereg-
ninger viser at kombinasjonen av havforsuring og 
økt havtemperatur gir økt risiko for kollaps i ark-
tiske fiskebestander og fiskerier, og indikerer at 
torskefisket i Barentshavet kan bli redusert med 
inntil 80 prosent innen år 2100 hvis CO2-utslip-
pene fortsetter å øke. Disse beregningene er 
basert på laboratorieforsøk og er så langt ikke 
bekreftet av dokumenterte effekter på livet i 
havet.14 Dette er riktignok usikre beregninger, 
men de understreker at effektene av klima-
endringer og havforsuring er spørsmål av stor 
interesse for tradisjoner og livsgrunnlag i nord.

3.2 Klimatilpasning og veien mot 
lavutslippssamfunnet

Klima- og miljøutfordringene krever omstilling til 
et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor 
naturens tålegrenser, på en måte som bidrar til 
reduserte utslipp av klimagasser. Dette gir nye 
muligheter og nye utfordringer for nordom-
rådene. 

Store deler av den nordnorske økonomien er 
basert på bærekraftig utnyttelse av naturressur-
ser, og er derfor sårbar for de negative konse-
kvensene av oppvarming. Klimaendringene vil 
endre forutsetningene for mange viktige næringer 
i landsdelen, som fiskeri, havbruk, skipstrafikk og 
reiseliv. Reindriften er også spesielt sårbar for 
klimaendringer. 

Samtidig kan landsdelens rike naturressurser, 
kombinert med høy kompetanse, være viktige 
konkurransefortrinn i overgangen til lavutslipps-13 Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de 

norske havområdene — Barentshavet og havområdene uten-
for Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Figur 3.3 Trender for havisutbredelse i Barentshavet.

Kilde: Norsk Polarinstitutt/MOSJ
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samfunnet. Nord-Norge har gode forutsetninger 
for å skape nye arbeidsplasser og økonomisk 
vekst, samtidig som vi reduserer utslippene av kli-
magasser. Nordområdene har et stort potensial 
for blågrønne synergier gjennom bærekraftig 
utnyttelse av ressurser fra hav og land i tråd med 
regjeringens strategi for bioøkonomi. Dette 
beskrives nærmere i kapittel 5. 

3.2.1 Klimatilpasning 

Hvor store konsekvensene av klimaendringene vil 
bli for Nord-Norge, avhenger av samfunnets evne 
til å redusere sårbarhet gjennom tilpasning til kli-
maendringene. For eksempel kan en kommune 
gjennomføre tiltak som forbedrer evnen til å hånd-
tere uønskede lokale konsekvenser som over-
vann, flom og skred. For å redusere kostnader og 
begrense risiko er det nødvendig med styrket inn-
sats for klimatilpasning. Regjeringen vil bidra til at 
samfunnet forberedes på og tilpasses klima-
endringene gjennom kommunal, fylkeskommunal 
og statlig planlegging. Dette må gjennomføres 
parallelt med utslippsreduserende tiltak, og det er 
viktig å planlegge for løsninger som både reduse-
rer utslippene og reduserer risiko og sårbarhet 
som følge av klimaendringer.

Regjeringen har som mål at samfunnet skal for-
beredes på og tilpasses klimaendringene. Vi må 
ligge i forkant og forebygge, framfor å reparere. 
Klimatilpasning må være en vesentlig del av offent-
lig planlegging, slik at vi står bedre forberedt til å 

møte utfordringene ved framtidige klimaendringer. 
Kunnskap om konsekvensene av uvær, flom og 
skred må enda bedre inn i kommunenes planleg-
ging, og klimatiltak må ses i sammenheng med 
arealplanlegging, transporttilbud og næringsutvik-
ling. For nordnorske kommuner er konsekvensene 
av klimaendringer for havbaserte næringer spesielt 
viktig. Havbaserte næringer er utsatt for klima-

Figur 3.4 Forventet global fordeling av havforsuring mot slutten av århundret.

Rød farge indikerer områdene med størst forventet havforsuring. Lave klimagassutslipp (RCP2.6) til venstre og høye utslipp 
(RCP8.5) til høyre. 
Kilde: FNs klimapanel 

Boks 3.1 Klimaprofil for Nordland, 
Troms og Finnmark

Norsk klimaservicesenter har som mål å gi et 
godt beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i 
Norge. Norsk klimaservicesenter er et samar-
beid mellom Meteorologisk institutt, Norges 
vassdrags- og energidirektorat, NORCE og 
Bjerknessenteret. Klimaservicesenteret har 
utarbeidet klimaprofiler for alle norske fylker 
og for Longyearbyen. 

Klimaprofilene for Nordland, Troms og 
Finnmark fra 2016 viser at disse fylkene særlig 
må tilpasse seg en økning i kraftig nedbør, 
flom og skred som vil tilta vesentlig i intensitet 
og hyppighet og føre til mer overvann. Det for-
ventes flere og større regnflommer, og faren 
for jord-, flom- og sørpeskred vil øke. Kyst-
nære samfunn i Nord-Norge må tilpasse seg 
økt stormflonivå som følge av havnivåstigning. 
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risiko, og omfanget av virkningene avhenger blant 
annet av framtidige klimagassutslipp, klimasys-
temets følsomhet og lokale forhold langs norske-
kysten.15 I Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige for-
valtningsplaner for de norske havområdene varsler 
regjeringen at kunnskapsgrunnlaget for klimatil-
pasning av marine næringer og samfunnssektorer 
som er avhengige av havet skal videreutvikles. Kli-
maendringer vil også kunne gi forbedrede mulig-
heter for matproduksjon, både i havet og på land. I 
klimatilpasningen bør det også legges til rette for at 
økt bærekraftig sjømatproduksjon realiseres. 

I Nasjonale forventninger til regional og kom-
munal planlegging 2019–2023, forventer regjerin-
gen at fylkeskommuner og kommuner legger vekt 
på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i sin 
planlegging. Det skal også vektlegges å redusere 
utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra areal-
bruksendringer, mer effektiv energibruk og miljø-
vennlig energiomlegging. Flere tiltak skal sørge 
for at klimatilpasning blir godt ivaretatt på kom-
munalt og regionalt nivå. Gjennom endringer i 
plan- og bygningsloven er det klargjort at klimatil-
pasning skal være en del av planleggingen. Stat-
lige planretningslinjer for klima- og energiplanleg-
ging og klimatilpasning skal sikre at kommunene 
og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp, og bidra til at klimatil-
pasning hensyntas i planlegging etter plan- og 
bygningsloven. Retningslinjene skal også bidra til 
avveiing og samordning når utslippsreduksjon og 
klimatilpasning berører eller kommer i konflikt 
med andre hensyn eller interesser. 

Gjennom innvirkning på naturressursgrunnla-
get for samenes næringsaktivitet kan klima-
endringene skape sårbarhet for samisk kultur. 
Det er dokumentert at klimaendringene vil ha 
store konsekvenser for reindriften, men hvordan 
klimaendringer virker på andre former for tradi-
sjonelle samiske næringsaktiviteter er ikke godt 
dokumentert. Sametinget har som målsetning at 
samiske næringer og samisk kultur er robuste 
ovenfor klimaendringer, og at urfolksrettigheter 
vektlegges når avbøtende tiltak og tilpasninger til 
klimaendringer planlegges. Sametinget er opptatt 
av at det må konkretiseres hva klimaendringer vil 
bety for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, 
næringsutøvelse og samfunnsliv, og vektlegger at 
samiske forsknings- og kunnskapsmiljøer engasje-
res i klimaarbeidet. 

For å styrke arbeidet med forebygging, 
klimatilpassing og beredskap i nordområdene vil 

regjeringen etablere en værradar på Rássegál-
várri i Kautokeino kommune. Klimaframskriv-
ninger viser at nedbøren i Finnmark vil øke bety-
delig, og en værradar på Finnmarksvidda vil gi 
bedre overvåking og varsling av ekstremvær og 
flom i dette området. En værradar kartlegger 
nedbør og vind i sanntid, og gjør det mulig å opp-
dage og varsle farlige værfenomener tidlig. En 
radar på Finnmarksvidda vil gi viktig informasjon 
til bruk i værvarslingen for disse områdene, og 
gjøre det mulig å lage et nåvarsel for nedbør de 
nærmeste 90 minuttene. Dette vil være viktig for 
flysikkerheten, særlig for ambulanseflyvninger, 
og for trafikksikkerheten på værutsatte veistrek-
ninger som den nordlige delen av E8. Dette er en 
veistrekning som har stor betydning for nærings-
livet, spesielt for sjømatnæringen. Radaren vil 
også forbedre grunnlaget for NVEs flomvarsling.

3.2.2 Klimarisiko

Nord-Norge vil kunne oppleve større utslag av kli-
maendringer enn resten av landet. Dette utgjør en 
risiko for økonomien, nå og i framtiden. 

Klimarisikoutvalget har vurdert klimarelaterte 
risikofaktorer og deres betydning for norsk øko-
nomi, jamfør NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk 
økonomi. Havbruks- og fiskerinæringen står over-
for risiko knyttet til fysiske klimaendringer, som 
skade på kaier, fartøy og oppdrettsanlegg. Dette 
er spesielt relevant for Nord-Norge. For hav-
bruksnæringen er det risiko knyttet til endrede 
vekstforhold og økt hyppighet av sykdommer. 
Som en del av forvaltningsplanarbeidet vil regje-
ringen gjennomføre en risikoanalyse for de nor-
ske havområdene om direkte og indirekte virknin-
ger av klimaendringer på marine økosystemer. 
Den fysiske risikoen knyttet til klimaendringene i 
nordområdene beskrives nærmere i kapittel 7.

I tillegg vil landsdelens økonomi påvirkes av 
global klimapolitikk og teknologiutvikling ved 
overgangen til et lavutslippssamfunn, såkalt over-
gangsrisiko. For naturkapitalen i nordområdene, 
som fossil energi, oppdrett og fiskeri, er det også 
overgangsrisiko til stede.

Det er viktig å gjøre gode vurderinger av hvor-
dan lavutslippsutviklingen vil påvirke lønnsom-
heten og risikoen til langsiktige investeringer, 
både i privat og offentlig sektor. Slik blir risikoen 
for feilinvesteringer redusert. Statlig planlegging 
bør ta hensyn til klimarisiko, og det er viktig at 
kommunene legger tilstrekkelig vekt på klima-
risiko i sin arealplanlegging. 

15 Arnberg m.fl. (2020). 
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3.2.3 Grønn omstilling gir gode muligheter 
for vekst i nord

Rike naturressurser og god kompetanse innen 
blant annet teknologi, bioteknologi, maritime fag 
og fiskerifag gir Nord-Norge konkurransefortrinn 
i overgangen til lavutslippssamfunnet. Samtidig 
bidrar lange avstander og kaldt klima til et energi- 
og transportkrevende samfunn. 

Det er gode muligheter for grønn vekst i nord-
norske næringer som fornybar energi, industri-
produksjon med lave utslipp, fiskeri og havbruk. 
Regjeringen vil bidra til dette ved å satse på grønn 
teknologi og legge til rette for utvikling av ny 
grønn industri. Teknologisk innovasjon og inves-
teringer i lavutslippsløsninger kan skape nye 
muligheter for vekst og flere lønnsomme arbeids-
plasser. Grønn omstilling kan dermed være lønn-
somt og bidra til ny utvikling i nordområdene. 
Dette omtales nærmere i kapittel 5. 

Et grønt og konkurransedyktig lavutslipps-
samfunn som skaper verdier og arbeidsplasser i 
Nord-Norge krever et næringsliv som satser på 
null- og lavutslippsløsninger, og samlede gode 
rammebetingelser som legger til rette for slik sat-
sing. Regjeringens strategi for grønn konkurran-
sekraft har som mål at det grønne skiftet skal 
medvirke til ny verdiskaping. Målrettet satsing på 
klima og miljø i offentlig finansiert forskning, inn-
ovasjon og teknologiutvikling er en hovedpriori-
tet. Regjeringen har skalert opp forskningsinnsat-
sen for omstilling til lavutslippssamfunnet, og vil 
prioritere utvikling av teknologi og løsninger for 
det grønne skiftet. Regjeringens satsing på grønn 
konkurransekraft skal legge til rette for nærings-
utvikling med vekt på maritim sektor og fornybar 
energi. Dette er sektorer hvor det er gode 
utviklingsmuligheter og potensiale for vekst i 
Nord-Norge.

Havnæringene er helt sentrale for verdiskapin-
gen i nord. Fiskeri- og havbruksnæringene er 
blant de viktigste framtidsnæringene for Norge, 
og en bærekraftig vekst innen disse sektorene vil 
skape lønnsomme arbeidsplasser i alle deler av 
landet. 

Sjøtransport har spesielt stor betydning i 
Nord-Norge. Omstillingen i denne sektoren skjer 
svært raskt, og her er Norge helt i front globalt 
når det gjelder å utvikle og ta i bruk null- og lavut-
slippsteknologi. Regjeringen har ambisjoner om å 
halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske 
innen 2030, og vil stimulere til utvikling av null- og 
lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier i tråd 
med regjeringens handlingsplan for grønn skips-
fart fra 2019. Gjennom å utvikle nye null- og lavut-

slippsløsninger for maritim transport kan Norge 
gi et viktig bidrag til det globale klima- og miljøar-
beidet. Satsingen på grønn skipsfart kan samtidig 
skape muligheter for vekst og arbeidsplasser 
langs hele norskekysten. I 2020 har regjeringen 
styrket innsatsen for økt bruk av null- og lavut-
slippsløsninger i fylkeskommunale ferje- og hur-
tigbåtsamband og grønn flåtefornyelse av laste-
skip. Innen 2022 vil rundt 80 ferger ha installert 
batterier, og det er også planer om å investere mer 
i hydrogendrevne ferger. Dette er et resultat av at 
staten og fylkeskommunene har stilt miljøkrav i 
anbud, kombinert med støtte fra Enova. Denne 
satsingen beskrives nærmere i kapittel 6.

Internasjonalt samarbeid er en forutsetning 
for å bevare en god klima- og miljøtilstand i nord-
områdene. Norge er en pådriver for høye globale 
ambisjoner for klima og miljø, og bidrar aktivt til 
Europas grønne omstilling. EUs nye grønne giv, 
European Green Deal, innebærer et taktskifte i 
EUs oppfølging av FNs bærekraftsmål og Parisav-
talen. European Green Deal omfatter en rekke til-
tak som favner flere sektorer, som transport, 
energi, landbruk, bygg og industri. Dette skal 
sikre overgangen til en klimavennlig og sirkulær 
økonomi som ivaretar miljø og naturmangfold og 
samtidig fremmer Europas konkurransekraft. 
Store deler av politikkutviklingen vil skje på områ-
der som er omfattet av EØS-avtalen. Regjeringen 
vil medvirke aktivt til politikk- og regelverksutvik-
ling under European Green Deal i tråd med nor-
ske interesser.

Regjeringens ambisjon er å være en aktiv og 
relevant partner for EU i klimapolitikken. I nord-
områdene har vi unike erfaringer fra kunnskaps-
basert blågrønn omstilling som resten av Europa 
vil kunne dra nytte av, og som kan bidra til å 
fremme norske løsninger og teknologi, og styrke 
vår konkurransekraft. 

3.3 Press på miljøet i nordområdene

Miljøet i nordområdene påvirkes både av globale 
prosesser og av lokal aktivitet. Storskala påvirk-
ning som klimaendringer, havforsuring og tilførs-
ler av miljøgifter skyldes de samlede globale 
utslippene av klimagasser og forurensning som i 
all hovedsak slippes ut utenfor regionen. Den 
lokale påvirkningen kommer først og fremst fra 
ulike typer arealbruk og inngrep knyttet til utbyg-
ging av infrastruktur. Det finnes også lokale og 
potensielle kilder til forurensning, som skipsfart, 
landtransport, petroleumsaktivitet og industrivirk-
somhet. Klimaendringer, inngrep og økt press på 
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areal er også en utfordring for å ivareta kultur-
miljø i nordområdene. 

3.3.1 Tap av naturmangfold

På verdensbasis skjer ødeleggelse av natur og 
utryddelse av arter i en hastighet man aldri har 
sett tidligere.16 Arealbruk som ødelegger og styk-
ker opp artenes leveområder er den viktigste 
påvirkningsfaktoren, samtidig som påvirkningen 
fra klimaendringene øker raskt. I de relativt tynt 
befolkende nordområdene er endringene i areal-
bruk mindre gjennomgripende. Den samlete 
belastningen som følge av infrastruktur, nærings-
virksomhet og ressursutnyttelse fører likevel til et 
økt press på arter og økosystemer i nord, og dette 
forsterkes av klimaendringene.

Et nytt globalt rammeverk for naturmangfold 
under konvensjonen om biologisk mangfold skal 
etter planen vedtas i 2021. I forbindelse med nasjo-

nal gjennomføring av rammeverket vil regjeringen 
vurdere tiltak for nordområdene. 

Klimaendringene er den desidert største trus-
selen mot naturmangfoldet i nord. Uten raske 
utslippskutt kan mange arter og økosystemer 
etter hvert forsvinne fra store deler av Arktis. Som 
følge av temperaturstigningen vil en del arktiske 
arter og økosystemer trekke nordover, samtidig 
som sørligere arter øker eller etablerer seg i Ark-
tis. Dette endrer også forholdene for andre arter i 
næringskjeden. Et eksempel er lundefugl som 
påvirkes av endret tilgang på fisk. Noen arktiske 
arter står i fare for å forsvinne.17 Det gjelder sær-
lig arter som isbjørn og ringsel, som er helt 
avhengige av sjøis.

Omtrent en tidel av verdens samlede isbjørn-
bestand finnes i det nordlige Barentshavet. Dette 
er samtidig det området i Arktis hvor havisen har 
trukket seg mest tilbake de siste 40 årene. I 
Norge er isbjørnen totalfredet, og mange av de 

16 IPBES (2019) 

Figur 3.5 Klimaendringene er den desidert største trusselen mot naturmangfoldet i nord. Uten raske 
utslippskutt kan mange arter og økosystemer etter hvert forsvinne fra store deler av Arktis. På dette bildet får 
en terneunge mat.

Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

17 CAFF (2017) 
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viktigste leveområdene ligger innenfor verneom-
rådene på Svalbard. Norge bruker betydelige res-
surser på forskning og overvåking av isbjørn-
bestanden. Det er utarbeidet en nasjonal hand-
lingsplan for bevaring av isbjørn, med vekt på 
bedre overvåking av bestanden i Barentshavet. 
Siden denne bestanden vandrer mellom norsk og 
russisk område omfatter planen også samarbeid 
med Russland. Områder med stabil sjøis i fjor-
dene på Svalbard har blitt viktigere for isbjørnen, 
og det er derfor iverksatt nye tiltak for å skjerme 
disse områdene mot forstyrrelser fra ferdsel. 
Regjeringen har også startet arbeidet med å 
utvide Nordenskiöld Land nasjonalpark, slik at 
parken vil omfatte Van Mijenfjorden og landområ-
dene rundt fjorden. Dette er et svært viktig 
isbjørnområde på vestkysten av Svalbard. 

For å styrke samarbeidet om bevaring av 
isbjørnen og dens leveområder i Arktis ble det i 
1973 inngått en egen avtale mellom de fem 
isbjørnlandene Norge, Russland, USA, Canada og 
Grønland/Danmark. Under dette samarbeidet er 
det utarbeidet en felles handlingsplan for bevaring 
av isbjørn, med vekt på tiltak som kan bidra til 
bevaring av bestandene i en situasjon der klima-
endringer og tap av havis er blitt en hovedtrussel, 
samtidig som aktivitet og ferdsel i mange av 
isbjørnens leveområder øker. Norge har ledet 
dette arbeidet de siste to årene, og var vertskap 
for partsmøtet under Isbjørnavtalen i Longyear-
byen i 2020. Som en oppfølging av partsmøtet vil 
den norske handlingsplanen bli revidert. En ny 
telling av isbjørnbestanden i samarbeid med Russ-
land i 2023 vil også bli vurdert. Norge skal også 
lede en arbeidsgruppe som skal jobbe med å redu-
sere konflikter mellom isbjørn og mennesker. 
Regjeringen ser samarbeidet om bevaring av 
isbjørn som viktig for Norge og vil fortsatt være 
en pådriver i dette samarbeidet.

Naturtyper som er særegne for nordområdene 
er også truet av klimaendringene. Naturtypene 
«polar havis» og «arktisk steppe» er definert som 
kritisk truet, hovedsakelig på grunn av klima-
endringer. Isbreer er vurdert som sårbare. Også 
mange naturtyper i fjellet er utsatt. Palsmyr er en 
annen naturtype som er i tilbakegang. Palser er 
torvhauger som har en iskjerne av permafrost i 
seg gjennom hele året. Palsmyrene er viktige hek-
keområder og rasteplasser for mange forskjellige 
fugler, og lokalt har de stor betydning for multe-
bærplukking. Når isen tiner kan hele palsen kol-
lapse og danne et krater, som et synkehull. 
Palsmyrene i Nord-Norge kan forsvinne helt de 
neste hundre årene. 

Nordområdene er regnet som et av de aller 
viktigste områdene for sjøfugl i verden. Om lag 
5,5 mill. sjøfuglpar hekker i norske ansvarsom-
råder. Fuglefjellene ligger på rekke og rad opp-
over langs kysten, fra Lovund i Nordland til 
Hjelmsøy i Finnmark. 90 prosent av de norske 
fuglefjellene befinner seg fra Lofoten og nordover, 
med Røst og den store hekkebestanden av lunde 
som det største langs fastlandskysten. Mange 
sjøfugler har hatt en stor bestandsnedgang, og 
Stortinget har derfor bestemt at det skal vedtas en 
handlingsplan for sjøfugl for å koordinere tiltak 
som kan forbedre tilstanden for norske sjøfuglbe-
stander. Dette blir et viktig strategi- og planleg-
gingsverktøy for å samkjøre og koordinere tiltak 
på dette området. Handlingsplanen skal legges 
fram i første halvdel av 2021.

Foreløpig er det få fremmede arter som har 
spredd seg i Arktis, men det forventes større 
spredning av fremmede arter som følge av var-
mere klima og større aktivitet, ikke minst i de 
nordlige havområdene. Fremmede, potensielt 
skadelige arter sprer seg fra naboland, slik tilfellet 
er med kongekrabbe og pukkellaks, eller gjen-
nom innførsel i for eksempel ballastvann. Frem-
mede marine organismer kan være svært kre-
vende og nærmest umulig å bekjempe når de først 
har etablert seg. Forebyggende tiltak og tidlig 
oppdagelse er derfor viktig. I august 2020 kom 
regjeringen med en tiltaksplan for bekjempelse av 
fremmede skadelige organismer. Som et ledd i 
oppfølgingen av denne planen skal det utvikles til-
takspakker for ulike sprednings- og innførsels-
veier for fremmede skadelige organismer. Det er 
behov for et bedre samlet kunnskapsgrunnlag for 
å identifisere tiltak rettet mot marine organismer. 

3.3.2 Marin forsøpling og spredning av 
mikroplast

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et 
økende miljøproblem i nordområdene. Plastavfall 
og mikroplast er påvist i alle deler av det arktiske 
havmiljøet, fra strender til sjøbunnen. Mikroplast 
er også påvist i havis. Globalt er de største kildene 
til marin forsøpling land uten tilfredsstillende 
avfallshåndtering, men i Arktis ser havbaserte 
aktiviteter ut til å være en hovedkilde. Undersø-
kelser tyder på at over halvparten av alt marint 
avfall i Arktis kommer fra fiskerisektoren.18 Dette 
omfatter garn, bøyer og annet søppel fra fiskeriak-
tivitet. For norske havområder generelt har fis-
keri, havbruk og skipsfart vært identifisert som 

18 PAME (2019)
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de største kildene til marin forsøpling. Data viser 
at fiskeredskap som driver i land på Svalbard 
stammer fra norske og utenlandske fartøy i 
Barentshavet. Plastavfall og mikroplast transpor-
teres også til Arktis med havstrømmene fra andre 
deler av verden.

Arbeidet mot marin forsøpling er et høyt prio-
ritert område for regjeringen, og innsatsen og 
bevilgningene har økt vesentlig de seneste årene. 
Regjeringen vil videreføre en ambisiøs politikk 
mot marin forsøpling og mikroplast, både nasjo-
nalt, regionalt og internasjonalt. Norge er ledende 
i arbeidet mot marin forsøpling og mikroplast i 
FNs miljøforsamling, og arbeider for en ny global 
avtale om marin forsøpling. Regjeringen har også 
opprettet et bistandsprogram som skal bistå utvik-
lingsland i å forebygge og redusere marin forsøp-
ling. For nordområdene kan dette på sikt føre til 
reduserte tilførsler med havstrømmene. Regionalt 
er Norge en pådriver for arbeidet under Arktisk 
råd med en handlingsplan mot marin forsøpling 
og mikroplast i Arktis.

Etter initiativ fra Norge er det etablert et aktivt 
norsk-russisk samarbeid om marin forsøpling. 
Samarbeidet skal øke kunnskapen om hva som er 

kildene til forsøpling og mikroplast i Barentsha-
vet, hvor store mengder det utgjør og hva som 
kan være effektive tiltak. Norge og Russland skal 
dele erfaringer og utveksle kunnskap om metoder 
og tiltak. Norske midler har bidratt til utvikling av 
samarbeid mellom forsknings- og kunnskapsmil-
jøer, næringsliv (inkludert fiskerinæringen) og 
myndigheter. Et eksempel er tiltak for å fore-
bygge marin forsøpling fra fiskerisektoren og 
redusere tap av utstyr, som er et prosjekt gjen-
nomført av Nordlandsforskning i samarbeid med 
norske og russiske fiskeriorganisasjoner og fiske-
rifaglige skoler. Prosjektet har fått støtte gjennom 
regjeringens tilskuddsordning Arktis 2030.

I 2020 er prosjektet Fishing for litter utvidet til 
elleve havner, inkludert tre havner i Nord-Norge: 
Stamsund, Tromsø og Båtsfjord. I disse havnene 
kan fiskere levere avfall de får opp fra havet gratis, 
og avfallet kartlegges og resirkuleres der det er 
mulig. Miljødirektoratet har utredet en ordning 
som er til vurdering i Klima- og miljødepartemen-
tet for å legge til rette for at fiskere og andre skal 
kunne levere eierløst marint avfall i havnene uten 
ekstra kostnader.

Figur 3.6 Forsknings- og utviklingsmiljøer i Nord-Norge bidrar med strategisk viktig kunnskap om klima og 
miljø i nordområdene. Slik kunnskap er grunnleggende for god miljø- og ressursforvaltning, 
samfunnsplanlegging, klimatilpasning og beredskap i nord.

Foto: Akvaplan Niva , NILU og Helge M. Markusson, Framsenteret.
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3.3.3 Globale avtaler om miljøgifter har hatt 
positiv effekt i nord

De lokale forurensningskildene i nordområdene 
er forholdsvis små sammenlignet med andre regi-
oner, men det tilføres likevel betydelige mengder 
langtransporterte forurensninger utenfra, gjen-
nom havstrømmer, luftstrømmer og elver. Dette 
har for eksempel ført til en opphopning av miljø-
gifter som kvikksølv og PCB i rovdyr på toppen av 
næringskjeden. Til tross for dette er Arktis fort-
satt et av de minst forurensede områdene i ver-
den. 

Forurensning som hovedsakelig skyldes virk-
somhet utenfor nordområdene må reguleres gjen-
nom regionale og globale avtaler, men kunnskap 
om effektene på det arktiske miljøet har hatt stor 
betydning i arbeidet med slike avtaler. Dette gjel-
der ikke minst den globale kvikksølvkonvensjo-
nen (Minamata-konvensjonen). Arktisk råd har 
vært en viktig bidragsyter til utviklingen av inter-

nasjonale miljøavtaler ved å dokumentere effek-
tene på det arktiske miljøet. 

Arktisk råds vurderinger av forurensning19

viser at nivåene av mange miljøgifter i Arktis er på 
vei nedover, og at de internasjonale konvensjo-
nene for å begrense utslipp av langtransportert 
forurensning har hatt stor effekt på det arktiske 
miljøet. I noen tilfeller gir nivåene likevel grunn til 
bekymring, og det er fortsatt høye nivåer av miljø-
gifter som kvikksølv og PCB i arktiske arter som 
isbjørn, hvithval, spekkhogger og flere sjøfugl-
arter. Nivåene av de tungt nedbrytbare miljøgif-
tene som omfattes av Stockholmkonvensjonen om 
persistente organiske forurensninger er stort sett 
nedadgående. Det har vært en betydelig nedgang 
i nivåer av DDT og PCB. Nivåene av bly er også 
redusert i de fleste arktiske land, inkludert Norge. 

Samtidig som nivåene av mange tradisjonelle 
miljøgifter er på vei nedover, er det stadig nye kje-

19 AMAP (2014), AMAP (2017b), AMAP (2018b), UNEP (2019)

Figur 3.7 Arbeidet mot marin forsøpling er et høyt prioritert område for regjeringen, og innsatsen og 
bevilgningene har økt vesentlig de seneste årene. 

Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt
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mikalier som blir utviklet og tatt i bruk. Noen av 
disse har egenskaper som gjør at de kan transpor-
teres med vann og luft over lange avstander og ha 
potensielle skadevirkninger for mennesker og dyr 
i Arktis. Det er særlig grunn til bekymring når det 
påvises nye stoffer i Arktis uten at det finnes 
lokale kilder, fordi det viser at stoffene har poten-
siale til å spre seg globalt. Bromerte flammehem-
mere, klorerte parafiner, perfluorerte stoffer 
(PFAS) og ftalater er eksempler på slike stoffer. Vi 
har begrenset informasjon om mange av disse kje-
mikaliene og deres potensielle virkninger på dyre-
livet i Arktis. Overvåking av nye miljøgifter vil gi 
økt kunnskapsgrunnlag og kan gi grunnlag for å 
vurdere enkelte av stoffene under relevante glo-
bale avtaler eller reguleringer. Det er viktig at 
denne kunnskapen blir formidlet videre til regio-
nale og globale miljøavtaler, slik at disse kan ta 
høyde for utfordringene i nordområdene. Regje-
ringen vil videreføre samarbeidet med de andre 
arktiske landene på dette feltet.

Mange steder langs norskekysten er sjøbun-
nen betydelig forurenset av miljøgifter fra tidli-
gere tiders aktivitet, og det er utarbeidet en nasjo-
nal handlingsplan for opprydding i forurenset sjø-
bunn. Tromsø, Harstad og Hammerfest er priori-
terte områder i Nord-Norge. Regjeringen vil fort-
sette arbeidet med å rydde opp i massene på 
sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt 
forurenset av miljøgifter. Tromsø og Harstad ble 
ferdig oppryddet i 2012 og 2014, og Hammerfest 
kommune og Hammerfest Havn KF planlegger nå 
en opprydding i Hammerfest havneområde. Den 
samlede statlige støtten til oppryddingen, som vil 
foregå over tre år, er beregnet til 128 mill. kroner. 
Oppryddingen skal samkjøres med bygging av ny 
havneterminal, hurtigrute- og fiskerikai og planer 
for farledsutdyping. Dette vil gi både miljø- og 
samfunnsnytte. Hele tiltaket, inkludert ny kai, er 
beregnet å koste om lag 439 mill. kroner. Kostna-
den fordeler seg mellom Hammerfest kommune, 
Hammerfest Havn KF, Troms og Finnmark fylkes-
kommune, Miljødirektoratet og Kystverket.

3.3.4 Nordnorske kulturmiljø 

I Nord-Norge har store deler av befolkningen opp 
gjennom historien hentet sitt inntektsgrunnlag fra 
næringer knyttet til sjøen. Fiskevær i Lofoten og 
Hamningberg i Troms og Finnmark er eksempler 
på den unike kombinasjonen av ressursutnyttelse 
av naturen og kulturarv. I slike kulturmiljø inngår 
kulturminner som en del av en større helhet. 
Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpo-
litikken tydeliggjør kulturmiljøfeltet som en viktig 

del av klima- og miljøpolitikken. Tolv norske kul-
turmiljø er så langt fredet etter kulturminneloven, 
blant annet Skoltebyen kulturmiljø som er et vik-
tig kulturmiljø for den østsamiske historien. Fred-
ningsprosessen for Henningsvær kulturmiljø star-
tet opp i 2019.

Andre verdenskrig har satt sterke spor i Nord-
Norge, blant annet gjennom utbyggingen av kyst-
fort, spor etter fangeleire og gjenreisningsarkitek-
tur etter krigen. 

Samiske og kvenske kulturminner og kultur-
miljøer vitner om en rik og variert historie, med 
vekt på samspill med naturen og er en del av en 
levende tradisjon. Prosjektet Registrering av auto-
matisk fredete samiske bygninger har gitt ny kunn-
skap om samisk bygningsarv og innspill til beva-
ringsprogrammet for samiske kulturminner. 
Kvenske kulturminner er en del av det prioriterte 
temaet nasjonale minoriteter i Riksantikvarens 
fredningsstrategi.

Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum 
(NNFA) i Gratangen har en viktig rolle for vedli-
kehold av fartøy, kvalitet på restaureringer og 
istandsettinger og for å spre kompetanse innen 
tradisjonshåndverk.

Et endret klima med mer nedbør, tining av 
permafrost, flom og skred kan ødelegge kultur-
minner og kulturmiljø, og endre bevaringsforhol-
dene for arkeologiske kulturminner og for byg-
ningsarven. Det internasjonale samarbeidspro-
sjektet Adapt Northern Heritage har som formål å 
fremme bedre forvaltning av kulturminner og kul-
turmiljøer i nord i et endret klima. Prosjektet 
utvikler veiledning for risiko- og sårbarhetsvurde-
ringer av kulturminner og kulturmiljøer, og for 
planlegging av tilpasningstiltak. 

Regjeringen prioriterer å legge til rette for 
vern gjennom bruk. Et av de nye nasjonale 
målene er å ta vare på et mangfold av kulturmiljø 
som grunnlag for opplevelse, kunnskap og bruk. I 
mange tilfeller er den opprinnelige bruken borte. 
Utfordringen blir dermed å finne ny bruk, slik at 
kulturmiljø, bygninger og anlegg ikke forfaller og 
uten at de kulturhistoriske verdiene ødelegges. 
Slik bruk kan også bidra til den grønne omstillin-
gen i nord.

3.3.5 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Kulturlandskapene i jordbruket er formet gjen-
nom langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk, 
og er en viktig kilde til kunnskap om byggeskikk, 
håndverk, skjøtselsmetoder og kulturhistoriske 
verdier. Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jord-
bruket ivaretar store verdier knyttet til kulturmiljø, 
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naturmangfold og jordbruk, og skal sikre langsik-
tig forvaltning av et utvalg landskapsområder fra 
hele landet. Ordningen er basert på frivillig sam-
arbeid og lokalt engasjement, og er etablert av 
landbruks- og miljømyndighetene. Fra 2020 for-
valtes tilskuddsordningen av kommunene. 
Utvalgte kulturlandskap i Nordland er Engan-
Ørnes og Kjelvik, Blomsøy-Hestøy og Skålvær, 
Engeløya, og Røst. Skárfvággi/Skardalen, Skal-
lan-Rå, Goarahat og Sandvikhalvøya og 
Sää'msjidd/Skoltebyen/Kolttakylä er utvalgte 
områder i Troms og Finnmark.

3.3.6 Verdensarvområder i Nord-Norge

Tre av Norges åtte verdensarvområder ligger 
nord i landet: 
– Vegaøyene i Nordland består av femten øyvær. 

Siden middelalderen har sanking av egg og 
dun fra ærfugl vært en viktig del av nærings-
grunnlaget på Helgelandskysten, og fremdeles 
holdes tradisjonen med dunsanking i hevd på 
flere øyer i verdensarvområdet.

– Bergkunsten i Alta er mellom 6000 og 2000 år 
gamle, og gir innsikt i datidens menneskers liv 
og deres oppfatning av verden. Her finner vi 
over tre tusen bergkunstfigurer, det største 
antallet i Nord-Europa.

– Struves meridianbue var den første stor-
skalerte, vitenskapelige oppmålingen i Europa, 

som ble gjennomført i perioden 1816–1852. 
Oppmålingen er enestående i omfang og kvali-
tet og representerer et viktig element i geovi-
tenskapens historie. Meridianbuen strekker 
seg gjennom ti land, fra Svartehavet til Ham-
merfest, og fire av målepunktene ligger i Finn-
mark.

For å kunne regnes som en del av verdensarven, 
må området ha unike kultur- og/eller naturhisto-
riske verdier og oppfylle strenge krav til forvalt-
ning. Regjeringen har høye ambisjoner for forvalt-
ning av verdensarvområdene og har som mål at 
områdene skal utvikles til fyrtårn for god natur- 
og kulturminneforvaltning. Miljødirektoratet og 
Riksantikvaren utvikler nå en metode for kli-
masårbarhetsvurdering av verdensarvområder. 
Regjeringen er opptatt av verdiskaping og videre-
utvikling av eksisterende og nye bærekraftige 
næringer for å bidra til levende samfunn og 
beskyttelse av verdensarvverdiene.

3.4 Helhetlig forvaltning av et miljø  
i rask endring

Regjeringens mål for forvaltning av naturen i nord-
områdene er en treffsikker og klimatilpasset for-
valtning, styrking av kommunenes arbeid med 
naturmangfold gjennom bærekraftig areal- og res-

Figur 3.8 Verdensarvområder i nord: Vegaøyene i Nordland består av femten øyvær. Siden middelalderen har 
sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene vært en viktig del av næringsgrunnlaget og fremdeles holdes 
tradisjonen i hevd. I Alta finner vi over tre tusen bergkunstfigurer, det største antallet i Nord-Europa.

Foto: Visit Vega og Ingvild Telle, Alta Museum
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sursbruk, styrket innsats for truet natur og beva-
ring av et representativt utvalg av naturen i nord. 
Dette er i tråd med naturmangfoldmeldingen, 
Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet, som blant 
annet redegjør for hvordan vi skal ta vare på 
naturmangfoldet i polarområdene. Det er et nasjo-
nalt mål at negativ menneskelig påvirkning og 
risiko for påvirkning på miljøet i polarområdene 
skal reduseres. Forvaltningen må ta hensyn til at 
klimaendringene gjør mange arter og naturtyper i 
nordområder mer sårbare, både på land og til havs.

3.4.1 Helhetlig forvaltning av naturen i 
Nord-Norge

De to viktigste årsakene til at den samlede belast-
ningen på mange økosystemer i nordområdene 
øker er klimaendringer og at leveområder for dyr 
og planter blir berørt av ulike typer inngrep og 
arealbruk. Selv om presset på naturen fra inngrep 
og arealbruk er mindre i Nord-Norge enn lengre 
sør i landet, er graden av påvirkning økende også i 
nord. Det er derfor viktig å begrense den samlede 
negative påvirkningen som følge av inngrep knyt-
tet til blant annet transport, industri, energi og 
landbruk.

Som oppfølging av naturmangfoldmeldingen 
vil regjeringen utvikle konsepter for helhetlige 
forvaltningsplaner for norsk natur. Målet er at alle 
påvirkninger skal ses i sammenheng, og at forvalt-
ningen skal bli økosystembasert. Den første vur-
deringen av den økologiske tilstanden for økosys-
temet høyarktisk tundra (Svalbard) og Barentsha-
vet gjennomføres i perioden 2020–2021. Dette er 
et viktig skritt på veien mot et mer helhetlig kunn-
skapsgrunnlag for en økosystembasert naturfor-
valtning av nordområdene. 

En helhetlig forvaltning av den nordnorske 
naturen er avgjørende for utviklingen i miljøtil-
standen, og for å lykkes med å forene god miljø-
forvaltning med andre samfunnshensyn og areal-
bruksinteresser. Bevaring av naturmangfold sik-
rer robuste økosystem og gjør nordnorsk natur 
bedre rustet mot klimaendringer. En helhetlig 
arealforvaltning innebærer bruk av ulike virke-
midler der særlig kommunal- og regional areal-
planlegging gjennom plan- og bygningsloven står 
sentralt, jamfør kapittel 4. 

Områdevern i medhold av naturmangfold-
loven er et viktig virkemiddel for å ta vare på den 
aller mest verdifulle naturen. I verneområdene 
skal bruk både bygge opp under verneverdiene 
og gi grunnlag for verdiskaping. Naturreservater, 
nasjonalparker og andre verneformer bidrar til å 
ta vare på både nasjonale og internasjonale natur-

verdier. Områdevern er et effektivt, tverrsektori-
elt virkemiddel som skal hindre at verdifull natur 
blir ødelagt eller stykket opp av inngrep som kan 
skade eller ødelegge naturmangfoldet. 15 prosent 
av landarealet i Nordland og Troms og Finnmark 
er vernet i medhold av naturmangfoldloven. I til-
legg er 65 prosent av Svalbards landområder ver-
net som nasjonalparker og store naturreservater 
for å ta vare på de store områdene med i hovedsak 
uberørt, arktisk natur som finnes der. I Nordland, 
Troms og Finnmark er det til sammen 18 nasjonal-
parker. Den nyeste er Lofotodden, som ble oppret-
tet i 2019. Nasjonalparkene er særlig viktig i reise-
livssammenheng. Dette er nærmere omtalt i kapit-
tel 5. 

Arktis karakteriseres av arter som trekker 
over store områder, både til lands og til vanns. 
Mange av disse artene har grenseoverskridende 
bestander og er avhengige av økosystemer som 
dekker flere land. Flere arktiske trekkende arter 
er truet av overutnyttelse og ødeleggelse av leve-
områder langs trekkrutene utenfor Arktis. Inter-
nasjonalt samarbeid, herunder i Arktisk råd, er en 
forutsetning for å bevare disse artene og deres 
leveområder. Også innen det norsk-russiske hav-
miljøsamarbeidet har vi i lang tid hatt et konstruk-
tivt samarbeid med Russland om det faglige 
grunnlaget for økosystembasert forvaltning av 
Barentshavet. 

3.4.2 Helhetlig forvaltning av norske 
havområder

Formålet med forvaltningsplanene for norske hav-
områder er å legge til rette for verdiskaping gjen-
nom bærekraftig bruk, og samtidig opprettholde 
miljøverdiene i havområdene. Våren 2020 la regje-
ringen fram Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige 
forvaltningsplaner for de norske havområdene. Mel-
dingen omfatter Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Ska-
gerrak. 

Det norske systemet med forvaltningsplaner 
for havområdene gir et godt utgangspunkt for å 
møte utfordringene knyttet til økt aktivitet og 
raske klima- og miljøendringer som preger hav-
områdene i nord. Forvaltningsplanene ser viktige 
havnæringer som fiskeri og havbruk, skipsfart og 
petroleumsvirksomhet i sammenheng med hen-
synet til miljøet og økosystemene i havet. Klima-
endringenes betydning for de nordlige havområ-
dene omtales spesielt. Meldingen ser også på for-
utsetningene for framtidige næringer som vind-
kraft til havs, mineralvirksomhet på havbunnen, 
karbonlagring under havbunnen og produksjon av 
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hydrogen. I lys av forventet vekst i nye næringer 
til havs vil regjeringen vurdere om det kan være 
enkelte havområder hvor mange kryssende hen-
syn gjør seg gjeldende.

Blant tiltakene i meldingen er en ny definisjon 
av grensen for iskantsonen som et særlig verdi-
fullt og sårbart område i Barentshavet og som 
områdespesifikk ramme for petroleumsvirksom-
heten. Et annet tiltak er utvidelse av området der 
det ikke vil være tillatt med leteboring i hekketi-
den for sjøfugl, ut til 100 km fra grunnlinjen uten-
for kysten av Troms og Finnmark. Dette tiltaket 
vil bli vurdert på nytt når arbeidet med ny avgren-
sing av særlig verdifulle og sårbare områder er 
ferdigstilt. Boretidsbegrensningene i området fra 
65 til 100 km rundt Bjørnøya som ble innført i for-
bindelse med 24. konsesjonsrunde er videreført i 
forvaltningsplanen. Øvrige rammer for petrole-
umsvirksomhet i Barentshavet og Norskehavet er 
videreført. 

BarentsWatch er et åpent informasjonssystem 
som samler, utvikler og deler informasjon om 
norske kyst- og havområder. BarentsWatch har 
utviklet et digitalt kartverktøy til bruk i arbeidet 
med de norske forvaltningsplanene for de norske 
havområdene, og for å gjøre kartbasert informa-
sjon og kunnskap allment tilgjengelig. Kartverk-
tøyet viser naturressurser, miljøverdier, nærings-
aktiviteter, planer og reguleringer, marine basis-
data og referansedata på en helhetlig måte. Dette 
vil understøtte god arealforvaltning i havområd-
ene og være til nytte for involverte myndigheter, 
næringsinteresser, interesseorganisasjoner og 
allmennheten. En videre utvikling av arealverk-
tøyet kan forenkle og effektivisere arbeidet for 
etater som er involvert i den nasjonale havforvalt-
ningen.

FNs klimapanel understreker at klimatilpas-
ning av forvaltningen i stor grad dreier seg om å 
redusere andre typer påvirkning, som arealbruk, 
forurensning og høsting. Marine verneområder 
og andre arealbaserte bevaringstiltak kan være 
effektive verktøy for å ta vare på arealer med vik-
tige økosystemer og naturverdier. Målet er at 
områdene skal forvaltes slik at disse verdiene iva-
retas for framtiden. Det vil kreve at påvirkninger 
kan reguleres, og at det gjennomføres målrettede 
bevaringstiltak der dette er nødvendig. Restriksjo-
ner på aktivitet skal stå i forhold til formålet med 
vernet eller beskyttelsestiltaket. 

I juni 2020 vedtok regjeringen de første tre 
marine verneområdene i Troms og Finnmark: 
Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen i Senja og Ry-
straumen i Tromsø. Samtidig ble det opprettet fire 
nye verneområder i Nordland: Kaldvågfjorden og 

Innhavet i Hamarøy, Karlsøyfjorden i Bodø, Nord-
fjorden i Rødøy og Innervisten i Vevelstad. Salt-
straumen marine verneområde ble opprettet i 
2013.

Regjeringen vil videreføre arbeidet med eta-
blering av marine verneområder og marine 
beskyttede områder og utarbeide en helhetlig 
nasjonal plan for marine verneområder. Regjerin-
gen vektlegger bruk og vern i vernede områder 
også ved å hensynta verdiskaping og næringsvirk-
somhet som ikke er i strid med formålet med ver-
net. 

3.5 Regjeringen vil

– Sikre en god og helthetlig forvaltning av all 
aktivitet i våre nordområder, slik at den bidrar 
til størst mulig samlet verdiskaping innenfor 
miljømessig bærekraftige rammer.

– Bidra til at klimatilpasning blir tatt hensyn til i 
alle ledd av samfunnsplanleggingen i nordom-
rådene. 

– Redusere klimagassutslippene i samsvar med 
nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. 

– Videreføre satsinger som bidrar til reduksjon 
av klimagassutslipp i nordområdene.

– Videreføre satsingen på klimavennlige hurtig-
båter i 2021, og øke rammetilskuddet til fylkes-
kommunene i 2021 for å støtte opp om innfasin-
gen av lav- og nullutslippsferger på fylkesvei-
sambandene.

– Utvikle et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag 
for en økosystembasert naturforvaltning av 
nordområdene, der for eksempel Coastwatch 
kan bidra.

– Videreføre overvåkingen av klimaendringer og 
havforsuring i nordlige havområder. 

– Vektlegge en klimatilpasset forvaltning av 
marine ressurser og marint mangfold, slik at 
bærekraftige bestander og økosystemtjenester 
i størst mulig grad kan opprettholdes under 
endret klima, og naturlige karbonlagre behol-
des. 

– Videreføre arbeidet med marine verneområder 
og marine beskyttede områder. 

– Videreutvikle Fram – nordområdesenter for 
klima- og miljøforskning for å framskaffe stra-
tegisk kunnskap for forvaltning av et miljø i 
rask endring.

– Forbedre værvarsling, beredskap og varsling 
av ekstremvær og flom gjennom å etablere en 
værradar på Finnmarksvidda. 

– Prioritere arbeidet med opprydding i foruren-
set sjøbunn i Hammerfest havneområde. 
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– Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for klima-
tilpasning i marine næringer og samfunnssek-
torer som er avhengig av havet. Gjennomføre, 
som en del av forvaltningsplanarbeidet, en risi-
koanalyse for de norske havområdene av 
direkte og indirekte virkninger på de marine 
økosystemene og eventuelt andre hensyn 
under ulike utslippsscenarier. 

– Være en pådriver i miljøsamarbeidet innen Ark-
tisk råd, i det bilaterale miljøsamarbeidet med 
Russland og i det globale arbeidet med å 
begrense utslipp av klimagasser og miljøgifter 
som truer miljøet i Arktis.

– Videreføre det arktiske samarbeidet om nett-
verk av verneområder og økosystembasert for-
valtning under Arktisk råd, og det norsk-rus-
siske samarbeidet om det faglige grunnlaget 
for økosystembasert forvaltning av Barents-
havet.

– Støtte opp om Arktisk råds kollektive mål om å 
redusere de samlede arktiske utslippene av 
svart karbon.

– Være en pådriver for arbeidet i Arktisk råd med 
en handlingsplan mot marin forsøpling og 
mikroplast i Arktis. 
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4  Samfunnsutviklingen i nord

Figur 4.1 

Et uttalt mål for regjeringens nordområdepolitikk 
er å bidra til økt boattraktivitet og velferd i Nord-
Norge. I tillegg følger regjeringen opp målene fra 
Nordområdestrategien (2017) om å bedre tilgan-
gen til kunnskap og kompetanse, samt kvaliteten i 
hele utdanningsløpet. 

Dette kapitlet handler om særskilte problem-
stillinger knyttet til samfunnsutviklingen i nord, 
og det beskriver grep i offentlig sektor som kan 
bidra til livskraftige og bærekraftige samfunn. 
De unges syn på hva som bidrar til at man vil 
leve og bo i nord, er viktig i denne sammenhen-
gen. Regjeringen har etablert et ungdomspanel 
for nordområdemeldingen som har gitt regjerin-
gen råd om utvikling av en nordområdepolitikk 
for framtiden. Flere perspektiver i dette kapitlet 
baserer seg på innspill fra ungdomspanelet. Kul-

tur, idrett og mangfold, tilgang på utdanning 
gjennom fleksible løsninger og kompetent 
arbeidskraft løftes fram som viktige forutsetnin-
ger for boattraktivitet og verdiskaping. Urfolks 
og minoriteters språk, kultur og næringsgrunn-
lag må ivaretas. Regjeringen ønsker å kartlegge 
kompetansesituasjonen og behovet for kunnskap 
og kompetanse om samisk språk og kultur.

Samfunnsvitenskapelig forskning om nord i 
nord bidrar til å utvikle kunnskap som understøt-
ter fortsatt bærekraftig nærings- og samfunnsut-
vikling i landsdelen. Omstilling og innovasjon er 
grunnleggende for å styrke bo- og næringsattrak-
tiviteten. Digitalisering anses som avgjørende for 
å bidra til en effektiv og innovativ offentlig sektor. 
Livskraftige byer og tettsteder er viktige forutset-
ninger for regional vekst og verdiskaping. Regje-
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ringen vil fremme byer og tettsteder som gir gode 
vilkår for mennesker, næringsvirksomhet og miljø 
i hele landet. Nordnorske byer og tettsteder er en 
viktig del av denne satsingen. 

Kvalitet og tilgangen på kompetanse i kom-
munesektoren må bli bedre. Derfor fortsetter 
arbeidet for kommunesammenslåing, samtidig 
som vi må se mulighetene for økt samarbeid mel-
lom kommuner for å sikre utvikling og tjenester 
av god kvalitet. Landsdelen er preget av store 
avstander og spredt bosetting. Regjeringen vil 
fortsatt satse på utdanningsinstitusjonene i Nord-
Norge, samtidig som det legges til rette for økt 
satsing på fleksible studietilbud slik at folk har 
bedre tilgang på utdanning nærmere bosted og 
arbeidsplasser. 

Regjeringen vil legge til rette for bærekraftig 
næringsutvikling, gjennom planlegging skal også 
hensynet til urfolksinteresser avveies på en god 
måte. Regjeringen tar sikte på å legge frem lovfor-
slag om endringer i sameloven slik at loven får et 
eget kapittel om konsultasjoner. Regjeringens 
politikk og statens øvrige forpliktelser overfor 
urfolk og nasjonale minoriteter, og deres rett til 
medvirkning, ligger fast. 

Regjeringen viderefører tiltakssonen for Finn-
mark og Nord-Troms. Målet med tiltakssonen, 
som ble opprettet i 1990, er å bidra til å gjøre 
området attraktivt for bosetting, arbeid og 
næringsvirksomhet, jamfør boks 4.1. 

Figur 4.2 Unge må selv bidra aktivt til å påvirke og bygge lokalsamfunn, og derfor har det vært viktig å lytte 
til ungdom. Ungdomspanelet til denne meldingen har gitt ærlige og innsiktsfulle innspill.

Foto: Statsministerens kontor 

Boks 4.1 Tiltakssonen i Nord-Troms 
og Finnmark

Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms ble 
opprettet som et distriktspolitisk virkemiddel i 
1990, på bakgrunn av en negativ utvikling i fol-
ketall og næringsliv på slutten av 1980-tallet. 
Innenfor tiltakssonen i Finnmark og Nord-
Troms er fritak for arbeidsgiveravgift det 
fremste virkemidlet. I tillegg kommer redu-
sert personskatt (3,5 prosent lavere enn i 
resten av landet), fritak for avgift på elektrisk 
kraft for husholdninger og offentlig forvalt-
ning, og nedskrivning av studielån. Ordningen 
utgjorde i 2019 4,1 mrd. kroner. En evaluering 
fra 2012 viser at særlig de personrettede tilta-
kene har god effekt. (Angell m.fl. 2012) 
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4.1 Framtid i nord: ungdom, mangfold, 
utdanning og attraktive jobber 

4.1.1 De unges perspektiv 

En grunnleggende forutsetning for bærekraftige 
samfunn i nord, er at ungdom og unge voksne 
investerer framtiden sin der. De unge må derfor 
være med på å forme både dagens og framtidens 
samfunn. Fra og med høsten 2019 har alle kom-
muner og fylkeskommuner plikt til å opprette et 
ungdomsråd, jamfør kommuneloven. Rådene skal 
være ungdommenes talerør overfor politikere og 
beslutningstakere, og de skal ha en rådgivende 
rolle for kommunen og fylkeskommunen. Rådet 
skal representere ungdomsinteresser i kommu-
nen eller fylket, og de har rett til å uttale seg i alle 
saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan 
også ta opp egne saker. 

Ungdomspanel for framtidens nordområdepolitikk

Regjeringen har etablert et ungdomspanel for 
nordområdemeldingen som skal gi regjeringen 
råd om utvikling av en nordområdepolitikk for 
framtiden. Ungdommene peker blant annet på 
kultur og idrett, god infrastruktur, fleksible 
utdanningsløsninger, mangfold og økt kunnskap 

om og mer eierskap til Nord-Norge nasjonalt 
som viktige faktorer. De ønsker også å bli mer 
involvert i internasjonalt arbeid. Andre sentrale 
innspill er å integrere den samiske befolknin-
gens levemåte som en naturlig del av norsk iden-
titet og kultur, og å anerkjenne reindrift som en 
viktig framtidsnæring for å sikre flere unge 
reindriftseiere. Ungdommene ber også om bedre 
tilrettelegging for unge gründere og bedre til-
gang til kapital for disse. Regjeringen vil imøte-
komme ungdommenes innspill om økt med-
virkning for unge gjennom en nordområdekoor-
dinator for ungdom ved Sekretariat for regionalt 
nordområdeforum. Ungdommene ber om større 
bevissthet omkring rasisme og mobbing, samt 
tiltak for mental helse. Ungdomspanelet har også 
trukket fram betydningen av å framsnakke Nord-
Norge og alle mulighetene for unge i nord, ikke 
bare for de som allerede bor i landsdelen, men 
også for mulige tilflyttere. 

Regjeringen støtter opp om en rekke interna-
sjonale nettverk og programmer som legger til 
rette for samarbeid mellom unge mennesker på 
tvers av landegrensene i nord. Dette bidrar til å 
utvikle kunnskap, relasjoner og tillit for framtida. 
Regjeringen vil videreutvikle mulighetene for kon-
takt og samarbeid mellom ungdom blant annet 
gjennom Barentssamarbeidet og EUs program-

Boks 4.2 Befolkning og demografisk utvikling

Nord-Norge har hatt positiv befolkningsutvik-
ling gjennom store deler av 2000-tallet men har 
fra 2019 opplevd nedgang. Årsaken til nedgan-
gen er i all hovedsak at innvandringen er redu-
sert slik at den ikke lenger oppveier for innen-
lands utflytting fra landsdelen. I tillegg har fød-
selstallene gradvis falt og var i 2019 rekordlave, 
særlig i mindre sentrale områder. 

Byer som Bodø, Tromsø og Alta har opp-
levd befolkningsoppgang gjennom hele 2000-
tallet. Den siste femårsperioden har også flere 
mindre sentrale kommuner opplevd god 
befolkningsutvikling, særlig på grunn av sterk 
jobb- og verdiskaping i privat sektor. Mange 
unge flytter tilbake til hjemregionen etter endt 
utdanning andre steder, men en god del blir 
værende i det arbeidsmarkedet de utdannet 
seg i. 

Det er i dag 80 kommuner i landsdelen. Om 
lag 45 prosent av befolkningen bor i 70 kommu-

ner med lav sentralitet (sentralitet 5 og 6, jamfør 
SSBs indeks), som betyr at de har lang reiseav-
stand til større arbeidsmarkeder og til private og 
offentlige tjenester.

Landsgjennomsnittet for antall sysselsatte 
per pensjonist er i dag 3,5, mens det for Nord-
Norge er 3,1. Framskrivinger fra SBB viser at 
antall sysselsatte per pensjonist for Nord-Nor-
ges kan synke til 1,9 i 2040, og til 1,6 i de mindre 
sentrale kommunene (sentralitet 5 og 6). 

SSBs framskrivinger fra august 2020 (Gle-
ditsch, Thomas og Syse 2020) stipulerer at 
Troms og Finnmark vil vokse med om lag 8 000 
innbyggere i perioden fram til 2050, mens Nord-
land vil få en svak nedgang med 4 000 færre inn-
byggere. Halvparten av kommunene i lands-
delen stipuleres å ha flere innbyggere i 2050 enn 
i dag. Framskrivingene er imidlertid preget av 
stor usikkerhet. 
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mer som Interreg og Erasmus+. Satsinger som 
kan bidra til aktive og attraktive kunnskapsmiljøer 
og arbeidsplasser i nord, er viktige i dette arbei-
det. Norge følger opp ungdomsdimensjonen i 
Barentssamarbeidet og arbeider for at gode pågå-
ende utvekslingsprosjekter for ungdom kan løftes 
fram og styrkes. Dette er en prioritering for Nor-
ges formannskap i Barentsrådet 2019–2021 (se 
kapittel 2). 

4.1.2 Kultur gir attraktivitet, 
næringsutvikling og samarbeid over 
grensene

Et bredt og mangfoldig kulturtilbud bidrar til å 
styrke steders attraktivitet, og det er en viktig fak-
tor for å styrke opplevelsen av fellesskap, identitet 
og livskvalitet. Tilgang på både kultur- og 
naturopplevelser har stor betydning for valg av 
bosted. I tillegg bidrar kultur og kreative nærin-
ger i Nord-Norge til verdiskaping som genererer 
investeringer og arbeidsplasser. 

Nordnorsk og samisk kulturliv er utadrettet og 
bidrar til å synliggjøre og profilere landsdelen 
internasjonalt. Kultursektoren i Nord-Norge styr-
ker det internasjonale samarbeidet og skaper 
gode og åpne relasjoner mellom folkene i Arktis.

Kulturelle møteplasser og nettverksarenaer 
for urfolk er sentralt i dette arbeidet. Arktisk fil-
harmoni, urfolksfestivalen Riddu Riđđu-festivalen,
Samisk påskefestival i Kautokeino, Internasjonalt 
samisk kulturpolitikk (ISFI), Tromsø internasjo-
nale filmfestival, Internasjonal Samisk Filminsti-
tutt og Arctic International Film Fund, Festspil-
lene i Nord-Norge, Kulturfestivalen Barents Spek-
takel i Kirkenes, Hålogaland teater, Nordland tea-
ter, det samiske nasjonalteatret Beaivváš samt 
Nordnorsk kunstmuseum er eksempler på nyska-
pende bidragsytere til internasjonalt kultursamar-

Figur 4.3 

– Ungdomspanelet til nordområdemeldingen

Reell ungdomsmedvirkning er når 
vi oppsøkes aktivt av politikere 
som fremstiller ting på forståelig 
måte, og som vil høre vår mening i 
saker som angår unge. 

Å bli tilsendt link til kommunens 
nettside med 700 sider saks-
dokumenter med kort lesefrist, er 
ikke ungdomsmedvirkning. Selfie 
med oss i avisa er heller ikke det.»

«

Boks 4.3 Samarbeid og 
elevutveksling fremmer 

yrkesfagene i Barentsregionen

Kolarctic-prosjektet Arctic Skills har som mål å 
bidra til økt status og stolthet over yrkesfags-
utdanning i Barentsregionen. Konkurranser i 
yrkesferdigheter, elevutveksling og samarbeid 
mellom læresteder og med privat næringsliv 
vil gi økt oppmerksomhet på yrkesfag i nord, 
og det gir lærings- og erfaringsoverføring for 
deltakerne. Prosjekteier er Kirkenes videre-
gående skole.

Kilde: http://arcticskills.com/
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beid. Den norsk-initierte internasjonale kultur-
konferansen Arctic Arts Summit er en viktig dis-
kusjonsarena mellom de arktiske landene om kul-
turens rolle for utvikling i nord. Også innenfor 
idretten pågår det et utbredt samarbeid: Barents 
Games, Finnmarksløpet, Offroad Finnmark, 
Arctic Winter Games, samt Arctic Race of Norway 
er eksempler på dette. 

Det bilaterale kultursamarbeidet med Nord-
vest-Russland har en lang historie. Det er inngått 
bilaterale samarbeidsavtaler både på nasjonalt og 
regionalt nivå. Regjeringen støtter det bilaterale 
samarbeidet i nord blant annet gjennom bidrag til 
kulturprogrammet Barentskult sammen med 
Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommu-
ner. 

Nord-Norge har et rikt og variert kulturliv 
med aktører på høyt profesjonelt nivå som skaper 
kultur av høy kvalitet for et bredt og kvalitetsbe-
visst publikum. Satsing på kultur og utvikling av 
kreative næringer spiller en viktig rolle i utvikling 
og omstilling i nord. Et godt utviklet kunst- og kul-
turliv er et grunnleggende samfunnsgode, og det 
er spesielt viktig for framtiden til unge mennesker 
i nord. Det handler både om å sikre et attraktivt 
tilbud i landsdelen og å understøtte kreativitet og
kunstnerisk utfoldelse.

Kulturfeltet utgjør ikke bare store veleta-
blerte institusjoner. Kulturlivet handler også om 

Figur 4.4 Kultur er viktig for samfunnsutviklingen i nord og betyr mye for unge. Den nordlige landsdelen har 
fostret en rekke profilerte musikere. Dette bildet er fra en konsert med den nordnorske artisten Ida Maria 
under festspillene i Harstad.

Foto: Roger Hennum, Festspillene

Boks 4.4 Bodø Europeisk 
kulturhovedstad 2024

Bodø er første by nord for polarsirkelen som 
har fått status som Europeisk kulturhoved-
stad. Dette gir en unik mulighet til å knytte 
regionen enda nærmere Europa, samtidig 
som det vil øke kunnskap og forståelse for 
Arktis og nordområdene ute i Europa.

Bodø2024 har pekt ut fem strategiske sat-
singsområder: Barn og ungdom, samarbeid 
og kapasitetsbygging, publikumsutvikling, by- 
og samfunnsutvikling og ytringsfrihet. Fisk 
som regionens viktigste naturressurs, bære-
kraftig utvikling, samiske tradisjoner og mino-
riteters innvirkning på den arktiske kulturen 
står også sentralt.

EU ønsker med utnevnelse av Bodø som 
europeisk kulturhovedstad å løfte fram Arktis 
og Nordområdene. Statusen som Europeisk 
kulturhovedstad gir nye muligheter for jobb- 
og verdiskaping i hele Nord-Norge. Bodø2024 
har som mål å bli den mest miljøvennlige kul-
turhovedstad noensinne. 
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opplevelse, mestring, kreativitet, identitet, møte-
plasser, nettverk, videreføring av tradisjonell 
kunnskap og immateriell kulturarv, kompetanse-
utvikling og læring. Dette skjer også i skolen og 

på fritiden, i amatørvirksomhet og frivillighet 
som foreninger og lag, kulturskoler, kor og 
korps. Regjeringen ønsker å tilrettelegge for å 
skape og produsere kultur, på amatørnivå blant 
unge og eldre, så vel som på høyt internasjonalt 
nivå i profesjonelle institusjoner. Det gjelder 
bidrag til å formidle kulturuttrykk i alle former, 
fra små festivaler og scener på mindre steder, til 
større arenaer som museer og kulturbygg i byer 
og regionsentra.

Ett eksempel er Riddu Riđđu-festivalen i 
Manndalen i Kåfjord i Troms som har utviklet seg 
til en kulturarena som får fram nye stemmer 
innenfor urfolkskultur. Den samler årlig et stort 
publikum til opplevelser av samisk og internasjo-
nal urfolkskultur. Festivalen gir kompetansebyg-
ging blant stedets unge som jobber med å plan-
legge og gjennomføre festivalen, ringvirkninger i 
form av næringsvirksomhet og den styrker 
urfolks stemmer. I sum bidrar den til å synliggjøre 
Manndalen og Kåfjord som et attraktivt sted. I til-
legg er det en rekke festivaler som for eksempel 
Rootsfestivalen i Brønnøysund, Verket i Mo i 
Rana, Parken i Bodø, Varangerfestivalen og Nord-

Figur 4.5 Bodø har hatt god økonomisk utvikling og befolkningsvekst de siste årene, og har gjennomgått 
store forandringer. I 2024 er Bodø første by nord for polarsirkelen som blir Europeisk kulturhovedstad.

Foto: Utenriksdepartementet

Boks 4.5 Arktisk Filharmoni; to 
byer, ett orkester

Arktisk Filharmoni er et orkester bestående 
av Bodø Sinfonietta og Tromsø Symfoniorkes-
ter. Orkesteret leverer musikkopplevelser på 
høyt nivå til publikum i de to byene og andre 
steder i regionen – både som to orkestre og 
sammen som filharmonisk orkester eller i ope-
raproduksjoner. Gode konsertarenaer er en 
premiss for kunstnerisk og publikumsmessig 
utvikling. Det nye Stormen kulturhus (2018) 
er base for øvelse og konserter for den Bodø-
baserte delen av orkesteret, mens den 
Tromsø-baserte delen av orkesteret holder til i 
byens kulturhus (1985). 
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land Musikkfestuke, som er viktige for et rikt kul-
turliv i nord. 

4.1.3 Mangfold i nord

Samisk kultur og språk

Samisk språk en del av den felles kulturarven i 
Norge, og sameloven slår fast at samisk og norsk 
er likeverdige språk. Samisk kunst og kultur 
representerer stemmer og erfaringer som utgjør 
en del av fortellingen om Norge. De er av stor 
verdi for samfunnet og den pågående vitaliserin-
gen av samisk språk og kultur. Samiske institusjo-
ner, kunstnere og utøvere er helt sentrale i for-
midlingen av samisk kunst, kultur, levende kultur-
arv og historie i Norge – på tvers av landegren-
sene i Sápmi og ellers internasjonalt. Samiske kul-
turinstitusjoner har en viktig samfunnsrolle, er 
ofte nav, fyrtårn og møteplasser lokalt og regio-
nalt og tilbyr kompetansearbeidsplasser i distrik-
tene. Kunst og kultur er det beste utgangspunktet 
for å etablere og videreføre kommunikasjon mel-
lom mennesker og folkegrupper, jamfør Meld. St. 
8 (2018–2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for 
framtida. 

Sametinget driver en aktiv og selvstendig kul-
turpolitikk, men utviklingen og ivaretakelsen av 

samisk kultur og kulturarv er også et ansvar hos 
det offentlige på alle forvaltningsnivå og hos 
aktører i kulturlivet. I dag tildeles midler til 
samiske språk- og kulturtiltak først og fremst 
over Sametingets budsjett. Det gis også fylkes-
kommunale og statlige tilskudd til formålene, og 
staten medvirker og finansierer byggeprosjekter 
som gjelder samiske kulturbygg. Samiske insti-
tusjoner, kunstnere og kulturutøvere kan også 
søke tilskudd fra nasjonale ordninger som Sta-
tens kunstnerstipend, Kulturrådet, Norsk kultur-
fond og Norsk filminstitutt. Sametinget og Kul-
turdepartementet gir tilskudd til Internasjonalt 
Samisk Filminstitutt (ISFI). ISFI har som formål 
å opprettholde og utvikle den samiske filmkultu-
ren. Virksomheten tilbyr kompetanseutvikling 
og tilskudd til produksjon og distribusjon av 
samisk film med samisk språk for samiske film-
arbeidere og produsenter i Norge, Sverige, Fin-
land og Russland.

Kunnskap om og kompetanse på det samiske 
kunst- og kulturfeltet i kultursektoren er en forut-
setning for å sikre at samisk kunst og kultur får en 
representativ plass i norsk kulturliv, jamfør Meld. St. 
8 (2018–2019). Kulturdepartementet understreker 
overfor underliggende etater og større kulturinsti-
tusjoner at de skal medvirke til at kunst- og kultur-
uttrykk til samer og nasjonale minoriteter i større 
grad kan bli en del av kulturlivet i hele Norge. 

Regjeringen har besluttet at samlokalisering 
av det samiske nasjonalteateret Beaivváš og 
Samisk videregående skole og reindriftsskole skal 
ligge til grunn for videre planlegging av nye loka-
ler for de to virksomhetene i Kautokeino. I revi-
dert nasjonalbudsjett 2020 ble det bevilget 6 mill. 
kroner til forprosjektering av et samlokalisert 
nybygg. I tillegg er det i regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2021 foreslått en bevilgning på 
13 mill. kroner til prosjektering. På oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartemen-
tet har Statsbygg satt i gang forprosjektfasen i 
2020.

De tre mest utbredte samiske språkene i 
Norge er nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. 
Bevaring og utvikling av de samiske språkene er 
viktig for den enkelte språkbruker, for den 
samiske befolkningen og for nasjonen vår som 
helhet. Regjeringen og Sametinget vurderer nå 
forslagene som ble fremmet av samisk språkut-
valg (NOU 2016: 18 Hjertespråket – Forslag til lov-
verk, tiltak og ordninger for samiske språk). 

Digitalisering kan bidra til å styrke de samiske 
språkene. Digitale hjelpemidler kan gjøre det ras-
kere og enklere å oversette materiale til samiske 
språk og dermed gjøre det rimeligere å oppdatere 

Boks 4.6 Kulturell og kreativ 
næring søker sammen

Hermetikken Kulturnæringshage samler 78 
nettverksbedrifter innen kunst, kultur, kreati-
vitet og sosialt entreprenørskap under ett og 
samme tak i Vadsø og i et digitalt nettverk som 
dekker store deler av Troms og Finnmark 
fylke. Næringshagen har fire ansatte som 
bistår bedriftene med råd og veiledning. 

19 samiske kunstnere, 11 av dem i Kauto-
keino, inngår i kunstnerkollektivet Dáidd-
adállu og omfatter aktører innen mange ulike 
kulturuttrykk. Alle medlemmene har tilknyt-
ning til Kautokeino men har samtidig et 
utstrakt internasjonalt engasjement. Dáidd-
adállu organiserer både faglige tilbud og sosi-
ale arrangementer. Kollektivet utgjør et viktig 
kompetansesenter lokalt i Kautokeino, i Finn-
mark og i Sápmi.

Kilde: https://hermetikken.no/ og http://daiddadallu.com/
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tekster. Verktøy som tastatur, korrekturprogram og 
oversetterprogram, vil gjøre det enklere å bruke 
samisk skriftspråk. Det jobbes med utvikling av 
samisk språkteknologi ved UiT Norges arktiske 
universitetet. Samtidig opplever mange at økt digi-
talisering gir utfordringer. Viktige fysiske språkare-
naer forsvinner, en del offentlig informasjon er ikke 
lenger tilgjengelig på samisk og det finnes fortsatt 
maskin- og programvare som ikke støtter samiske 
tegn. Regjeringen har løftet disse problemstillin-
gene i den årlige meldingen til Stortinget om 
samisk språk, kultur og samfunnsliv som i 2020 har 
tema digitalisering, jamfør Meld. St. 31 (2019–
2020) Samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Kvensk kultur og språk

Kvensk har status som minoritetsspråk i Norge, 
og det har også vern gjennom den europeiske 
minoritetsspråkpakten som Norge ratifiserte i 
1993. Kvensk språk har i dag få språkbrukere og 
regnes som truet, men det pågår en aktiv innsats 
for å revitalisere språket. Regjeringen lanserte i 
januar 2018 Målrettet plan 2017–2021 – videre 
innsats for kvensk språk. Formålet med planen er å 
bidra til å styrke kvensk språk i barnehage, skole, 
høyere utdanning og i det offentlige rom. Det er 
også etablert en egen tilskuddsordning for 
kvensk språk og kultur. 

Ett av tiltakene i Målrettet plan 2017–2021 – 
videre innsats for kvensk språk var å tydeliggjøre i 
opplæringsloven at elever med kvensk/norsk-
finsk bakgrunn har rett til opplæring i kvensk som 
andrespråk, på lik linje med finsk. Opplærings-
loven ble endret i august 2019 slik at kvensk og 
finsk nå er sidestilt i loven. I forslag til helhetlig 

språklov foreslår regjeringen å lovfeste kvensk 
som ett av tre nasjonale minoritetsspråk i Norge 
og pålegge det offentlige å verne og fremme 
kvensk. Målet er at lovfesting skal danne et 
grunnlag for videre arbeid med styrking av 
kvensk språk. 

Kvensk språk er også en viktig del av den 
kvenske immaterielle kulturen, som i sang, fortel-
lertradisjon, navn, begreper i naturen og i kven-
ske håndverkstradisjoner. Videre er flere av de 
kvenske/norskfinske tradisjonene videreført 
gjennom for eksempel saunatradisjonen og i folke-
troen. 

I dag finnes tilskuddsordninger forvaltet av 
Troms og Finnmark fylkeskommune, til kvensk 
kultur og språk, og det blir tildelt midler gjennom 
Kulturrådets og Kulturfondets tilskuddsordnin-
ger. Kulturdepartementet gir faste tilskudd til 
Kvensk institutt og avisen Ruijan Kaiku. Flere 
museer som dokumenterer, formidler og forsker 
på kvensk kultur, mottar også tilskudd over Kul-
turdepartementets budsjett. 

4.1.4 Den andre verdenskrigen i nord - 
historie og identitet

Forskere og forfattere har i de seneste årene 
bidratt til at Nord-Norge får en stadig mer sentral 
plass i vår nasjonale forståelse av krigsårene. I 
1941 angrep Tyskland Sovjetunionen over en bred 
front. De nordlige områdene av denne grunnleg-
gende fronten under andre verdenskrig, kalles 
Nordfronten. Hitler la stor vekt på det nordlige 
Norge i sin strategiske prioritering. På det meste 
sto den tyske okkupasjonsmakten med ca. 150 000 
soldater i Nord-Norge. Under den tyske tilbake-

Figur 4.6 Til venstre: Fra kampene mellom britiske og tyske sjøkrigskrefter på havnen i Narvik 10. april 1940. 
Til høyre: Narvik under tysk flyangrep 1. juni 1940: Innbyggerne rømte byen og gjemte seg i fjellsprekker og 
huler. Her er en 5 år gammel jente sammen med mor og bestemor. 

Foto: NTB
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trekningen steg tallet til om lag 330 000, men da 
for en kortere periode.

Ungdomspanelet for nordområdemeldingen 
har spesielt vektlagt viktigheten av å få fram en 
dypere og bredere nasjonal forståelse av krigs-
handlingene i nord, og pekt på hva dette har å si 
for deres historieforståelse og identitet. UiT Nor-
ges arktiske universitet har i de siste årene for-
sket på den andre verdenskrig i et nordområde-
perspektiv, og historikerne der leder to 
forskningsprosjekter om temaet. Det ene av dem, 
"Den andre verdenskrigen i nord", har som mål å 
gi et helhetlig bilde av krigs- og okkupasjonserfa-
ringene i nord. Forskningen skal høsten 2021 pre-
senteres gjennom et sammenfattende trebinds 
bokverk. Prosjektet bygger på forskningsressur-
ser i historiemiljøene ved UiT og andre institusjo-
ner i Norge, stipendiatmidler og et betydelig 
finansielt bidrag fra forretningsmannen Trond 
Mohn.

Arkivstudier i USA og europeiske hovedsteder 
viser den betydning nordområdene ble tillagt av 
både tysk og alliert side under den andre verdens-
krigen. Rike mineral- og naturressurser i nord var 
strategiske mål for Tyskland. Norskekysten og 
havområdene utenfor var av stor betydning for 
sjøkrigen. Kysten var både en livline for tyske for-
syninger til Nordfronten og et matfat for sivile og 
soldater. Hitler var fast bestemt på at denne kys-
ten skulle forsvares mot et eventuelt angrep fra 
Storbritannia. Konvoitrafikken fra Storbritannia 
og USA gjennom de arktiske havområdene var 
også en viktig forutsetning for Sovjetunionens 
krigsinnsats.

Denne omfattende krigsinnsatsen skapte 
krigserfaringer. Øst-Finnmark var utsatt for bom-

bing i lange perioder. Sivil ferdsel langs kysten, 
som nordmenn var vant til, ble farlig. Tysklands 
tvungne retrett mot slutten av krigen medførte 
store lidelser i nord. Hitlers ordre om tvangseva-
kuering ble en meget tung påkjenning for den 
nordnorske befolkningen. Okkupasjonen hadde 
også vist at et sterkt sivilsamfunn kunne stå imot 
nazifiseringsforsøk fra okkupasjonsregimet, i 
Nord-Norge som ellers i landet. Motstand nyttet. 
Også på politisk og militært nivå skapte krigen 
erfaringer, og mange av disse ble videreført inn i 
etterkrigstiden. Under den kalde krigen ble nord-
områdene igjen gjenstand for stormaktenes 
interesser, og også i dag har nordområdene også 
en vesentlig strategisk betydning. Bearbeiding av 
historiske erfaringer som har preget sikkerheten 
og velferden til hele nasjonen er et arbeid som sta-
dig må gjøres på nytt, av nye generasjoner.

4.1.5 Tilgang på utdanning og arbeidskraft

Andelen unge med videregående utdanning har 
økt både i Nordland og i Troms og Finnmark de 
siste årene. Som i resten av landet, har det også 
vært en betydelig økning i andelen med høyere 
utdanning.20 Samtidig er det flere i aldergruppen 
25–29 år som kun har grunnskoleutdanning sam-
menlignet med landet for øvrig.

Gjennom flere år har den registrerte arbeids-
ledigheten vært relativt lav i landsdelen, med unn-
tak av enkelte områder. Samtidig er mangel på 
kompetent arbeidskraft i offentlig og privat sektor 
en stor utfordring. Arbeidslivet endrer seg raskt 

Figur 4.7 

Krigshistorien bør skrives slik at 
Nord-Norges rolle og påkjenningene for 
folket i nord kommer tydeligere frem»

«

Ungdomspanelet til 
nordområdemeldingen

–

20 Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/statbank/table/
08921/
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og stiller økende krav til kompetanse. Stadig flere 
jobber krever formell utdanning, gjerne kombi-
nert med spisskompetanse. Samtidig blir det sta-
dig færre jobber som ikke krever formell utdan-
nelse, og konkurransen om disse jobbene blir 
sterkere. Uten fullført og bestått videregående 
opplæring, risikerer unge å møte betydelige pro-
blemer med å oppnå en stabil tilknytning til 
arbeidslivet. 

Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen 
– Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på 
dato som følge av manglende kompetanse, og at 
arbeidslivet skal få tilgang til den kompetansen 
det har behov for. Meldingen inneholder flere til-
tak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeids-
livet trenger og den kompetansen arbeidstakerne 
har.

Næringslivet i nord rapporterer om utfordrin-
ger med å rekruttere arbeidskraft med relevant 
utdanning og kompetanse. Det samme gjør 
mange kommuner. En undersøkelse av de mindre 
sentrale kommunene i Nord-Norge (sentralitet 5 
og 6) viser at det er de minste og minst sentrale 
kommunene som har størst utfordringer med 
rekruttering.21 Kommunene trekker fram små 

fagmiljøer, avstand til utdanningsinstitusjoner og 
generell bostedsattraktivitet som viktige årsaker 
til at det er krevende å rekruttere. Kommunene 
får færre kvalifiserte søkere når de utlyser stillin-
ger med krav om høyere utdanning og/eller lang 
arbeidserfaring. Dette gjelder særlig psykologer, 
ansatte i helse, pleie og omsorg, ansatte innenfor 
plan og bygg og ansatte i pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PTT). Det er lettere å få kvalifiserte 
søkere til stillinger i barnehage og skole. 

Mange kommuner peker på at det er enklere å 
få personer med god tilknytning til kommunen 
eller landsdelen til å søke jobb, enn å tiltrekke seg 
personer utenfra. En hel del kommuner har iverk-
satt egne tiltak for å bedre rekrutteringen til kom-
munale stillinger – både for å tiltrekke seg søkere, 
men også for å beholde arbeidskraft.22 Nordnor-
ske kommuner velger dessuten å tilby særlige 
ordninger for å rekruttere og beholde leger.23 En 
økt sentralisering av utdanningstilbud oppleves 
som særlig uheldig for rekrutteringssituasjo-

Figur 4.8 Tilgang på utdanning og arbeidskraft er en viktig forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn. 
Her fra statsministerens besøk på bedriften NOFI utenfor Tromsø. 

Foto: Statsministerens kontor 

21 Oslo Economics (2020)
22 Oslo Economics (2020)
23 Ipsos og Samfunnsøkonomisk Analyse AS (2018) 
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nen.24 Kommunene etterlyser flere desentrali-
serte tilbud som gir mulighet for å kombinere 
jobb og studier. Dette oppleves som en viktig for-
utsetning for å lykkes med å rekruttere og 
beholde arbeidskraft, og det gjelder blant annet 
utdanning innen sykepleie, andre helse- og 
omsorgsfag og lærerutdanning. 

Fleksible studie- og utdanningstilbud25

Det er et mål for regjeringen at alle skal ha tilgang 
til utdanning uavhengig av om man bor i nærhe-
ten av et studiested eller ikke. Mange voksne som 
trenger mer kompetanse, er i arbeid og har kan-
skje familie. De har begrensede muligheter til å 
studere på heltid på campus. Tilgang til desentra-
liserte, nettbaserte og samlingsbaserte studietil-
bud gjør at både voksne og unge slipper å flytte 
for å ta utdanning. 

Nord universitet, UiT Norges arktiske univer-
sitet og Samisk høgskole har til sammen en rekke 
fleksible studietilbud med nettbaserte løsninger 
og lokal praksis. Det gjelder blant annet grunn-
skolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, 
sykepleierutdanning, vernepleierutdanning og 
utdanning i paramedisin. Nord universitet tilbyr 
fra høsten 2021 et nytt fleksibelt studietilbud 

innenfor sykepleie for distriktene i Nordland og 
Trøndelag. Studietilbudet har kommet i stand 
gjennom et samarbeid mellom universitetet og fyl-
kesmennene i henholdsvis Nordland og Trønde-
lag. VID vitenskapelige høgskole har som mål å 
opprette et desentralisert studietilbud i sykepleie 
på Helgeland fra høsten 2021. Tilbudet er resultat 
av et samarbeid mellom høgskolen, Helgelands-
sykehuset og tre kommuner på Helgeland.

Regjeringen har gjennom Direktoratet for 
internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning (Diku) og Kompetanse Norge blant 
annet lagt til rette for ordninger der institusjoner 
kan søke om midler for å utvikle og tilby fleksible 
utdanninger. Dette omfatter desentraliserte, nett-
baserte og samlingsbaserte og/eller deltidsutdan-
ninger både for grunnutdanninger og videre-
utdanninger. Ordningene som er en del av Utdan-
ningsløftet 2020, ble styrket med ekstra midler 
våren 2020 på grunn av konsekvensene av korona-
pandemien. I 2020 er det blant annet tildelt om 
lag 100 mill. kroner til fleksible utdanningstilbud 
gjennom Diku og 100 mill. kroner til nettbaserte 
tilbud på alle utdanningsnivå gjennom Kompe-
tanse Norge og Diku. UiT Norges arktiske univer-
sitet, Nord universitet og VID vitenskapelige høg-
skole er gjennom ordningen for fleksible utdan-
ningstilbud i Diku blitt tildelt midler til flere pro-
sjekter til å utvikle og gi fleksible studietilbud i 
Nord-Norge tilpasset behov i arbeidslivet. 

Som en del av kompetansereformen, har regje-
ringen opprettet Kompetanseprogrammet som for-
valtes av Kompetanse Norge. Kompetansepro-
grammet består av tre programområder: 

24 Oslo Economics (2020)
25 Fleksibel utdanning omfatter de studietilbudene som i 

NSDs Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) 
er registrert utenfor campus. Det vil si kategoriene desen-
tralisert og nettbasert utdanning. Tilbudene kan være nett-
basert, samlingsbasert med nettstøtte, desentralisert og/
eller som deltidstilbud. 

Figur 4.9 

Unge gründere trenger 
kapital og gode miljøer. 
Det må ikke være sånn 
at vi må flytte til Oslo 
for at våre ideer skal bli 
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«

Ungdomspanelet til 
nordområdemeldingen

– 
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– tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud, 
som skal utvikles i tett samarbeid med arbeids-
livet og kombineres med tilnærmet full jobb, 

– treparts bransjeprogram for kompetanseutvik-
ling, for henholdsvis kommunal helse- og 
omsorgssektor og industri- og byggenæringen.

Sett i lys av folketallet har Norge en desentralisert 
struktur innenfor høyere utdanning som letter til-
gangen på kompetanse i arbeidslivet. Det finnes 
en tydelig, positiv sammenheng mellom kandida-
ters studiested og hvor nyutdannede kandidater 
finner sin første jobb.26 En studie av sykepleier-
studenter i Finnmark viste for eksempel at 92,5 
prosent av studentene tok seg arbeid i fylket etter 
endt utdanning, og de var fortsatt i jobb der 3–5 år 
etter.27

Universitetene og høyskolene har ansvar for å 
dimensjonere studietilbudene sine i tråd med 
samfunnets behov. Dialog med arbeidslivet er en 
viktig del av dette arbeidet. På regionalt nivå er 
samarbeid mellom de høyere utdanningsinstitu-
sjonene og fylkeskommunene viktig for å fremme 
samsvar mellom arbeidslivets etterspørsel etter 
kompetanse og arbeidskraft, og hvilke studietil-
bud institusjonene tilbyr. Fylkeskommunene skal 

gjennom den regionale kompetansepolitikken 
legge til rette for at flere kvalifiserer seg til arbeid, 
og at bedrifter og offentlig virksomhet får tak i 
den arbeidskraften de trenger. 

Studiesentre

Studiesentre, og andre former for regionale kom-
petansekontorer eller kurs- og kompetansesentre, 
har vokst fram i Nord-Norge og i landet for øvrig. 
Hovedmålgruppen er voksne med behov for 
utdanning og kompetanseutvikling. Tilbudene er 
rettet mot både individer, kommuner og bedrifter. 
Det er i dag flere fylkeskommuner og kommuner 
som støtter oppstart eller aktiviteter ved studie-
sentre eller lærersentra. Dette er også i tråd med 
fylkeskommunenes forsterkede rolle i kompetan-
sepolitikken. Studiestedene kan ikke på selvsten-
dig grunnlag opprette tilbud innenfor høyere 
utdanning, men de bygger på tett samarbeid med 
et universitet eller en høyskole. Slike sentre, som 
for eksempel Studiesenteret Midt-Troms AS, spil-
ler en viktig rolle i å gjøre utdanning tilgjengelig i 
distriktene. 

Tiltak på utdanningsområdet for å motvirke følgene av 
korona-pandemien

Korona-pandemien har hatt stor påvirkning på 
høyere utdanning også i Nord-Norge. Søkningen 
til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 
økte våren 2020 til et nasjonalt rekordnivå. Ved 
UiT Norges arktiske universitet var økningen i 

26 Carneiro, Liu and Salvanes (2018), Røberg (2014)
27 Nilsen, Huemer and Eriksen (2012)

Boks 4.7 Eksempler på fleksible 
utdanningstilbud i Nord-Norge

I 2020 ble det tildelt om lag 100 mill. kroner 
gjennom Diku til utvikling og drift av fleksible 
utdanningstilbud. Flere prosjekter i Nord-
Norge fikk støtte, herunder: 
– Studietilbud i AkvafleKS ved Nord universi-

tet 
– Fleksibel barnehagelærerutdanning i 

Troms og Nordland ved UiT Norges ark-
tiske universitet. 

– Studietilbud i økt konkurranseevne gjen-
nom grønn omstilling ved UiT Norges ark-
tiske universitet 

– Desentralisert samlingsbasert sykepleier-
utdanning på Helgeland fra høsten 2021 
ved VID vitenskapelige høgskole

– Fleksibelt studietilbud innenfor sykepleie 
for distriktene i Nordland og Trøndelag fra 
høsten 2021 ved Nord universitet. 

Boks 4.8 Fleksibel videreutdanning 
på Helgeland

Nord universitet har mottatt midler til utvik-
ling av fleksibel videreutdanning i samarbeid 
med Kunnskapsparken Helgeland, Rana 
utviklingsselskap, Ranaregionens nærings-
forening og SINTEF Helgeland til utvikling av 
studiet Digital og bærekraftig næringsutvikling, 
om digital forretningsforståelse. Nord univer-
sitet har også fått tilskudd til prosjektet Digital 
transformasjon i min virksomhet. Prosjektet er 
et samarbeid mellom Kunnskapsparken 
Helgeland, Verdal næringsforum, Namdal 
næringsforening og Ranaregionen. Tema er 
digital beslutningstaking, digital innovasjon og 
forretningsmodellering.
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antall førstevalgsøkere i 2020 på 25 prosent sam-
menlignet med 2019. Nord universitet hadde en 
nedgang på 2,9 prosent i samme perioden. For å 
legge til rette for flere studenter i høyere utdan-
ning høsten 2020, har regjeringen på bakgrunn av 
Stortingets behandling av revidert nasjonalbud-
sjett for 2020 tildelt midler til 4 000 nye studieplas-
ser og 250 rekrutteringsstillinger. Gjennom den
økte utdanningskapasiteten prioriteres helse-, 
lærer- og teknologiutdanninger, samt juridiske, 
økonomiske og administrative fag. Nord universi-
tet ble tildelt midler til 160 studieplasser, herav 70 
til helse- og sosialfag og 30 til lærerutdanningene. 
UiT Norges arktiske universitet ble tildelt midler 
til 372 studieplasser, herav 77 til helse- og sosial-
fag og 60 til lærerutdanninger. Samisk høgskole 
ble tildelt midler til 10 nye studieplasser. I tillegg 
ble Nord universitet og UiT Norges arktiske uni-
versitet tildelt midler til henholdsvis 10 og 23 
rekrutteringsstillinger. Samisk høgskole mottok 
midler til én rekrutteringsstilling. Alle rekrutte-
ringsstillingene skal prioriteres mot helse- og sosi-
alfag og mot lærerutdanninger.

Korona-pandemien har gitt økt ledighet og 
mange permitterte. Mange permitterte eller 
arbeidsledige har lav utdanning. Regjeringen 
lanserte derfor Utdanningsløftet 2020 som er en 
satsing på kompetansetiltak og større kapasitet i 
utdanningene på alle nivå. Muligheten for og til-
gang på fleksible utdanningstilbud vil være vik-
tig framover og ordningene omtalt over er der-
for en sentral del av Utdanningsløftet 2020. 

Som et tiltak for å motvirke konsekvensene 
av korona-pandemien, bevilget Stortinget ekstra 
midler til treparts bransjeprogram for kompetan-
seutvikling i 2020 jamfør Kompetanseprogram-
met. Det ble opprettet nye bransjeprogrammer i 
næringer som ble hardt rammet av krisen. Tilbu-
dene i bransjeprogrammene er nettbaserte og 
derfor tilgjengelige uavhengig av deltakernes 
bosted. Nordland fagskole gir tilbud om reise-
livsutdanning. I samarbeid med Fagskulen i 
Sogn og Fjordane gir skolen tilbud om to kurs 
for elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæ-
ringen. Fagskolen i Troms har opprettet et kurs 
for anleggsbransjen.

Tilgang på arbeidskraft med samisk språk- og kultur-
kompetanse

Kompetanse i og kunnskap om samisk språk og 
kultur vil i årene framover være avgjørende for 
utviklingen av det samiske samfunnet. Mangelen 
på samiskspråklig personell i offentlig sektor er en 
utfordring. Sametinget har påpekt behov for en 

kartlegging av kompetansesituasjonen i det 
samiske samfunnet knyttet til framtidige behov for 
arbeidskraft, jamfør Meld. St. 31 (2018–2019. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil 
sammen med relevante fagdepartementer igang-
sette konsultasjoner med Sametinget hvor målset-
ningen er å kartlegge kompetansesituasjonen og 
behovet for kunnskap og kompetanse om samisk 
språk og kultur. 

Kvalifisering av flyktninger og innvandrere til regionale 
arbeidsmarkeder

Fylkeskommunene har fått ansvar for å bidra til at 
flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte 
regionale behov for arbeidskraft. De skal utarbeide 
strategiske kompetanseplaner, hvor det også fram-
går hvordan innvandrere kan kvalifiseres for å 
møte arbeidskraftbehovene i regionen. Slike planer 
er også relevante for bosetting av flyktninger, slik 
at flere kan bosettes i områder der de kan komme i 
arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og 
kompetanseheving. Videre har Kunnskapsdeparte-
mentet foreslått å forskriftsfeste fylkeskommune-
nes ansvar for å legge til rette for at innvandrere 
kan etablere virksomheter og at fagutdannede og 
høyt kvalifiserte innvandrere kvalifiseres i arbeids-
livet. God integrering av innvandrere og flyktnin-
ger kan bidra til å dekke arbeidskraftbehov både i 
privat og offentlig sektor.

Kompetanse og arbeidskraft over landegrensene

Internasjonalt samarbeid kan bidra til å møte 
rekrutteringsutfordringer. EØS-avtalen har stor 
betydning for tilgangen på kompetent arbeidskraft 
i Nord-Norge. Andre grensekryssende samar-
beid i nord gjennom nordiske og europeiske pro-
grammer og bilateralt samarbeid bidrar også til 
kompetanseutvikling og arbeidsmobilitet som kan 
gi økt tilgang på arbeidskraft. Slike problemstillin-
ger tas opp videre i arbeidet med utforming av nye 
Interregprogrammer.

4.2 Kraftsentre: By- og 
tettstedspolitikk i Nord-Norge

4.2.1 Nasjonal strategi for små byer og større 
tettsteder

Regjeringen vil fremme byer og tettsteder som gir 
gode vilkår for mennesker, næringsvirksomhet og 
miljø i hele landet. Attraktive byer og tettsteder 
har viktige funksjoner, tiltrekker seg folk og virk-
somheter og bidrar til regional balanse. Kompakte 
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og trivelige byer og tettsteder med gode fysiske 
omgivelser, et levende sentrum, gode og varierte 
boliger, et bredt vare- og tjenestetilbud, og kultur- 
og fritidstilbud, er viktige av flere grunner. Et 
attraktivt regionsenter kan styrke tilgangen på 
arbeidskraft i hele bo- og arbeidsmarkedsregio-
nen. Regionsenteret kan også være viktig for til-
veksten av nye bedrifter og for utviklingen av nye 
vekstnæringer i regionen. Effektive og bærekraf-
tige transportløsninger i og rundt byene og tett-
stedene er en sentral forutsetning for et velfunge-
rende regionsenter.

Politikk for byer og tettsteder er i første rekke 
et lokalt og regionalt ansvar, der kommuner og fyl-
keskommuner har ansvar for mange av virkemid-
lene. Samtidig er flere samfunnsutfordringer så 
komplekse at de krever felles innsats. Mange 
kommuner mangler nødvendig kapasitet og kom-
petanse, blant annet innen planlegging, for å få til 
positiv vekst og utvikling for hele regionen.

Regjeringen vil utarbeide en nasjonal strategi 
for små byer og større tettsteder. I arbeidet med 
strategien vil det legges vekt på at byer og tettste-
der i større grad må være kraftsentre som bidrar 
til vekst og utvikling i områdene rundt. Godt sam-
spill mellom byer og tettsteder og omlandet er 
avgjørende.

Nord-Norge er kjennetegnet av mange små 
byer og tettsteder som er viktige for utvikling og 
vekst i landsdelen. Sammenliknet med landet for 
øvrig, er det store avstander mellom byene i Nord-
Norge. Det gjør at et tettsted i Troms og Finn-
mark kan ha samme funksjoner for innbyggere og 
næringsliv som en større by i sør. Avstanden til 
neste by eller senter gjør at tilbudet innen handel, 
offentlige tjenester, utdanningstilbud, kultur og 
rekreasjon vil ha ekstra stor betydning for befolk-
ning og næringsliv i og omkring disse tettstedene. 
Strategien vil bygge på lokale behov og forutset-
ninger, og den vil dermed ta hensyn til slike sær-
trekk i nord. 

4.2.2 Lokalisering av statlige arbeidsplasser 
og offentlige institusjoner

Et hovedformål med den statlige lokaliseringspoli-
tikken er å medvirke til å utvikle robuste arbeids-
markeder i alle deler av landet og å sikre befolk-
ningen god tilgang til statlige tjenester. Lokalise-
ring av statlige virksomheter og etater er et av 
regjeringens sterkeste virkemidler for å bidra til 
utvikling i arbeidsmarkedene i byer og tettsteder. 
Ved nyetablering eller omlokalisering av statlige 
virksomheter bør et av lokaliseringsalternativene 
som utredes, ligge i Nord-Norge.28 Hvilke lokali-

seringsalternativer som skal utredes, skal avkla-
res med Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet.

Regjeringen vil prøve ut en ny modell for 
«Statens Hus» gjennom en pilotordning der min-
dre avdelinger av statlige etater samarbeider tet-
tere med hverandre og skaper et større statlig 
fagmiljø på mindre steder. Pilotene skal teste ut 
forsterket samarbeid mellom etatene innenfor 
områder som for eksempel rekruttering, IKT, 
utnyttelse av tverrsektoriell kompetanse og fel-
les samhandling med kommuner og fylkeskom-
mune. Regjeringen ønsker å se om dette kan 
gjøre det lettere å beholde og rekruttere nødven-
dig kompetanse i distriktene. Dette vil også gi ny 
kunnskap om hva som er viktige faktorer for å 
lykkes med å lokalisere statlige virksomheter på 
mindre steder. En av pilotene vil lokaliseres i 
Narvik kommune.

4.2.3 Boligpolitikk

Tilgang på egnede boliger er viktig for den enkel-
tes livskvalitet, utvikling av næringslivet og mulig-
heten til å levere gode velferdstjenester. Enkelte 
kommuner har små, usikre eller stagnerende 
boligmarkeder. Dette er i stor grad distriktskom-
muner som har lave boligpriser og svak prisvekst. 
Mange av disse kommunene har lav boligbyg-
ging, noe som gir lite fornyelse av boligmassen. 
Den laveste boligbyggingen er i de minst sentrale 
strøkene i Innlandet, etterfulgt av Nord-Norge. 
Boligmassen i Nord-Norge består hovedsakelig av 
eneboliger, tomannsboliger og småhus i rekke 
eller kjede. 

Liten tilgang på egnede boliger kan ha betyd-
ning for om folk etablerer seg eller blir boende på 
et sted. Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet utreder nå i hvilken grad liten tilgang på 
boliger er et problem for arbeidsgivere i distrikts-
områder for rekruttering av arbeidskraft.29 Hen-
sikten er å få kunnskap om hvor stort problemet 
er, for hvilke arbeidsgivere og hvilke typer boliger 
dette gjelder, samt vurderinger av hvilke tiltak 
som eventuelt bør settes inn. 

Bruktboligprisene i distriktene er ofte lavere 
enn byggekostnadene. I slike tilfeller vil bankene 
ofte kreve at låntaker stiller med mer egenkapital 
slik at banken får tilstrekkelig sikkerhet for lånet. 
Boliglånsforskriften setter grenser for belånings-

28 Veileder for utredning i tråd med Retningslinjer for lokalise-
ring av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

29 Oppdrag gjennomføres av Samfunnsøkonomisk Analyse 
AS og skal være ferdig innen utgangen av 2020.
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grad i forhold til boligens markedsverdi. Forskrif-
ten åpner for at bankene har noe fleksibilitet i kra-
vet til belåningsgrad. Utenfor Oslo kan inntil ti 
prosent av en banks innvilgede lån avvike fra kra-
vene i forskriften. 

Husbanken rapporterer at private banker i 
ulik grad finansierer nye boliger i distriktene. 
Dette markedet dekkes primært av lokale spare-
banker som har som en del av sin strategi, å 
bidra til utvikling av lokalsamfunnet. Ett av for-
målene med Husbankens låneordning er gjen-
nom finansiering av boliger, å støtte opp under 
boligbygging i distriktene. I forskrift om lån fra 
Husbanken åpnes det for at krav til belånings-
grad kan fravikes i områder der private banker i 
liten grad finansierer nybygging. For startlån 
kan det gjøres unntak fra noen krav i regelverket 
hvis boligsituasjonen hindrer mulighetene til å 
opprettholde et arbeidsforhold eller hindrer 
utvikling av det lokale næringslivet. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet vil be Husban-
ken sørge for at adgangen til å ta distriktspoli-
tiske hensyn i långivningen blir bedre kjent og 
styrke kunnskapen om hvordan ordningene 
praktiseres. 

4.3 Lokale og regionale myndigheter 
som bærebjelker i 
samfunnsutviklingen 

En bærekraftig samfunnsutvikling i nord krever 
innsats fra mange ulike aktører og forvaltningsni-
våer. Det krever også godt samspill mellom aktø-
rene. Kommuner og fylkeskommuner har ansvar 
for lokal og regional planlegging, sentrale velferd-
stjenester og virkemidler som påvirker samfunns- 
og næringsutviklingen i nord. 

4.3.1 Kommunestruktur og kvalitet i 
kommunale tjenester

Kommunereformen førte til den største end-
ringen i kommunestrukturen i Norge siden 1960 
tallet, men strukturen i Nord-Norge ble i liten 
grad påvirket. Av 47 nye kommuner i kommune-
reformen, kom fem av disse i nord. 

Selv om flere kommuner har hatt en befolk-
ningsvekst det siste tiåret, har urbaniseringen på 
lengre sikt hatt sterk betydning for befolknings-
strukturen i landsdelen. Siden 1980 har 65 av 
dagens 80 kommuner opplevd befolkningsned-
gang, og bare 14 har hatt en befolkningsvekst. 

Figur 4.10 Tromsø er et viktig vekstsenter i nord. Som vertsby for Framsenteret, UiT Norges arktiske 
universitet, sekretariatene for Arktisk råd og Arktisk økonomisk råd samt Arctic Frontiers og Arctic Mayors’ 
Forum er Tromsø Norges arktiske hovedstad. 

Foto: Audun Rikardsen
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Kommunene Tromsø, Alta og Bodø har hatt en 
sterk økning i innbyggertallet med til sammen 
61,4 prosent. Det vil si at de øvrige 77 kommu-
nene til sammen har hatt en befolkningsnedgang 
på nesten 44 000 innbyggere siden 1980. Befolk-
ningsnedgangen i store deler av landsdelen sam-
menfaller med økningen i andelen eldre i kommu-
nene, og befolkningsframskrivinger tyder på at 
situasjonen vil bli enda mer krevende for flere 
kommuner. Tallene viser i tillegg at befolknings-
veksten i landsdelen samlet sett er mindre enn 
veksten i antall innvandrere og barn av innvan-
drere. Uten innvandring i denne perioden, ville 
befolkningsutviklingen i fylket vært enda svakere, 
og de små kommunene ville hatt færre innbyg-
gere. 

Regjeringen erkjenner at store avstander og 
arktisk klima kan gjøre det krevende å få til sam-
menslåing i enkelte områder av landsdelen. Blant 
annet kan lang og krevende reisevei gjøre det van-
skelig å få til demokratisk representasjon fra alle 
delene av en ny kommune. Samtidig må det pekes 
på at dette langt fra gjelder alle kommunene i 
landsdelen, men det er særlig i tidligere Finnmark 
og Nordland hvor man finner enkelte kommuner 
med svært store avstander til nærmeste nabokom-
mune. 

De daværende fylkesmennene i Troms og 
Finnmark skrev i sin tilråding til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet høsten 2016 at det 
på lang sikt burde bli betydelig færre kommuner i 
fylket for å sikre gode og likeverdige tjenester for 
alle innbyggerne. Fylkesmannen i Troms og Finn-
mark beskriver i sin årsrapport for 2019 hvordan 
disse utviklingstrekkene fortsetter å gjøre hverda-
gen krevende for kommunene. Fylkesmannen har 
fått utarbeidet rapporter30 som viser at mange av 
kommunene sliter med å rekruttere og opprett-
holde tilstrekkelig kompetanse over tid, og kom-
munedirektører og ordførere ga tilbakemeldinger 
om at de er bekymret for om innbyggernes retts-
sikkerhet ivaretas. Det pekes på fellestrekk som 
fraflytting av ungdom og økning i antall eldre, 
ensidig og sårbart næringsliv og svakheter i 
grunnleggende infrastruktur. Flere pekte også på 
sårbarheter som manglende fagkompetanse for å 
løse lovpålagte velferdsoppgaver.

I sin årsrapport for 2019 skriver Fylkesman-
nen i Nordland at fylket opplever en sterk demo-
grafisk ubalanse med nedgang i folketall i de 
fleste kommuner, foruten noen større regionsen-
terkommuner. I tillegg til utfordrende geografi 

30 Vinsand (2018 og 2019a)

Figur 4.11 Den viktigste ressursen i nord er menneskene som skal utvikle framtidens næringsliv og utnytte 
mulighetene for bærekraftig vekst og lønnsomme arbeidsplasser. Her fra Vadsø, et viktig senter for 
befolkningen øst i Troms og Finnmark.

Foto: FotoKnoff, Sven-Erik Knoff
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med økende infrastrukturutfordringer, gir dette 
totalt sett et utfordringsbilde for kommunene som 
ikke er bærekraftig for framtiden. Fylkesmannen 
skriver også at det i Nordland er flere kommuner 
som ikke klarer å levere alle lovpålagte tjenester 
til sine innbyggere. I en rapport fra 2020 konklu-
deres med at det er en forvaltningskrise for de 
minste kommunene i fylket.31

Dette er utfordringer som ikke går over av seg 
selv og som kommunene må ta hensyn til når de 
planlegger utviklingen av sine lokalsamfunn. 
Regjeringen mener derfor at det også i Nord-
Norge er nødvendig å få til flere kommunesam-
menslåinger, selv om det i enkelte områder vil 
kunne være krevende. I disse områdene arbeider 
fylkesmannen godt med de aktuelle kommunene 
for bedre å sikre gode tjenester til innbyggerne i 
kommunen, blant annet gjennom interkommu-
nalt samarbeid. 

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid er svært vanlig både 
i Norge og i andre land. En kartlegging fra 2013 
viser at det var om lag 850 formelle interkommu-
nale samarbeid i Norge.32 Interkommunalt sam-
arbeid vil alltid være et supplement til gjeldende 
kommunestruktur og oppgavefordeling, og det 
foregår på mange ulike områder og i ulike for-
mer.

Kommuneloven slår fast at kommunene kan 
velge å utføre oppgaver gjennom interkommunalt 
samarbeid. Videre gir kommuneloven regler for 
ulike samarbeidsformer som kommunene kan 
velge, og som er tilpasset forskjellige typer samar-
beid, med tanke på både hva det samarbeides om 
og omfanget av samarbeidet. Kommunene er ikke 
forpliktet til å velge en av samarbeidsformene som 
er regulert av kommuneloven; det følger av loven 
at samarbeid kan foregå på alle måter det er retts-
lig adgang til. Enkelte særlover gir staten anled-
ning til å pålegge kommunene å samarbeide når 
det anses påkrevd for en forsvarlig løsning av 
kommunens oppgaver. Dette gjelder blant annet 
folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven 
og brann- og eksplosjonsvernloven. Disse bestem-
melsene er imidlertid lite i bruk. 

Interkommunalt samarbeid har både positive 
og negative sider. Blant annet vil det kunne 
bidra til bedre ressursutnyttelse gjennom stor-
driftsfordeler og bedre tilgang til nødvendig 
kompetanse for å sikre gode tjenester. Samtidig 

reiser interkommunalt samarbeid noen problem-
stillinger. Dette gjelder blant annet praktiske 
utfordringer knyttet til samarbeid, og koordine-
ring mellom det interkommunale samarbeidet 
og andre deler av kommunens tjenester. Det er 
også mer prinsipielle innvendinger knyttet til at 
kommunestyrene bare indirekte styrer samar-
beidene, og at det derfor blir lengre avstand til 
innbyggerne. Regjeringen mener disse svak-
hetene innebærer at kommunesammenslåing i 
mange tilfeller vil være et bedre alternativ enn et 
omfattende interkommunalt samarbeid på 
mange ulike områder. 

Fylkesmannen har i oppdrag å veilede kom-
munene om muligheter og begrensninger i 
reglene for interkommunalt samarbeid, og skal ha 
god og oppdatert kompetanse knyttet til regelver-
ket for dette, jamfør Virksomhets- og økonomi-
instruks for 2020. 

Mye tyder på at mange kommuner i nord sam-
arbeider mindre med hverandre enn kommuner i 
andre deler av landet, og at det er et betydelig 
potensial for gjøre mer, i tillegg er rom for å eta-
blere mer langsiktige samarbeid med faste part-
nere innenfor dagens regler for interkommunalt 
samarbeid.33 Fylkesmennene bistår i arbeidet 
med å få på plass mer systematisk samarbeid mel-
lom enkelte kommuner i landsdelen, som kan 
være en god midlertidig løsning for å sikre gode 
tjenester til innbyggerne og en bedre utvikling av 
lokalsamfunnene der det på kort sikt er for kre-
vende å få til sammenslåing. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet vil støtte Fylkes-
mannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark med å legge til rette for mer systema-
tisk samarbeid mellom kommuner i Nord-Norge 
for å sikre gode tjenester til innbyggerne og 
videre utvikling for næringslivet.

Inntektssystemet bidrar til et likeverdig tjenestetilbud 

I inntektssystemet blir alle kommuner og fylkes-
kommuner ivaretatt gjennom utjevning av for-
skjeller i utgiftsbehov og gjennom utjevning av 
skatteinntekter. I tillegg inneholder inntektssys-
temet en rekke regionalpolitiske tilskudd som er 
politisk begrunnet, for å styrke ulike grupper av 
kommuner. Dette gjelder blant annet distriktstil-
skudd Nord-Norge til kommunene og Nord-
Norge-tilskudd til fylkeskommunene.34 Kommu-
ner i tiltakssonen med småkommunetillegg får til-
skudd etter forhøyet sats. Kommunene og fylkes-

31 Vinsand (2020)
32 Sletnes m.fl. (2013) og Leknes m.fl. (2013)

33 Vinsand (2019b), Fylkesmannen i Nordland (2019) og Fyl-
kesmannen i Troms og Finnmark (2019)
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kommunene i Nord-Norge ligger dermed vesent-
lig over landsgjennomsnittet for frie inntekter per 
innbygger, etter at det er korrigert for forskjeller i 
utgiftsbehov.

Nytt inntektssystemutvalg som ble utnevnt 
våren 2020, skal foreta en helhetlig gjennomgang 
av inntektssystemet for kommunene, inkludert 
regionalpolitiske tilskudd. Regjeringen vil, inntil 
inntektssystemutvalget har kommet med sin 
utredning, ikke gjøre endringer i distriktstilskudd 
Nord-Norge.

4.3.2 Kvalitet i grunnopplæringen 

Læreres kompetanse har stor betydning for elev-
ers læring. Nord-Norge har en høyere andel ukva-
lifiserte i undervisningsstillinger enn resten av 
landet. Skoleåret 2019/20 var det 590 ukvalifiserte 
ansatte i undervisningsstillinger. Dette utgjør 7,9 
prosent av alle ansatte i undervisningsstillinger i 
landsdelen. Andelen ukvalifiserte i landet som hel-
het ligger på 5,4 prosent dette skoleåret.

For å styrke kvaliteten i grunnskoleopplærin-
gen, har regjeringen iverksatt flere tiltak. De 
fleste er universelle, rettet mot skole, lærerutdan-
ning, lærerrekruttering og videreutdanning for 
lærere, men det er også tiltak spesielt for de nord-
ligste fylkene. 

Flere ordninger for sletting av studielån skal 
stimulere til at lærere tar jobb i Nord-Norge. Det 
gjelder lærere som tar jobb i tiltakssonen (se boks 
5.1), lærere med grunnskolelærerutdanning som 
tar jobb i Nord-Norge og lærere med 60 studiepo-
eng i samisk eller kvensk språk. Nord universitet 
har etablert en egen sør- og lulesamisk grunnsko-
lelærerutdanning (GLU). Regjeringen har i 2020 
økt den årlige tildelingen til Nord universitet med 
fem mill. kroner til å styrke fagmiljøene i sør- og 
lulesamisk, og det planlegges en sør- og lule-
samisk barnehagelærerutdanning fra 2021. UiT 
Norges arktiske universitet har fått i oppdrag å 
tilby lærerutdanning med kvensk som andrespråk 
og kvensk som videreutdanning for lærere.

I perioden 2017 til 2020 har institusjonene i 
Nord-Norge mottatt til sammen 16,5 mill. kroner 
til studentrekruttering og kvalifisering av tilsatte 
uten fullført lærerutdanning. Nord universitet og 
UiT Norges arktiske universitet satte høsten 2019 
i gang en forsøksordning for at de med påbegynt, 
men ikke fullført, lærerutdanning kan fullføre 
utdanningen. Samisk høgskole har fått midler til å 
utrede og rekruttere til ordningen. Ordningen 
skal vare til 2025. Regjeringen har finansiert et 
nasjonalt rekrutteringsprosjekt ved Høgskulen på 
Vestlandet med totalt 11 mill. kroner i 2019 og 
2020. Kunnskapsdepartementet har gitt føring om 
at universitetene i Nord-Norge skal inkluderes i 
prosjektet. 

Oppfølgingsordningen innebærer at kommu-
ner som over tid har svake resultater på sentrale 
områder i opplæringen, etter et gitt indikatorsett, 
får tilbud om statlig støtte og veiledning. Om lag 
to tredjedeler av kommunene som identifiseres 
ved hjelp av indikatorsettet, ligger i Troms og 
Finnmark, Nordland eller i Trøndelag. Oppføl-
gingsordningen gir tilpasset støtte der det legges 
vekt på at det er kommunene selv som skal sørge 
for at det er god kvalitet i barnehage og skole. 
Kommunene får ulike tilbud om støtte, alt etter 
behovet. For noen kommuner er det aktuelt å 
velge å motta veiledning fra det statlige tiltaket 
Veilederkorps i sitt lokale kvalitetsutviklingsar-
beid. 

I den statlige strategien for videreutdanning 
for lærere – Kompetanse for kvalitet – prioriteres i 
studieåret 2020/21 søknader i matematikk, 
engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk. Alle 
søknader fra tidligere Finnmark fylke blir priori-
tert, og staten dekker 75 prosent av kommunenes 
utgifter (opp til 25 000 kroner per lærer) til reise 
og opphold for lærerne under videreutdanningen. 
Søknader fra kommuner i oppfølgingsordningen, 
der de fleste er fra de nordligste fylkene, vil også 

34 Tilskuddene gis med et likt beløp per innbygger, og er dif-
ferensiert slik at de nordligste kommunene har høyest 
sats. Kommuner med under 3 200 innbyggere får også et 
småkommunetillegg, differensiert ved distriktsindeksen, 
som sier noe om samfunnsmessig utvikling. Kommuner i 
tiltakssonen med småkommunetillegg får tilskudd etter for-
høyet sats.

Figur 4.12 Kunnskap og læring er et kjerneanliggende 
i nordområdepolitikken. Introduksjon av vitenskap og 
teknologi fra tidlig alder er viktig for å sikre god 
kompetanse i framtidens nordområder. Her fra Arctic 
Frontiers Science for Kids på Vitensenteret i Tromsø.

Foto: Arctic Frontiers
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bli prioritert i videreutdanningstilbud i Kompe-
tanse for kvalitet. 

I Finnmark er det opprettet regionale videreut-
danningstilbud for lærere, og UiT Norges arktiske 
universitet har laget en femårsplan for regionale 
tilbud der fagene norsk, engelsk og matematikk 
inngår. Det har også vært en økning av antall rent 
nettbaserte tilbud i Utdanningsdirektoratets stu-
diekatalog, noe som ifølge fylkesmannen også 
møter noe av behovet i Finnmark. 

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 
2019 ble det bevilget et ekstra tilskudd til Sametin-
get på 10 mill. kroner til samiske læremidler. I 
budsjettet for 2020 ble det bevilget 15 mill. kroner 
til oversetting, tilpassing og utvikling av digitale 
læremidler på samisk.

4.3.3 Kvalitet i helse- og omsorgssektoren

Det overordnede målet for helse- og omsorgstje-
nestene er å sikre at innbyggerne får et likeverdig 
og faglig godt tjenestetilbud som er helhetlig, sam-
menhengende og tilpasset den enkeltes behov. 

Kommunene og Helse Nord RHF skal sørge 
for at en befolkning på om lag 480 000 innbyggere 
i fylkene Nordland og Troms og Finnmark og på 
Svalbard får nødvendige helse- og omsorgstje-

nester og spesialisthelsetjenester. Store deler av 
nordområdene består av distriktskommuner, og 
distriktskommunene har generelt utfordringer 
knyttet til rekruttering og stabilitet av personell i 
tjenestene. Dette innebærer naturlig nok en kvali-
tets- og tilgjengelighetsutfordring som forsterkes 
av den demografiske utviklingen.

De fylkesvise utviklingssentrene for sykehjem 
og hjemmetjenester (USHT) i nord skal være påd-
rivere for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike 
metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø 
og være en ressurs i utviklings- og implemente-
ringsarbeid for kommunene. De skal også bidra til 
at brukere og pårørende er aktivt med i disse pro-
sessene. USHT i Karasjok er gitt ansvar for den 
samiske befolkningen i Finnmark. Helse Nord 
RHF har som det første regionale helseforetak, 
opprettet en egen rådgiverstilling for samiske hel-
setjenester. Dette er gjort for å utvikle likeverdige 
spesialisthelsehelsetjenester og tilrettelegge tje-
nestetilbudet for den samiske befolkningen i nord 
og utvikling av tjenestene nasjonalt.

Helse Nord har et særlig ansvar for å sørge for 
likeverdige spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen i hele landet. Helse Nord 
har i august 2020 lagt frem et strategidokument 

Figur 4.13 Det overordnede målet for helse- og omsorgstjenestene er å sikre at innbyggerne får et likeverdig 
og faglig godt tjenestetilbud. Her fra en øvelse med medisinstudenter på Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge
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for spesialisthelsetjenester til den samiske befolk-
ningen. 

For å oppnå god tilgjengelighet, er spesialist-
helsetjenesten desentralisert med mange små og 
mellomstore sykehus, og ett stort sykehus (uni-
versitetssykehus i Tromsø). Denne strukturen 
krever systematisk samarbeid mellom syke-
husene og et nært samarbeid med primærhelse-
tjenesten. Dette må fungere som et helhetlig hel-
sesystem. I nord er det svært viktig at man er 
langt fremme i å bruke ny teknologi og innovative 
løsninger som kan understøtte dette. Med bak-
grunn i dette behovet samt lang erfaring og kom-
petanse innen telemedisin og e-helse, ble Nasjo-
nalt senter for e-helseforskning opprettet i 2016 i 
Tromsø. Senteret er underlagt Helse Nord RHF. 
Oppgavene til senteret inkluderer forskning og 
utredning, herunder følgeforskning og metode-
vurdering av e-helse-tiltak.

Digitale løsninger bidrar til kompetansebyg-
ging og -spredning på tvers av geografi og på tvers 
av nivåene i helsetjenesten. Tilbud om fjernunder-
visning og bruk av eLæringsressurser gjør det 
mulig å tilby helsefaglig utdanning også i områder 
uten høyskoler og universiteter. Videobaserte tol-
ketjenester er viktig i flerspråklige områder. Ved 
hjelp av teknologi kan deler av pasientbehandlin-
gen flyttes hjem til pasienten. Digital hjemmeopp-
følging, videokonsultasjoner og nettbaserte 
behandlingsprogram kan ha særlig stor verdi i 
områder med store avstander, og det bidrar til å 
sikre et likeverdig tilbud. Digital hjemmeoppføl-
ging, basert på blant annet pasientrapporterte 
opplysninger, kan bidra til mer differensiert og til-
passet tjenestetilbud og spare pasienter og pårø-
rende for belastninger ved reise. 

Utbruddet av korona-pandemien i 2020 har 
bidratt til at bruken av digitale verktøy for både 
kommunikasjon og pasientbehandling, har skutt 
fart. Bruk av digitale verktøy gir også nye mulig-
heter for samhandling mellom spesialisthelsetje-
nesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste, 
innad i tjenestene og mellom helse- og omsorgs-
tjenester og andre samfunnssektorer. Bruk av 
kommunikasjonsteknologi er nå tatt inn som et 
viktig tiltak i Barents helseprogram. Helse Nord 
RHF har samarbeidsavtaler med regioner i Nord-
vest Russland, Finland og Sverige. 

I familievernet, barnevernet og det kommu-
nale krisesentertilbudet er det behov for mer 
kompetanse om samisk språk og kultur. Det er 
behov for å gi veiledning til tjenestene og å utvikle 
kunnskapsbasert metodikk og verktøy tilpasset 
samiske barn og familier. Regionalt samisk kom-
petansesenter (RESAK) har hatt ansvar for å 

styrke og utvikle et likeverdig behandlingstilbud 
til den samiske befolkningen innen det statlige 
barne- og familievernet i Barne-, ungdoms- og 
familieetaten, region nord. Regjeringen har fore-
slått i statsbudsjett for 2021 å øke bevilgningen 
med 10 mill. kroner for å videreutvikle RESAK til 
et nasjonalt samisk kompetansesenter som får i 
oppgave å drive veiledning til både kommunalt og 
statlig barnevern, familievern og det kommunale 
krisesentertilbudet i hele landet. Med forslaget 
har regjeringen lagt til rette for et mer likeverdig 
tjenestetilbud til samiske barn og familier og å 
styrke tilliten til hjelpeapparatet i den samiske 
befolkningen.

4.3.4 Innovasjon og digitalisering 

Nord-Norge trenger en effektiv og innovativ 
offentlig sektor. Innovasjon i offentlig sektor er en 
av regjeringens hovedstrategier for å løse utfor-
dringene som samfunnet vil møte i årene fram-
over, jamfør Meld. St. 30 (2019–2020) En innova-
tiv offentlig sektor – Kultur, ledelse og kompetanse.

Det meste av innovasjonsarbeidet som blir 
gjennomført i kommunene, blir finansiert over 
kommunens egne budsjetter. Det finnes også 
nasjonale støtteordninger for innovasjon og digita-
lisering. En nylig gjennomført undersøkelse viser 
imidlertid at distriktskommuner og kommuner i 
Nord-Norge i mindre grad enn andre kommuner
deltar i slike ordninger,35 og gjerne som partnere 
fremfor som hovedsøker, og som oftest i ordnin-
ger som er særlig tilpasset regionale utfordringer 
og behov. Departementene vurderer tiltak i lys av 
undersøkelsen. 

Digitalisering og ny teknologi gjør det mulig å 
løse oppgavene i offentlig sektor på nye og bedre 
måter. God digital infrastruktur, kunstig intelli-
gens, 5G og den store framveksten av data åpner 
nye muligheter for at offentlig sektor kan tilby 
bedre og mer sammenhengende digitale tjenester 
til innbyggerne. Regjeringen vil at offentlig sektor 
skal utnytte mulighetene digitalisering og ny tek-
nologi gir for innovasjon. Regjeringen vil arbeide 
for én digital offentlig sektor på tvers av forvalt-
ningsnivåene, utnytte mulighetene kunstig intelli-
gens gir for å løse oppgavene på nye måter og 
legge til rette for datadrevet innovasjon. Digital 
sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for å 
opprettholde tilliten til offentlig sektors digitale 
løsninger. Løsninger skal derfor ivareta krav til 
både sikkerhet og til den enkeltes personvern på 
en god måte.

35 Brandtzæg m.fl. (2020)
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Regjeringen mener offentlig sektor har et 
stort potensial for å effektivisere og skape bedre 
tjenester gjennom digitalisering. Kunstig intelli-
gens (KI) er en del av dette. Offentlig sektor vil i 
framtiden bruke kunstig intelligens til å levere 
mer treffsikre og brukertilpassede tjenester, øke 
samfunnsnytten av egen virksomhet, effektivisere 
drift og arbeidsprosesser og redusere risiko. Bruk 
av KI i offentlig sektor er imidlertid fortsatt i en 
tidlig fase. En undersøkelse viser at mange virk-
somheter fortsatt befinner seg i en planleggings- 
eller testfase der de prøver å finne ut hva KI kan 
brukes til i deres virksomhet. De store statlige 
virksomhetene har kommet lengst, men det fin-
nes enkelte kommuner som har satt i gang pro-
sjekter med robotisert prosessautomatisering 
(RPA)36 og samtaleroboter.

Innovative offentlige anskaffelser er et godt 
virkemiddel for innovasjon. Bodø kommune og 
Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt 
midler gjennom Innovasjon Norges program for 
innovasjonspartnerskap til innovative anskaffel-
ser. Bodø kommune skal gjøre blålysetatene 
smartere gjennom innsamling og deling av data. 
Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker et 
system for effektiv deteksjon og varsling av skred 
over vei.

Involvering av innbyggere kan også fremme 
innovasjon. Træna kommune i Nordland med 
under 500 innbyggere vant i 2018 Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets innovasjonspris 
for sin innovasjonskultur og samspillet med kom-

munens innbyggere. Tromsø kommune har utfor-
sket innbyggerinvolvering i politiske prosesser og 
saksganger, i samarbeid med Nordnorsk design 
og arkitektursenter (NODA). 

Digitalisering kan inngå som et perspektiv i de 
nye interregprogrammene i perioden 2021–2027. 
Som del av Interreg-programmet Kolarctic, arbei-
der prosjektet Disruptiv Informasjonsteknologi i 
Barents med utvikling av innovativ teknologi 
innenfor transport og kommunikasjonssystemer. 
Arbeidet blir utprøvd og forankret i Barentsregio-
nen. Prosjektet vil jobbe med digitale løsninger 
for SmartID, SmartWaste, SmartRoad/veivedlike-
hold og ConnectedDeer for å bedre trafikksikker-
het for reinsdyr på veiene. Norsk partner er UiT 
Norges Arktiske universitet i Narvik.37 

4.3.5 Fylkeskommunenes forsterkede 
samfunnsutviklerrolle

Med regionreformen har regjeringen styrket de 
nordligste fylkeskommunenes rolle i nordområde-
politikken. Fylkeskommunen er gitt en bred sam-
funnsutvikler- og planleggingsrolle med økt 
ansvar for koordinering og utvikling i eget fylke. 
Gjennom sitt ansvar for videregående opplæring, 
fagskoler, regionale forskingsfond, tilskuddsord-
ninger, infrastruktur og kompetanse- og nærings-
utvikling har fylkeskommunene oppgaver med 
stor betydning for utviklingen i nordområdene. 
Fylkeskommunene har gjennom rollen som regio-
nal utviklingsaktør og planmyndighet ansvar for å 
se arealforvaltningen og samfunns- og næringsut-
viklingen i sammenheng, og å gi strategisk ret-
ning for innsatsen fra kommunene, regional stat 
og andre aktører med betydning for utviklingen i 
nord. 

Med regionreformen har fylkeskommunen 
også fått et økt ansvar for at innbyggerne har den 
kompetansen samfunnet og næringslivet etter-
spør lokalt og regionalt. Regjeringen har forster-
ket fylkeskommunens ansvar for å tilrettelegge 
for og tilby relevant utdanning tilpasset lokale og 
regionale behov. Fylkeskommunene har også fått 
et større ansvar på integreringsfeltet, herunder 
ivareta flyktningers og innvandreres behov for en 
opplæring som møter regionale behov for arbeids-
kraft, jamfør Prop. 89 L (2019–2020) Lov om inte-
grering gjennom opplæring, utdanning og arbeid 
(integreringsloven). 

Fylkeskommunene i nord har god erfaring 
med samarbeid over landegrensene, og de ivare-
tar også et viktig internasjonalt perspektiv i sin 36 Robotisert prosessautomasjon er spesielt nyttig ifm 

arbeidsintensivt kunnskapsarbeid, og håndterer repetitive 
og regelbaserte store oppgaver spesielt godt.

Figur 4.14 Nordnorsk design- og arkitektursenter 
(NODA) har som formål å utvikle fagkompetanse på 
et viktig område for samfunnsutviklingen i nord.

Foto: NODA

37 http://www.dit4bears.org/
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utøvelse av samfunnsutviklerrollen. Internasjonalt 
samarbeid, gjennom blant annet Interreg, bidrar 
til utvikling av relasjoner og tillit over landegren-
sene, tilgang til kompetanse, bedre tilgang til han-
del og tjenester og større markeder for lokale 
bedrifter. De aller fleste norske kommunene i 
nord som grenser til Sverige, Finland og Russ-
land, er også distriktskommuner og ofte kommu-
ner innenfor forvaltningsområder for samisk 
språk/kommuner med samisk befolkning. For 
slike kommuner vil grenseregionalt samarbeid 
være naturlig. Fylkeskommunene er også en part-
ner for staten i gjennomføringen av nasjonal poli-
tikk innenfor det europapolitiske området.

Regionalt nordområdeforum

For å styrke en helhetlig tilnærming til nordområ-
depolitikken, tok regjeringen høsten 2016 initiativ 
til opprettelse av Regionalt nordområdeforum. 
Forumets faste medlemmer er politisk ledelse i 
Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepar-
tementet og Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet, Nordland fylkeskommune, Troms og 
Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Andre 
relevante departementer og aktører deltar avhen-
gig av saksområde. 

Formålet med forumet er å ha tett dialog og 
samarbeid om videreutvikling av den nasjonale og 
regionale nordområdepolitikken, bidra til felles
eierskap til nordområdepolitikken og samord-
ning med annen nasjonal og regional innsats i 
Nord-Norge. Forumets sekretariatsfunksjon ble 
som del av regionreformen, overført til Troms og 

Finnmark fylkeskommune i Vadsø. Sekretariat for 
Regionalt nordområdeforum jobber for alle foru-
mets medlemmer. Samtidig skal sekretariatet 
bidra til et sterkere regionalt eierskap til arbeidet 
med forumet. Regionalt nordområdeforum har 
vært viktig for arbeidet med denne meldingen. 
Regjeringen vil også aktivt bruke forumet til å 
informere om og forankre arbeidet med Interreg-
programmene i nord. Sekretariatet vil styrkes 
med en prosjektstilling over tre år der blant annet 
en koordinatorfunksjon for ungdomssamarbeid 
vil inngå. Dette er i tråd med anbefalinger fra ung-
domspanelet til nordområdemeldingen. 

4.3.6 Sametingets samfunnsutviklerrolle

Som samenes folkevalgte organ, er Sametinget 
regjeringens viktigste premissleverandør og dia-
logpartner i samepolitiske spørsmål. Regjeringen 
bygger videre på de institusjonelle og rettslige 
rammene som allerede er lagt for samepolitikken. 
Siden etableringen av Sametinget i 1989, har det 
skjedd en betydelig utvikling av rammevilkårene 
for Sametingets stilling og handlingsrom. I tråd 
med intensjonen i sameloven og i forarbeidene til 
denne, har Sametinget gradvis fått økt innflytelse i 
saker som angår den samiske befolkningen. Gjen-
nom sine virkemiddelordninger rettet blant annet 
mot kultur, språk, næringer og opplæring, bidrar 
Sametinget til vekst og utvikling i ulike lokalsam-
funn, også i de som tradisjonelt ikke oppfattes 
som samiske områder.

Sametinget har lang tradisjon, god erfaring og 
inngående kjennskap til samarbeid over lande-

Figur 4.15 Det er regelmessig dialog mellom regjeringen, fylkeskommunene og Sametinget om 
nordområdepolitikken. Her fra et frokostmøte om nordområdemeldingen og Barentssamarbeidet.

Foto: Eilen Bruun Zakariassen, Nordland fylkeskommune
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grensene i nord. Gjennom samarbeidet mellom 
sametingene i Finland og Sverige og arbeidet i 
Samisk parlamentarisk råd, bidrar Sametinget til 
økt samarbeid over landegrensene. Samisk parla-
mentarisk råd bidrar til samordning av den poli-
tiske behandlingen av saker som angår samer og 
til utviklingen av praktiske samarbeidsformer 
mellom sametingene. 

4.3.7 Planlegging for bærekraftig samfunns- 
og næringsutvikling

Som nevnt i innledningen til dette kapitlet er 
kunnskap og kompetanse i nord om nord vesent-
lig for å understøtte en bærekraftig samfunnsut-
vikling. I den sammenheng er strategisk sam-
funns- og arealplanlegging det viktigste styrings-
verktøyet for kommuner og fylkeskommuner. 
Dette gjelder også små kommuner. Planleggingen 
skal avveie hensyn og avklare konflikter, avveie 
bruk og vern av ressurser, samordne statlige, 
regionale og kommunale oppgaver, samt samtidig 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for 
alle berørte. 

Mange kommuner i Nord-Norge har utdatert 
planverk, og det er et behov for å oppdatere både 
regionale og kommunale planer. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet samarbeider med 
blant annet UiT Norges arktiske universitet og 
KS om utvikling og gjennomføring av tilbud om 
etter- og videreutdanning innen offentlig planleg-
ging. Områder i nord der det er særlige utfor-

dringer i den kommunale planleggingen, vekt-
legges særskilt. Manglende planfaglig kompe-
tanse og kapasitet svekker kommunenes evne til 
langsiktig, strategisk samfunnsplanlegging og 
helhetlig arealplanlegging. Bedre veiledning fra 
regionalt nivå vil styrke kommunal kompetanse 
og kapasitet. Det pågår et arbeid i samarbeid 
med utdanningsinstitusjonene for å øke utdan-
ningskapasiteten i offentlig planlegging. At flere 
kommuner velger å slå seg sammen, vil gjøre det 
mer mulig å skape sterkere fagmiljøer på plan-
området. Framdriften i planarbeidet varierer, 
men alle kommunene i nord bør ha oppdaterte 
kommuneplaner innen 2023. Regjeringen arbei-
der for bedre og raskere arealplanlegging og har 
forenklet og forbedret plan- og bygningsloven og 
saksbehandlingen. 

Planlegging forutsetter medvirkning fra de 
som planen angår og er viktig for å få fram kunn-
skap og berørte interesser, herunder også grup-
per som krever spesiell tilrettelegging, som eldre, 
funksjonshemmede, barn og unge. Medvirkning 
er dessuten viktig for integrering. Digitale verktøy 
gjør det enklere å følge planprosessen og å gi og 
følge innspill.

En naturressursbasert økonomi er avhengig 
av tilgang til arealer for å nyttiggjøre seg 
naturressursene. Bærekraftig bruk og vern av 
arealer er derfor en viktig forutsetning for økt 
verdiskaping i Nord-Norge. Økende aktivitet og 
utvikling av nye næringer som havbruk og vind-
kraft til havs, vil kreve god planlegging, også 

Figur 4.16 

Vi må snakke om 
det samiske som en 
selvfølgelig del av 
Norges identitet»

«

Ungdomspanelet til 
nordområdemeldingen
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utenfor virkeområdet til plan- og bygningsloven, 
og at det legges premisser for sameksistens mel-
lom nye og allerede eksisterende næringer. En 
fortsatt samordning av arealbruk til havs vil være 
viktig for å legge til rette for næringsvirksomhet 
til havs.

For næringslivet er det viktig at kommunene 
har oppdaterte arealplaner som gir grunnlag for 
rask og forutsigbar behandling av byggesøknader 
og private reguleringsforslag. God infrastruktur, 
tilbud og kvalitet på boliger og offentlige tjenester 
er også viktig for næringslivet, og det krever gjen-
nomtenkte strategier i kommuneplanene. Mange 
kommuner har mangelfull plankompetanse- og 
kapasitet, og bør styrke planressurser knyttet til
større næringsetableringer, jamfør plan- og byg-
ningsloven § 3.3. 

Fylkeskommuner og kommuner har et viktig 
ansvar for å mobilisere for en felles innsats for 
omstilling, vekst og bærekraftig utvikling. Regio-
nale og kommunale samfunns- og arealplaner er 
et viktig verktøy for en slik mobilisering. 

Regjeringen mener at regionale eller inter-
kommunale arealplaner bør brukes til å se større 
områder i sammenheng og å avklare spørsmål 
som går på tvers av kommunegrensene. Eksem-
pler på dette kan være avklaring av senterstruk-
tur, regionale næringsområder, utbygging i fjell-
områder eller åpning av arealer for akvakultur i 
sjø gjennom helhetlig kystsoneplanlegging. Beho-
vet for ivaretakelse av verdifulle naturområder bør 
i mange tilfeller vurderes og avklares på tvers av 
kommunegrenser. 

Fylkeskommunene har en viktig rolle i å støtte 
opp om og veilede kommunene i arbeid med pla-
ner for kystnære områder, og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet ga i 2020 ut en ny 
veileder om planlegging i sjø. Regjeringen forven-
ter at fylkeskommunene og kommunene avsetter 
tilstrekkelig areal til vekst i havbruksnæringen 
gjennom oppdaterte planer som også ivaretar mil-
jøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier 
for utvikling av havbruk utenfor kysten bør også 
inngå i disse planene.

Sametingets planveileder som ble fastsatt av 
Sametinget i 2010, er et verktøy for å sikre natur-
grunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv. Veilederen er laget for å rettlede 
kommuner, fylkeskommuner og andre som utar-
beider planer etter plandelen i plan- og bygnings-
loven. Sametingets planveileder revideres i 2020. 
Samtidig revideres også retningslinjene for endret 
bruk av utmark i Finnmark som Sametinget ved-
tok i 2007.38

Reindriften er en sårbar og arealavhengig 
næring i nord. Regjeringen forventer at fylkes-
kommunene og kommunene legger vekt på å 
bevare naturgrunnlaget for samisk kultur og 
næringsutvikling.39 Planleggingen skal sikre 
reindriftens arealer samtidig som hensynet til 
reindriften veies opp mot andre samfunnsinteres-
ser. 

Smart spesialisering

Alle regioner har særegne muligheter og ulike for-
utsetninger for næringsutvikling. Både regjerin-
gen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse for-
skjellene og skreddersy politikken til hver region. 
Smart spesialisering handler om å bygge videre på 
den kompetansen, det næringslivet og de ressur-
sene som allerede er til stede i regionen, for å 
utvikle nye nisjer og næringsområder. For å sikre 
politisk involvering og god medvirkning bør pro-
sessen kobles til regionale planprosesser. Metoden 
bygger på analyser og dialog om fortrinn og mulig-
heter, som identifiserer sterke næringsområder 
som er sterke i regionen, og på hvilke området det 
fins ressurser i form av institusjoner og forvaltning. 

38 Sametinget (2020a) og Sametinget (2020b)
39 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planleg-

ging 2019–2023.

Boks 4.9 Fylkeskommunene i 
Nord-Norge er pådrivere for 

bærekraftig bruk av kystsonen

Nordland og Troms og Finnmark fylkeskom-
muner har i lengre tid oppmuntret til utvikling 
av interkommunale kystsoneplaner. I Troms 
og Finnmark er det så langt utarbeidet to kyst-
soneplaner. Kystplan Tromsøregionen omfatter 
kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyn-
gen og Målselv. Kystsoneplan for Midt- og Sør-
Troms omfatter kommunene Senja, Dyrøy, 
Sørreisa, Harstad, Ibestad, Tjeldsund og Gra-
tangen. Kystsoneplan for Varanger er under 
utarbeidelse.

I Nordland sørger Kystplan Helgeland for 
like krav og bestemmelser i kommunene Bin-
dal, Sømna, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, 
Leirfjord, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy. Det 
er tilsvarende initiativer underveis for Ofoten 
og Salten. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet la i 
2018 fram en veileder i Smart spesialisering som 
metode for regional næringsutvikling.

Nordland fylkeskommune benytter Smart spe-
sialisering til å undersøke nye næringsmuligheter 
på områder der man allerede har fortrinn. Troms 
og Finnmark fylkeskommune har arbeidet med 
prosesser for smart spesialisering før sammenslå-
ingen og tar nå arbeidet inn i felles strategier og 
planer.

4.3.8 Ivaretakelse av natur og kulturmiljø i 
arealforvaltningen 

Nord-Norge har store natur- og kulturmiljøverdier 
som er verdifulle ressurser for næringer som rei-
seliv og reindrift, og som har stor betydning for 
velferd, identitet og friluftsliv, jamfør kapittel 3. 
Disse ressursene kan også brukes i utviklingen av 
bærekraftige og attraktive byer og lokalsamfunn 
og bidra inn i arbeidet med friluftsliv og folke-
helse. En stor andel av Norges gjenværende, 
større sammenhengende natur- og friluftsområ-
der i fjell og utmark, finnes i Nord-Norge. Slike 
områder er avhengig av en langsiktig sikring og 
forvaltning. Regionale og interkommunale planer 
kan være nyttige verktøy her. For å lykkes med en 
bærekraftig arealpolitikk, er det vesentlig at all 
arealbruk ses i sammenheng. For å finne gode 
løsninger, er det derfor viktig med tverrsektorielt 
samarbeid, både i overordnet planlegging og i 
enkeltsaker. 

Arealendringer har økende betydning som 
påvirkningsfaktor for truet natur i Nord-Norge, 
blant annet som følge av ny infrastruktur knyttet 
til transport, industri, energi og bosetting. Det er 
derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner 
vurderer virkninger for naturmangfoldet ut fra 
den samlede belastningen. Dette omfatter også 
vektlegging av økologiske og landskapsmessige 
sammenhenger på tvers av kommune- og fylkes-
grenser. Regjeringen legger stor vekt på å ivareta 
truet natur og at økosystemene sikres god til-
stand. Kommunene har et særlig stort ansvar for å 
bidra til dette i sin planlegging, blant annet ved å 
sikre utvalgte naturtyper etter naturmangfold-
loven. 

Kulturminner og kulturmiljøer kan brukes 
som en ressurs i samfunnsutviklingen, og bidra til 
å bygge opp om et steds identitet og egenart. Å 
forvalte historiske kulturmiljøer og inkludere his-
torisk bebyggelse i by- og stedsutviklingen, kan 
bidra til folks tilhørighet, helse og livskvalitet. Det 
er derfor viktig at kulturmiljøforvaltningen deltar i 
planarbeid og byutviklingsprosjekter.

4.3.9 Særlig om arealinngrep og dialog med 
samiske interesser 

Regjeringen har som mål at vekst og verdiskaping 
skal eksistere side om side med de samiske tradi-
sjonelle næringer som reindrift, fiske, landbruk 
og utmarksnæringer. Noen ganger kommer imid-
lertid ny næringsvirksomhet i konflikt med 
samiske næringsinteresser. Regjeringen er opp-
tatt av at man finner løsninger som bidrar til å 
redusere interessekonflikter og eventuelle etter-
følgende rettsprosesser. Det gjør man best ved å 
legge til rette for beslutningsprosesser der kunn-
skap, samt tidlig og god dialog mellom alle invol-
verte parter, danner grunnlaget for de vedtak som 
fattes. 

Plan- og bygningsloven og konsekvensutred-
ningsforskriften inneholder flere bestemmelser 
som skal bidra til å sikre at også samiske interes-
ser ivaretas, og sørge for at vesentlige virkninger 
for samisk natur- og kulturgrunnlag blir utredet. 
Der reindriftsinteresser eller områder med stor 
betydning for samisk utmarksnæring blir berørt, 
skal de samlede virkninger av planer og tiltak 
innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet eller 
berørt område, vurderes. Naturmangfoldloven 
slår også fast at myndighetene skal legge vekt på 
«kunnskap som er basert på generasjoners erfarin-
ger gjennom bruk av og samspill med naturen, her-
under slik samisk bruk, og som kan bidra til bære-
kraftig bruk og vern av naturmangfoldet», når 
beslutninger tas, jamfør § 8 andre ledd. 

Regjeringen legger vekt på at tiltak og plan-
lagte arealinngrep, både på land og i sjø, skal 
bygge på gode utredninger som blant annet rede-
gjør for hvordan samiske interesser vil kunne bli 
påvirket. Det er derfor viktig at ansvarlige utre-
dere, både i konsekvensutredningsprosesser 
(KU) og konseptvalgutredninger (KVU) som 
berører samiske interesser, har kompetanse om 
samiske næringer. I saker som berører reindrif-
ten, må utrederne ha nødvendig dialog med rein-
beitedistriktene slik at deres vurderinger og kunn-
skap om bruk av områdene kommer med i utred-
ningene. Når eventuelle konflikter blir avdekket 
på et tidlig stadium, vil det bidra til at partene let-
tere kan finne gode løsninger og eventuelle avbø-
tende tiltak. Det er en målsetting at reindriftens 
tradisjonelle driftsform skal opprettholdes. Med 
hensyn til involvering av reindriften i vindkraftsa-
ker, er det foreslått tiltak for å styrke medvirkning 
og til forbedring av konsesjonsutredningene, jam-
før Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land – 
Endringer i konsesjonsbehandlingen.
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Reindriftens arealbrukskart er en del av det 
offentlige kartgrunnlaget, og det skal brukes av 
reindriftsnæringen, offentlig forvaltning og utbyg-
gere. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) for-
valter reindriftskartene for Landbruksdirektora-
tet, og kartene er tilrettelagt i innsynsløsningen 
Kilden. Reinbeitedistriktene skal selv sørge for 
ajourhold av kartdataene, og fylkesmannen skal 
kvalitetssikre endringer før de publiseres. Ved å 
henvende seg til fylkesmannen, kan tiltakshavere 
og andre få informasjon om når reindriftskartet 
sist er oppdatert. 

I forbindelse med arealinngrepssaker, avhol-
des det ofte flere møter mellom reindriftsutøvere, 
myndigheter og utbyggere. I slike prosesser kan 
det være et problem at reindriftsutøverne ofte er 
få og at medvirkning krever både tid og kompe-
tanse. Innhenting av profesjonell bistand til slike 
prosesser og veiledning fra regional planmyndig-
het gjennom for eksempel regionalt planforum, 
har vist seg å kunne lette dialogen mellom de 
ulike partene og fremme løsninger som er aksep-
table også for reindriften. I forbindelse med vind-
kraftsaker har regjeringen foreslått at tiltakshaver 
skal ha ansvar for å aktivt tilrettelegge for tilstrek-
kelig medvirkning fra reindriften på et tidlig sta-
dium. Det kan for eksempel innebære at reindrif-
ten får bistand med den rådgivning konsesjons-
myndighetene finner nødvendig, jamfør Meld. St. 
28 (2019–2020). 

Regjeringen vil se nærmere på tiltak som på en 
helhetlig måte kan bidra til å sikre reindriftsutø-
vere nødvendig bistand i møte med myndigheter 
og utbyggerinteresser. Regjeringen utarbeider nå 
en ny temaveileder om planlegging i reindriftsom-
råder som også omfatter konsekvensutredninger 
for reindriften. Ny veileder vil være ferdig i løpet 
av 2020.

4.3.10 Konsultasjonsordningen med 
Sametinget

Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i 
saker som kan få direkte betydning for dem. Kon-
sultasjoner skal sikre at samiske interesser kom-
mer tidlig inn i prosessene og at Sametinget har 
mulighet til å påvirke beslutningene. Denne ord-
ningen fungerer slik at Sametinget og staten skal 
gå inn i konsultasjonene med mål om å komme til 
enighet, men det er fortsatt myndighetene som 
skal ta den endelige avgjørelsen. 

Det er regjeringens erfaring at konsultasjons-
ordningen både har styrket Sametinget som en 
representativ stemme for det samiske folk og 
bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen om 
samiske spørsmål i regjeringen og statsforvaltnin-
gen. 

Høsten 2018 fremmet regjeringen Prop. 116 L 
(2017–2018) Endringer i sameloven mv. (konsulta-
sjoner) som en oppfølging av samerettsutvalgets 
anbefalinger i NOU 2007: 13 Den nye sameretten. I 
proposisjonen foreslo Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet et eget kapittel i sameloven 
om konsultasjoner. Forslaget skal legge til rette 
for mer effektive og bedre konsultasjoner mellom 
offentlige myndigheter og Sametinget eller andre 
berørte samiske interesser. Stortinget vedtok i 
mai 2019 å sende proposisjonen tilbake til regje-
ringen og anmodet regjeringen om å sende forsla-
get til endringer i sameloven ut på alminnelig 
høring, før saken fremmes for Stortinget til ny 
behandling. Bakgrunnen var at det hadde gått 
lang tid siden samerettsutvalgets utredning var på 
høring. I tråd med Stortingets anmodning sendte 
regjeringen høsten 2019 saken på høring sammen 
med utkast til veileder, med høringsfrist 29. 
februar 2020. Departementet har vurdert 
høringsinnspillene og tar sikte på å legge frem lov-
forslaget på nytt for Stortinget i løpet av våren 
2021.

4.3.11 Kvenenes rett til effektiv deltakelse

Da Norge ratifiserte Europarådets rammekonven-
sjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999, 
ble kvenene/norskfinnene definert som en nasjo-
nal minoritet i Norge. I tråd med Europarådets 
rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonal 
minoriteter, artikkel 15, skal partene skape de for-
utsetninger som er nødvendige for at personer som 
tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv delta-
kelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og 
offentlige anliggender, særlig de som berører dem. 
Myndighetene har bidratt til å styrke nasjonale 
minoriteters egne organisasjoner, blant annet gjen-
nom drifts- og prosjekttilskudd til organisasjonene, 
slik at de selv har mulighet til å delta og påvirke i 
saker som angår dem. Dialogen mellom myndighe-
tene og kvenenes organisasjoner skjer i Kontakt-
forum mellom nasjonale minoriteter og sentrale 
myndigheter, og ved kontakt i konkrete spørsmål 
som kvenene/norskfinnene er opptatt av. 
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4.4 Regjeringen vil

– Styrke Sekretariat for Regionalt nordområde-
forum med en treårig prosjektstilling med 
ansvar for blant annet koordinering av 
ungdomsarbeid som oppfølging av ungdoms-
panelet til meldingen, totalt tre mill. kroner. 

– Videreutvikle mulighetene for kontakt og sam-
arbeid mellom ungdom på tvers av landegren-
sene, blant annet gjennom Barentssamarbeidet 
og EUs programmer som Interreg og Eras-
mus+.

– Bidra med inntil 100 mill. kroner, fordelt over 
årene 2022–2024 til Bodø som europeisk kul-
turhovedstad i 2024. 

– Fortsette å stimulere den økte internasjonale 
interessen for kulturscenene i Nord-Norge.

– Bidra til Arctic Arts Summit som en sentral 
internasjonal arena for fremme av kulturfeltets 
bidrag til utvikling i nordområdene.

– Støtte Altas idrettssatsing med 500 000 kroner 
over en treårsperiode, inkludert Barents 
Games i Alta i 2022.

– Støtte etablering av et Tandberg-museum i 
Bodø med én mill. kroner.

– Igangsette konsultasjoner med Sametinget 
hvor målsetningen er å kartlegge kompetanse-
situasjonen og behovet for kunnskap og kom-
petanse om samisk språk og kultur. 

– Styrke satsingen på fleksible studietilbud gjen-
nom Diku. 

– Støtte opp om samarbeid mellom regionalt 
nærings- og arbeidsliv, kommuner, fylkeskom-
muner og universiteter og høyskoler som sti-
mulerer til fleksible studietilbud.

– Utarbeide en strategi for små byer og større 
tettsteder, der de overordnede målene for regi-
onal- og distriktspolitikken legges til grunn.

– Opprette en pilot for «Statens hus» i Narvik, 
der mindre avdelinger av statlige etater sam-
arbeider tettere med hverandre og skaper et 
større statlig fagmiljø på stedet.

– Utrede i hvilken grad lav tilgang på boliger er 
et problem for arbeidsgivere i distriktsområder 
for rekruttering av arbeidskraft.

– Sørge for at adgangen til å ta distriktspolitiske 
hensyn i långivningen blir bedre kjent, og 
styrke kunnskapen om hvordan ordningene 
praktiseres.

– Støtte Fylkesmannen i Nordland og Fylkes-
mannen i Troms og Finnmark sitt arbeid med å 
legge til rette for mer systematisk samarbeid 
mellom kommuner i Nord-Norge, for å sikre 
gode tjenester til innbyggerne og videre utvik-
ling for næringslivet.

– Arbeide for én digital offentlig sektor på tvers 
av forvaltningsnivåene, utnytte mulighetene 
kunstig intelligens gir for å løse oppgavene på 

Figur 4.17 

«Vi må gå bort 
fra bildet om 
Nord-Norge 
som noen 
forblåste 

falleferdige 
naust i et 

mørkt isøde»
Ungdomspanelet til 
nordområdemeldingen

– 
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nye måter, og legge til rette for datadrevet inn-
ovasjon. 

– Støtte kvalitetsutvikling av opplæringen i kom-
muner i Nord-Norge, gjennom oppfølgingsord-
ningen og ordningen med Veilederkorps.

– Utvikle Regionalt samisk kompetansesenter til 
et nasjonalt samisk kompetansesenter. Sente-
rets årlige budsjettramme er i forslag til stats-
budsjett 2021 økt til 10 mill. kroner.

– Styrke plankompetanse og -kapasitet slik at alle 
kommuner kan få oppdaterte kommuneplaner.

– Se nærmere på tiltak som på en helhetlig måte 
kan bidra til å sikre reindriftsutøvere nødven-

dig bistand i møte med myndigheter og utbyg-
gerinteresser.

– Utarbeide en ny temaveileder om planlegging i 
reindriftsområder, som også omfatter konse-
kvensutredninger for reindriften. 

– Ta sikte på å legge frem lovforslag om 
endringer i sameloven, slik at loven får et eget 
kapittel om konsultasjoner. Hensikten er å 
legge til rette for mer effektive og bedre kon-
sultasjoner mellom offentlige myndigheter og 
Sametinget eller andre berørte samiske 
interesser. 
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5  Næringsliv og kompetanse 

Figur 5.1 

Den økonomiske veksten i de nordnorske fylkene 
har vært høyere enn veksten i den samlede fast-
landsøkonomien i perioden 2008–2018 med om 
lag to prosent gjennomsnittlig vekst, mot noe 
under to prosent for hele landet. Nord-Norge 
sto for 8,5 prosent av samlet verdiskaping i fast-
lands-Norge i 2018.40 Næringslivet i nord preste-
rer godt og det nordnorske næringslivet gir et 
betydningsfullt bidrag til velferd og bosetting i 
landsdelen. Nye arbeidsplasser må i stor grad 
komme i privat sektor, og det lokale eierskapet er 
viktig. Regjeringen vil legge til rette for at nord-
norsk næringsliv i årene framover kan ytterligere 
realisere sitt potensiale. 

Flere lønnsomme private arbeidsplasser 
betyr økte skatteinntekter som kan brukes til 
bedre skoler, mer omsorg i eldreomsorgen og 
utvikling av lokalsamfunnene. Regjeringens mål-
setning for utvikling av framtidens næringsliv i 
nord er økt samlet bærekraftig verdiskaping, ved 
å fremme lønnsomme arbeidsplasser og grønn 
konkurransekraft både i eksisterende og nye 
næringer. 

Næringslivet i landsdelen har stolte tradisjo-
ner. Det er gjort et solid arbeid av eiere og ansatte 
i landsdelens bedrifter over lang tid. Regjeringens 
utgangspunkt er å bygge videre på det fundamen-
tet som er skapt for å utnytte mulighetene for fort-
satt bærekraftig og lønnsom vekst. Dette gjelder 
innenfor et bredt spekter av næringer; havnærin-
ger, maritim sektor, petroleum, grønn kraftinten-

40 KMDs beregninger, basert på SSBs tabell 11713 Fylkesfor-
delt nasjonalregnskap. 
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siv industri, mineraler, landbruk, reiseliv, romin-
frastruktur og tjenesteytende næringer. 

Nord-Norges rikdom og framtidige utviklings-
potensial er nært knyttet til naturressursene. Ver-
den etterspør varer fra Nord-Norge og det er god 
grunn til å anta at de rike naturressursene fortsatt 
vil være drivere for økt verdiskaping og utvikling 
av landsdelen. Det er muligheter for å skape 
større verdier både på land og til havs, og å øke 
ringvirkningene ved å samarbeide i flere ledd i 
verdikjeden. 

Regjeringens samlede politikk er viktig og 
avgjørende for utvikling av næringslivet i nord. 
Satsingen på for eksempel næringsfremmende 
skattelettelser, forskning og innovasjon, forenklin-
ger for næringslivet, offentlige anskaffelser og
konkurransepolitikken er av stor betydning for 
utviklingen av næringslivet i landsdelen. Regjerin-
gen viderefører ordningen med redusert arbeids-
giveravgift som er særlig fordelaktig i Nord-
Norge. 

Samtidig er en tilpasset innsats til nærings-
livets utfordringer og muligheter innenfor en 

rekke innsatsområder viktig og nødvendig for å 
bidra til å utløse potensialet for økt verdiskaping. I 
dette kapitlet redegjøres det for en rekke slike 
innsatsområder og tiltak som i sum er et betydelig 
bidrag til å fremme fortsatt sterk verdiskaping i 
nord.

Handel og god markedsadgang har fremmet 
omstilling, vekst og lønnsomme arbeidsplasser i 
Nord-Norge. EØS-avtalen har spilt en helt sentral 
rolle for nordnorsk eksport, og derigjennom for 
arbeidsplasser og velferd. Det er også en klar 
sammenheng mellom samferdsel og næringsut-
vikling. En landsdel preget av store avstander er 
avhengig av et pålitelig, effektivt og miljøvennlig 
transportsystem. Kapittel 6 beskriver derfor regje-
ringens satsing på infrastruktur, transport og 
kommunikasjon i landsdelen.

De aller fleste bedriftene i nord er små og mel-
lomstore, og de har stor betydning for bosetting 
og velfungerende byer og lokalsamfunn. Et vel-
fungerende og attraktivt Nord-Norge trenger et 
mangfold av næringer. Verdikjedene knyttet til sjø-
mat, reiseliv og landbruk er eksempler på bidrag 

Figur 5.2 Satsing på innovasjon og idéutvikling står sentralt i nordområdene i framtiden. Her fra Norinnova 
Technology transfer, Balpreet Singh som driver med Nanochip Imaging.

Foto: Norinnova
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til dette. Olje- og gassvirksomheten og utbyggin-
ger på sokkelen gir betydelige muligheter for 
bedrifter og industrien på fastlandet. Det fremmer 
også utvikling kunnskapsbasert næringsstruktur i 
Nord-Norge. Johan Castberg-feltet som er under 
utbygging, vil ytterligere styrke næringen i lands-
delen og gi flere nye arbeidsplasser. Andre funn i 
Barentshavet, inklusive Wisting-funnet, er i sen 
planleggingsfase. Endelige investeringsbeslutnin-
ger vil fremme videre næringsutvikling. 

Nord-Norge har lang tradisjon for å drive for-
svarlig og bærekraftig ressursforvaltning og 
næringsvirksomhet. Klimavennlig og bærekraftig 
produksjon av varer og tjenester vil være et sen-
tralt element i utviklingen av alle deler av 
næringslivet. Bedriftene må derfor fortsette å 
investere i ny teknologi og effektiv produksjon og 
ha insentiver til å fortsette å levere og utnytte 
mulighetene for bærekraftig vekst i den inter-
nasjonale konkurransen. Regjeringen vil fortsatt 

legge til rette for innovasjon, entreprenørskap og 
nyetableringer i nord og bidra til et velfunge-
rende kapitalmarked. 

Den viktigste ressursen i nord vil alltid være 
menneskene som skal utvikle framtidens nærings-
liv. Det krever god kompetanse på alle nivå i 
bedriftene, og at de ansatte får muligheter til ved-
likehold og utvikling av sin kunnskap. En hoved-
utfordring for videre vekst i næringslivet i nord er 
tilgang på arbeidskraft med god og relevant kom-
petanse. En kompetent og produktiv arbeids-
styrke, et godt utdanningssystem og et fleksibelt 
system for etter- og videreutdanning er avgjø-
rende for landsdelens langsiktige evne til bære-
kraftig vekst. En tettere kopling mellom nærings-
liv, forsknings- og kunnskapsinstitusjoner er viktig 
for å realisere vekst i nord. Fraflytting og befolk-
ningsnedgang er en trussel mot samiske språk, 
kultur- og levemåte. Det er derfor viktig å finne 
gode løsninger som kan tilrettelegge for nye 
arbeidsplasser også i samiske områder. 

Korona-pandemien

Korona-utbruddet har rammet også nord-norsk 
næringsliv. Det skaper usikkerhet, og det kan ta 
tid før landsdelens samlede næringslivsaktivitet
vil være tilbake på samme nivå som før utbruddet. 
Økningen i arbeidsledigheten var under den mest 
krevende tiden våren 2020 noe mindre enn lands-
gjennomsnittet, men bedriftene i nord opplevde 
likevel lavere etterspørsel og redusert omsetning. 
Flere bedrifter i Nord-Norge måtte permittere 
ansatte og nedbemanne. Også i Nord-Norge ble 
reiseliv, transport og ulike tjenestenæringer og 
handel relativt mest rammet. Sjømatnæringen har 
vært robust, men er heller ikke upåvirket av pan-
demien. Industrien og bygg- og anleggsnæringen 
har hovedsakelig lyktes med å holde produksjo-
nen i gang selv om den samlede produksjonen er 
redusert. NAVs hovedtall om arbeidsmarkedet i 
oktober 2020 viser at andelen helt ledigmeldte og 
delvis ledigmeldte, målt som andel av arbeidsstyr-
ken, både i Nordland og Troms og Finnmark er 
lavere enn for landsgjennomsnittet. 

Forskjeller i næringsstruktur mellom kommu-
ner hadde betydning for hvor hardt utbruddet 
rammet lokalt. Kommuner med høy aktivitet 
innen reiseliv og tjenesteytende næringer ble 
påvirket mest negativt. Som for landet øvrig var 
det i byer med stor andel av tjenesteytende nærin-
ger og kommuner der reiselivsnæringen står 
sterkt at utbruddet fikk størst negative konse-
kvenser. I den fasen norsk økonomi er inne i nå, 
vil noen næringer kunne oppleve vekst, mens 

Boks 5.1 Differensiert 
arbeidsgiveravgift gir store fordeler 

for næringslivet

Differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at 
satsene varierer etter hvor virksomheten er 
lokalisert. Satsene er lavere i distriktene enn i 
sentrale strøk. Landet er delt inn i syv ulike 
arbeidsgiveravgiftssoner. I Tiltakssonen i 
Nord-Norge er arbeidsgiveravgiften 0 prosent, 
mot 14,1 prosent som er full sats i sentrale 
strøk. Resten av Nord-Norge har 5,1 prosent, 
med unntak av Bodø og Tromsø, som har 7,9 
prosent. 

Den differensierte arbeidsgiveravgiften er 
det mest omfattende distriktspolitiske virke-
middelet i Norge. Differensiert arbeidsgiver-
avgift virker ved at den reduserer kostnaden 
ved å ansette personer i distriktene direkte. 
Ordningen er forutsigbar fordi den er automa-
tisk tilgjengelig for alle bedrifter i distriktene, 
med unntak av visse sektorer. Differensiert 
arbeidsgiveravgift virker ved å favorisere bruk 
av arbeidskraft framfor andre innsatsfaktorer 
som for eksempel maskiner og transporttje-
nester, og ved å favorisere bruk av arbeids-
kraft i distriktene framfor i sentrale strøk. 
Avgiftslettelsen kan også veltes over i høyere 
lønn, og på denne måten kan subsidien fun-
gere som en direkte bosettingsstøtte for å bo 
og arbeide i distriktene.
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andre fortsatt vil kunne ha utfordringer fordi 
norsk og internasjonal etterspørsel har falt eller 
oljeprisen er lavere enn tidligere. Enkelte nær-
inger er fortsatt pålagt restriksjoner som begren-
ser muligheten til aktivitet. Pandemien har blant 
annet gitt betydelige utfordringer for nordnorsk 
reiselivsnæring, som er viktig for landsdelen. 
Omfanget av nasjonale smitteverntiltak og reise-
restriksjoner internasjonalt vil påvirke situasjonen 
for næringen. 

Nord-Norge har en høyere eksportandel enn 
landsgjennomsnittet. Aktivitetsnivået i eksportret-
tede næringer i nord slik som sjømatindustrien og 
prosessindustrien vil framover i betydelig grad 
være avhengig av utviklingen i den globale økono-
mien og tilbuds- og etterspørselsforhold innenfor 
ulike markeder. Regjeringen har høsten 2020 lagt 
frem en eksporthandlingsplan som bistår norsk 
næringsliv gjennom og etter koronakrisen, og leg-
ger til rette for at flere konkurransedyktige nærin-
ger skal eksportere varer og tjenester som etter-
spørres i verdensmarkedene

Regjeringen har fulgt utviklingen nøye og 
fremmet omfattende tiltak, ikke minst overfor rei-
selivsnæringen, for å dempe de langsiktige skade-
virkningene for næringslivet, hindre unødvendige 
nedleggelser og for å få flest mulig i arbeid. Regje-
ringen la frem senest i november 2020 forslag for 
Stortinget om en ny kompensasjonsordning for 
bedrifter med stort omsetningsfall, og en særskilt 
ordning som dekker noe av utgiftene bedrifter har 
når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekaran-
tene. Det er bevilget betydelige midler til det 
næringsrettede virkemiddelapparatet. Veien ut av 
krisen handler i stor grad om å legge til rette for at 
privat næringsliv kan skape flere jobber og få per-
mitterte tilbake i aktivitet, slik at arbeidsledighe-
ten ikke biter seg fast.

Korona-pandemien representerer et tilbake-
fall og ekstra utfordringer også for næringslivet i 
nord. Det endrer derimot ikke det framtidige 
potensialet for bærekraftig vekst og nye lønn-
somme arbeidsplasser innenfor landsdelens 
næringsliv. Tiden framover må brukes til å lære, 
fornye og legge grunnlaget for fortsatt grønn og 
bærekraftig vekst.

5.1 Næringsstruktur og sysselsetting 

Fra å være dominert av fiskerinæringen, har 
Nord-Norge utviklet en betydelig næringsmessig 
diversifisering over tid. Nord-Norges fortrinn i 
betydelige naturressurser gir samtidig gode 
muligheter for eksport av varer som verden etter-

spør. Landsdelen har større eksportandel per sys-
selsatt enn gjennomsnittet for norske regioner,41

og gir dermed et verdifullt bidrag til norsk øko-
nomi. 

5.1.1 Næringsstruktur og næringers bidrag 
til økonomien 

Tjenestesektorens andel av nordnorsk fastlands-
økonomi vokser, mens primærnæringene og 
sekundærnæringene gradvis avtar. Over tid har 
dette bidratt til en betydelig omstilling. Det er 
grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette. 
Bildet er likevel ikke helt det samme i Nordland 
som i Troms og Finnmark. 

Figur 5.3 viser forskjellige næringsgrupperin-
gers andel av bruttoproduktet i 2018 for de nord-
norske fylkene, og for alle fylkene samlet.42 Det 
inkluderer ikke petroleumsaktiviteten på sokke-
len, men baserer seg på fastlands-Norges verdi-
skaping i hvert fylke for alle næringene. Brutto-
produktet i hvert fylke inkluderer dermed kun 
andelen av bergverk, olje og gass som ikke henfø-
res til sokkelen. 

I tillegg er noe av tjenestene knyttet til olje og 
gass henført til fastlandsfylkene, men da i all hoved-
sak til Rogaland. En vesentlig andel av verdiskapin-
gen innenfor fiskeri og havbruk finner sted i lands-
delen, og betydningen av naturressurser avspeiles 
også i at andelen foredlingsindustri er vesentlig 
høyere enn i landet for øvrig. Når det gjelder annen 
industri enn primærforedlingsindustrien, er verdi-
skapingen særlig konsentrert til Nordland, mens 
olje og gass har fått økt betydning i Troms og Finn-
mark. Landsdelen har en vesentlig mindre andel av 
verdiskapingen knyttet til kunnskapsintensiv for-
retningsmessig tjenesteyting (KIFT) enn lands-
gjennomsnittet, men samtidig er dette det området 
som sannsynligvis vil vokse mest i årene framover. 
Regional byutvikling med større miljøer av tjenes-
teytende næringer, universiteter og høgskoler gir 
muligheter for framtidig næringsutvikling.

Utviklingen i henholdsvis Nordland og Troms 
og Finnmark er noe ulik innenfor enkeltnæringer. 
I Troms og Finnmark er både veksten og vekstbi-
draget fra fiske og oppdrett vesentlig større enn i 

41 Fjose m.fl. (2020)
42 Offentlig dominert tjenesteyting er stor del av økonomien i 

både Nordland og Troms og Finnmark, og næringene 
offentlig administrasjon og forsvar, undervisning og helse- 
og sosialtjenester utgjorde samlet henholdsvis 32 og 37 
prosent av bruttoproduktet i de respektive fylkene i 2018. I 
figuren er disse næringene utelatt, for å få et tydeligere 
bilde av næringslivet. Figuren viser hvordan det resterende 
bruttoproduktet fordelte seg på navngitte næringer.
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Nordland, og det samme gjelder for nærings-
middelindustrien og bygg og anlegg, om enn i 
mindre grad. I Troms og Finnmark har teknologi-
industri hatt god vekst årlig med 4,6 prosent i peri-
oden 2008–2018, og denne utviklingen kan ses i 
sammenheng med petroleumsvirksomheten, ikke 
minst i Hammerfest. I Nordland er det varehan-
del, primærforedlingsindustri samt annen privat 
tjenesteyting som har størst årlig vekst. Det er i 
Troms og Finnmark at veksten samlet har vært 
høyest i perioden. 

Utviklingen i sysselsettingen 

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra 
SSB viser at utviklingen i landsdelen har vært 
positiv de siste årene fram mot 2020 og før virus-
utbruddet, og at sysselsettingen samlet sett gikk 
oppover i årene etter finanskrisen. Det er byene 
og de mest sentrale kommunene i landsdelen som 
har hatt den mest positive utviklingen i sysselset-
tingen, mens det er større variasjoner blant de 
mindre sentrale kommunene i nord. I Nordland 
gikk sysselsettingen tilbake i de minst sentrale 
kommunene, et trekk man for øvrig også finner i 
andre fylker. I Troms og Finnmark har veksten i 
de minst sentrale kommunene derimot vært posi-
tiv, om enn svak. Samlet sett har sysselsettings-
veksten i Troms og Finnmark vært sterkere enn 
den er i Nordland. 

Den positive sysselsettingsutviklingen avspei-
les også i at arbeidsledigheten over lengre tid har 
vært relativt lav i landsdelen. Mobiliteten blant 
arbeidsledige varierer, og på landsbasis er flytting 
vanligst i Finnmark. Dette henger sammen med 
færre muligheter for å pendle og finne annet yrke 
i nærområdet.43 Denne type arbeidsmarkeder, 
som det finnes mange av i Nord-Norge, er mer 
sårbare ved nedleggelser.

Den største prosentvise økningen i sysselset-
tingen har kommet i næringer som bergverksdrift 
og olje- og gassutvinning, forretningsmessig, tek-
nisk og personlig tjenesteyting, eiendomsdrift, 
bygg- og anlegg, jordbruk og fiske og overnat-
tings- og serveringsvirksomhet. Næringer som 
transport og lagring, elektrisitet, vann og renova-
sjon, finansiering og forsikring, samt offentlig 
administrasjon har heller hatt en negativ utvikling 
de siste årene. 

Som ellers i landet, er de fleste foretakene 
små, og i Nord-Norge har nær ni av ti færre enn ti 
ansatte, og står for 20 prosent av sysselsettingen i 
landsdelen. Det er få store foretak med mer 
enn 250 ansatte, men disse sysselsetter så vidt 
over ti prosent. Om lag 1,6 prosent har 50 eller 
flere ansatte, og disse står for litt over 37 prosent 
av sysselsettingen.

Figur 5.3 Næringenes andel av bruttoprodukt, etter fylker. 2018. Prosent (eksklusiv offentlig administrasjon, 
undervisning og helsetjenester).

Kilde: SSB tabell 11713. Beregninger: KMD

43 Kann m.fl. (2018)
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5.2 Overordnete trender gir rammer 
for næringsutvikling 

5.2.1 Omstilling og digitalisering 

Nord-Norge er en landsdel med store avstander, til-
gang til rike naturressurser, kaldt klima, lav befolk-
ningstetthet og til dels også tynne næringsmiljøer. 
Digitalisering og teknologiske endringer gir grunn-
lag for utvikling av nye varer og tjenester ved å 
kople industrielt framstilte varer med leveranse av 
tjenesteyting. Digitalisering handler også om å 
effektivisere produksjonen, og skape og utvikle nye 
forretningsmodeller i bedriftene. Dette gjelder 
også næringene som er framtredende i Nord-
Norge. Ny teknologi gir økte muligheter for lokal 
produksjon. Utviklingen går raskt, og nye krav til 
produkt- og tjenesteutvikling gjør små- og mellom-
store bedrifter konkurranseutsatte. Mange er 
underleverandører til større bedrifter og inngår i 
regionale verdikjeder. Tilgang på medarbeidere 
med tilstrekkelig kompetanse er en viktig forutset-
ning for at næringslivet og den enkelte bedrift skal 
lykkes med digitalisering.

I Nord-Norge vil den voksende tilgangen på 
data om havet, rommet og klima, gi nye mulighe-
ter til bærekraftig utnyttelse av naturressursene 
og økt verdiskaping. Allerede i dag kan kunstig 
intelligens gjøre analyser som er for store og kom-
pliserte for oss mennesker. Kunstig intelligens 
(KI) er en samlebetegnelse på informasjonstekno-
logi der maskinlæring og -resonnering og robo-
tikk står sentralt. Norge kan ta en ledende posi-
sjon i bruk av kunstig intelligens, spesielt innenfor 
områder der vi allerede har gode forutsetninger 
og sterke miljøer, slik som helse, olje og gass, 
energi, maritim og marin næring og offentlig sek-
tor. Regjeringen vil at Norge skal utnytte innova-
sjonskraften som ligger i bruk av kunstig intelli-
gens. Derfor har regjeringen i 2020 lagt fram en 
nasjonal strategi for kunstig intelligens. Tilgang til 
god infrastruktur, datadeling, forskning og kom-
petansebygging skal gi et godt utgangspunkt for 
økt innovasjon og verdiskaping – også for små, 
men teknologisk avanserte virksomheter. Regje-
ringen ønsker å bidra til at digitalisering, automa-
tisering og ny teknologi kan komme hele nærings-
livet til nytte. 

Figur 5.4 Dualog selger digitale løsninger som sikrer at kommunikasjon fungerer pålitelig og sikkert mellom 
skip og land. En betydelig del av selskapets tjenester omhandler cybersikkerhet. Dualogs løsninger er 
installert på mer enn 4 000 skip i internasjonal handelsflåte.

Foto: Dualog 
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Mulighetene i digitalisering omfatter hele 
bredden av næringslivet. Samtidig har landsde-
len lyktes med å utvikle solide IT-miljøer. Eksem-
pler på dette er blant annet veksten i IT-nærin-
gen i Bodø, med DIPS-konsernet som en av Nor-
ges ledende leverandører av e-helse til norske 
sykehus, og til kommunehelsemarkedet. I Helge-
land er det et sterkt digitalt miljø ved Brønnøy-
sundregistrene som yter sentrale tjenester for 
næringslivet og offentlig sektor i hele landet. I 
Alta har Smart Construction Center som visjon å 
være en ledende innovasjonsarena for å bistå 
med utviklingen av den heldigitale bygg-, anleggs-
og eiendomsnæringen. Dette viser at det over tid 
vokser fram sterke kompetansemiljøer i nord 
som både leverer tjenester som Norge trenger, 
og samtidig bidrar til næringsutviklingen i lands-
delen.

Offentlige myndigheters løpende arbeid for å 
gjøre forvaltningen mer brukervennlig ved hjelp 
av blant annet digitalisering og forenkling er vik-
tig for bedriftene. Det omfatter også offentlige 
myndigheter, som regulerer og fører tilsyn med 
næringene. Regjeringens strategi for digitalise-
ring av offentlig sektor skal bidra til å gjøre hver-
dagen enklere og mer effektiv for næringsdri-
vende og forvaltning. 

5.2.2 Bærekraftig produksjon 

Det er et mål for regjeringen at Norge skal bli et 
lavutslippssamfunn i 2050, og Norge har under 
Parisavtalen forpliktet seg til å halvere klimagass-
utslippene i 2030 sammenlignet med nivået i 1990. 
Veien til lavutslippssamfunnet krever stor omstil-
ling der vi må redusere utslippene. Samtidig er 
det av stor betydning at næringsutviklingen og 
verdiskapingen i bedriftene opprettholdes. Effek-
tiv bruk av ressursene og et konkurransedyktig 
næringsliv er derfor også avgjørende for å lykkes 
med omstillingen. Regjeringen vil fortsette å 
legge til rette for omstilling til det grønne skiftet, 
ved bruk av teknologi og kunnskap i bedriftene i 
nord. 

Forbrukere og virksomheter etterspør stadig 
mer klimavennlige varer og tjenester. Det gir 
muligheter for vekstbedrifter i nord som leverer 
produkter og løsninger med liten klima- og miljø-
belastning. 

Med stor tilgang til fornybare naturressurser 
og rent hav har Nord-Norge gode konkurranse-
fortrinn for bærekraftig produksjon. Det finnes 
også flere eksempler på satsinger på grønn kon-
kurransekraft innenfor mange næringer i landsde-
len. For eksempel bidrar prosessindustrien i nord 
både ved å kutte utslipp selv, men også ved at de 

Boks 5.2 Små og mellomstore bedrifter satser på digitalisering og teknologi

Digitalisering og teknologi gir muligheter for 
nye forretningsmuligheter, økt konkurranse-
kraft og mer bærekraftig produksjon for hele 
bredden av næringslivet. Barel AS i Kirkenes 
produserer belysningsutstyr, og har sett et 
økende behov for smarte digitale løsninger for 
å bli mer konkurransedyktig og framtidsrettet. 
De har inngått en innovasjonskontrakt med 
Aker BP. Prosjektet er delfinansiert av Innova-
sjon Norge Arktis og reduserer vedlikehold til 
belysning av olje- og gassinstallasjoner. TAG 
Sensors AS i Rana har utviklet og produserer 
sensorer for å overvåke temperaturen til mat og 
medisiner, og har fått støtte blant annet fra EUs 
rammeprogram for forsking og innovasjon, 
Horisont 2020, i alt tre ganger. Bedriften er en 
av få i verden som leverer en komplett løsning 
for temperaturovervåking. Løsningen inne-
holder blant annet en sensor som kobles opp 
mot en skylagringstjeneste. Selskapet er alle-

rede store innen sjømatnæringen i Norge og 
satser mot mat- og medisinindustrien interna-
sjonalt. Havbruksloggen AS i Bodø utvikler og 
drifter komplekse kontroll og vedlikeholds-
systemer for oppdrettsnæringen, både nasjonalt 
og internasjonalt. Nordkontakt AS med hoved-
kontor i Bodø er en ingeniørbedrift som satser 
på teknologi med automasjon, informasjonste-
konologi og sensorsteknologi som sentrale fag-
felt. Selskapet leverer produkter fra enkle kom-
ponenter til ferdige idriftsatte anlegg til en stor 
bredde av kunder i hele landet. Grovfjord Mek. 
Verksted har 100 års erfaring med motorrepara-
sjoner, ombygging og nybygging av båter og 
satser på teknologi og innovasjon for å være 
konkurransedyktig. Selskapet kunne i 2017 sjø-
sette verdens første batteridrevne røkterbåt og 
har nylig levert en elektrisk miljøbåt spesial-
designet for oppsamling av flytende søppel i 
Indre Oslofjord.
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er en del av større verdikjeder nasjonalt og inter-
nasjonalt slik som bygg- og anlegg, transport- og 
energisektoren. Dette kan gi industrien mulig-
heter for å øke sin eksport samtidig som den 
bidrar til reduserte klimagassutslipp ved bruk av 
fornybar energi og satsing på grønne løsninger.

Størsteparten av Norges havområder ligger i 
nordområdene. Med sterk kompetanse og kunn-
skap om havbruk, er det muligheter til å bygge 
nye verdikjeder innen de marine næringer. For 
havbruksnæringen blir bærekraftige fôringredien-
ser en nøkkel både for framtidig vekst og verdi-
skaping. God utnyttelse av marin biomasse kan gi 
muligheter for å øke matproduksjon og gi nye 
næringsutviklingsmuligheter. Tilsvarende kan 
biomasse fra skog og biprodukter fra husdyrbru-
ket brukes som kilde til proteinråvare i kraftfôr-
produksjonen og næringsutvikling. Nordnorske 
forskningsmiljøer har også mye aktivitet innen 
dette feltet.

5.3 Næringsutvikling basert på 
regionale fortrinn

En vesentlig del av næringslivet i nord baserer sin 
næringsvirksomhet på regionale fortrinn som for 
eksempel nærhet til rike naturressurser, spekta-
kulær natur og tilgang til store land- og hav-
arealer. Det gir grunnlag for et bredt spekter av 
næringsmuligheter og betydelig samlet verdi-
skaping og velferd i landsdelens byer, tettsteder 
og mange mindre kommuner. Havnæringer, mari-
tim sektor, petroleumsnæringen, kraftintensiv 

industri, mineraler, reiseliv, landbruk og reindrift 
er eksempler på næringer som utnytter slike regi-
onale fortrinn og som også bidrar til ringvirknin-
ger for annet næringsliv. Disse næringene kan 
også gi unge mennesker både karrieremuligheter 
og spennende utfordringer til å bygge og utvikle 
framtidens arbeidsplasser i landsdelen. 

5.3.1 Hav- og kystnæringene – stort 
potensial for økt verdiskaping og vekst

Nord-Norge er i særstilling når det gjelder tilgang 
på havressurser, med 60 prosent av det norske sjø-
arealet innenfor grunnlinjen og over 80 prosent av 
norske havområder nord for polarsirkelen.44 I dag 
er om lag 20 prosent av arbeidsplassene i Nord-
Norge i havnæringene.45 Landsdelen har kompe-
tanse og lang erfaring med å høste fra havressur-
sene, og havnæringene er store verdiskapere med 
utsikt til fortsatt betydelig vekst. 

I «Verdiskaping i næringene» viser Faglig 
Forum at det har vært vekst i havnæringene i 
nord.46 Tabell 5.1 viser noen av verdiene det nor-
ske samfunn får fra havområdene Norskehavet 
og Barentshavet-Lofoten, fra næringene som har 
sin virksomhet i og i tilknytning til disse havom-
rådene. Det vises til nærmere omtale av tallene i 
Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltnings-
planer for de norske havområdene. I SINTEFs 

Boks 5.3 Mo-Industripark – Grønn industriklynge med verdensambisjoner 

Med om lag hundre bedrifter, rundt 2 500 
ansatte, et samlet energiforbruk tilsvarende tre 
Altakraftverk, og et vannverk med leveringska-
pasitet på 2 700 liter i sekundet, er Mo Industri-
park et industrielt tyngdepunkt for prosessin-
dustrien i Nord-Norge. Her produseres metaller 
og mineraler som verden trenger. Det er et 
unikt industrielt økosystem der bedriftene utnyt-
ter hverandres material- og energistrømmer. På 
sin ferd gjennom vannkretsløpet i parken utnyt-
tes det samme vannet opp til fire ganger. Bedrif-
tene satser i det grønne skiftet. Klyngens 
utgangspunkt er at det er få regioner i verden 
som har de samme forutsetninger til å møte den 

globale etterspørselen etter metaller og minera-
ler og samtidig innfri skjerpede krav til miljøfot-
avtrykk. Målet er å bli en grønn industripark i 
verdensklasse. Mo Industripark er langt fremme 
i energigjenvinning og sirkulær økonomi. I par-
ken gjenvinnes årlig rundt 400 GWh, som tilsva-
rer årlig energiforbruk til nesten 24 000 husstan-
der. Co-gass utnyttes til oppvarming, høytem-
pert røykgass går til fjernvarme og oppvarmet 
kjølevann går til smoltproduksjon. Planene fram-
over er også ambisiøse, og er blant annet knyttet 
til hydrogenproduksjon, biokarbon og batteri-
teknologi og initiativer innen akvakultur- og 
hydroponi (vannkultur).

44 Breimo m. fl. (2018)
45 DNV GL (2019)
46 Faglig forum for norske havområder (2019a) og Faglig 

forum for norske havområder (2019b) 
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mulighetsstudie pekes det samtidig på et betyde-
lig vekstpotensial fram mot 2040 for olje og gass, 
fiskeri, havbruk, maritim næring og nyere hav-
næringer som havvind, havbunnsmineraler og 
nye marine arter. OECD anslår at den globale 
havøkonomien vil kunne dobles innen 2030 sam-
menliknet med 2010, og skape mange arbeids-
plasser. Med en voksende verdensbefolkning vil 
behovet for energi, sjømat, sjøtransport og mine-
raler øke. 

Med sine naturlige fortrinn er det grunn til å 
tro at havnæringene vil være viktige for framtidig 
utvikling av også deler av øvrig næringsliv i lands-
delen. Samarbeid om kompetanse- og tekno-
logioverføring mellom havnæringene og øvrig 
næringsliv kan over tid gi betydningsfulle bidrag 
til ytterligere verdiskaping, innovasjon og lønn-
somme arbeidsplasser. 

Figur 5.5 

 «Vi må skape arbeidsplasser og 
fullføre produktene lokalt der 
næringene ligger. Verdiene må 

komme oss som bor her til gode»

– Ungdomspanelet til nordområdemeldingen

1 Tall for turisme ikke tilgjengelig for 2019
Kilde: SSB

Tabell 5.1 Sammenstilling av verdiskaping i de fire havbaserte næringene nasjonalt og i 
forvaltningsområdene. Bruttoprodukt oppgitt i mrd. kroner (i løpende priser) 

Barentshavet-Lofoten Norskehavet Nasjonalt

Næringer 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2019

Sjømat 11,9 21,4 12,3 20,3 33,1 57,9 64,7

Petroleum 21,2 25,3 143,9 112 596,6 478,5 566,8

Sjøfart 1,3 1 4,1 4,6 32,2 40,7 39,8

Turisme1 2,4 3,7 2,5 4 32,2 45,4

36,8 51,4 162,8 140,9 694,1 622,5 671,3
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5.3.2 Vekstpotensial for fiskeri- og 
havbruksnæringene

Fiskerinæringen og sjømatindustrien har alltid 
vært viktig i nord, og nordområdene står sentralt 
i fiskeripolitikken og i fiskeriforvaltningen. De 
senere årene har også havbruksnæringen fått 
stadig økt betydning, og den har fortsatt poten-
sial for vekst. Hele 55 prosent av ny produksjons-
kapasitet i lakseoppdrett som ble tildelt gjennom 
auksjonen i 2020 gikk til Nord-Norge (Helgeland 
og nordover). Små oppdrettere økte også sin 
relative andel av ny vekst gjennom deltakelse i 
auksjonen. I 2019 ble over halvparten av all fisk 
som ble landet i Norge, landet i nord, og over 40 
prosent av all oppdrettsfisk som ble solgt, kom 
fra nord.

Sjømatnæringen bidrar til verdiskaping langs 
hele kysten, og er et viktig bidrag til verdens til-
gang til proteiner som produseres med lavt klima-
avtrykk. Fangstvolumet i fiskeriene begrenses av 
fiskebestandenes produksjonsevne. Ved å høste 
fra bestandene økes produktivitet. Dette kalles 

kompensatorisk vekst. Og det som biologisk sett 
gir optimal beskatning er å høste overskuddet av 
den økte produksjonen. Når det fastsettes kvoter 
på fiskeslag, er det derfor også nødvendig å ikke 
fiske mer enn det som gir god og langsiktig pro-
duksjonsevne av fiskebestandene. Økt verdiska-
ping i fiskeriene kan likevel skje ved at man ska-
per større verdier av de ressursene som allerede 
tas ut av havet og ser på muligheten for å høste
nye arter. 

Det er stort potensial i bedre utnytting av 
marint restråstoff. Regjeringen la derfor i 2019 
frem en strategi for økt verdiskaping fra marint 
restråstoff. 

I framtidens fiskerier vil nye arter kunne spille 
en viktig rolle. Samtidig er det nødvendig at dette 
skjer på en bærekraftig måte. Regjeringen signali-
serer i havstrategien fra 2017 at den vil vurdere å 
åpne for kommersielt fiske etter mesopelagiske 
arter og rødåte, herunder vurdere å innføre en 
konsesjonsordning for mesopelagiske arter for å 
sikre bærekraftig høsting. I 2019 ble det åpnet for 
kommersiell høsting av rødåte, mens konsesjons-

Figur 5.6 Fiskeriindustrien i nord representerer betydelige verdier for norsk økonomi. Kunnskap og moderne 
teknologi gjør at vi kan kombinere sunn havforvaltning og verdiskaping. 

Foto: Nofima
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ordning for lysprikkfisk og andre mesopelagiske 
arter er til vurdering.47

Klimaendringer og havforsuring fører til 
endringer i de marine økosystemene som også 
påvirker grunnlaget for fiskeri- og havbruks-
næringene i nord. Hittil har økningen i havtempe-
ratur i hovedsak vært gunstig for viktige kommer-
sielle bestander som torsken i Barentshavet, og 
forskjøvet områdene som er best egnet for lakse-
oppdrett mot nord. Samtidig kan klimaendringer i 
kombinasjon med økt tilførsel av næringssalter 
ifølge FNs klimapanel være årsak til en økning i 
giftige algeoppblomstringer. Den globale oppvarm-
ingen svekker også havstrømmene i Nord-Atlan-
teren, som på sikt kan medføre redusert biologisk 
produksjon i norske farvann. 

Regjeringen vil forbedre kunnskapsgrunn-
laget for klimatilpasning av marine næringer og 
samfunnssektorer som er avhengige av havet, og 
vektlegge en klimatilpasset forvaltning av levende 

marine ressurser. En viktig del av dette blir å øke 
kunnskapen om effekter av klimaendringer og 
havforsuring på de marine økosystemene, og 
hvordan dette virker sammen med annen påvirk-
ning. Blant annet vil det bli gjennomført en risiko-
analyse for de norske havområdene om direkte og 
indirekte virkninger av klimaendringer på marine 
økosystemer under ulike utslippsscenarioer. 

Vekst i havbruksnæringen må også skje på 
naturens premisser. Nytt system for kapasitetsjus-
teringer i norsk lakse- og ørretoppdrett («trafik-
klyssystemet») trådte i kraft 15. oktober 2017, og 
skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i 
havbruksnæringen. Innenfor hvert av de 13 pro-
duksjonsområdene langs kysten vurderes nærin-
gens miljøpåvirkning i form av hvordan lakselus 
påvirker vill laksefisk. Er miljøpåvirkningen 
akseptabel, vil næringen kunne tilbys vekst, men i 
motsatt fall kan oppdretterne måtte redusere sin 
produksjonskapasitet. 

Trafikklyssystemet gir i seg selv insentiver til 
teknologiutvikling ved å tillate vekst i områder 
med god miljøtilstand. I de fleste områdene i 
Nord-Norge er denne påvirkningen vurdert til å 
være akseptabel, og de har derfor fått tilbud om 

47 Mesopelagisk fisk lever i de åpne vannmassene på mellom 
100 meter og 1000 meters dyp. Anslag viser at det kan fin-
nes 10 000 mill. tonn mesopelagisk fisk i verdenshavene – 
100 ganger mer enn mengden av villfisk som høstes hvert 
år. 

Boks 5.4 Leverandørutvikling som motor for innovasjon i havnæringene 

Leverandørutvikling gjør det lettere for kundene 
å formidle sine utfordringer til leverandørene. 
Da blir det lettere å komme fram til nye og 
bedre løsninger, innovasjoner blir spredd ras-
kere og produktiviteten øker. 

Økt bearbeiding av råvarer, sterkere merke-
varebygging og utvikling av leverandører innen 
blant annet forretningsmessig tjenesteyting 
bidrar til å fremme bærekraftig næringsutvik-
ling i nord. Dette har vært klare budskap fra 
aktører som jobber med næringsutvikling i 
nord. I oppfølging av regjeringens nord-
områdestrategi ble det derfor i perioden 2017–
2020 innenfor rammen av Bedriftsnettverk-ord-
ningen1, satt av 56 mill. kroner til prosjekter til 
utvikling av leverandørmiljøer i Nord-Norge. 
De avsatte midlene er en del av leverandør-
utviklingssatsingen N2 – Framtidens leverandø-
rer innen sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen 
i Nord-Norge. Satsingen ser flere virkemidler i 
sammenheng, og forvaltes av en styrings-
gruppe i fellesskap bestående av eierne, fylkes-

kommunene Nordland og Troms og Finnmark, 
Sametinget, med samarbeidspartnerne Innova-
sjon Norge Arktis/Nordland og Forsknings-
rådet. Satsingen innebærer også at det hittil er 
bevilget betydelige beløp til kompetanseutvik-
ling og nettverksbygging til bedrifter og kom-
petansemiljøer i Nord-Norge, herunder egne 
prosjekter rettet mot samiske næringer. 

Regjeringen gir i 2020 om lag 11 mill. kroner 
i tilskudd til Nasjonalt program for leverandørut-
vikling, som er en pådriver for at statlige og 
kommunale virksomheter skal skape innovasjon 
gjennom sine anskaffelser. Programmet virker 
over hele landet og gjennomfører blant annet 
prosjekter som utslippsfrie hurtigbåter. Det gir 
nye arbeidsplasser, mer miljøvennlige løsninger 
og eksportmuligheter. 

1 Et bedriftsnettverk kan hjelpe små- og mellomstore be-
drifter med vekstambisjoner til å etablere kommersielt, 
strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke inno-
vasjonsevne og konkurransekraft. Innovasjon Norge gir 
støtte til å opprette bedriftsnettverk. 
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6 prosent vekst i de to tildelingsrundene som har 
vært under trafikklyssystemet.

Det er også etablert andre tiltak for å stimu-
lere til utvikling av ny teknologi. Andre virkemid-
ler for teknologiutvikling er blant annet forsk-
ningstillatelser, vederlagsfrie tillatelser til land-
basert oppdrett og ordningen med utviklingstilla-
telser. Det foregår mye teknologiutvikling innen 
havbruk. Utviklingstillatelsene, som kunne omsø-
kes i perioden 2015–2017, ga et betydelig insentiv 
til å gjennomføre mange innovative prosjekter. 

Regjeringens virkemidler for stimulering til ny 
teknologi kan bidra til utvikling av næringen og 
økt arealtilgang, herunder havbruk lengre ut til 
havs enn det som er vanlig i dag. Et eksempel på 
slike prosjekter er Nordlaks sitt Havfarm-prosjekt, 
som ble ankret opp på Ytre Hadseløya i Nordland i 
2020. Regjeringen er i prosess med å utvikle regel-
verk for havbruk til havs som blant annet omfatter 
vurderinger knyttet til tekniske krav, arbeids-
bestemmelser, system for lokalitetsklarering og 
tildeling av tillatelser. 

NCE Aquaculture er en havbruksklynge i 
Nordland som arbeider for økt verdiskaping, 
forskning og innovasjon innen produksjon av laks 
og sjømat til et globalt marked. Klyngen er et 
lokomotiv i videreutvikling av norsk havbruk og 
relaterte virksomheter, og er et godt eksempel på 
at havbruksnæringen får en stadig sterkere posi-
sjon i landsdelen. Klyngen samarbeider med Nord 
universitet, regional prosessindustri og myndig-
heter for å utvikle biomarine ingredienser til nye 
tredjegenerasjons fôrråvarer. Satsningene skal 
bruke CO2 som innsatsfaktor (CCU; carbon cap-
ture utilization) og bidra til sirkulærøkonomisk 
utnyttelse av rest- og avfallsprodukter fra hav-
bruksnæringen til ny bioproduksjon.

En lønnsom og bærekraftig havbruksnæring i 
nord kan også gi nye muligheter for utvikling av 
arbeidsplasser og aktivitet langs kysten og deri-
blant innenfor leverandørindustrien. Grovfjord 
Mek. Verksted er et eksempel på en bedrift i 
landsdelen som har lyktes med betydelige leve-
ranser av service- og oppdrettsbåter til havbruk. 

Figur 5.7 Fiskerinæringen og sjømatindustrien har alltid vært viktig i nord. Her er fiskeri- og sjømatministeren 
på besøk hos Norway King Crab i Bugøynes.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.
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Maritimt Forum Nord har satt i gang et initiativ 
for å se nærmere på hvordan den nordnorske 
leverandørindustrien kan oppnå ytterligere framti-
dige leveranser til havbruksnæringen.

Sjømatindustrien i nord som arbeider med for-
edling av råstoff, har hatt lav lønnsomhet i de 
senere årene. Mange sjømatindustribedrifter har 
også utfordringer med å få tak i nok arbeidskraft. 
Næringens satsing på innovasjon, teknologi og 
automatisering kan foruten å effektivisere pro-
duksjonen, også gi nye muligheter for forbedrede 
produkter fra bedriftene innenfor sjømatindus-
trien. Det vil samtidig innebære behov for mer 
kompetent arbeidskraft og at fiskeindustrien blir 
mer attraktiv for arbeidstakere med utdanning og 
kompetanse.

Sjømatnæringen har Europa som et stort mar-
ked. Gjennom EØS-avtalen er regelverket for mat-
trygghet felles med EU. Dette er av avgjørende 
betydning for adgangen til det europeiske marke-
det for norsk fisk, da handelen med sjømat fore-
går uten grensekontroll internt i EØS-området. 

Mattilsynet er departementenes utøvende 
organ på matområdet, og har forvaltningsansvar 
langs hele sjømatverdikjeden. En forenklet og bru-
kerorientert forvaltning vil styrke muligheter for 
utvikling og vekst i sjømatnæringen. Bedre utnyt-
telse av digitale teknologier, samarbeid mellom 
offentlige etater med forvaltningsansvar for sjømat-
næringene, samt mellom offentlig og privat sektor, 
vil være viktige faktorer for økt verdiskaping.

Det arbeides med flere tiltak som kan bidra til 
en god arealtilgang for havbruksnæringen, her-
under oppfølging av rapporten fra en interdeparte-
mental arbeidsgruppe om Havbruk til havs. Regje-
ringen er også opptatt av å legge til rette for en 
god sameksistens mellom de ulike havnærin-
gene og en god samlet utvikling. Man vil se på 
ulike modeller for framtidig arealplanlegging og 
koordinering mellom ulike aktiviteter. Senter og 
hav og Arktis sitt prosjekt Sameksistens og bære-
kraft i det blå vil blant annet gi innspill i dette 
arbeidet.

Fylkeskommunal og kommunal planlegging er 
også viktig for å sikre fiskeri- og havbruksnærin-
genes langsiktige arealbehov, samtidig som andre 
samfunns- og miljøinteresser blir ivaretatt. Her 
har kommunene et ansvar for å sikre tilstrekkelig 
kompetanse. 

Det er viktig at fylkeskommuner og kommu-
ner samarbeider med næringslivet og statlige 
myndigheter for å finne bærekraftige løsninger og 
god samordning mellom plan- og bygningsloven 
og sektorlover. Potensialet for framtidig bærekraf-
tig matproduksjon bør ha oppmerksomhet i plan-

prosessene. Samiske interesser skal ivaretas i 
planleggingen i sjøsamiske områder.

Flere aktører utvikler nye teknologiske kon-
septer for havbruk lenger ut til havs. For å utløse 
dette potensialet vil det være avgjørende at det 
avklares areal for havbruksvirksomhet også uten-
for plan- og bygningslovens virkeområde. 

Kvotesystemet er vårt viktigste fiskeripolitiske 
virkemiddel. Det består av flere deler som til 
sammen setter rammene for hvordan ressursene 
kan utnyttes og fordeles. Status for norske fiske-
rier er at bestandene forvaltes bærekraftig, fiske-
flåten driver lønnsomt, og det er systemer som 
legger til rette for at fangstkapasiteten ikke er 
større enn ressursgrunnlaget. Samtidig er det 
behov for å forenkle systemet og gjøre det mer 
effektivt, fleksibelt, tidsmessig og framtidsrettet. I 
kvotemeldingen, Meld. St. 32 (2018–2019) Et 
kvotesystem for økt verdiskaping, fremmet regjerin-
gen 21. juni 2019 forslag til et framtidsrettet kvote-
system for norske fiskerier. 

Det pågår også et arbeid for å vurdere organi-
seringen av ressurskontrollen i fiskeriene, etter 
høringen av NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikon-
troll. Formålet er å styrke Fiskeridirektoratets 
arbeid. Regjeringen har foreslått å øke styrke 
bevilgningene til fiskerikontroll med 42 mill. kro-
ner i 2021, finansiert med en kontrollavgift for 
fiskeflåten. Det vil også være aktuelt å styrke Ana-
lyseenheten i Vardø. En bedre ressurskontroll vil 
styrke grunnlaget for fiskeriaktiviteten i nordom-
rådene og konkurransekraften for bedriftene. 

Boks 5.5 Bedre kartlegging gir økt 
bærekraftig verdiskaping

I 2020 ble det satt i gang et treårig pilotpro-
sjekt med utvikling av metode og kartlegging 
for marine grunnkart i kystsonen. Et av områ-
dene er i Troms/Kvænangen. Kartverket skal, 
i samarbeid med Norges geologiske undersø-
kelser, Havforskningsinstituttet og relevante 
kommuner og fylkeskommuner, samle inn 
data om bunnforhold, biologi og geologi i 
utvalgte områder. Slike data er av betydning 
for blant annet plassering av oppdrettsanlegg, 
og danner grunnlag for å vurdere økonomiske 
og økologiske verdier. Det vil dermed gi et 
bedre grunnlag for kommunal planlegging og 
kan dempe konfliktnivået, samtidig som det 
gir betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.
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Nærmere om hvalfangst

Hvalfangst er har lange tradisjoner i Nord-Norge. 
Hvalfangsten i Norge har internasjonalt vært til 
dels omstridt gjennom mange tiår. Rettslig og bio-
logisk står Norge imidlertid på trygg grunn i 
dette spørsmålet. Vi har fulgt opp og opptrer i tråd 
med våre internasjonale forpliktelser, og har et 
kunnskapsgrunnlag som sikrer bærekraftig våge-
hvalbestand og en fangst som ivaretar dyrevelferd 
og sikkerhet for fangerne. 

Forenkling av regelverket og fjerning av unød-
vendige hindre for næringsvirksomhet er viktig 
også for å sikre hvalfangstens framtid. End-
ringene innført våren 2020 knyttet til hvalfangst-
næringen hadde som formål å gjøre det enklere å 
etablere seg og sikre nyetablering i næringen, 
uten at dette går ut over kravene til kunnskap, 
opplæring og sikkerhet for den som vil inn i denne 
fangsten. Endringene dreide seg om en lemping 
på kravet til tidligere deltakelse for fartøy som dri-
ver hvalfangst, til at enten eier eller minst en av 
mannskapet skal ha deltatt i fangst av vågehval i 
minst et av de siste seks årene. Det ble også åpnet
for at fartøy som er tatt ut av det ordinære fisket 
eller fangst, kan settes til hvalfangsten, dersom 
fartøyet er egnet og utrustet for hvalfangst. Håpet 
er at flere unge mennesker ønsker å gå inn i hval-
fangstnæringen, og bidra til at vi høster sunn og 
god sjømat også i denne delen av næringen. 

5.3.3 Petroleumsvirksomhetens betydning 

Som følge av en forventet økning i verdens befolk-
ning og velstandsnivå, er også den globale etter-
spørselen etter energi forventet å øke. Samtidig 
må klimagassutslippene fra bruk av fossile brens-
ler reduseres for å nå målene i Parisavtalen om å 
begrense den globale oppvarmingen til godt 
under to grader sammenliknet med førindustriell 
tid og tilstrebe å begrense oppvarmingen til 1,5 
grader. Klimagassutslipp fra norsk produksjon er 
vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre olje-
produserende land.

Petroleumsvirksomheten har i de seneste 
årene, og i tiden siden den forrige nordområde-
meldingen ble lagt fram i 2011, fått en økende 
betydning for Nord-Norge. Den har skapt arbeids-
plasser og bidratt til velferd i landsdelen. Nærin-
gen bidrar også til å løfte produktiviteten i resten 
av økonomien med læringsprosesser og teknolo-
gioverføring, for eksempel innen havbruk, mari-
tim industri og helsesektoren. 

De samlede sysselsettingseffektene i forbin-
delse med olje- og gassaktiviteten for de nordlig-

ste fylkene er i overkant av 8 000 personer.48

Dette inkluderer de ansatte i sektoren, men også 
ansatte i hele verdikjeden som leverer varer og 
tjenester som kan «spores» tilbake til olje- og gas-
sektoren. Det inkluderer også utpendling av 
arbeidstakere som jobber på olje- og gassinstalla-
sjoner, men som har fast bosted i Nord-Norge. 
Verdiskapingen i petroleumssektoren nasjonalt er 
betydelig, og var i 2019 om lag 9 mill. kroner per 
sysselsatt (inkludert sysselsatte knyttet til direkte 
tjenesteleveranser), mot om lag 1 mill. kroner per 
sysselsatt i fastlandsøkonomien samlet.49

Virksomheten i nord har utviklet seg gradvis 
etter hvert som petroleumsaktiviteten på norsk 
kontinentalsokkel har utviklet seg og beveget seg 
nordover. Letevirksomheten startet tidlig på 1980-
tallet i Norskehavet og Barentshavet. Norne-feltet 
ble første produserende felt i den nordlige delen 
av Norskehavet i 1997 med drifts- og forsynings-
base på Helgeland. Med Skarv-feltet i drift fra 
2013 og Aasta Hansteen-feltet i 2018 økte olje- og 
gassvirksomheten i området ytterligere. Aasta 
Hansteen-feltet inkluderer også gassrørledningen 
Polarled som legger til rette for nye utbygginger 
og leteaktivitet i den nordlige delen av Norskeha-
vet. Barentshavet fikk sitt første felt i produksjon i 
2007 med Snøhvit og deretter Goliat i produksjon 
fra 2016. Johan Castberg-feltet er under utbygging 
og forventes å komme i produksjon i løpet av de 
nærmeste årene. Castberg ventes alene å gi 470 
årsverk i et normalt driftsår, og om lag 265 av 
disse i Troms og Finnmark.50

Feltene og leteaktiviteten utenfor kysten betyr 
mye for nordnorsk næringsliv og lokalsamfunn, 
slik som for eksempel i Hammerfest. I takt med 
økende offshoreaktivitet i nord har det gradvis 
etablert seg kompetansebaser langs kysten innen 
konstruksjon og fabrikasjon, vedlikehold og modi-
fikasjon, sikkerhet og beredskap samt operasjo-
nelle tjenester. Forsyningsbasene i Sandnessjøen 
og Hammerfest er viktige næringsklynger for et 
bredt spekter av varer og tjenester. Mo i Rana har 
lenge hatt verkstedindustri som etter hvert også 
har fått petroleumsvirksomheten som marked. I 
Vesterålen ligger en av verdens ledende produ-
senter av oljevernutstyr, mens Kirkenes meka-
niske industrimiljø leverer til olje- og gassprosjek-
ter i nord. 

I takt med at flere olje- og gassfelt bygges ut i 
nord styrkes grunnlaget for langsiktige ringvirk-

48 Næringen er grunnlaget for 225 000 arbeidsplasser over 
hele landet, jamfør Fjose m.fl. (2019).

49 SSB (2020)
50 Prop. 80 S (2017–2018) 
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ninger. Nærhet til feltene i drift er et konkurranse-
fortrinn for leverandørene i nord. I løpet av de 
siste ti år har nordnorsk leverandørindustri levert 
varer og tjenester til petroleumssektoren for totalt 
41 mrd. kroner og utført over 20 500 årsverk.51

Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel legger 
til rette for at arbeidskraft fra Nord-Norge kan 
pendle til offshorearbeid også i andre deler av lan-
det, og dermed også for bosetning i nord.

Olje- og gassindustrien bidrar til å gi større 
bredde i arbeidstilbudet i nord og at eksisterende 
bedrifter diversifiserer sine leveranser. Ringvirk-
ningene er betydelige også utover de direkte, 
bransjespesifikke leveransene. 

Selv om petroleumsnæringen vil være viktig i 
flere tiår framover, vil vi ikke kunne lene oss like 
mye på petroleumsnæringen som motor i økono-
mien. Flere næringer må dermed bidra mer til 
den samlede verdiskapingen enn i dag for å opp-
rettholde et bærekraftig velferdssamfunn.

Det er samtidig store gjenværende olje- og 
gassressurser i nord. Oljedirektoratets ressurs-
regnskap indikerer at vi etter femti år med petro-

leumsvirksomhet har produsert om lag halvpar-
ten av de totale forventede petroleumsressursene 
på norsk sokkel. Oljedirektoratet forventer at 
rundt to tredjedeler av de samlede forventede 
uoppdagede ressursene, som for hele norsk sok-
kel er estimert til 4 000 mill. Sm3 o.e., eller om lag 
førti Johan Castberg-felt, ligger i Barentshavet 
(nord og sør). Resten befinner seg i Nordsjøen og 
Norskehavet. 

En nødvendig forutsetning for videreutvikling 
av olje- og gassaktiviteten i nord er at det regel-
messig gjøres nye og lønnsomme funn. Langsiktig 
verdiskaping fra norsk sokkel sikres derfor ved 
fortsatt leteaktivitet gjennom tildeling av leteareal. 
De siste konsesjonsrundene på norsk sokkel har 
vist at det er stor interesse for leting på norsk sok-
kel. Det arbeides med å utvikle flere av de betyde-
lige funnene som er gjort i Barentshavet de siste ti 
årene, blant annet Wisting, Alta og Gohta. Johan 
Castberg-feltet skal etter planen produsere i 30 år, 
mens det på Snøhvit-feltet arbeides med videreut-
vikling for mulig produksjonshorisont mot 2050-tal-
let. Dette illustrerer petroleumsindustriens langsik-
tighet, og med flere felt i drift i nord styrkes grunn-
laget for varige regionale ringvirkninger. 51 Kunnskapsparken Bodø (2020)

Figur 5.8 Utbyggingen av Snøhvit-feltet med det tilhørende LNG-anlegget på Melkøya har gitt 
befolkningsvekst og økte skatteinntekter til Hammerfest kommune. Snøhvit er den første utbyggingen på 
norsk sokkel uten installasjoner på overflaten.

Foto: Manfred Jarisch/Equinor



2020–2021 Meld. St. 9 95
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
Boks 5.6 Hammerfest – en kommune i vekst 

Fra 1959 og fram til 1980- og 1990-tallet var 
Nestlé/Findusfabrikken hjørnesteinsbedriften i 
Hammerfest kommune med på det meste inntil 
1 200 ansatte på land i tillegg til 500–600 som 
mannskap på trålere. Utfordringer i næringen 
førte til at arbeidsplasser forsvant og at folketal-
let sank. I 2002 var folketallet i Hammerfest 
9 000 mennesker, som var laveste nivå siden 
midten av 1960-tallet. Etter at Stortinget samme 
år godkjente utbyggingen av Snøhvit-feltet med 
det tilhørende LNG-anlegget på Melkøya, 
snudde befolkningsutviklingen. I dag er folketal-
let om lag 10 500, og en stor andel av de som har 
flyttet til Hammerfest er mennesker i alders-

gruppen 20–40 år og som har bidratt til at kom-
munen har fått en yngre befolkning. Veksten i 
folketallet har gitt økte skatteinntekter til kom-
munen. En annen stor inntektskilde er eien-
domsskatt fra Melkøya. Hammerfest var preget 
av nedgangstider og fraflytning før petrole-
umsvirksomheten kom til byen. Ny virksomhet 
har medført at kommunen har kunnet ruste opp 
infrastruktur, skoler, barnehager, offentlige og 
private bygg. Det er lav arbeidsledighet i Ham-
merfest. Johan Castberg-feltet, som er under 
bygging, vil forsynes fra helikopter- og drifts-
basen i Hammerfest og styres fra Equinors 
driftskontor i Harstad. 

Figur 5.9 Estimerte uoppdagede ressurser på norsk sokkel (mill. Sm3 o.e.). 
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Petroleumsvirksomheten foregår i de områder 
som er åpnet av Stortinget innenfor de rammer 
som følger av forvaltningsplanene for havområ-
dene og øvrige rammer satt av Stortinget. Meld. 
St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for 
de norske havområdene gir en oversikt over områ-
despesifikke rammer for petroleumsvirksomhe-
ten, inkludert iskantsonen i Barentshavet. I områ-
der som er åpnet for petroleumsvirksomhet, skjer 
dette etter strenge krav til helse, miljø og sikker-
het og ivaretakelse av det ytre miljø. Det legges 
stor vekt på å sikre god sameksistens med andre 
næringer.

Utvinning av olje- og gassressurser til havs 
krever betydelig kunnskap, avansert teknologi, 
solid kapitaltilgang og langsiktig satsing. Innova-
sjonskraften fra petroleumsnæringens aktivitet gir 
positive overførings- og produktivitetseffekter til 
andre sektorer som for eksempel teknologi for 
rensing av sjøvann, overvåking- og kontroll-
systemer til vindkraft, støpeteknikker fra betong-
plattformer til brofundamenter og konstruksjoner 
til oppdrettsnæringen. Den kunnskapsbaserte 
leverandørindustrien bidrar til de teknologiske 
løsningene til havs. Med økende petroleumsakti-
vitet i nord vil det lokale næringslivet i økende 
grad kunne ta del i denne utviklingen. Sokkelakti-
viteten er avhengig av en landbasert leverandør-
industri.

Satsing på FoU rettet mot olje- og gassvirk-
somheten i nordområdene er et sentralt bidrag for 
et mer robust og levedyktig næringsliv i nord. Det 
er viktig å videreutvikle den petroleumsfaglige 
forskningen og kompetansen rettet mot problem-
stillinger som er særskilte for nordområdene. I lys 
av pågående aktivitet innen leting og utbygging av 
nye olje- og gassfelt i nordområdene, er videreut-
vikling av geologisk, teknologisk og økonomisk 
kunnskap knyttet til leting, feltutbygging og drift i 
disse områdene sentralt. Petroleumsrelevant 
forskning og kompetanseutvikling i og for nord-
områdene vil bli videreført innenfor eksisterende 
rammer og virkemidler. 

5.3.4 Vindkraft til havs 

Vindkraft til havs er en bransje i sterk vekst inter-
nasjonalt, og særlig i landene rundt Nordsjøen. 
NVEs strategiske konsekvensutredning fra 2012 
har vurdert mulige virkninger for miljø- og andre 
samfunnsinteresser for 15 områder som kan egne 
seg for vindkraftproduksjon til havs. Av disse lig-
ger Træna Vest, Trænafjorden-Selvær, Gimsøy 

Nord, Nordmela, Auvær, Vannøya Nordøst og 
Sandskallen-Sørøya Nord i nord. 

Sommeren 2020 ble områdene Utsira Nord og 
Sørlige Nordsjø II i Nordsjøen åpnet for konse-
sjonssøknader om fornybar energi til havs. Et for-
slag om å åpne Sandskallen-Sørøya Nord hadde 
vært på høring høsten 2019. Regjeringen valgte, 
blant annet ut fra hensynet til fiskeriinteresser, å 
ikke gå videre med dette forslaget. Olje- og ener-
gidepartementet fikk under høringen også inn-
spill om en åpning av områder utenfor kysten av 
Helgeland, og vil vurdere å gå videre med sikte på 
en åpning her.

5.3.5 Potensial for vekst i maritime næringer 
og nye transportruter til havs åpner for 
nye muligheter 

Den maritime aktiviteten i nordlige havområder 
har vært økende, og de norske områdene har den 
største andelen skipstrafikk i Arktis. Den består 
blant annet av tankskip med petroleum fra Russ-
land som omlastes i Nord-Norge, cruisetrafikk, 
fiskebåter og offshore servicefartøy.52 Koplingen 
til nærskipsfart og fiskeri- og havbruksnæringen 
har bidratt til stabil aktivitet for maritim tjeneste-
yting, skipsfart og utstyrsprodusenter. 

Nord-Norge ligger gunstig til for å kunne dra 
nytte av nye nordlige transportruter som åpner 
seg. Interessen for transittrafikk gjennom Nord-
østpassasjen har de siste årene vært merkbart, 
spesielt fra store asiatiske land. Større bruk av 
disse sjørutene vil ifølge Senter for hav og Arktis 
kunne gi muligheter for vekst for maritim industri 
og havnetjenester i Nord-Norge. Det er likevel 
fortsatt uvisst om dette i seg selv vil gjøre områ-
dene til betydelige korridorer for global sjøtrans-
port, da forutsigbarhet er nødvendig for nærin-
gen. Økt skipstrafikk i nordområdene skaper også 
nye utfordringer, beskrevet i kapittel 7 om sam-
funnssikkerhet.

I DNV GLs framtidsstudie utarbeidet for Sen-
ter for hav og Arktis blir det pekt på at det er stort 
potensial for verdiskaping i maritim næring i 
Nord-Norge, særlig dersom forutsetningene for 
bærekraftig blå vekst utvikles.53 Maritim næring i 
Nord-Norge vil i dette scenariet kunne ta i bruk 
en energimiks bestående av elektrifisering, hydro-
gen, biogass og ladesystemer. Til sammen vil 
dette bidra til lavere karbonavtrykk av varer som 
blir eksportert fra landsdelen. 

52 DNV GL (2019)
53 DNV GL (2019)
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5.3.6 Utviklingspotensial for grønn 
kraftintensiv industri 

Nord-Norge har en betydelig kraftintensiv indus-
tri som utgjør en stor del av norsk prosessindustri. 
Denne industrien betyr mye for Norge som 
industrinasjon, både i form av arbeidsplasser, 
kompetanse, teknologiutvikling og eksportinntek-
ter. Nord-Norge har flere steder med en betydelig 
kraftintensiv industri, som for eksempel Mo i 
Rana, Mosjøen, Glomfjord, Sørfold og Finnsnes. 

Industristedene i Nord-Norge har lange tradi-
sjoner, og virksomheten har hovedsakelig vært 
eksportrettet. Det å operere i krevende interna-
sjonale markeder krever kontinuerlig effektivise-
ring av produksjonen, stor evne til omstilling og 
nyutvikling. Den kompetansen og omstillingskul-
turen som disse stedene og miljøene besitter har 
medvirket til at flere av virksomhetene er attrak-
tive for internasjonale konsern i de samme bran-
sjene. Dette gir samtidig muligheter for oppstart 
av ny framtidsrettet produksjon og industri. 
FREYRs planer og arbeid med en battericellefa-
brikk i Rana er et eksempel på slike muligheter. 
Tilgang på fornybare energiressurser er også 
sentralt for slik næringsvirksomhet. Dette omta-
les nærmere i kapittel 6.9 Energiforsyningen i 
Nord-Norge.

Den kraftintensive industrien i Nord-Norge 
har lenge satset på miljøforbedringer av virksom-
heten og reduksjon av klimautslipp. Rundt de 
store kraftintensive bedriftene er det andre bedrif-
ter og kompetansemiljøer som bidrar til et forster-

ket industrielt miljø. Satsingen Arctic Cluster 
Team er et godt eksempel på dette.

Den kraftintensive industrien i Nord-Norge er 
en del av prosessindustrien som står for det meste 
av klimautslippet fra industrien. Regjeringen har 
etablert strategiforumet Prosess21 som ser på 
hvordan prosessindustrien best kan bidra i over-
gangen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen vil 
bidra til bærekraftig vekst i prosessindustrien 
gjennom å følge opp det igangsatte strategiarbei-
det i Prosess21, som leverer sine anbefalinger 
innen utgangen av 2020.

Hydrogen som ny mulighet for industriell produksjon 

Norge har lang industriell erfaring fra hele hydro-
genverdikjeden, og flere norske selskaper utvikler 
og leverer allerede utstyr og teknologi for produk-
sjon, distribusjon, lagring og bruk av hydrogen til 
ulike sektorer. Det er flere pågående utviklings-
prosjekter i Nord-Norge med en ambisjon om å 
produsere og ta i bruk lav- og nullutslippshydro-
gen. Som omtalt i kapittel 3 er det også tildelt mid-
ler til prosjekt for hydrogenbåt i Troms og Finn-
mark gjennom Klimasats.

I Berlevåg kommune er et demonstrasjonsan-
legg for produksjon av hydrogen ved elektrolyse 
under bygging og skal etter planen stå ferdig i 
2020. Prosjektet har fått 50 mill. kroner fra EUs 
forskningsprogram Horisont 2020. Statkraft, 
CELSA og Mo industripark AS inngikk en inten-
sjonsavtale 3. juni 2020 om å etablere en verdi-
kjede for grønt hydrogen til industriell bruk. Sam-

Boks 5.7 Industriklyngen Arctic Cluster Team

Arctic Cluster Team (ACT) er en ledende indus-
triklynge i nord med over 80 samarbeidspart-
nere. Klyngen har som mål å være spydspiss i 
bærekraftig omstilling og satser på å utvikle 
industri i nord i verdensklasse ved blant annet å 
satse på økt vertskapsattraktivitet og innova-
sjon. Satsingen skal bidra til å innfri flere av FNs 
bærekraftsmål og har stor betydning for omstil-
ling, arbeidsplasser og verdiskaping i nord. For 
klyngen er det viktig å bidra til å inkludere 
andre relevante industribedrifter i nord utover 
bedriftene i prosessindustrien, i tillegg til 
forskningsmiljø og relevante kunnskapsmiljø 
både regionalt og nasjonalt. Klyngesatsingen 
støttes av blant annet av Nordland fylkeskom-

mune, Prosess21, NCE Eyde, Olje- og gass-
klynge Helgeland, Innovasjon Norge Nordland, 
LO, NHO og Nord-Norges Europakontor. Blant 
de ledende bedriftene i klyngen er Finnfjord AS 
som har satt seg mål om å bli verdens første kli-
manøytrale smelteverk gjennom CCU (Carbon 
Capture and Utilization). Selskapet bruker CO2
fra ferrosilisiumproduksjonen til framstilling av 
alger. Algeproduksjonen har vist seg egnet til 
bruk i laksefor og det arbeides med alternativ 
bruk av algeskall til batteri og solcelleproduk-
sjon samarbeid med Sintef og NTNU. Potensia-
let for framtiden verdiskaping av slik algepro-
duksjon kan være betydelig. 
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arbeidsprosjektet «Hydrogen Hub Mo» handler 
om å produsere hydrogen til flere bedrifter og 
prosesser tilknyttet Mo Industripark og å utnytte 
biprodukter som varme og oksygen. Statkraft og 
CELSA ønsker å utvikle et av verdens mest klima-
vennlige armeringsstål, «grønt stål», til bruk i 
bygge- og anleggssektoren. CELSA bruker i dag 
fossile energikilder i sitt anlegg i Mo i Rana, men 
CELSA har allerede produksjonsteknologi som 
muliggjør bruk av hydrogen. Første prosjekt i 
samarbeidet er å utrede en mindre produksjons-
enhet for hydrogen som kan levere hydrogen til 
stålproduksjonen.54

5.3.7 Mineralnæringen i nord og det grønne 
skiftet 

Nord-Norge har betydelige mineralressurser som 
gjennom utvinning kan gi grunnlag for økt verdi-
skaping og arbeidsplasser. Den globale etterspør-
selen etter mineraler er knyttet til økonomisk 
vekst. God tilgang på visse mineraler er også 
avgjørende for å bidra til å løse de globale klima-
utfordringene. Mineraler må utvinnes mest mulig 

Figur 5.10 Mo i Rana har en lang og sterk industritradisjon. Her blikk utover Ranfjorden med Havmannen i 
forgrunnen.

Foto: Thomas Nilsen 

Figur 5.11 Berlevåg, et lite kystsamfunn på nordspissen av Varangerhalvøya, har vist at også små steder kan 
bidra med nytenkning og radikal innovasjon. Sammen med blant andre Troms og Finnmark fylkeskommune 
jobber Berlevåg kommune nå for å utvikle verdikjeder og bruksområder for hydrogen regionalt. 
Ringvirkningene for både lokalsamfunnet og regionen er store. 

Foto: Varanger kraft 

54 Statkraft (2020)
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bærekraftig og i best mulig sameksistens med 
næringer og andre som berøres av utvinning. 

Regjeringen har tildelt Nussir ASA driftskon-
sesjon for utvinning av en av Norges og Europas 
største kobberforekomster i Kvalsund i Hammer-
fest kommune. I Sør-Varanger kommune videre-
føres en over hundre års industrihistorie som 
følge av at Sydvaranger Eiendom AS har fått nød-
vendige tillatelser for utvinning av jernmalm, med 
planlagt oppstart av full drift i 2021. 

Fylkeskommunene i nord er opptatt av å bidra 
til utviklingen av næringen og har utarbeidet en 
mineralstrategi for Nord-Norge. Visjonen for stra-
tegien er å utvikle en bærekraftig mineralindustri 
i Nord-Norge som skal bidra til gjennomføring av 
det grønne skiftet. Blant sentrale mål i strategien 
er å legge grunnlaget for en verdiskapende og 
lønnsom næring, at næringen utvikles med krav til 
sosial og miljømessig bærekraft og bidrar til posi-
tiv lokal og regional utvikling. 

Kommunale prioriteringer av arealbruk er vik-
tig for framtidig tilgang på mineralressurser. I 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019–2023 har regjeringen en forvent-
ning til at fylkeskommuner og kommuner sikrer 
viktige mineralforekomster i sine planer, og 
avveier utvinning mot miljøhensyn og andre sam-
funnsinteresser. 

Mineralnæringens eget arbeid med bærekraftig 
mineralutvinning er viktig. Regjeringen vektlegger 
god og løpende kontakt med næringen om dette. 

Et offentlig utvalg ble oppnevnt 23. juni 2020 
for å vurdere endringer i mineralloven, og skal 
etter planen legge frem sin rapport i slutten av 
2021. Utvalget skal vurdere forenklinger, moder-
niseringer og forbedringer i loven. De skal også 
vurdere hvordan loven bør ivareta norske folke-
rettslige forpliktelser overfor samene. Tilretteleg-
ging for gode prosesser innenfor rammene av 
mineralloven er også av stor betydning for mulig-
hetene for god sameksistens mellom mineralvirk-
somhet og samisk reindrift i Nord-Norge.

Det er allerede muligheter til forenklinger og 
forbedringer på mer avgrensede områder i loven. 
For å få på plass slike justeringer i loven raskt er 
det juni 2020 sendt på høring et forslag til enkelte 
forbedringer og forenklinger i mineralloven. Det 
tas sikte på å fremme en lovproposisjon om dette i 
løpet av vinteren 2021. 

Havbunnsmineraler gir potensial for framtidig verdi-
skaping i Nord-Norge. 

Norge har lang erfaring med forsvarlig og bære-
kraftig ressursforvaltning, og dette ligger også til 

grunn for det som kan komme til å bli en ny og 
viktig havnæring for Norge; utvinning av minera-
ler på havbunnen. Dette har et framtidig markeds-
potensial som følge av at den globale etterspørse-
len etter en rekke metalliske mineraler ventes å 
øke. Det kan gi ny framtidig næringsvirksomhet 
dersom slik utvinning kan drives lønnsomt. På 
norsk sokkel er det gjort funn av mineralressurser 
som skorper og sulfider. Det er påvist og tatt prø-
ver av flere forekomster av metalliske sulfider 
langs den vulkanske Mohnsryggen mellom Jan 
Mayen og Bjørnøya og det er klare indikasjoner 
på slike forekomster også nordover på Knipovit-
sjryggen. Skorpene, ofte kalt manganskorper, 
vokser som laminerte belegg på fast fjell der dette 
stikker opp på havbunnen. Det er påvist og tatt 
prøver av flere forekomster av manganskorper 
under kartlegging av Norskehavet. 

Oljedirektoratet har fått i oppdrag fra Olje- og 
energidepartementet å kartlegge potensialet for 
mineralforekomster på norsk sokkel, og har gjen-
nomført flere tokt de siste årene. Resultatene fra 
analysene av de innsamlede prøvene viser høyt 
innhold av spesielt kobber, sink og kobolt. Dette 
er metaller som verden vil trenge framover. 

Det følger av havbunnsmineralloven at før tilla-
telser til leting og utvinning kan tildeles kommer-
sielle aktører, må områder åpnes for slik virksom-
het. Regjeringen har igangsatt åpningsprosess for 
mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. 
Utredningsområdet for åpningsprosessen omfat-
ter områder mellom Jan Mayen og Svalbard og 
sørøst for Jan Mayen. 

5.3.8 Reiselivsnæringen – utvikling av økt 
bærekraft og helårsturisme 

Reiselivsnæringen har fram til utbruddet av 
korona-pandemien hatt god utvikling i nord. Ifølge 
tall fra SSB økte antall besøkende til Nord-Norge i 
2019 for sjette år på rad. Reisende fra både inn- og 
utland viser økende interesse for å oppleve arktisk 
natur og nord-norsk kultur. Tall for samlede kom-
mersielle overnattinger gjennomført av utenland-
ske borgere viser at det i Nord-Norge var en 
økning på 7,2 prosent fra 2018 til 2019. Tilsva-
rende tall for hele landet var en økning på 5,6 pro-
sent. Det er potensial for å utvikle reiselivsnærin-
gen i nord videre med utgangspunkt i landsdelens 
kultur og natur. 

Korona-utbruddet har hatt stor påvirkning på 
reiseliv i hele landet. Fra og med 13. mars 2020 
ble det innført karantene for alle reisende fra 
utlandet. Det ble lempet på disse restriksjonene i 
juli slik at turister fra enkelte land innenfor EU/
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EØS likevel kunne komme til Norge på ferie. Inn-
reiserestriksjoner justeres nå etter smittespred-
ning i det enkelte land, og dette betyr i praksis at 
det vil komme få utenlandske gjester til Norge 
fram til det kommer en vaksine, eller at viruset 
kan slås ned på annen måte. Fra januar til juli 2020 
ble det registrert 28 prosent færre gjestedøgn ved 
overnattingssteder i Nordland, Troms og Finn-
mark og på Svalbard, sammenlignet med samme 
periode året før. For utenlandske gjester er ned-
gangen på 60 prosent. Reiselivsnæringen i Nord-
Norge har en høyere andel utenlandske gjester 
enn resten av landet. I Nord-Norge sto utenland-
ske turister for 40 prosent av overnattingene i hele 
2019, mens tilsvarende tall for hele landet er 30 
prosent. På Svalbard var andelen utenlandske 
overnattinger hele 45 prosent i 2019. 

I Nord-Norge er også flere sysselsatte i reise-
livsnæringen enn for landsgjennomsnittet målt 
som andel av arbeidsstyrken. Konsekvensene av 
redusert turisme og reiseaktivitet som følge av 
korona-utbruddet rammet dermed reiselivsnærin-
gen i nord hardt, ikke minst i kommuner der 
næringen står sterkt. Hvordan de langsiktige kon-
sekvensene av pandemien vil bli for reiselivet i 
Nord-Norge er det fortsatt høsten 2020 for tidlig å 
utlede med sikkerhet. Regjeringen følger utviklin-
gen nøye og er opptatt av en god dialog med 
næringen om utfordringene. 

Regjeringen har etablert flere generelle støt-
teordninger for å hjelpe næringslivet gjennom 

krisen. Kompensasjonsordningen for bedrifter 
med stort omsetningsfall, lånegarantiordningen 
og endringene i permitteringsregelverket er 
blant tiltakene som har hatt god effekt for reise-
livsbedrifter. Det vil bli etablert flere støtteord-
ninger særlig rettet mot reiselivsnæringen, blant 
annet en garantiordning for luftfarten, en ord-
ning for pakkereisearrangører, en tilskuddsord-
ning for omstilling og utvikling i reiselivsbedrif-
ter og en egen tilskuddsordning for reiselivet på 
Svalbard. Regjeringen har også fremmet en ny 
kompensasjonsordning for næringslivet. I sum 
skal alle disse ordningene dempe de økono-
miske konsekvensene av korona-utbruddet for 
bedriftene og legge til rette for omstilling og 
utvikling i ellers levedyktige bedrifter.

Reiselivsnæringen bidrar til bosetting og 
attraktive lokalsamfunn i Nord-Norge. Næringen 
er arbeidsintensiv og sysselsetter en høy andel 
unge mennesker, kvinner og innvandrere. Mange 
steder fører reiselivsaktivitet til mer bredde i 
arbeidsmarkedet. Tilstrømmingen av turister til et 
reisemål bidrar til å utvide markedsgrunnlaget for 
lokale kultur- og aktivitetstilbud og også annen 
næringsvirksomhet som handel, som blir bredere 
enn det lokale befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. 
Samtidig kan oppmerksomhet rundt turistattrak-
sjoner medvirke til stolthet rundt lokalsamfunnets 
kvaliteter og kultur. 

Kulturopplevelser er i økende grad etterspurt 
av tilreisende turister. Regjeringen la i 2019 fram 

Figur 5.12 Helgeland tilbyr et bredt spekter av aktive opplevelser. Her utsikten fra Rødøyløva ut mot 
Helgelandskysten og den fantastiske skjærgården.

Foto: Utenriksdepartementet 
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en strategi for kultur og reiseliv. Undersøkelser 
viser at turister som oppgir kultur som viktig 
begrunnelse for å komme, har et høyere forbruk 
og blir lenger enn andre turistgrupper. Kultur og 
kreativ næring gir viktige bidrag til innhold i opp-
levelser og tjenester som reiselivet tilbyr. 

Reiseliv kan også bidra til å ta vare på kultur-
arven gjennom bærekraftig bruk. Det er mange 
eksempel i nord på at kulturminner og -miljø som 
er i bruk fyller en funksjon og dermed blir tatt 
vare på, slik at de ikke forfaller. Når kulturmiljø 
blir tatt i bruk i reiselivssammenheng øker mulig-
hetene for at disse blir tatt vare på. Det skal legges 
til rette for økt næringsvirksomhet og verdiska-
ping basert på kulturmiljø. 

Nord-Norge har et unikt grunnlag for produk-
sjon av mat og reiselivsopplevelser basert på res-
sursene fra både landbruk, havbruk, fiske og 
reindrift. Regjeringen ønsker å stimulere til økt 
vekst, nettverk og kompetansebygging gjennom 
Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindrifts-
basert vekst og verdiskaping, som retter seg både 
mot lokalmat- og reiselivsaktører. Gjennom flere 
år er det arbeidet med å gjøre Nord-Norge til en 
internasjonalt kjent mat- og reiselivsregion, basert 
på lokale råvarer, mattradisjoner, spesielle mat-
opplevelser og unike reisemål. 

Regjeringens mål for reiselivspolitikken er å 
legge til rette for en bærekraftig og mer lønnsom 
reiselivsnæring. Mange av reiselivets økono-

miske, sosiale og miljømessige utfordringer har 
sitt opphav i de betydelige sesongvariasjonene i 
aktiviteten. Etterspørselen etter reiselivstjenester 
er klart størst på sommerstid, og mange av de 
ansatte i reiselivsnæringen arbeider derfor kun 
deler av året. Dette gjør det vanskeligere å opp-
rettholde et tilfredsstillende kompetansenivå i 
næringen og reduserer dermed også potensialet 
for reiselivets bidrag til utviklingen av lokalsam-
funn. Økt besøksvekst utenom høysesong kan gi 
økt lønnsomhet i næringen og legge grunnlag for 
flere helårsarbeidsplasser i reiselivet. 

Besøksvekst utenom høysesong kan også 
bidra til å redusere miljømessige utfordringer 
knyttet til reiselivsaktiviteten. Økt besøk til Nord-
Norge i høysesong tydeliggjør imidlertid utfor-
dringer knyttet til overturisme på enkelte reise-
mål ved press på lokalsamfunn og slitasje på 
natur- og kulturmiljøet. For å synliggjøre kultur-
miljøets rolle for å nå FNs bærekraftsmål, vil det 
legges til rette for økt samarbeid mellom kultur-
miljøforvaltningen og næringslivsorganisasjoner.

For å nå målene om flere helårsarbeidsplasser, 
bedre lønnsomhet og mer bærekraftige reisemål 
må besøket til Nord-Norge øke mest utenom høy-
sesong. Og for å lykkes med dette er det nødven-
dig å utvikle et mer mangfoldig tilbud av reiselivs-
produkter, som også er attraktive i vinterhalvåret. 
Reiselivsnæringen i Nord-Norge hadde før 
korona-utbruddet over flere år hatt en positiv 

Figur 5.13 Idrett og arrangement er viktig for boattraktivitet i nord. Finnmarksløpet er et eksempel på et 
idrettsarrangement med store ringvirkninger for lokalsamfunn i nord.

Foto: Finnmarksløpet 
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utvikling i vintermånedene. Denne utviklingen 
kan blant annet tilskrives økt oppmerksomhet 
rundt nordlys. Det aktive samarbeidet mellom 
Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv og andre 
nordnorske aktører for å utvikle og markedsføre 
et bredere reiselivstilbud på vinterstid har vært 
viktig for å lykkes. 

5.3.9 Bærekraftige naturopplevelser

Reiselivet i Nord-Norge er i stor grad basert på de 
unike naturopplevelsene landsdelen kan by på, og 
må derfor være i tråd med en bærekraftig bruk av 
naturen og kulturarven. 

Nasjonalparkene representerer de mest verdi-
fulle delene av norsk natur, og omfatter noen av de 
flotteste naturområdene i Nord-Norge. Turisme i 
og bruk av slike områder må derfor være bære-
kraftig og i samsvar med verneformålet. 

Kommuner som har fått deler av sitt areal 
vernet som nasjonalpark kan søke status som 
nasjonalparkkommune. Disse kommunene skal 
aktivt legge til rette for informasjon om og reise-
livsutvikling rundt nasjonalparkene. Enkelte tett-
steder har derfor fått status som nasjonalpar-
klandsby. Dette er tettsteder som danner en 
naturlig innfallsport til en nasjonalpark. Et sted 
der man kan handle og overnatte, for deretter å 
oppleve nasjonalparken enten ved en organisert 

tur eller på egenhånd. I Nord-Norge har Storslett 
i Nordreisa kommune status som nasjonalpar-
klandsby.

Varangerhalvøya nasjonalpark har vært et av 
pilotområdene for å utvikle besøksstrategier for 
verneområdene, i tråd med regjeringens hand-
lingsplan for styrket forvaltning av verneområ-
dene. Også naturreservater kan være viktige for 
turistnæringen, for eksempel i forbindelse med 
utvikling av fugleturisme. Utvikling av reiseliv og 
turisme i forbindelse med verneområdene må 
skje i samarbeid med samiske interesser.

Årlig gjester om lag 20 000 lokale og tilrei-
sende fiskere Finnmarks lakseelver, og i snitt blir 
det her fisket over 110 000 kg laks årlig. Finnmark 
har blitt den «nye» regionen som nordmenn og 
utlendinger reiser til for å fiske laks. Her er det 
over 50 lakseelver med et relativt lavt fiskepress. 
Det ligger derfor godt til rette for tilrettelegging 
og guidede turer i de mange elvene. 

Finnmarkseiendommen (FeFo) forpakter bort 
49 vassdrag til lokale forvaltere. FeFo skal ikke 
være prisledende på utmarksprodukter, men skal 
legge til rette for utvikling som skaper attraktive 
og levedyktige samfunn i Finnmark, herunder 
samiske samfunn. Forpakterne utfører en viktig 
jobb for å opprettholde et attraktivt fiske for lokale 
og tilreisende fiskerne, i tillegg besitter de lokal-
kunnskap og ekspertise om hver enkelt elv. 

Figur 5.14 Fleinvær i Gildeskål kommune trekker internasjonale besøkende som kan oppleve Sami Rintala og 
TYIN tegnestues spektakulære samtidsarkitektur i storslåtte omgivelser.

Foto: Kathrine Sørgård, The Arctic Hideaway
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Videre forvalter FeFo 9 prosent av grunnen i 
Finnmark og selger blant annet rypejakt. 

I Nordland og Troms er Statskog en stor 
grunneier med over 25 mill. dekar. Eiendom-
mene i Finnmark ble overført til FeFo i 2006. 
Statskog driver utstrakt tilrettelegging for jakt og 
fiske i Nordland og Troms. I tillegg til salg av 
fiskekort, jaktkort på småvilt og utleie av stor-
viltjakt, tilbyr også Statskog mange hytter og 
buer med ulik standard. Statskog er en garantist 
for et jakt- og fisketilbud til alle, både fastboende 
og tilreisende. 

Samisk kultur og reindrift som grunnlag for reiseliv

I samiske områder bidrar reiselivsnæringen til 
stadig større økonomisk utvikling. Opplevelser 
basert på tradisjonell samisk kultur og levemåte 
har betydelig attraksjonsverdi i reiselivsmarke-
det og etterspørres av stadig flere. En rekke pri-
vate og offentlige aktører arbeider derfor målret-
tet med å utvikle samisk reiseliv som næringsvei 
og verdiskaper. Utviklingsprogrammet for land-
bruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping, 
som administreres av Innovasjon Norge, er en 
sentral aktør både innen rådgivning om og finan-
siering av reindriftsbasert reiseliv. Reindrifts-
avtalen bidrar med midler til Utviklingsprogram-
met. 

Videre bidrar Sametinget, de to nordligste fyl-
kene og reiselivsorganisasjonen NordNorsk Rei-
seliv i dette arbeidet, og akademia er en viktig 
medspiller. Det er blant annet etablert et eget 
samisk reiselivsprosjekt, Johtit, som på norsk kan 
oversettes til å bevege seg, flytte eller reise. Pro-

sjektet er et nettverk av samiske opplevelsesbe-
drifter. Nettverket ledes av NordNorsk Reiseliv og 
har en egen styringsgruppe. Johtit er finansiert av 
Sametinget, Innovasjon Norge, Nordland fylkes-
kommune og Troms og Finnmark fylkeskom-
mune. Prosjektet bidra til nettverksbygging og 
kompetanseheving blant deltakerne. Målsetnin-
gen for prosjektet er blant annet å styrke marked-
stilgangen og tilgjengeligheten av samisk reise-
liv.55 

Utviklingen av samisk og reindriftsbasert reise-
liv må skje med næringen selv som en aktiv 
premissleverandør. Involverte aktører må sikre en 
sterk bevissthet for at samisk kultur ikke misbru-
kes i reiselivssammenhenger.

5.3.10 Landbruk 

Landbruket omfatter et bredt spekter av nærings-
aktivitet, herunder jordbruk, skogbruk, reindrift 
og andre aktiviteter basert på landbrukets ressur-
ser, og er dermed en betydelig næring også i våre 
tre nordligste fylker. Andelen sysselsatte i jord-
bruket i Nord-Norge ligger på landssnittet. I 2019 
ble det utført om lag 4 300 årsverk i landsdelens 
jordbruk. I tillegg kommer om lag 1 200 årsverk i 
den delen av næringsmiddelindustrien som fored-
ler jordbruksråvarer, samt sysselsatte innenfor 
transport, service- og tjenesteytende næringer 
som er knyttet til landbruket. De klimatiske for-
holdene i nord gjør at produksjon av melk og kjøtt 
fra storfe, sau/lam og svin er de viktigste produk-
sjonene. 

Regjeringen arbeider for et sterkt og konkur-
ransedyktig landbruk i hele landet. Den geo-
grafiske differensieringen av økonomiske virke-
midler i landbruket bidrar til stabilitet i den regio-
nale produksjonsfordelingen, og dermed et land-
bruk i Nord-Norge. 

Landbruket spiller en viktig rolle i nordområ-
depolitikken gjennom sitt bidrag til spredt boset-
ting, sysselsetting, verdiskaping med bærekraftig 
bruk av naturressursene og vedlikehold av kultur-
landskap. Dette gir levende bygder og godt vedli-
keholdte kulturlandskap, og i økende grad også et 
landbruksbasert reiseliv som tilbyr opplevelser 
innen natur, kultur og lokalmat. Kvalitetssikrede 
velferdstjenester på gårdsbruk (Inn på tunet) og i 
tilknytning til reindrift (Ut på Vidda) bidrar også 
til bosetting.

Landbruksproduksjonen i Nord-Norge er unik 
i global sammenheng, som følge av at lang lys dag 
og lav temperatur gir spesielle vekstbetingelser. 

Boks 5.8 Davvi Siida

Familien Utsi har gjennom selskapet Davvi 
Siida utviklet et helhetlig reiselivsprodukt 
basert på arktisk natur, samisk kultur og 
samisk mat. Davvi Siida tilbyr autentiske opp-
levelser som omfatter aktiviteter, overnatting 
og tradisjonsmåltid. Samtlige familiemedlem-
mer jobber som reindriftsutøvere og turistver-
ter, og byr på kunnskap om den samiske kultu-
ren og reindriften. Bedriften samarbeider med 
større reiselivsaktører som for eksempel A 
Taste of Lapland og Hurtigruten for å øke 
etterspørselen etter sine produkter og styrke 
næringsgrunnlaget. 

55 Samicultures (2020) og Sametinget (2020)
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For mange planteprodukter gir forholdene en 
særlig arktisk kvalitet både for smak og konsis-
tens på råvarene.56 Både ut fra produksjonsgrunn-
laget og etterspørselen er det gode muligheter for 
økt omfang i grøntproduksjonen i Nord-Norge. 
Mat med lokal identitet etterspørres stadig mer 
og det er et potensial for vekst innen nordnorsk 
landbruk.

For utvikling og økt utnytting av arktisk kvali-
tet som konkurransefortrinn for landbruket i 
nordområdene, er det over flere år avsatt sær-
skilte midler over jordbruksavtalen til arktisk 
landbruk. Det er gjennomført tiltak innen 
forskning, utvikling og kompetanse som bidrar til 
å styrke det arktiske landbruket innen ulike pro-
duksjoner. Det er også lagt ned et betydelig arbeid 
i utvikling av en felles arktisk merkevare for mat 
med kobling til utvikling av opplevelses- og reise-
livsnæringen. 

Dette skjer i bredt samarbeid mellom nærings-
aktører og faglag, fylkeskommuner, Sametinget, 
Innovasjon Norge og kunnskapsmiljøer som 
NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning (NLR). 

Matnasjonen Norge 

Regjeringen arbeider med å utforme en felles stra-
tegi for å konkretisere og utvikle Norge som en 
matnasjon og som grunnlag for næringsutvikling 
og verdiskaping. Strategien skal etter planen leg-
ges frem i løpet av våren 2021 og bidra til å sam-
ordne innsatsen på området. Målet med arbeidet 
er å peke ut en felles retning for Norge som mat-
nasjon fram mot 2030, basert på bærekrafts-
målene og en aktiv nærings- og helsepolitikk. For 
å bygge en sterk matnasjon er det betydningsfullt 
at blant annet den samlede innsatsen innenfor blå 
og grønn sektor også synliggjøres bedre og inklu-
dere hele matkjeden. Mat og matopplevelser dan-
ner videre utgangspunkt for verdiskaping innen-
for andre næringsområder og ikke minst innen 
kultur- og reiselivsnæringen. Dette arbeidet vil 
derfor også være viktig for utvikling av denne 
delen av næringslivet i Nord-Norge. 

Nordlig landbruk i et klima i endring 

Klimaendringene kan bidra til økt produktivitet og 
gi nye muligheter for landbruket i nordområdene 
på grunn av forlenget vekstsesong og høyere tem-
peratur. Utvikling av klimatilpasset plantemateri-
ale kan tilrettelegge for dette. Det er viktig at 
norsk jord- og skogbruk er godt rustet for et 

klima i endring, med høyere temperaturer, mer 
nedbør, flom, tørke og trusler fra ulike skadegjø-
rere. Landbruket har alltid søkt best mulig tilpas-
ning til vær- og klimavariasjoner. I Norge kan 
endret klima gi nye muligheter for produksjon, 
men endringen vil også medføre økt usikkerhet. 
Utvikling av teknologi, samt forskningsbasert og 
praktisk agronomisk kunnskap vil ha betydning 
for å lykkes med tilpasningen. 

Regjeringen er opptatt av å utvikle det land-
bruksfaglige samarbeidet på tvers av landegren-
sene i nord. Som oppfølging av Felleserklæringen 
om styrket norsk-russisk grensenært samarbeid, sig-
nert av utenriksministrene i 2010, er plantefored-
ling, fôrproduksjon, utvikling av elitefrø av nord-
lige sorter og utvikling av reindriften notert som 
særlig interessante samarbeidsområder på land-
bruksområdet. Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO) har nylig inngått en intensjonsavtale med 
det russiske forskningsinstituttet KarRC RAS. 
Forskningsinstituttene skal blant annet utveksle 
og framskaffe ny kunnskap om næringskjeder og 
økosystemer i grenseområdene, sett i lys av kli-
maendringer og miljøutfordringer.

Skogressursene som i dag hovedsakelig bru-
kes til bioenergi, har potensiale for økt utnyttelse 
og økt verdiskaping gjennom videreforedling i 
regionen. Skogbruk er en av de viktigste nærin-
gene i Sverige og Finland, med sterke og interna-
sjonalt konkurransedyktige aktører, og derfor et 
godt egnet for samarbeid. På grunn av gode vekst-
betingelser langs kysten har nordnorsk skog evne 
til å binde karbon og å produsere trevirke til for-
edlingsbedrifter. Dette er et område med vekstpo-
tensial. 

Ressursgrunnlaget for bioøkonomien, den 
produktive skogen i Nord-Norge, har et stående 
volum på 73 mill. m3 tømmer. Dette utgjør om lag 
8,5 prosent av stående volum tømmer i Norge. 
Drøyt halvparten av volumet, 40 mill. m3, er 
hogstmoden skog. Utredning viser at det er et 
betydelig potensial for miljømessig forsvarlig sko-
greising i Nord-Norge.57 Dette kan gi et betydelig 
bidrag til økt opptak av karbon i skogen og som 
råstoff til bioøkonomien.

Klimaendringer gir imidlertid økt risiko for 
skogskader som stormfelling, tørke, skogbrann, 
råte og uønsket spredning av skogskadegjørere. 
Det pågår for eksempel klimarelaterte angrep av 
skadeinsekter på bjørk, som antas å få store økolo-
giske konsekvenser på Finnmarksvidda. Angrep 
av skogskadegjørere kan også få store økono-
miske konsekvenser for skogeiere. Økt risiko for 

56 Johansen m.fl. (2018) 57 Bøe m.fl. (2019) 
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skogskade krever gode beredskapsplaner og sam-
arbeid på tvers av landegrensene om kartlegging, 
overvåking, prognoser og tiltak. 

5.3.11 Reindrift 

Samisk reindrift utøves i det vesentligste i fjell-, og 
utmarksområdene i Troms og Finnmark, Nord-
land og Trøndelag. Hovedtyngden av reindriften i 
Norge finner sted i Finnmark med 70 prosent av 
driften. Reindriften er en rasjonell måte å utnytte 
ressursgrunnlaget i nordområdene på, og bidrar 
til matproduksjonen. Den er en grunnleggende 
forutsetning for samisk kultur og samfunnsliv, og
en viktig bidragsyter til levende lokalsamfunn i 
nordområdene. Både gjennom slakt og viderefor-
edling av reinkjøtt, og gjennom binæringer som 
lærings- og omsorgsbaserte tjenester og rein-
driftsbasert reiseliv. Næringen kjøper varer og 
tjenester, og selger produkter som skaper aktivitet 
lokalt, regionalt og nasjonalt og skaper dermed 
ringvirkninger for resten av samfunnet. I noen 
områder i Finnmark er reindrift den viktigste 
næringsvirksomheten. Nesten all rein som slaktes 
i Finnmark videreforedles også i Finnmark. Eta-
bleringen av binæringer i form av lærings- og 
omsorgsbaserte tjenester i reindriftsfamilier 
bidrar også til verdiskaping i lokalsamfunnet, der 
lokale ressurser som samisk språk, kultur, binæ-
ringer, tradisjon og historie er viktige komponen-
ter i tilbudet.

Regjeringen har som mål å tilrettelegge for sta-
bilt høyt salg av reinkjøtt til en pris som gir god 
avsetning i markedet, og å sørge for at norske for-

brukere har god tilgang til norsk reinkjøtt. Regje-
ringen vil bidra til å profilere reinkjøttet og samiske 
mattradisjoner, og har gjennom satsingen på 
reindriftsbasert reiseliv fokusert på bedrifter der 
reinkjøtt og samiske mattradisjoner står sentralt. 
Gjennom arbeidet til Markedsutvalget for reinkjøtt 
blir reinkjøttet profilert på både nasjonale og inter-
nasjonale matfestivaler, der norske reinkjøttprodu-
senter har høstet stor anerkjennelse.

Samisk videregående skole og reindriftsskole 
har tilbud om reindrift til ungdom som ønsker å 
utvikle kompetanse på dette feltet. 

Klimaendringenes påvirkninger på reindriften 
er imidlertid omfattende, og basert på klimaprog-
nosene vil de tilta sterkt fram mot år 2100 som 
følge av blant annet temperaturstigning, mer ned-
bør og lengre vekstsesong. Dette understreker 
igjen behovet for reduksjoner i klimagassutslip-
pene, tilpasning av næringen til et endret klima, 
og beskyttelse av reindriftens naturgrunnlag mot 
annen negativ påvirkning. 

Figur 5.15 

Ungdomspanelet til 
nordområdemeldingen

– 

«Unge reindriftsutøvere 
trenger å vite at reindrift 

anses som en viktig næring»

Boks 5.9 Finnmark rein

Finnmark rein tilbyr et vidt spekter av produk-
ter basert på hele dyret. Det er et mål at hele 
dyret utnyttes. De har vært innovative på pro-
duktutvikling, og har mottatt priser for design 
og emballasje. Med produktene følger en his-
torie og beskrivelse av distriktet kjøttet kom-
mer fra. De selger historien bak reinkjøttet.
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5.3.12 Næringsutvikling i samiske områder

Det er en betydelig nedgang i folketallet i de 
samiske områdene sammenlignet med landet for 
øvrig.58 Analyser viser også at folketallet i 
samiske områder vil fortsette å gå ned dersom 
kommunene ikke blir mer attraktive for bosetting 
og næringsliv.59 Skal den negative trenden snus, 
kreves det en aktiv næringspolitikk hvor ny 
næringsaktivitet slippes til, samtidig som det sti-
muleres til utvikling av tradisjonelle samiske 
næringer. Regjeringen vil, sammen med Sametin-
get, i neste stortingsmelding om samisk språk, 
kultur og samfunnsliv tegne et bilde av utfordrin-
gene kommuner med samisk befolkning møter 
når de skal legge til rette for næringsutvikling. I 
meldingsarbeidet vil det også kunne vises til 
eksempler der ny næringsaktivitet har økt bosteds-
attraktiviteten i samiske kommuner.  

Med egne tiltak og virkemidler bidrar Same-
tinget til vekst og utvikling av samiske næringer. 
Sametinget har i 2020 satt av om lag 40 mill. kro-
ner til ulike næringsformål. I sin melding Šattolaš 
Sápmi – Bærekraftig næringsutvikling redegjør 
Sametinget for sin næringspolitikk i årene fram-

over. I meldingen blir fornybare og bærekraftige 
næringer prioritert. Videre understreker Sametin-
get at primærnæringene er viktig for sysselsetting 
og bosetting i samiske områder, samtidig som de 
er språk- og kulturbærere. Primærnæringene er 
nært knyttet til matproduksjon og verdiskaping, 
med betydelig potensiale for mer innovasjon og 
produktutvikling. Kreative næringer løftes i Same-
tingets næringsmelding frem som næringer i 
vekst og viktige for utvikling av samisk språk, 
kunst, kultur og bosetting.

Internasjonalt reindriftssenter har over flere år 
vært opptatt av å fremme urfolks matkulturer, tra-
disjoner og kunnskap som utgangspunkt for inno-
vasjon og entreprenørskap. En satsing på urfolks 
matkultur, tradisjoner og kunnskap bidrar etter 
senteret syn til lokal verdiskaping, destinasjons-
utvikling for turisme og regional utvikling. Sente-
ret vil derfor med støtte fra Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet etablere et arktisk matla-
boratorium, Arctic Indigenous FoodLab. Matlabo-
ratoriet vil være mobilt, slik at det kan flyttes og 
stasjoneres i kortere eller lengre perioder der det 
skal brukes. Laboratoriet skal bidra til etablerin-
gen av et lokalt innovasjonsnettverk i skjæringsfel-
tet mellom næringsliv og akademia, mellom viten-
skap og tradisjonell kunnskap, og mellom tradi-
sjon og nåtid. Målet er blant annet å skape økono-
misk utvikling for reindriften, nye næringsmulig-
heter, økt kunnskap om urfolk. Det er også et mål 

58 SSB (2018). Samiske områder defineres av Statistisk sen-
tralbyrå som virkeområdet for Sametingets tilskuddsord-
ninger til næringslivet (STN-området). 

59 Vareide m.fl. (2019) 

Figur 5.16 Det samiske perspektivet står sentralt i nordområdepolitikken. Reindrift er en viktig næring i 
Nord-Norge som har vært drevet i mange generasjoner. Denne næringen gir grunnlag for livskraftige 
samfunn og videreutvikling av samisk kultur.  
Foto: Knut Åserud
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å skape større bevissthet blant urfolksungdom 
om deres tradisjonelle matkultur og vekke deres 
interesse for kokkeyrket. Arbeidet med matlabo-
ratoriet vil ha tett kobling til nasjonal og interna-
sjonal fagkompetanse på mat, blant annet nettver-
ket i Bocuse D'Or i Frankrike.

5.3.13 Forsvarets tilstedeværelse og 
betydning for samfunns- og 
næringsutvikling 

Forsvarssektoren har et betydelig fotavtrykk i 
Nord-Norge, blant annet i Målselv, Bardu, Bodø, 
Porsanger og Sør-Varanger. Samlet er det rundt 
5 400 ansatte og 4 500 vernepliktige inne til første-
gangstjeneste i regionen. Nærværet gir en rekke 
ringvirkninger. For 2019 var den økonomiske 
effekten av forsvarssektorens nærvær i regionen 
estimert til 4,6 mrd. kroner. Sysselsetting er en 
viktig driver bak den forsvarsrelaterte, økono-
miske effekten i Nord-Norge og utgjorde om lag 
1,8 mrd. kroner i 2019 knyttet til forbruk og skatt. 

En annen viktig driver er at forsvarssektoren 
for tiden investerer i mer eiendom, bygg og 
anlegg i Nord-Norge, i tillegg til daglig drift av den 
eiendomsmassen som allerede er eid av forsvars-
sektoren. De økonomiske ringvirkningene av 
eiendom-, bygg- og anleggsrelatert drift og inves-
teringer gav nordområdene en økonomisk effekt i 
2019 på om lag 2,2 mrd. kroner. 

Etableringen av Evenes flystasjon, som plan-
legger med i størrelsesorden 400 fast ansatte 
og 300 soldater, er et eksempel på aktiviteter 
som vil gir positive ringvirkninger i regionen. 
Forsvarsbygg vil ha investert for om lag 4,9 mrd. 
kroner i nybygg og oppgradering av eksis-
terende anlegg på Evenes fram mot 2024. For-
svarsbygg har fram til i dag brukt i størrelses-
orden 1 mrd. kroner i investeringer på Evenes. I 
underkant av 80 prosent av kontraktene har gått 
til lokale og regionale bedrifter i Nordland og 
Troms og Finnmark.

I denne sammenheng skal det legges til rette 
for at de ansatte kan velge å flytte til regionen 
med sin familie. Forsvarsbygg har etablert et 
godt samarbeid med kommunene for å skaffe 
boliger til de forsvarsansatte på Evenes. Forsva-
rets personell trenger ulike typer boliger. Forsva-
ret har uttrykt behov for å bo i nærheten av 
basen, i kommunene Evenes og Tjeldsund. 
Boligmarkedet har reagert svært positivt med å 
tilby boliger til forsvarsansatte nær Evenes flysta-
sjon. Nærhet til skole, barnehage, butikker og 
andre kommunale tjenester er innfridd i de tilbu-
dene som er kommet inn. 

Videre styrker regjeringen Hærens tilstedevæ-
relse i Finnmark gjennom forsterking av Grense-
vakten ved Garnisonen i Sør-Varanger og oppbyg-
ging av Porsangerbataljonen ved Garnisonen i 
Porsanger. Denne oppbyggingen av Finnmark 
landforsvar (FLF) vil gi ringvirkninger i form av 
økt etterspørsel etter varer og tjenester lokalt og 
regionalt. 

I juli 2019 inngikk Forsvaret og Kongsberg-
gruppen en strategisk samarbeidsavtale om drift 
og vedlikehold av luftsystemer. Som et resultat av 
dette har det blitt etablert en samarbeidsavtale om 
drift og beredskap av NH90 helikoptrene. Kongs-
berg vil etablere 60 til 70 nye stillinger på Bar-
dufoss som en del av denne avtalen. Både det 
sivile utdanningssystemet, privat næringsliv og 
andre offentlige virksomheter vil være relevante 
samarbeidspartnere.

Forsvarssektoren søker aktivt å effektivisere 
sin anskaffelsesvirksomhet. I mange tilfeller styres 
dette gjennom sentrale avtaler. Strategiske part-
nerskapsavtaler og sentralisert anskaffelsesfunk-
sjon bidrar til å utvikle et robust leverandørmarked, 
der det alltid vil være behov for lokal gjennomfø-
ring. I forsvarssektoren vurderes det hvorvidt 
anskaffelser i større grad kan innrettes slik at små- 
og mellomstore aktører lettere kan nå fram, for 
eksempel gjennom regionale rammeavtaler.

Regjeringens vedvarende satsing på Forsvaret 
i nord synliggjør den strategiske betydningen 
regionen har for landet. Den viser samtidig at det 
er en nær sammenheng mellom utviklingen av 
samfunnet i nord og norsk utenriks-, sikkerhets- 
og forsvarspolitikk. 

Regjeringens mål er at Norge skal bli blant de 
ledende landene i Europa på innovasjon, og best 
på å nyttiggjøre seg ny og eksisterende teknologi. 
For forsvarssektoren er dette viktig for å legge 
bedre til rette for å realisere operativ effekt. Der-
for styrkes satsingen på næringsrettet forskning 
og økt innovasjonsevne. Regjeringen vil styrke 
forsvarssektorens evne til å dra nytte av eksperti-
sen til næringslivet, ut over de tradisjonelle for-
svarsbedriftene, for å gjøre det enklere for små og 
mellomstore bedrifter å levere til Forsvaret. For-
svarssektoren har en viktig rolle som drivkraft og 
motor for å forene ressursene på tvers. Det er eta-
blert et velfungerende samarbeid mellom for-
svarssektoren, Forsvarets forskningsinstitutt 
(FFI) og industrien. Et tettere samarbeid vil 
kunne bidra til å eksponere sivile miljøer for For-
svarets behov, og Forsvaret vil kunne få bedre inn-
sikt i mulighetsrommet sett fra sivil side. Dette vil 
kunne styrke det brukernære perspektivet i 
utviklingsaktiviteter.
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FFI har etablert den forskningsbaserte ekspe-
rimenteringsarenaen ICEWorx (Innovation, Con-
cept development & Experimentation) som tilret-
telegger for dynamisk samarbeid mellom opera-
tive brukermiljøer i Forsvaret og teknologimiljøer, 
både innenfor forsvarsindustrien og andre sekto-
rer som ikke nødvendigvis har sine primære leve-
ranser til Forsvaret. Dette gjelder også små- og 
mellomstore bedrifter og er verdifullt for forsvars-
sektoren, som kan trekke veksler på den kompe-
tansen, produkter og tjenester som disse besitter. 

Det er et mål at innovasjonsevne skal prege 
alle deler av virksomheten i forsvarssektoren. 
Regjeringen vil derfor styrke bruken av konsept-
utvikling og eksperimentering som arbeidsform 
for å generere ny kunnskap og kompetanse. Sett i 
lys av det endrede sikkerhetspolitiske bildet og 
den hurtige teknologiske utviklingen blir innova-
sjonsaktiviteter for å tilrettelegge for effektiv 
utnyttelse av teknologi og redusere risikoen i 
investeringsprosesser viktigere. 

For å dra nytte av den teknologiske utviklin-
gen på sivil side, og for å styrke den nasjonale 
kunnskapsbasen, vil regjeringen også styrke for-
svarssektorens samarbeid med akademia og 

norsk og internasjonalt næringsliv gjennom å 
videreutvikle arenaene aktørene møtes på.

5.3.14 Rominfrastruktur 

Ivaretakelse av Norges interesser i nord er høyt 
prioritert i regjeringens satsing på romvirksom-
het. Satellittbaserte tjenester har stor betydning 
for sikker, bærekraftig og effektiv forvaltning og 
næringsaktivitet i nordområdene. Satellitt-
systemer er avgjørende for å ivareta grunnleg-
gende samfunnsbehov som posisjonsbestem-
melse, kommunikasjon, samt overvåking av 
klima, miljø og havområder. Ikke minst gjelder 
dette i nordområdene, der store avstander, utfor-
drende is- og værforhold og manglende bakkein-
frastruktur gjør at satellittbaserte tjenester ofte er 
løsningen. Tilgang til satellittdata og -signaler leg-
ger til rette for næringsdrift i nord, ikke minst for 
fiskeriene, maritim næring, turistnæringen og 
offshorenæringen. Tilgang til satellittbaserte tje-
nester i nord er også vesentlig for utøvelse av 
suverenitetshevdelse, samt søk og redning. 

Gjennom deltagelse i EUs romprogrammer 
COPERNICUS, GALILEO og EGNOS har Norge 
vært med på å påvirke utviklingen av satellitt-

Boks 5.10 Svendsen-utvalget 

Svendsen-utvalgets rapport Økt evne til å kombi-
nere menneske og teknologi – veier til et høytekno-
logisk forsvar fra juni 2020 peker på at det er 
næringsutvikling som er nøkkelen til økt tilste-
deværelse i nord, da dette tiltrekker seg dyktige 
fagmiljøer, kompetanse og skaper grunnlag for 
befolkningsvekst og økt bostedattraktivitet for 
familier.1

Utvalget har framhevet nordområdene som 
et område med et stort konkurransefortrinn, og 
mener Nord-Norge kan bli verdens fremste 
region for brukernær utvikling av teknologi og 
kompetanse som kan benyttes på tvers av flere 
sektorer og under krevende klimatiske forhold. 
De mener utviklingen innen klima, geopolitikk 
og teknologi byr på muligheter som må gripes 
for å øke den lokale tilstedeværelsen, og bidra til 
å løse samfunnsutfordringer på en måte som er 
vinn-vinn for de involverte. 

Svendsen-utvalget anbefaler at det satses på 
et klyngesamarbeid med vekt på innovasjon og 
vekst som forener private, offentlige og militære 
satsinger. De mener Forsvaret bør være en 
sterk motor som forener ressursene i klyngesat-
singen. Videre framhever de at en strategisk sat-
sing rundt Forsvarets baser vil være til stor 
nytte i form av lokale leveranser, kompetansetil-
gang, sterkere fagmiljøer, arbeidstakermobilitet 
og økt attraktivitet som bosted for familier. 

Ved å prioritere forskning og utviklings-
arbeid mot kompetanseområder som er rele-
vante for framtidens militære operasjoner, 
mener utvalget at næringslivet i nord kan sikre 
seg tilgang til arenaer med internasjonal rele-
vans. Videre framhever de at et samarbeid med 
Forsvaret også gir norske teknologi- og kompe-
tanseutviklere gode vilkår for å bidra til ytter-
ligere verdiskaping i nord. 

1 Svendsen-utvalget (2020) 
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systemer som i dag bidrar med viktig informa-
sjon for å ivareta våre interesser i nordområdene. 
COPERNICUS leverer blant annet høyoppløse-
lige satellittbilder for å følge klima- og miljøutvik-
lingen og støtter overvåking av en stadig økende 
aktivitet i nordområdene fra statlige og kommer-
sielle aktører. Romprogrammene GALILEO og 
EGNOS har gitt en økt nøyaktighet og redun-
dans på samfunnskritiske satellittbaserte naviga-
sjonstjenester, samtidig som programmene har 
bidratt til å styrke våre næringsinteresser i nord-
områdene. Programmene skaper aktivitet gjen-
nom tjenesteutvikling og i form av bakkeinfra-
struktur på Svalbard, Jan Mayen og på Troll. Del-
tagelsen gir oss mulighet til å påvirke satellittsys-
temenes utforming og bruk, slik at det tas hen-
syn til Norges særlige interesser i nord. Neste 
programperiode i EU løper fra 2021–2027. Da 
skal alle EUs romsatsinger samles i ett felles 
romprogram. I tillegg til COPERNICUS, GALI-
LEO og EGNOS, vil det nye romprogrammet 
også omfatte nysatsingene SSA (romovervåking) 
og GOVSATCOM (sikker satellittkommunika-
sjon for myndighetsformål). Regjeringen ønsker 
å videreføre Norges deltakelse i EUs rompro-
gram i neste periode, med forbehold om at ende-
lig beslutning om norske deltakelse tas etter at 
EUs langtidsbudsjett er vedtatt.

Dagens geostasjonære kommunikasjonsløs-
ninger har svært begrenset dekning i våre nord-
ligste interesseområder. Regjeringen har derfor 
etablert et prosjekt, ledet av det statlig eide sel-
skapet HEOSAT AS, som vil gi full bredbåndsdek-
ning i Arktis fra 2023. Dette vil være et viktig 
bidrag for å styrke vår evne til tilstedeværelse og å 
gjennomføre operasjoner i nordområdene.

Vår deltakelse i den europeiske romorganisa-
sjonen ESA skaper aktivitet på Andøya, i Tromsø 
og på Svalbard, og gir drahjelp til å utvikle løsnin-
ger for særlige norske brukerbehov, blant annet i 
nordområdene. En mangeårig og tverrsektoriell 
satsing i regi av Norsk Romsenter, Kystverket og 
Forsvarets forskningsinstitutt på småsatellitter for 
AIS-overvåking, har gitt en betydelig forbedret 
oversikt over skipstrafikken også i nordområdene. 
Denne overvåkingen har stor verdi både for den 
generelle sjøsikkerheten, søk- og redningsopera-
sjoner, for norsk suverenitetsutøvelse i nordområ-
dene og med tanke på internasjonalt samarbeid. 
Med bruk av observasjoner fra radarsatellitter og 
AIS-satellitter, oppnås en langt mer effektiv utnyt-
telse av bemannede plattformer som kystvaktfar-
tøyer og patruljefly. 

Andøya Space tilbyr et bredt spekter av infra-
strukturtjenester for forskning og teknologite-

sting på Andøya, herunder oppskyting av sondera-
ketter, slipp av forskningsballonger og test av mis-
sil- og raketteknologi. Virksomheten er med 94 
årsverk en hjørnesteinsbedrift på Andøya, en sen-
tral del av det høyteknologiske miljøet i Nord-
Norge, og en viktig leverandør av infrastrukturtje-
nester til forskning, teknologiindustri og militære 
myndigheter, både i Norge og internasjonalt. 
Andøya Space har i en årrekke arbeidet med å 
utvikle planer for en oppskytningsbase for små 
satellitter på Andøya. Regjeringen har gitt Andøya 
Space et betinget tilsagn om inntil 282,6 mill. kro-
ner i egenkapital og 83 mill. kroner i tilskudd for å 
etablere en slik base. Forutsetning for at finansier-
ingen skal kunne utbetales er at det dokumente-
res at egenkapitalen vil gi staten en finansiell 
avkastning som tilsvarer det en rasjonell markeds-
investor ville ha akseptert, at løsningen er i sam-
svar med EØS-avtalens statsstøtteregler, og at 
Andøya Space legger frem en plan som sikrer at 
andre næringers interesser ivaretas på en forsvar-
lig måte. Første del av egenkapitalen (25,65 mill. 
kroner) ble utbetalt i september 2020.

Regjeringen la i desember 2019 frem Meld. St. 
10 (2019–2020) Høytflyvende satellitter – jordnære 
formål. En strategi for norsk romvirksomhet. Stor-
tinget behandlet i juni 2020 Innst. 350 S (2019–
2020) om samme sak. Romvirksomhet gir høytek-
nologiske og bærekraftige arbeidsplasser på Sval-
bard. Rombasert næringsaktivitet på Svalbard 
skaper også grunnlag for næringsutvikling på fast-
landet. Selskapet Kongsberg Satellite Services 
(KSAT), som har hovedkontor i Tromsø, driver 
gjennom Svalbard Satellittstasjon (SvalSat) ver-
dens største nedlesningsaktivitet fra satellitter i 
polare baner. SvalSat-basen er en forutsetning for 
selskapets drift av et globalt bakkenettverk av 
nedlesningsstasjoner. Basen har kunder fra hele 
verden og omfatter tunge aktører som European 
Organisation for the Exploitation of Meteorologi-
cal Satellites (EUMETSAT), US National Aero-
nautics and Space Administration (NASA) og US 
National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion (NOAA). 

Stortingets betingede tilsagn Prop. 127 S 
(2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020) om finan-
siering av en satellittoppskytingsbase på Andøya 
kan bli et taktskifte i utviklingen av norsk romin-
dustri. En slik etablering kan gi mange nye mulig-
heter for norske og internasjonale selskaper til å 
ta i bruk verdensrommet innenfor mange nye 
anvendelsesområder. Med det etablerte tekno-
logi – og forskningsmiljøet på Andøya i kombina-
sjon med jordobservasjonsmiljøet i Tromsø og 
etablerte kompetansemiljøer innen dette feltet en 
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rekke steder i Nord-Norge, gir dette unike mulig-
heter til å bygge en ny norsk industri innenfor 
romteknologi i Nord-Norge.

Klima og miljø

Norge har en helt unik rolle i Europa på grunn av 
vår geografiske posisjon i Arktis. I nordområdene 
er det spesielt viktig med kostnadseffektiv og nøy-
aktig fjernmålt overvåking. Norge bidrar blant 
annet med utvikling, bakkevalidering av fjern-
målte data, bistand i styring av programmet, og 
levering av essensielle nedlesningstjenester via 
verdens mest brukte bakkestasjon for satellitter i 
polare baner – SvalSat på Svalbard. EUs program 
COPERNICUS utreder nå blant annet satellitter 
som kan måle sjøis med økt nøyaktighet og hyp-
pighet. De lange måleseriene fra jordobserva-
sjonssatellittene er uvurderlige for polarforsk-
ning, klimaforskning og annen geofysisk forsk-
ning i nord. De syv operative satellittene i EUs 
jordobservasjonsprogram COPERNICUS gir dag-
lig en rekke målinger over våre nordområder. 

5.4 Omstilling og vekst fordrer tilgang 
til kapital

Kapitaltilgangsutvalget påpeker at kapitalmarke-
det i Norge i hovedsak fungerer godt og at virke-
middelapparatet supplerer med ulike ordninger 
der det er behov. Innovasjon Norge ga 7,7 mrd. 
kroner i tilsagn til Nord-Norge i perioden 2013–
2018, særlig gjennom ordningen lavrisikolån 
(3,8 mrd. kroner) og distriktsrettet bedriftsstøtte 
(1,1 mrd. kroner). Utvalget peker samtidig på at 

det er mulig å legge til rette for en bedre kanalise-
ring av den tilgjengelige kapitalen, og en mer 
effektiv kobling mellom gründerne og bedriftene 
som søker finansiering og kapitaleierne som 
søker investeringsmuligheter. 

Kapitaltilgangsutvalgets analyse av det norske 
bedriftsbankmarkedet viser at Troms og Finn-
mark og Nordland har blant landets høyeste kon-
sentrasjon på utlånssiden. Utvalget peker på at 
lange avstander mellom tilbyder av kapital og 
bedriften kan skape informasjonsbarrierer og 
usikkerhet. En del av løsningen på avstand er digi-
talisering. Det norske kapitalmarkedet har kom-
met langt i digitaliseringsprosesser. En annen 
kilde,  hvor avstand er mindre relevant, er ulike 
former for folkefinansiering som egenkapital og 
lån. Dette er også en kilde for små og mellomstore 
oppstarts- og vekstbedrifter.

Regjeringen har innført flere tiltak for å avbøte 
utfordringer i markedet for tidligfasekapital:
– SMB-rabatten som ble innført da EUs kapital-

kravsregelverk (CRR/CRD IV) trådde i kraft i 
Norge ved årsskiftet 2019/2020. Rabatten er en 
lettelse i bankenes kapitalkrav for utlån til små 
og mellomstore bedrifter, slik at bankenes 
utlån kan bli vridd i favør av slike bedrifter.

– Inntektsfradrag ved investering i gründer- og 
oppstartsbedrifter – skatteinsentivordningen. 
Personlige skattebetalere kan få fradrag i 
alminnelig inntekt med inntil kroner 500 000 
årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskap.

– Regjeringen flyttet i 2019 forvaltningen av 
Investeringsfondet for Øst-Europa og Nord-
vest-Russland til Kirkenes. Tidligere kunne 
fondet bare investere utenfor Norge. Regjerin-

Figur 5.17 
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gen har åpnet for investeringer i de nordligste 
fylkene og bedt om at dette prioriteres.

– Regjeringen støtter organisasjonene Connect 
Norge og Seed Forum, som begge tilbyr møte-
plasser for investorer og bedrifter med behov 
for kapital, og som har aktivitet i Nord-Norge.

Staten tilbyr eksportfinansiering for å bidra til at 
eksportørene har like gode konkurransevilkår 
som eksportører i andre land med et tilsvarende 
eksportfinansieringstilbud. Norges eksportfinan-
sieringstilbud skal være et supplement til kom-
mersiell finansiering av eksportkontrakter og spil-
ler en sentral rolle i finansieringen av norsk 
eksport, spesielt i tider med uro i finansmarke-
dene og få alternative finansieringskilder. Det nor-
ske statlige tilbudet av langsiktig eksportfinansi-
ering består av lån fra eksportkredittordningen og 
eksportgarantier. GIEKs garantier til bedrifter i 
Nord-Norge har så langt primært vært innenfor 
oppdrett og sjømat.

Kapitaltilgangsutvalget vurderte ikke kapital-
tilgangen i Nord-Norge særskilt. Under arbeidet 
med Nordområdemeldingen har flere aktører 
framført at næringslivet i nord mangler tilgang til 
kapital, blant annet Sametinget. Det er også blitt 
framført at andelen nordnorske bedrifter som vok-
ser seg store framstår som relativt begrenset sam-
menlignet med andre deler av landet. Årsaksfakto-
rene er trolig sammensatte og kan også omfatte 
mangel på lønnsomme prosjekter eller mangel på 
investeringsvillige nordnorske investorer. Regje-
ringen ser et behov for å utvikle kunnskapsgrunn-
laget om kapitaltilgang i Nord-Norge.

Kapitaltilgangsutvalget ga råd om hvordan 
man kan bedre tilgangen på kapital. De foreslo 
endringer i innretningen på virkemiddelbruken 
og å legge mer til rette for kobling mellom kapital 
og lovende bedrifter. Regjeringen er opptatt av at 
man også klarer å bygge gode forvaltermiljøer i 
Nord-Norge og at dette kan bidra til bedre kobling 
mellom investorer og lovende bedrifter.

Regjeringen har lenge hatt en ambisjon om å 
opprette et nytt såkornfond i Nord-Norge. Fondet 
skulle opprettes som ett av seks fond i den tredje 
bølgen med offentlig støttede såkornfond. I stats-
budsjettet for 2015 ble det bevilget midler til et 
såkornfond forvaltet fra Nord-Norge, men forval-
teren som ble valgt lyktes ikke i å tiltrekke til-
strekkelig privat kapital for å etablere fondet. 
Mandatet ble trukket tilbake 2. januar 2017. Etter 
forsøket på å etablere et såkornfond i 2017 jobbet 
derfor regjeringen for å finne en alternativ løs-
ning, blant annet sammen med ulike aktører i 
Nord-Norge. Løsningen ble Koinvesteringsfondet 

for Nord-Norge, hvor de statlige midlene (132,3 
mill. kroner) investeres av Investinor i bedrifter 
sammen med private investorer, som velger ut og 
følger opp investeringene. Fondet gjorde sine før-
ste investeringer i 2018, og hadde ved utgangen 
av andre kvartal 2020 prekvalifisert 18 investorer 
og gjort tre investeringer.

Tilbakemeldingene regjeringen har fått i for-
bindelse med meldingsarbeidet tyder videre på at 
forholdene ligger bedre til rette for å opprette et 
fond i Nord-Norge nå enn i 2017. Regjeringen vil 
derfor lyse ut et mandat til å forvalte et fond med 
statlige og private midler. Formålet skal være å 
bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode 
forvaltermiljøer i nord. Fondet skal være lokali-
sert i Nord-Norge og innrettet mot de delene av 
markedet hvor det er ønskelig med mer kapital 
enn hva kapitalmarkedet allerede tilbyr. Etablerin-
gen vil bygge på erfaringene fra såkornfondene 
og se hen til kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger 
for slike fond. Det er en forutsetning for etablerin-
gen at private investorer deltar med tilstrekkelig 
kapital til fondet. 

Samarbeid over landegrensene er også et vik-
tig ledd i å finansiere innovasjonsprosjekter. Den 
nordiske investeringsbanken NIB har en egen 
arktisk fasilitet på 500 mill. kroner. Innenfor ram-
men av EU-programmet Interreg Nord utreder 
regionene i Nord-Finland, Nord-Sverige og Nord-
Norge i felleskap opprettelsen av en Arctic Invest-
ment Platform. Den europeiske investeringsban-
ken (EIB) er blant samarbeidspartnerne i dette 
prosjektet. Ambisjonen er å øke tilgangen på 
investeringskapital for små og mellomstore bedrif-
ter i regionen, herunder etablering av et arktisk 
fond i fond-instrument som skal investere i inves-
teringsfond i regionen. En av forutsetningene for 
at EIB skal bidra med kapital er at de nordligste 
fylker og län etablerer en hensiktsmessig samar-
beidsstruktur. Nordland og Troms og Finnmark 
har besluttet å delta. En etablering av en Arctic 
Investment Platform vil kunne bidra til å øke kapi-
taltilgang for utvikling av vekstbedrifter, samt 
utvikle forvaltningsmiljøer i landsdelen. Tiltaket 
vil supplere et dedikert nordnorsk fond på en god 
måte. Regjeringen vil derfor bidra til at Nord-
Norge har en aktiv rolle i etableringen av Arctic 
Investment Platform, og ønsker med dette å gi et 
tydelig signal til EIB, EU og nordiske naboland. 

Regjeringen vil følge tilgangen på tidligfase-
kapital i Nord-Norge nøye. Effekten av igangsatte 
tiltak bør evalueres, og eventuelle nye tiltak bør 
vurderes. Regjeringen vil derfor foreta en samlet 
gjennomgang av tilgangen på tidligfase kapital i 
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Nord-Norge og evaluere igangsatte tiltak når fon-
det er på plass og har begynt å virke.

5.5 Nordnorske eksportbedrifter skal 
sikres god markedsadgang

Eksport er en viktig drivkraft for nordnorsk øko-
nomi, og god og forutsigbar tilgang til eksport-
markeder får særlig stor betydning. Norge har 
sammen med de andre EFTA-landene et av ver-
dens mest omfattende nettverk av frihandelsavta-
ler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markeds-
adgang og bedre forutsigbarhet for eksport av 
varer, tjenester og investeringer. De siste årene 
har vi sett flere forhold internasjonalt som utfor-
drer den frie handelen. Etter tiår med økende glo-
balisering har vi i det siste sett økende omfang av 
handelskonflikter, tilsidesettelse av WTO og eta-
blering av nye barrierer mellom land og regioner. 
En annen viktig hendelse er Storbritannias uttre-
den av EU. Storbritannia er Norges største han-
delspartner og det fjerde viktigste markedet for 
norsk sjømat. Norge har inngått flere avtaler med 
Storbritannia og følger situasjonen fortløpende.

Det eksportrettede virkemiddelapparatet skal 
bidra til størst mulig verdiskaping gjennom økt 
verdiskapende eksport, samt internasjonalisering 
som bidrar til produktivitet, læring og innovasjon. 
Viktige aktører inkluderer Innovasjon Norge, 
Norges Sjømatråd AS, Norwegian Energy Part-
ners, utenrikstjenesten, Eksportkreditt og GIEK. 
Gjennom disse aktørene tilbyr staten fellesgoder 
som informasjon, rådgivning, profilering og finan-
siering som kan utløse verdiskapende eksport i 
hele landet. Innovasjon Norge har ti distriktskon-
torer som bidrar i eksportarbeidet. Sjømatrådet er 
lokalisert i Tromsø.

Regjeringen har høsten 2020 lagt frem en 
eksporthandlingsplan som bistår norsk nærings-
liv gjennom og etter koronakrisen, og legger til 
rette for at flere konkurransedyktige næringer 
skal eksportere varer og tjenester som etterspør-
res i verdensmarkedene. 

5.6 Omstilling i kommuner eller 
regioner med vesentlig fall i 
sysselsetningen 

Enkelte steder opplever fra tid til annen nedleg-
gelser og/eller store nedbemanninger ved hjørne-
steinsbedrifter- og næringer. Dette gir negative 
ringvirkninger både for det berørte lokalsamfun-
net og enkeltindivider, og det må bevilges midler 

til en ekstrainnsats i disse kommunene. Denne 
type omstillingsarbeid har lang tradisjon i Norge. 
Det startet i midten av 1980-tallet med omstillin-
gen i Mo i Rana og Sør-Varanger. Til enhver tid 
fins det 25–30 kommuner som opplever brå og 
stor nedgang i sysselsetting i en hjørnesteinsbe-
drift/-næring. Midler til omstilling i områder som 
opplever vesentlig reduksjon i sysselsettingen 
skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til etable-
ring av nye arbeidsplasser. I forslag til budsjettet 
for 2021 er over halvparten av midlene til regional 
omstilling avsatt til omstillingskommuner i Nord-
Norge. 

Utover dette, mottar Sør-Varanger og Andøy 
ekstraordinære statlige omstillingsmidler. For 
Sør-Varanger ble det i 2016 bevilget 45 mill. kro-
ner i en engangsbevilgning. Omstillingsprogram-
met i Sør-Varanger løper ut 2022. Fra 2017 til og 
med 2020 er det bevilget 60 mill. kroner til omstil-
lingsarbeidet i Andøy. Regjeringen har foreslått 
15 mill. kroner til omstilling i Andøy kommune i 
2021, og vil bidra med ytterligere 20 mill. kroner i 
årene som kommer. Omstillingsprogrammet i 
Andøy skal vare ut 2023. 

5.7 Forskning og innovasjon for 
bærekraftig vekst i nord

Satsing på forskning og innovasjon fremmer oms-
tilling og bærekraftig vekst i næringslivet og fører 
til at bedriftene i Nord-Norge utvikler nye varer, 
tjenester og løsninger. Investeringer i forskning 
og innovasjon er på sikt avgjørende for å øke 

Boks 5.11 Nord-Norge 
– en sterk innovatør

I Europakommisjonens undersøkelse Regional 
Innovation Scoreboard 2019 omtales Nord-
Norge som en sterk innovatør, men samtidig 
som noe svakere enn Nord-Sverige og Nord-
Finland i samme undersøkelse. Nord-Norge 
gjør det bedre enn gjennomsnittet av euro-
peiske regioner og har en høy andel offentlig 
finansiert FoU som skyldes antall offentlige 
forskningsinstitusjoner i landsdelen. At Nord-
Norge ligger noe under landsgjennomsnittet 
når det gjelder næringslivets forskning, skyl-
des blant annet at næringsstrukturen preges 
av næringer som tradisjonelt ikke har vært 
forskningstunge. Dette er imidlertid i endring.
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verdiskapingen og sikre et bærekraftig velferds-
samfunn. 

Derfor er regjeringen opptatt av å opprett-
holde et høyt nivå på bevilgningene til forskning 
og innovasjon. Regjeringen prioriterer de 
næringspolitiske virkemidlene som har høyest 
innovasjonsgrad og effektivitet, og viderefører sat-
singen på de brede landsdekkende ordningene. 

Samlet sett har virksomheter i Nordland og 
Troms og Finnmark høy bruk av offentlige støtte- 
og fasiliteringsordninger. Nordland hadde i 2019 5 
prosent av alle brukerne i virkemiddelapparatet, 
mens Troms og Finnmark hadde 6 prosent, noe 
som er høyere enn sysselsettingen og verdiska-
pingen skulle tilsi. Det er særlig ordninger under 
Innovasjon Norge og de distriktsrettede ordnin-
gene som treffer Nord-Norge godt.60 Antall virk-
somheter som har benyttet seg av virkemiddelap-
paratet i de tre nordligste fylkene har økt med 19 

prosent fra 2013 til 2018. Totalen skjuler imidler-
tid noen forskjeller mellom de ulike aktørene. 
Mens antallet som bruker Innovasjon Norge har 
gått ned med 28 prosent, har antall brukere av de 
næringsrettede forskningsprogrammene i Forsk-
ningsrådet økt med 45 prosent i Nord-Norge mel-
lom 2013 og 2018. Skattefunn61 brukes i økende 
grad i landsdelen. Tallene kan tyde på at virkemid-
lene treffer de nord-norske bedriftenes utviklings-
behov.

5.7.1 Økt samarbeid mellom næringsliv og 
forskning og mer FoU

Regjeringen er opptatt av å styrke samspillet mel-
lom næringslivet, akademia og innovasjons- og 
forskningsmiljøer og ha gode ordninger som stimu-
lerer næringslivets forsknings- og utviklingsaktivi-
tet. Langtidsplanen for forskning og høyere utdan-
ning slår fast at tiltak for økt kommersialisering, 
forskningsbasert innovasjon og næringsrettet 
forskning er viktige deler av prioriteringen av for-
nyelse og omstilling i næringslivet. I Forsk-

60 SSB (2020). Statistikk over næringspolitiske virkemidler 
som omfatter Argentum, Eksportkreditt, Enova, EUs ram-
meprogram, Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings-
fond, fylkeskommunene, GIEK, Innovasjon Norge, Investi-
nor, Norges Forskningsråd, Norsk Romsenter, Regionale 
forskningsfond, Siva, godkjente søknader i Skattefunn og 
såkornfond. 61 Skattefunn er en fratrekksordning for FOU-utgifter. 

Figur 5.18 Etter klekking har lakselarven en del av plommesekken intakt. Den har betydning som næringskilde 
i tidlig stadium av en lakselarves liv, og henger fast i larven til den er oppbrukt. Fra Sundsfjord Smolt AS i 
Gildeskål i Nordland.

Foto: Arne Sklett Larsen
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ningsrådets strategi for nordområdeforskning 
(revidert 2019) tar Forskningsrådet til orde for 
ytterligere å mobilisere næringslivet i nord til økt 
FoU-innsats gjennom regionale, nasjonale og inter-
nasjonale virkemidler og programmer, å styrke 
kunnskap om behovet for forskning og utvikling i 
nordnorsk næringsliv samt å styrke koplingen mel-
lom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sek-
tor i Nord-Norge. I regjeringens strategi for helhet-
lig instituttpolitikk fra 2020 vektlegges det at insti-
tuttsektoren er i en unik posisjon til å bidra til bære-
kraftig utvikling og omstilling i samfunnet.62

Norges forskningsråd er samlokalisert med 
Innovasjon Norges distriktskontorer i Bodø, 
Tromsø og Vadsø. De regionansvarlige har dialog 
med næringsliv, offentlig sektor (herunder regio-
nale forskningsfond) og forskningsmiljøer i sin 
region. De er støttespillere for regionale aktører 
og bidrar til å kople regionale forskningsbehov i 
næringsliv og offentlig sektor med fagressurser i 
Forskningsrådet eller med andre regionale og 
nasjonale forskningsressurser. Kapasitetsløft-pro-
sjekter i Forskningsrådets FORREGION-pro-
gram (Forskningsbasert innovasjon i regionene) 
bygger forskningskapasitet på områder som er 
viktige for næringslivet. I 2017 ble det etablert et 
kapasitetsløftprosjekt for økt forskning og kompe-
tanse for bygg- og anleggssektoren i Nord-Norge 
(se boks 5.12). Regjeringen er opptatt av å styrke 

samspillet mellom næringslivet og innovasjons- og 
forskningsmiljøene. 

Regjeringen er opptatt av økt kommersialise-
ring fra offentlig finansiert forskning og av å styrke 
kunnskap, kompetanse og kultur for innovasjons- 
og kommersialiseringsaktiviteter i universitets- og 
høyskolesektoren, helseforetakene og i forsk-
ningsinstituttene. Regjeringen forventer at institu-
sjonene i sektoren innenfor sine faglige og institu-
sjonelle rammer arbeider for å finne gode løsninger 
for å styrke kommersialisering. For å oppnå økt 
verdiskaping fra forskning er det sentralt med sam-
spill mellom universitetene og høyskolene, Techno-
logy Transfer Office (TTO) tilknyttet universiteter 
og høyskoler, helseforetakene og forskningsinsti-
tutter, nytt og eksisterende næringsliv, offentlig 
sektor og virkemiddelapparatet. 

Nord universitet (NU) og Universitetet i 
Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) er 
begge opptatt av verdiskaping med basis i regio-
nens fortrinn. NU har særlig fokus på profilområ-
dene blå og grønn vekst, velferd, helse og opp-
vekst, og innovasjon og entreprenørskap. 

UiT har fem strategiske satsingsområder som 
blant annet omfatter «Samfunnsutvikling og 
demokratisering» og «Energi, samfunn og miljø». 
Begge satsingene er også rettet mot å bidra til 
positiv utviklingen i landsdelen. Flere forsk-
ningsinstitutter og større bedrifter og offentlige 
etater med forskningsvirksomhet i Tromsø har et 
tett samarbeid med UiT. Blant disse er Norsk 62 Kunnskapsdepartementet (2020)

Boks 5.12 Kapasitetsløft for økt forskning og kompetanse for bygg- og anleggssektoren 
i Nord-Norge

Prosjektet Kompetansesenter for bygg- og 
anleggsvirksomhet i nordområdene ble tildelt et 
Kapasitetsløft i 2017. Prosjektet skal i nært 
samarbeid med bygge- og anleggsnæringen 
styrke den bransjerelevante utdanningen og 
forskningen ved UiT Norges arktiske universi-
tet og bidra til økt FoU-aktivitet i bedriftene. 
«BA-senter Nord» er etablert ved UiT som et 
kompetansesenter for bygg- og anleggsvirk-
somhet i nord. Kapasitetsløftprosjektet er en 
viktig bidragsyter til styrking av senteret. Sen-
teret ledes fra UiT i Narvik og involverer blant 
annet universitetets øvrige kompetansemiljøer 
i Nord-Norge.

Prosjektet er et samarbeid mellom UiT, SIN-
TEF Nord, SINTEF Narvik, arenaprosjektet 

Norwegian Cold Concrete Cluster (N3C), Smart 
Construction Cluster, representanter fra bygg- 
og anleggsnæringen i nord og fylkeskommu-
nene. 

Midlene går til å sette i gang helt nye tiltak 
knyttet til undervisning, forskning og nærings-
utvikling. Resultater så langt er nye og revi-
derte studietilbud, nettbasert utdanning, kor-
tere kurs, utvikling av etter- og videreutdan-
ning innen bygg- og anlegg, og forskningspro-
sjekter. Prosjektet har videre bidratt til utvik-
ling av forskning og rekruttering av flere 
stipendiater i senteret og til økt laboratorie-
kapasitet i Narvik og Alta. 
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Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, NORCE, 
Akvaplan-Niva og Lerøy Aurora. Flere av disse er 
lokalisert i Framsenteret, og UiT deltar aktivt i 
forskningssamarbeidet i Framsenteret. 

5.7.2 Samarbeid og kompetanse gir vekst 

Regjeringens virkemidler for nettverk og klynger 
er viktige for utvikling av sterke næringsmiljø og 
for at små og mellomstore bedrifter kan få tilgang 
til ledende kunnskap og kompetanse. Slike virke-
midler bidrar til økt vekst og verdiskaping i bedrif-
tene gjennom samarbeid, blant annet mellom 
bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
I klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clus-
ters er det per november 2020 to Arenaklynger i 
Nord-Norge. De er innen marin opprydding og 
resirkulering (Marine Recycling Cluster) og 
betong (Betongklyngen). Så sent som 19. novem-
ber 2020 ble Arenaklyngene Arena torsk innen 
torskenæringen og Arctic Cluster Team innen 
prosessindustri utnevnt til Arena Pro-prosjekter. 
Arena torsk er en sammenslåing av tidligere Arena 
Torsk i Vesterålen og Båtsfjord-klyngen. Bedriftene 
i Arenaklyngene styrker sin langsiktige innova-
sjonsevne gjennom samarbeid, både med hver-
andre og med forskningsinstitusjoner.

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig 
foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjo-
nal infrastruktur for innovasjon. Siva har et velut-
viklet innovasjonsnettverk med forskningsparker, 
inkubatorer og næringshager i Nord-Norge. Sivas 
fem nasjonale testsentre er tilgjengelige for bedrif-
ter i hele landet. Katapult-sentrene tilbyr utstyr og 
kompetanse slik at bedrifter kan lage prototyper, 
teste og utvikle nye løsninger, produkter og 
tjenester. Ni av landets 40 næringshager og 7 av 
34 inkubatorer ligger i Nord-Norge. Gjennom 
inkubasjons- og næringshageprogrammet får 
næringslivet i landsdelen tilgang til kompetanse, 
nettverk, bedriftsrådgivning og andre vekstfrem-
mende tiltak til en subsidiert pris. Tilstedeværelse 
av et regionalt kompetansemiljø som kan bidra 
med nettverk og rådgivning kan være helt avgjø-
rende for utvikling og innovasjon i mange små og 
mellomstore bedrifter. Fylkeskommunene har fra 
2020 fått ansvar for å innrette regionale oppdrag til 
Siva innen disse programmene, med det formål å 
treffe det regionalt næringslivets behov på best 
mulig måte.

Næringshagene og inkubatorene har hatt en 
stor økning i etterspørsel etter tjenester fra bedrif-
ter som har behov for bistand som følge av 
korona-pandemien. Regjeringen har derfor økt 

Boks 5.13 Forskningsrådets nordområdestrategi – midler og prioriteringer

Forskningsrådets nordområdestrategi1 fra 2019 
peker på en rekke sentrale kunnskapsområder 
med betydning for nordområdene. Forsknings-
rådet skal følge opp nordområdestrategien ved å 
finansiere forskning i og for nord, styrke inter-
nasjonalt samarbeid og stimulere til bærekraftig 
forvaltning, samfunnsutvikling og næringsliv i 
nord – i tråd med regjeringens ambisjoner med 
nordområdepolitikken. De siste årene har 
Forskningsrådets nordområdeportefølje vært på 
om lag 800 mill. kroner årlig. I perioden 2017–
2019 var midlene fordelt på rundt 1 100 prosjek-
ter innenfor en rekke tema- og fagområder. 
Nordområderelaterte prosjekter med norsk del-
tagelse i EUs 7. rammeprogram og Horisont 
2020 utgjorde i 2019 om lag 42 mill. kroner. 

Hoveddelen av Forskningsrådets nordområ-
derelaterte portefølje er knyttet til fagområdene 
teknologi og matematikk/naturvitenskap. Dette 
står for henholdsvis 30 og 50 prosent av porteføl-
jen, mens samfunnsvitenskap og humaniora er 

vesentlig mindre representert i nordområde-
forskningen. Samfunnsutviklingen i nord et 
hovedområde i Forskningsrådets nordområde-
strategi hvor det står: «Det trengs mer kunn-
skap om forutsetningene for å realisere målet 
om økt bosetting og flere arbeidsplasser i nord.» 
Forskningsrådet viser i sin strategi også til at 
også flere aktører i Nords-Norge ønsker styrke 
den samfunnsvitenskapelige forskningen i 
landsdelen. 

Forskningsrådets nordområdestrategi 
understreker mulighetene for endring og nyska-
ping som skjer gjennom samarbeid mellom 
næringslivet og sterke forsknings- og kunn-
skapsmiljøer både i landsdelen, nasjonalt og 
internasjonalt. Forskningsrådet mener det er 
gode muligheter for økt verdiskaping gjennom 
tettere samspill mellom tradisjonelle og 
moderne teknologiområder. 

1 Forskningsrådet (2019)
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bevilgningen til disse programmene med 40 mill. 
kroner i 2020 for å bidra til at bedriftene fortsatt 
kan vokse og utvikle seg. Fra 2020 har Nordland 
og Troms og Finnmark fylkeskommune fått 
ansvar for hvert sitt regionale forskningsfond 
(RFF) som gir fylkeskommunene mulighet til å 
prioritere forskningsinnsatsen sin ut fra regionens 
muligheter og fortrinn. De regionale forsknings-
fondene skal styrke regionenes forskningsevne 
gjennom tilskudd til forskning og innovasjon, og 
gjennom mobilisering av bedrifter og offentlige 
virksomheter til økt FoU-innsats. RFF har en vik-
tig rolle i å mobilisere og kvalifisere nordnorske 
bedrifter til å delta i nasjonal og internasjonal 
forskning og dermed medvirke til at bedriftene 
øker sin kompetanse, innovasjonsevne og konkur-
ransekraft. I fordelingen av midler mellom fylkes-
kommunene settes 5 prosent av tilskuddsmidlene 
av som eget Nord-Norge-tillegg til fylkeskommu-
nene Nordland og Troms og Finnmark. Tillegget 
utgjør om lag 10,7 mill. kroner i 2020. Totalt mot-
tar de to nord-norske fylkeskommunene 41,2 mill. 
kroner i 2020. 

5.7.3 Nord-Norges bioressurser og ny 
næringsutvikling

Bioøkonomien gir økte muligheter for næringsli-
vet i Nord-Norge og grunnlag for å utvikle et enda 
grønnere og mer bærekraftig næringsliv i lands-
delen basert på havets ressurser, landbruk og 
skogbruk. Det ligger et stort potensial for blå-
grønne synergier innenfor bioøkonomien, for 
eksempel ved at avfall og sidestrømmer i én verdi-
kjede kan inngå som en verdifull ressurs i en 
annen. I tillegg til god ressursutnyttelse og økt 
konkurransekraft i de etablerte bionæringene, 
ønsker regjeringen at en videre utvikling innenfor 
bioøkonomien skal legge til rette for ny nærings-
virksomhet og nye arbeidsplasser. For en fram-
voksende havbruksnæring er bærekraftige fôr-
ingredienser en nøkkel både for framtidig vekst 
og verdiskaping. Marin bioøkonomi og sirkulær 
økonomi blir dermed svært viktige for å øke mat-
produksjon og verdiskaping. 

I Regjeringens strategi for auka verdiskaping frå 
marint råstoff (2019) ble fortsatt arbeid med 
forskning og utvikling, kompetanse på marked, 
prosess og produkt, og oppdatert regelverk fram-
hevet som suksessfaktorer. Regjeringen har lan-
sert flere strategier som er relevante for marin 
sektor og for marint restråstoff, særlig Masterplan 
for marin forsking, Bioøkonomistrategien og Hav-
strategien. Gjennom støtte til forsking og innova-
sjon vil regjeringen legge til rette for arbeidet 

næringen gjør for å øke lønnsomheten i utnytting 
av restråstoff og øke andelen av produkter som 
gir størst verdiskaping. 

Bioøkonomiens verdiskaping er basert på pro-
duksjon og utnyttelse av fornybare biologiske res-
surser. Ny kunnskap og teknologi, blant annet 
innen bioteknologi og industriell prosesstekno-
logi, gjør det mulig å produsere og utnytte de for-
nybare biologiske ressursene på nye måter. Bio-
teknologi utgjør en motor i utviklingen av bioøko-
nomien, og slik teknologi er sentral for framtidig 
utvikling av blå og grønne verdikjeder. 

Norge og Nord-Norge har gode muligheter for 
vekst og et klart fortrinn i å utnytte våre store sjø- 
og havarealer, og ikke bare til økt matproduksjon, 
men også ved å ta i bruk restråstoffet og nye 
marine råvarer. Nordland fylkeskommune under-
søker mulighetene i kystsonen som del av sin stra-
tegi for smart spesialisering. Regjeringens satsing 
på Blått bygg ved Nord universitet bidrar til 
videreutvikling av Nord universitets forskning på 
biomarine muligheter. 

Bioprospektering

Bioprospektering kan beskrives som systematisk 
leting etter nye ingredienser og biokjemikalier i 
organismer både i havet og på land. Hensikten er 
å finne bestanddeler, forbindelser eller gener som 
kan inngå som komponenter i produkter eller pro-
sesser innenfor medisin, prosessindustri, mat 
eller fôr. Interessante biomolekyler isoleres 
gjerne fra spesielle naturområder der ekstreme 
forhold har gjort at organismer som lever der over 
tid har utviklet spesielle egenskaper for å over-
leve. Norge har flere slike områder herunder 
undersjøiske korallrev og polare områder der 
såkalte «cold adapted organisms» med funge-
rende enzymsystem lever. 

Det er over ti år siden regjeringen la frem en 
nasjonal strategi for marin bioprospektering i 
Norge. Siden den gangen er det gjort mye for å 
karakterisere ulike biomolekyler fra marine mil-
jøer. Marbio ved UiT Norges arktiske universitet 
er ledende i dette arbeidet, i tillegg til Marbank 
som er en del av Havforskningsinstituttets avde-
ling i Tromsø. Begge er lokalisert i SIVA Innova-
sjonssenter og er sentrale i klyngen Biotech 
North. Forskere ved Marbio har blant fått mye 
internasjonal oppmerksomhet etter funnet et helt 
nytt molekyl som dreper brystkreftceller. Moleky-
let stammer fra et lite arktisk havdyr som ble fun-
net under et forskningstokt ved Bjørnøya og kan 
bli medisin mot den mest aggressive formen for 
brystkreft. Også innen diagnostikk kan vårt nord-
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lige havområde gi viktige komponenter. ArcticZy-
mes er et eksempel på en bedrift som har kom-
mersialisert enzymprodukter basert på nordøst-
atlantisk torsk. Produktet brukes blant annet i 
Covid-19-testene. 

Nye råstoffkilder

I tillegg til restråstoff fra tradisjonelt fiskeri og 
akvakultur vil fisket etter lavtrofiske arter, opp-
drett av nye arter samt tang og tare være framti-
dige mulige ressurskilder. Dyrking av tang og tare 
er en ny næring i Norge. Det pågår forskning for å 
utvikle bioraffinering av makroalger med mål om 
å utvinne flere komponenter som basis for nye 
produkter, og dermed bedre lønnsomheten. Dyr-
king av mikroalger for å utvikle fiskefôr og som 
bidrar til redusert klimautslipp ved Finnfjord 
smelteverk er et godt eksempel på hva samarbeid 
mellom tradisjonell industri og akademia kan gi av 
banebrytende resultater, også for miljøet. 

Forsterke miljøene i Nord-Norge 

I løpet av de siste 15–20 årene har Norge bygget 
en komplett verdikjede for utnyttelse av marint 
biologisk restråstoff til kommersielle formål. 
Myndighetene har spesielt investert i Nord-
Norge, med sin unike tilgang til de store havom-
rådene og marine ressursene. Dette inkluderer 
utvikling av kunnskap, FoU-verktøy og en pilot-

infrastruktur for å støtte og legge til rette for 
marin biobasert industri og oppstart. Noen 
eksempler på slike støtteorganisasjoner er: Mar-
bank (biobank for arktiske marine ressurser), 
Havforskningsinstituttet, Biotep (nasjonalt anlegg 
for marin bioprosessering), Marbio (analytisk 
plattform for screening, isolering og identifisering 
av bioaktive naturlige produkter/molekyler), 
MABIT og Norinnova som bistår med kommersia-
lisering av vitenskapelige ideer og utvikling av 
lokale gründere. Næringsklyngen Biotech North 
skal sikre at verdikjeden til enhver tid er funksjo-
nell og fullstendig. 

Skal vi lykkes innen marin bioteknologi må det 
gjøres valg og investeringer i dag, med sikte på å 
realisere usikre gevinster både 10 og 20 år fram i 
tid. Behovet er stort for risikoavlastning i 
utviklingsfasene. Dette omfatter blant annet utvik-
ling og testing av prototyper og ved oppskalering. 
Økt industriell avkastning av bioteknologi og bio-
prospektering krever god markedskunnskap og 
langsiktig satsing på forskning, verifisering, 
utprøving og kommersialisering med internasjo-
nalt samarbeid. 

Regjeringen mener Nord-Norge har et poten-
sial til å videreutvikle sin nasjonale og internasjo-
nale posisjon innen marin bioteknologi og biopro-
spektering. Nordland fylkeskommune undersøker 
blant annet mulighetene i kystsonen som del av 
sin strategi for smart spesialisering.

5.7.4 Havforskning er med på å realisere 
havnæringenes potensial 

Siden det meste av de norske havområdene ligger 
nord for polarsirkelen er det naturlig at både en 
vesentlig del av norsk marin forskning skjer i nord 
og at en betydelig del av vår samlede marine 
forskningsinfrastruktur er lokalisert her. 

Havforskningsinstituttet er et av de største 
marine instituttene i Europa og har en avdeling i 
Tromsø. Instituttet er en ledende kunnskapsleve-
randør for forvaltning av de marine økosystemene 
og ressursene der, akvakultur, fiskeernæring og 
trygg og sunn sjømat. 

Stortinget sluttet seg våren 2020 til regjerin-
gens forslag om å bygge et nytt kystgående 
forskningsfartøy, jamfør Prop. 127 S (2019–2020). 
Havforskningsinstituttet skal eie og drifte fartøyet 
som fortrinnsvis skal brukes langs kysten fra 
Trondheim og nordover. 

Nofima er et av Europas ledende næringsret-
tede forskningsinstitutt og driver forskning og 
utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinærin-
gen og matindustrien innenfor produksjonstek-

Boks 5.14 Biotech North

Biotech North er en kunnskapsbasert 
næringsklynge i Tromsø-regionen med en 
internasjonalt ledende posisjon innen «blue 
biotech». Klyngen skal øke bedriftenes inno-
vasjons- og konkurranseevne, samt utvikle en 
sterk merkevare Biotech North. Prosjektet 
skal resultere i flere arbeidsplasser, flere inno-
vasjons- og samarbeidsprosjekter, nye produk-
ter/prosesser i markedet, og økt omsetning 
og inntjening i bedriftene. Klyngen skal være 
en driver for utvikling og kommersialisering 
av produkter fra marine restråstoffer, nye 
marine råvarekilder og marin bioprospekte-
ring. Sterke bedrifter med potensiale for vekst 
som Calanus, Marealis og ArcticZymes er alle 
medlemmer i klyngen, i tillegg til ledende 
kompetansemiljøer. 
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nologi, økonomi og samfunnsfag. Instituttet har 
hovedkontor og tre forskningsstasjoner i nærhe-
ten av Tromsø. Virksomheten ved forskningsan-
leggene i Tromsøområdet foregår ofte i samar-
beid med lokale bedrifter og kompetansemiljøer. 

Universitetet i Tromsø har en betydelig utdan-
nings- og forskningsvirksomhet innenfor marine 
fag, og er internasjonalt ledende innenfor arktisk 
marin biologi, havrett, geofag og fiskerifag. Insti-
tuttet er største bruker av Forskningsskipet Kron-
prins Haakon, eier Forskningsfartøyet Helmer 
Hansen og har ellers omfattende infrastruktur for 
arktisk marin forskning. 

Norsk polarinstitutt driver også utstrakt marin 
forskningsvirksomhet og står sentralt i arbeidet 
med forvaltningsplanene for Barentshavet. Insti-
tuttet forvalter statens eierskap til F/F Kronprins 
Haakon. Norsk polarinstitutt er lokalisert i Fram-
senteret der også en rekke andre forskningsinsti-
tusjoner har betydelig marin aktivitet. 

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk bered-
skaps- og forskningsinstitutt innenfor fiskehelse, 
dyrehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. 
Instituttet har regionale enheter blant annet i Har-
stad og Tromsø.

Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings-
finansiering AS finansierer forsknings- og 
utviklingsoppgaver som fiskeri- og havbruksnæ-
ringen ønsker gjennomført. Regjeringen vil be 
styret i Fiskeri og havbruksnæringens forsknings-
finansiering om å utrede om hovedkontoret kan 
flyttes til et regionssenter i nord. FHFs virksom-
het finansieres i sin helhet av fiskeri- og hav-
bruksnæringen gjennom en FoU-avgift på 
eksportverdien av fisk og fiskevarer. Vurderingen 
av framtidig lokaliseringsstruktur vil bli gjort i dia-
log med de sentrale organisasjonene i næringen.

Forskningssentret ARCEx med UiT som verts-
organisasjon, er et eksempel på hvordan 
forskningsmiljøer og industri samarbeider for å 
løse helt konkrete miljøutfordringer i petrole-
umsvirksomheten. Senteret utvikler blant annet 
nye modeller for miljørisiko knyttet til leting og 
for bedre forståelse av geologien i Barentshavet.

Boks 5.15 Nytt isgående 
forskningsfartøy med hjemmehavn 

i Tromsø

Norges nye isgående forskningsfartøy F/F 
Kronprins Haakon ble tatt i bruk i 2018 og er 
viktig for å hente inn ny kunnskap om de 
polare havområdene. Skipet er utstyrt med 
avansert teknologi til å drive hav- og polarfors-
kning og har isbryterklasse. Det har allerede 
vært på flere forskningstokt i Arktis og 
Antarktis. Kunnskapen som genereres vil 
være viktige for å forstå klima-, miljø- og øko-
systemutviklingen i Arktis, som grunnlag for 
god forvaltning og samfunnsutvikling i nord.

Figur 5.19 Norge er fremst i verden på kunnskap om Arktis. Her fra forskningsfartøyet Kronprins Haakon. 

Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt
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5.7.5 Landbruks- og matfaglige 
forskningsinstitutter sterkt til stede 

De landbruks- og matfaglige forskningsinstitutte-
nes tilstedeværelse i nord spiller en viktig rolle i å 
utnytte nordområdenes potensial, og bidrar i bety-
delig grad til næringsutvikling og kompetanse-
arbeidsplasser. Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO) er lokalisert i Bodø, Pasvik, Tjøtta og 
Tromsø, mens Veterinærinstituttet (VI) ligger i 
Tromsø og Harstad. Matforskningsinstituttet 
Nofima AS er lokalisert i Tromsø og Alta.

NIBIOs enhet på Svanhovd i Pasvik er et viktig 
utgangspunkt for forskning og samarbeid i 
Barentsregionen. Svanhovd har et omfattende 
internasjonalt nettverk, og har siden 1993 utviklet 
gode relasjoner til en rekke russiske FoU-miljøer. 
Svanhovds rolle i internasjonalt klima- og miljø-
samarbeid kan videreutvikles. 

NIBIOs enhet på Holt i Tromsø er verdens 
nordligste forskningsstasjon innen jord- og plante-
kultur. Den unike geografiske plasseringen opp 
mot dyrkingsgrensa i nord gir blant annet mulig-
heter for planteforsøk ved lave temperaturer, med 
lys hele døgnet i vekstsesongen. Enheten arbei-
der blant annet med problemstillinger knyttet til 
utmark, areal- og ressurskartlegging, klimapåvirk-
ning og næringsutvikling. I tillegg arbeides det 
med problemstillinger knyttet til utmark, areal- og 
ressurskartlegging, klimapåvirkning og nærings-
utvikling. Et klimalaboratorium med veksthus, 
som eies og drives i samarbeid med UiT Norges 
arktiske universitet, gir mulighet for forsøk under 
kontrollerte lys- og temperaturforhold og har stor 
betydning for forskning på plantevekst og klima. 

Veterinærinstituttets enhet i Tromsø er sam-
lokalisert med NIBIO og spiller en viktig rolle i å 
overvåke og utvikle kunnskap om dyrehelse, 
fiskehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. 
Sammen med NIBIO utgjør instituttet en unik 
enhet for integrert forskning på planter, dyr, miljø 
og bærekraftig landbruk i nordområdene. Veteri-
nærinstituttet har en viktig beredskapsrolle for å 
forutsi og forebygge smitte, og i bekjempelse av 
eventuelle helsetrusler i nordområdene.

5.7.6 Kunnskap om klima og miljø er 
strategisk viktig 

Kunnskap om klima- og miljøendringer er av stor 
strategisk betydning for næringsliv, samfunnsutvik-
ling og verdiskaping i Nord-Norge. Norges fram-
stående rolle i arktisk forskning er hovedsakelig 
forankret i klimaforskning og marin forskning.

Norsk Polarinstitutt i Tromsø er den sentrale 
statsinstitusjonen for kartlegging, miljøover-
våking og forvaltningsrettet forskning i nordom-
rådene, og et mangfold av institusjoner og forsk-
ningsmiljøer deltar aktivt på denne forsknings-
fronten. Fram – Nordområdesenter for klima- og 
miljøforskning i Tromsø er et unikt samarbeid 
mellom 20 forskningsinstitusjoner, og et sentralt 
tiltak i regjeringens satsing på klima- og miljø-
forskning i nord. Framsenteret har som formål å 
skaffe fremragende ny kunnskap om klima og 
miljø, og om miljøkonsekvenser av ny nærings-
virksomhet i nord. En evaluering i 2019 vurderte 
senteret som et vellykket forskningsstrategisk til-
tak i nord. Framsenterets nybygg i Tromsø sto 
klart i 2018, og er et viktig løft for å samlokalisere 
og styrke sentersamarbeidet. 

Norsk–russisk forskningssamarbeid er også 
vektlagt i regjeringens Panoramastrategi som 
definerer totalt seks land som Norge har særskilt 
interesse av å samarbeide med innen høyere 
utdanning og forskning. Strategien viser til den 
strategiske betydningen av forskningssamarbeid i 
Arktis og Nordområdene, og at Norge har både et 
behov og ansvar for å framskaffe kunnskap om 
nordområdene.

5.8 Små og mellomstore bedrifter 

Næringslivet i Nord-Norge består som i landet for 
øvrig i stor grad av små og mellomstore bedrifter. 
Over en million arbeidstakere i Norge og over 
77 000 ansatte i Nord-Norge arbeider i bedrifter 
med færre enn 50 ansatte. Nesten alle bedrifter i 
Nord-Norge har under 100 ansatte. 

En sterk base med små og mellomstore bedrif-
ter er nødvendig for nord-norsk økonomi. Det 
mangfold av varer og tjenester denne delen av 
næringslivet produserer er avgjørende for beva-
ring av livskraftig lokalsamfunn og bosetning i 
Nord-Norge. Regjeringens strategi for små og 
mellomstore bedrifter – Småbedriftslivet – skal 
legge til rette for utvikling og økt verdiskaping i 
denne delen av næringslivet. 

I strategien har regjeringen prioritet innsats 
innenfor følgende områder:
– En enklere hverdag for små og mellomstore 

bedrifter.
– Å gi små og mellomstore bedrifter tilgang til 

kunder (markeder).
– Stimulere til økt innovasjonsevne i små og mel-

lomstore bedrifter. 
– God nok tilgang på kompetanse og kapital til 

små og mellomstore bedrifter. 
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Arbeidet med å legge til rette for økt verdiskaping 
innenfor små og mellomstore bedrifter omfatter 
mange innsatsområder. Den raske omstillingshas-
tigheten innebærer også at det hele tiden er 
behov for å se på muligheter for forbedringer i 
rammebetingelser for denne delen av næringsli-
vet. Regjeringen ønsker å ha en god dialog med 
små og mellomstore bedrifter i nord om oppføl-
ging av strategien Småbedriftslivet, og framtidig 
politikkutvikling for denne delen av næringslivet. 

5.9 Satsing på entreprenørskap 

Det er færre som starter bedrift i Nord-Norge enn 
i resten av landet. Samtidig som veksten i antall 
nyetableringer i Nord-Norge de siste årene har 
vært høy er den noe lavere enn i resten av landet. 
OECD (2017) har pekt på at det kan være rom for 
å øke antall nyetableringer i landsdelen. 

Nordnorske entreprenører viser gradvis ster-
kere evne til å vokse. Begge nordnorske fylker 
klatrer raskt på gasellekåringene over bedrifter 
med blant annet doblet omsetning og positivt 
driftsresultat over de siste fire årene. Andelen 
oppstartselskaper som blir vekstselskaper63 etter 
5 år er nå like høy eller høyere i nord enn i resten 
av landet, men det er få som blir virkelig store. 
Bedriftenes evne til å overleve er i stor grad den 
samme i Nord-Norge som andre steder i landet. 
En av tre jobber i landsdelens næringsliv finner 
man i bedrifter som er ti år eller yngre.

Etablerertilskudd er et av virkemidlene for å 
oppnå offentlig tilleggsfinansiering ved etablering 
av et foretak. Tilskuddet, som forvaltes av Innova-
sjon Norge, er utformet for å bidra til gjennomfø-
ring av nødvendige tiltak i en tidlig oppstartsfase, 
og når også godt ut til etablerere i nord. I 2018 ble 
10 prosent av de landsdekkende etablerertilskud-
dene tildelt i Nord-Norge og 20 prosent av de 
distriktsrettede etablerertilskuddene. Oppdrags-
ansvaret for deler av ordningen er nå overført til 
fylkeskommunene. 

Innovasjon Norge tilbyr også andre midler 
som skal bidra til å finansiere oppstart av bedrift, 
blant annet tilskudd til markedsavklaring og opp-
startslån. En viktig del av tilbudet er rådgivning til 
de som skal starte bedrift. 

Innenfor Forskningsrådets FORNY2020 er det 
satt av midler til en særskilt satsing på student-

entreprenørskap. I vekstfasen kan virkemiddel-
apparatet bidra med blant annet innovasjonslån og 
støtte til FoU-aktiviteter. Virkemiddelapparatet 
bidrar også til å styrke kapitaltilgangen. 

For å fremme entreprenørskap blant ungdom 
vil regjeringen videreføre tilskuddet til Ungt Entre-
prenørskap Norge. Regjeringen foreslo en tildeling 
på 30,75 mill. kroner i 2020. Ungt entreprenørskap 
er aktivt i begge fylker i Nord-Norge, og for eksem-
pel deltok 36 ungdomsbedrifter i fylkesmesterska-
pet i ungt entreprenørskap i Finnmark i 2019.

Kommuner og fylkeskommuner i Nord-
Norge har en viktig rolle i å stimulere til entre-
prenørskap. Lokalkjennskap kan gi innsikt i så 
vel potensiale som behov. Fylkeskommunene er 
derfor fra 2020 gitt et større ansvar for å priori-
tere bruken av virkemidler for mobilisering og 
tilrettelegging for bedriftsutvikling og nyska-
ping i sitt fylke. Som i landet for øvrig, har Nord-
land og Troms og Finnmark fylkeskommuner 
fått ansvar for å utforme oppdrag til Innovasjon 
Norge og Siva for blant annet næringshagepro-
grammet, inkubatorprogrammet, mentorpro-

63 Et vekstselskap har gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst 
på ti prosent over fem-årsperioden etter oppstart og verdi-
skaping i selskapet på over 500 000 per ansatt det femte 
året etter oppstart. 

Boks 5.16 Tandberg – nordnorsk 
gründer og verdensnavn 

Vebjørn Tandberg (1904–1978) fra Bodø 
bygde opp norgeshistoriens største virksom-
het innen forbrukerelektronikk, med på det 
meste nærmere 3 500 ansatte på 1960- og 
1970-tallet. Han vokste opp i Tandberggår-
den, regnet som Bodø flotteste forretnings-
gård fram til 1940 da tyske bomber ødela 
byen. Tandberg eksperimenterte allerede i 
tenårene med elektronikk. Han var utdannet 
elektroingeniør ved Norges Tekniske Høg-
skole i 1930, og åpnet i 1933 egen radio-
fabrikk i Oslo. En del av radioene som TP3 
og radioforsterkeren Sølvsuper er blitt ver-
denskjente designikon. Tandbergkonsernet 
innførte velferdsordninger og sosiale tiltak 
for sine ansatte lenge før dette ble vanlig i 
Norge; herunder fire uker sommerferie, 
lørdagsfri og barnetrygd (da kalt barnelønn). 
Siden 2010 har foreningen «Tandbergerne» 
bygget opp en samling apparater og doku-
menter, og tar sikte på å åpne et multimedialt 
museum i Bodø til byen skal bli Europeisk 
kulturhovedstad i 2024. Bak prosjektet står 
også lokalt næringsliv. 
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gram, bedriftsnettverk, samt deler av etablerer-
tilskuddet. Dette er ordninger som i stor grad 
rettet mot tidlig utvikling hos gründere, bedrifter 
og bedriftsnettverk og prosjekter som ennå ikke 
er modne nok til å konkurrere om nasjonale eller 
europeiske virkemidler.

5.10 Tilgang på kompetanse i 
næringslivet 

5.10.1 Behovet for kompetanse i bedriftene

Mangel på tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft 
utgjør en hovedutfordring for at bedriftene i Nord-
Norge skal kunne utløse sitt vekstpotensial. Kompe-
tent arbeidskraft kan også bidra til økt omstillings-
evne i bedriftene og til nye muligheter for nærings-
livsutvikling.

Selv om Korona-pandemien har ført til økt 
arbeidsledighet i Nord-Norge, har arbeidsmarke-
det vært preget av relativt høy sysselsettingsgrad 

og lav ledighet de senere år. Samtidig er det varia-
sjoner innad i fylkene. Næringslivet i nord har 
utfordringer med å rekruttere arbeidskraft med 
relevant utdanning og kompetanse. Ifølge NAVs 
Bedriftsundersøkelse i 2015–2019 er vedvarende 
mangel på kompetanse en utfordring i Nord-Norge. 
NAVs Stramhetsindikator64 viser at mangelen var 
størst i Nordland og i tidligere Troms fylke. 

Mangelen på arbeidskraft er størst i helse- og 
sosialtjenester, bygg og anlegg og eiendomsdrift, 
samt i forretningsmessig og faglig tjenesteyting.

Næringslivet har ulike barrierer for å inves-
tere i kompetanseutvikling i sin virksomhet. De 
små bedriftene har ofte liten kapasitet til å vurdere 
kompetansebehovene på kort og lang sikt, og til å 

Figur 5.20 Vebjørn Tandberg (1904-1978) fra Bodø bygde opp norgeshistoriens største virksomhet innen 
forbrukerelektronikk. Tandberg innførte også flere sosiale ordninger før disse ble vanlige i Norge. 

Foto: NTB

64 Stramhetsindikatoren er forholdstallet mellom mangelen 
på arbeidskraft og ønsket sysselsetting, hvor ønsket syssel-
setting er lik den faktiske sysselsettingen pluss mangelen. 
Stramhetsindikatoren uttrykker dermed hvor stor andel av 
den ønskede sysselsettingen den estimerte mangelen 
utgjør.
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etterspørre relevant etter- og videreutdanning. 
Fragmentert eller mangelfull informasjon om 
hvilke tilbud som finnes, kan gjøre tilbudene lite 
tilgjengelig for mange bedrifter. I tillegg kan det 
være vanskelig å rekruttere et tilstrekkelig antall 
studenter til en del studie- og utdanningstilbud. 
Det hjelper ikke å bygge ut tilbud dersom studen-
ter eller arbeidstakere ikke etterspør disse. 

Kompetansebehovsutvalget peker på at tekno-
logisk utvikling, klimautfordringer og demogra-
fiske endringer vil føre til nye arbeidsoppgaver og 
nye måter å jobbe på som trolig vil endre nærings-
strukturen og kompetansebehovene i årene fram-
over. Endringene vil påvirke alle næringer og de 
fleste yrker.65 De representerer også drivere for 
omstilling innen utdanning, kompetansebehov, 
forskning og næringsliv i nord.

Behovet for god grunnkompetanse og utdan-
ning på minimum videregående nivå er voksende. 
Det utgjør en grunnleggende forutsetning for å 
sikre likeverdige levekår for alle, men også for å 
møte arbeidskraftbehovet i både privat og offentlig 
sektor. Kompetente medarbeidere på alle nivåer i 
nordnorske bedrifter gir økte muligheter for å reali-
sere nye forretningsmuligheter og vekst.

Fordi kompetansebehovene varierer med 
næring, bransje og geografi, er det helt avgjø-
rende med god kunnskap og løpende dialog mel-
lom arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner om 
kompetansebehovet. Fylkeskommunene har der-
for fått forsterket ansvar for den regionale kompe-
tansepolitikken, og for å legge til rette for at det 
regionale arbeidslivet får tilgang til den kompetan-
sen det trenger. 

Det gjøres også et betydelig arbeid i både 
næringslivet, organisasjoner, kommuner og av de 
to fylkeskommune i landsdelen ved å kople unge 
mennesker til det lokale næringslivet gjennom 
blant annet ulike typer av traineeprogrammer, 
som for eksempel Trainee Salten, Trainee Helge-
land og Trainee Nord-Troms. Det er et verdifullt 
bidrag for å rekruttere kompetent arbeidskraft, 
men er også av stor betydning for å kunne 
beholde ung arbeidskraft som næringslivet i land-
delen etterspør. 

5.10.2 Hva gjøres for å bedre tilgangen på 
kompetent arbeidskraft?

God utvikling og bruk av innbyggernes kompe-
tanse og et utdanningssystem som gir unge et solid 
grunnlag for deltakelse i arbeidslivet og videre stu-
dier, er avgjørende for et livskraftig nærings- og 

samfunnsliv i Nord-Norge. Regjeringen har alle-
rede satt i gang flere tiltak for å tette kompetanse-
gapet mellom arbeidslivets behov for kompetanse 
og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har. 

Utdanningssystemet tilpasses voksne som har 
behov for mer utdanning og for å heve sin kompe-
tanse. Regjeringen vil også fjerne hindre som gjør 
at voksne ikke kan kombinere arbeid og utdanning. 
Regjeringen har derfor innført flere endringer i lån 
og stipend fra Lånekassen, slik at enkeltpersoner 
enklere kan investere i egen kompetanseutvikling. 
Fra og med studieåret 2020–2021 kan den enkelte 
få lån og stipend til all deltidsutdanning, og fra og 
med studieåret 2021–2022 foreslår regjeringen en 
ny beregningsmåte for lån og stipend basert på 
hvor mange studiepoeng den enkelte tar i stedet 
for antall år man er student. 

Fagarbeidere er viktige for omstillingen av 
norsk økonomi. Regjeringens satsing på yrkesfag 
gir resultater: En større andel elever søker yrkes-
fag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fag-
brev. I samsvar med Granavolden-plattformen er 
regjeringens mål at minst ni av ti elever skal full-
føre videregående opplæring, og at flere skal ta 
fagbrev. En samfunnskontrakt for flere læreplas-
ser er inngått gjennom trepartssamarbeidet mel-
lom regjeringen og partene i arbeidslivet for peri-
oden 2016–2020. I Nord-Norge har årlig antall nye 
lærekontrakter økt med 597 kontrakter (26,7 pro-
sent) fra 2013 til 2019. I Nordland har 15 bedrifter 
i fylket undertegnet en intensjonsavtale med fyl-
keskommunen om å stille som læreplassgarantist.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har etablert en ny ordning for å bidra til at etter- 
og videreutdanningstilbudet i landet dekker etter-
spørselen og behovene i offentlig og privat sektor. 
Alle fylkeskommunene, med unntak av Oslo, del-
tar i Kompetansepiloter (2020–2022) med prosjek-
ter i utvalgte områder i sitt fylke. Det igangsettes i 
2020 pilotprosjekter i fire områder i nord: Sør-
Varanger, Nord-Troms, Salten og Indre Helge-
land, jamfør boks 5.17. Hensikten med pilotene er 
å identifisere virksomheters behov for kompetan-
sehevende tiltak, tilrettelegge for et tilpasset etter- 
og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge og å 
mobilisere virksomhetene til å ta dette i bruk. 
Målgruppen for ordningen er offentlige og private 
virksomheter, med særlig vekt på små bedrifter i 
Distrikts-Norge. Ordningen skal bidra til å utvikle 
og prøve ut nye måter og modeller for å mobili-
sere små bedrifter til å dra nytte av etter- og 
videreutdanningstilbudene. 

65 NOU 2020: 2



2020–2021 Meld. St. 9 123
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
5.10.3 Flere muligheter for 
kompetansesamarbeid 

Svendsen-utvalget viser til at samarbeid på tvers av 
sivile virksomheter og forsvarssektoren om rekru-
ttering og utvikling av talenter, øker interessen og 
attraktiviteten i markedet og bidrar til å skape 
større fagmiljøer på tvers av sektorene.66 Dette kan 
ha relevans for et tettere samarbeid mellom kom-
muner, næringsliv og Forsvaret i nord. 

Utvalget tar til orde for å eksperimentere og 
teste ut nye måter å få tilgang til relevant kompe-
tanse på. Konkrete eksempler som trekkes fram 
er talentprogrammer som enten kan knyttes opp 
til et geografisk område, bygges rundt allerede 
inngåtte avtaler mellom virksomheter, forene 
ellers små og sårbare kompetansemiljøer eller for 
å tiltrekke seg en spesifikk kompetanse. Utvalget 
anbefaler å tilrettelegge for samarbeidsformer 
som gjør terskelen lavere for å hospitere og å lage 
karriereveier på tvers av sektorer og virksom-
heter. De tar også til orde for bruk av «kompetan-
sehuber» og «ressurspooler» der unge nyutdan-
nede kan melde seg til tjeneste eller der ulike 
aktører kan «shoppe» relevant kompetanse. 

Regjeringen ønsker ytterligere å styrke For-
svaret i nord. Dette vil gi økt aktivitet for både 
næringslivet og lokalsamfunnene rundt Forsva-
rets baser. For å dekke Forsvarets kompetansebe-
hov er det viktig å få til samarbeid mellom Forsva-

Boks 5.17 Kompetansepiloter i Nord-Norge

I Nordland gjennomføres det to prosjekter som 
del av Kompetansepilot-ordningen, i henholds-
vis Salten og Indre Helgeland. Prosjektene er 
forankret i Nordland fylkeskommune, og i sty-
ringsgruppe der også Fylkesmannen i Nord-
land, NAV, NHO, LO, Nord universitet, UIT 
Norges arktiske universitet og Voksenopp-
læringsforbundet inngår. I de to regionene del-
tar representanter fra videregående skole, kar-
rieresentre og næringsliv, og arbeidet ledes av 
henholdsvis Karrieresenter Salten og Kunn-
skapsparken Helgeland. I prosjektene priorite-
res ansatte i bransjene industri, havbruk, reise-
liv (med vekt på opplevelse), samt offentlig tje-
nesteyting.

I Troms og Finnmark gjennomføres det to 
prosjekter, i henholdsvis Nord-Troms og i Sør-
Varanger. Prosjektene er forankret i Kompetan-
seforum Arktis, som består av Troms og Finn-
mark fylkeskommune, NHO, KS, LO, UiT og 
NAV. Ut fra kunnskap om lokale og regionale 
forhold og aktuelle aktører i regionene har fyl-
keskommunen valgt å satse på sjømat- og 
industrinæringene i Nord-Troms, samt bered-
skapssektoren i Sør-Varanger. I Nord-Troms 
etableres det samarbeid med Nord-Troms Stu-
diesenter, som er tett koblet mot Halti nærings-
hage og bedrifter i regionen. Sør-Varanger 
Utvikling er et offentlig omstillingsselskap med 
ansvar for gjennomføring av prosjektet i kom-
munen. 

Boks 5.18 Grenseoverskridende 
samarbeid fremmer muligheter 

i et felles arbeidsmarked på 
Nordkalotten

Samarbeid gjennom EUs Interreg program-
mer i nord, bidrar til å øke kunnskap og 
interesse for at det er et felles arbeidsmarked 
på Nordkalotten. Flere av prosjektene retter 
seg mot studenter og nyutdannede for å vise 
de gode arbeidsmulighetene på Nordkalotten, 
og bedriftene får økt kompetanse om rekrutte-
ringsmuligheter også over grensene. Gjen-
nom prosjekter som «Arctic Labour», 
«BRIDGE» og «BeTech» har det blant annet 
blitt gjennomført «matchmaking» aktiviteter 
mellom bedrifter og nyutdannede som har ført 
til både internships og konkrete ansettelser. 
Studentene deltar i forskning og til mer inno-
vative og konkurransekraftige bedrifter. De 
får gjennom slike programmer også økt moti-
vasjon og interesse for entreprenørskap, som 
kan bidra til å styrke næringsutviklingen i 
nord. 

66 Svendsen-utvalget (2020)
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ret og den lokale og regionale kompetansepro-
duksjonen. Forsvaret har for eksempel behov for 
mange nye flyteknikere i årene framover, ikke 
minst på Bardufoss og på Evenes. På Bardufoss er 
det allerede etablert et spennende kompetanse-
samarbeid mellom Luftforsvaret, Kongsberg 
Defence & Aerospace og Bardufoss videregående 
skole om utdanning av flyteknikere.

Forsvarsdepartementet har inngått en toårig 
samarbeidsavtale med Midt-Troms regionråd om 
etableringen av Midt-Troms Karrieresenter. Tilbu-
det gjelder for vernepliktige og T35-personell som 
tjenestegjør fra Evenes og nordover. Midt-Troms 
Karrieresenter gir om lag 2 400 vernepliktige som 
avtjener førstegangstjenesten i Troms og Finnmark 
mulighet til sivil lokal karriereveiledning.

5.10.4 Fylkeskommunene i Nord-Norge har 
fått økt strategisk ansvar for 
kompetanseutviklingen

Fylkeskommunene har ansvar for videregående 
opplæring, fagskoleutdanning og karriereveiled-
ning. Fylkeskommunen har også det strategiske 
ansvaret for å få til et bedre samsvar mellom til-
bud og etterspørsel etter kompetanse i det regio-
nale arbeidsmarkedet. Troms og Finnmark fylkes-
kommune har etablert Arktisk kompetanseforum,
som skal styrke samordning mellom næringslivet, 
partene i arbeidslivet og utdanningssektoren, 
skape konsensus om regionens kompetanse og 
arbeidsmarkedsutfordringer og forbedre karriere-
veiledningen. Fylkeskommunene har gjennom 
deltakelse i europeiske programmer og nettverk 
stor mulighet til å utvikle dette området i samar-
beid med sine naboer på Nordkalotten og i 
Barentsregionen.

5.10.5 Styrket samarbeid mellom høyere 
utdanningsinstitusjoner og 
arbeidslivet

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding 
om arbeidsrelevans i høyere utdanning våren 
2021. Arbeidsrelevansmeldingen er en del av 
regjeringens langsiktige satsing på samspill mel-
lom arbeids- og næringsliv og høyere utdanning, 
herunder mer vekt på innovasjon og entreprenør-
skap i høyere utdanning. Det er et mål at universi-
teter og høgskoler utdanner kandidater som både 
møter dagens kompetansebehov og samtidig kan 
bidra til å utvikle framtidens arbeidsliv. For å nå 
dette målet er det behov for bredere og mer syste-
matisk samarbeid mellom universiteter og høg-

skoler og arbeidslivet om samfunnets kunnskaps-
behov og studentenes læring. 

5.10.6 Universitets- og høgskolesektorens 
betydning for landsdelens framtid

Universiteter og høgskoler er viktige for å 
utdanne kandidater tilpasset arbeidslivets behov 
lokalt, regionalt og nasjonalt. Et landsdekkende 
nett av institusjoner for høyere utdanning, 
sammen med et bredt utbygd tilbud av fleksible 
utdanninger, gir gode muligheter for å ta høyere 
utdanning for befolkningen i alle landets regioner. 
På denne måten vil det være studietilbud i nærhe-
ten av der folk bor, slik at studentene ikke nødven-
digvis behøver å flytte for å kunne studere. I et 
regionalt og distriktspolitisk perspektiv er den 
desentraliserte utbyggingen av høyere utdan-
nings- og forskningsinstitusjoner og studietilbud 
viktig for å fremme likeverdige tilbud over hele 
landet. Et tredje moment er at universiteter, høg-
skoler og forskningsinstitutter tilbyr arbeidsplas-
ser for høyt utdannet arbeidskraft og stimulerer 
boattraktiviteten i berørte kommuner og omland 
ved å tiltrekke seg talenter som ellers ikke ville 
funnet det aktuelt å bosette seg der. Et fjerde 
moment er at kompetanse bidrar til å øke omstil-
lingsevnen i regionen, i tillegg til at nærings- og 
arbeidslivet får dekket sine behov på en god måte.

5.10.7 Strukturreform skal styrke høyere 
utdanning i Nord-Norge

En sentral målsetting med strukturreformen i 
høyere utdanning er spesielt å samle ressursene i 
sektoren på færre, men sterkere institusjoner for 
å styrke kvaliteten på utdanningen og forsknin-
gen. Videre skal institusjonenes regionale rolle 
videreutvikles.67 I Nord-Norge ble Universitetet i 
Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i 
Nord-Trøndelag slått sammen til Nord universitet 
(NU) i 2016. Samme år ble Universitetet i Tromsø 
Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i 
Harstad og Høgskolen i Narvik slått sammen. 
Strukturreformen i universitets- og høyskolesek-
toren er av stor betydning for utviklingen i lands-
delen, og et viktig mål er at alle delene av Nord-

67 Det er viktig med god tilgang til høyere utdanning for hele 
befolkningen, i hele landet. Over tid er det bygget opp høy-
ere utdannings- og forskningsinstitusjoner i alle landsdeler 
og fylker. Den norske universitets- og høgskolestrukturen 
kjennetegnes av sin desentraliserte struktur som har 
bidratt til økt tilgang på relevant kompetanse i offentlig og 
privat sektor.
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Norge har tilgang til god kompetanse og arbeids-
kraft. 

Etter sammenslåingen har UiT undervisnings-
virksomhet med studenter og ansatte på ni steder 
i Nord-Norge. NU har per 1. januar 2020 fem 
studiesteder i Nordland og fire studiesteder i det 
nordlige Trøndelag. De to universitetene i nord 
tilbyr også utdanning utenfor sine campuser, som 
fleksibel utdanning. På landsbasis studerte 
omkring 8,7 prosent av studentene på fleksible til-
bud i 2019. Ved UiT utgjorde andelen fleksible stu-
denter i overkant av ti prosent, mens det var hele 
16,8 prosent ved Nord universitet.

Styret for Nord universitet har fastsatt en stu-
diestedstruktur som innebærer at aktiviteten på 
Nesna avvikles. Universitetet viser til at dette er 
en del av en helhetlig løsning hvor hensikten er å 
nå strategiske mål, sikre økonomisk holdbarhet 
og å ivareta regionale behov. Den nye studiested-
strukturen skal legge til rette for at universitetet 
kan bruke faglige og økonomiske ressurser bedre 
slik at universitetet kan utdanne flere kandidater, 
levere forskning av høy kvalitet og bidra til regio-
nal utvikling. Nord universitet har som mål at den 
nye studiestedstrukturen øker antall utdannede 
sykepleiere og lærere. Universitetet vil gjøre sam-

lingsbaserte lærerutdanninger enda bedre tilgjen-
gelig for flere søkere.

Sammenslåingene av institusjonene i nord gir 
blant annet grunnlag for styrket høyere utdanning 
i landsdelen, og at fagmiljøene ved de tidligere 
høyskolene lettere får tilgang til grunnforsknings-
miljøer, noe som skal gi økt kvalitet og faglig 
styrke. I tillegg har Samisk høgskole og Universi-
tetet i Tromsø videreutviklet sitt samarbeid, noe 
som styrker begge institusjonene. Samisk høg-
skole, Universitetet i Tromsø og Nord universitet 
har alle sterke fagmiljøer innenfor samisk språk 
og kultur, og er alle opptatt av verdiskaping med 
basis i regionens fortrinn. 

Nord universitet er en sentral utdanningsinsti-
tusjon for Nordland og Trøndelag og en nasjonal 
kunnskapsleverandør innenfor profesjonsfagene. 
NU samarbeider med regionalt næringsliv særlig 
innen blå-grønn innovasjon og entreprenørskap, 
jamfør 5.7.1. Når Blått bygg står ferdig i Bodø, vil 
nybygget sette Nord universitet i stand til å styrke 
den marine og helsevitenskapelige kompetansen i 
landsdelen. 

NU har ambisjon om å være en sterk og synlig 
aktør på forskningsbasert kunnskap om nordom-
rådene. Nordområdesenteret ved NU ble etablert 

Figur 5.21 En bred innspillsprosess ligger til grunn for denne meldingen. Her fra møte med ulike aktører på 
UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Statsministerens kontor 
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2007 og skal være et nasjonalt ledende og interna-
sjonalt anerkjent fagmiljø for utvikling og formid-
ling av kunnskap om nordområdene og nærings-
livets muligheter. Det er strategisk viktig for nor-
ske interesser at vi har sterke fagmiljøer om nord 
i nord. Regjeringen har ført en bevisst politikk og 
investert i sterke fagmiljøer som er viktige kunn-
skapsleverandør for landsdelen, for Norge og ver-
den forøvrig. 

UiT har fem strategiske satsingsområder, jam-
før 5.7.1 og samarbeider også med industri- og 
næringsaktører. UiT har videre et omfattende 
samarbeid med offentlig sektor over hele landsde-
len. Universitetet arbeider i 2020 med å ferdigs-
tille en strategi for nyskaping, innovasjon og 
entreprenørskap. Samarbeid med innovasjonsmil-
jøer, offentlig sektor og næringsliv kommer til å 
stå sentralt i strategien. UiT har en meget vesent-
lig posisjon i forskning om Arktis og er i dag den 
tyngste aktøren i Norge innen forskning på og i 
Arktis og nordområdene, med mer enn 500 for-
skere innenfor feltet.

Samisk høgskole er en viktig bidragsyter for å 
dekke kompetansebehovene i det samiske sam-
funnet. I 2020 har Samisk høyskole blant annet 
samarbeidet tett med Universitetet i Tromsø om å 
legge til rette for en egen samisk sykepleierutdan-
ning. Samisk høgskole skal bidra til styrking og 
utvikling av det samiske samfunnet; næringer, 
språk og kultur. I 2005 ble Nordisk Samisk Insti-
tutt slått sammen med Samisk høgskole. Senter 
for samisk i opplæringa, som er et nasjonalt kom-
petansesenter og arbeider innenfor samisk lese- 
og skriveopplæring, er også en del av høgsko-
lestrukturen.

5.10.8 Instituttsektoren

Det er flere samfunnsvitenskapelige forskningsin-
stitutter i Nord-Norge. Nordlandsforskning er 
lokalisert ved Nord universitet i Bodø. Forsk-
ningsinstituttet NORCEs hovedkontor ligger i 
Bergen, men instituttet har FoU-aktivitet blant 
annet i Alta, Bardu, Bodø og Tromsø. Regjeringen 
vil understreke at instituttene i Nord-Norge har en 
viktig rolle regionalt og nasjonalt som leverandør 
av anvendt forskning.

I instituttsektoren har det vært samme utvik-
ling som i universitets- og høyskolesektoren. 
Flere forskningsinstitutter i Nord-Norge har de 
senere år slått seg sammen eller gått inn i større 
forskningsinstitutter eller i forskningskonsern 
med hovedkontor utenfor landsdelen. Hovedårsa-
kene til sammenslåingene har vært ønsket om å 

styrke forskningskvaliteten, redusere økonomisk 
og administrativ sårbarhet og å styrke posisjonen i 
oppdragsmarkedet i landsdelen og nasjonalt. 
Fusjonen mellom Norut Tromsø og NORCE ble 
iverksatt i 2019. Forskningsstiftelsen SINTEF 
overtok samme år aksjemajoriteten i det teknisk-
industrielle instituttet Norut Narvik. Instituttet 
heter nå SINTEF Narvik.

5.10.9 Moderne bygg tilpasset behov i 
universitets- og høyskolesektoren

Universiteter og høgskoler trenger omfattende 
areal og har avanserte teknologiske og andre 
behov som krever jevnlige, større investeringer. 
Bygg, utstyr og annen infrastruktur er grunnleg-
gende innsatsfaktorer for å nå de overordnede 
målene for forsknings- og utdanningspolitikken. 
Et godt utformet bygg kan invitere til samarbeid, 
til å krysse grenser mellom fag og til bedre kom-
munikasjon mellom studenter, mellom studenter 
og forskere, og mellom akademia, næringslivet og 
lokalsamfunnet. 

Regjeringen arbeider blant annet med et nytt 
bygg til Norges arktiske universitetsmuseum 
(Tromsø Museum) i sentrum av Tromsø. Målet 
med det nye bygget er at det skal sikre befolknin-
gen og kommende generasjoners tilgang til kul-
tur- og naturvitenskapelig kunnskap om Nord-
Norge og Arktis. Prosjektet nærmer seg ferdig 
forprosjekt og går deretter inn i en prosess hvor 
kommunen skal godkjenne reguleringen for byg-
get. Deretter vil regjeringen ta stilling til om det 
skal fremmes forslag om startbevilgning. Regje-
ringen arbeider også med prosjekteringen av et 
nytt Blått bygg ved Nord Universitet i Bodø. I 
2019 ble det gitt klarsignal til å starte forprosjekte-
ring av Blått bygg. Forprosjektet er ventet å være 
ferdig i første halvår 2021, og regjeringen har fore-
slått 15,5 mill. kroner til arbeidet i 2021. Kombina-
sjonsbygget skal forsterke utdanningen innenfor 
biovitenskap og akvakultur og legge til rette for 
økt opptak av sykepleierstudenter.

5.11 Regjeringen vil 

– Bidra til at nordnorsk næringsliv i årene fram-
over kan ytterligere realisere sitt potensial for 
bærekraftig verdiskaping. 

– Styrke det lokale, private eierskapet i Nord-
Norge. 

– Videreføre ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift som er særlig fordelaktig i 
Nord-Norge.
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– Arbeide for at maritim næring i nord skal være 
et viktig nav for bærekraftig blå vekst i Nord-
Norge.

– Legge til rette for økt verdiskaping i sjømatnæ-
ringen i Nord-Norge.

– Legge til rette for vekst og videre utvikling av 
havbruksnæringen innenfor bærekraftige ram-
mer. Nordområdene skal være en arena i ver-
densklasse for sjømatproduksjon med høye 
standarder, lavt miljøavtrykk og høy lønnsom-
het.

– Sikre areal til framtidig havbruk og legge til 
rette for god samordning av arealbruk og sam-
eksistens mellom nye og eksisterende nærin-
ger til havs.

– Etablere et framtidsrettet kvotesystem for nor-
ske fiskerier i tråd med Stortingets behandling 
av Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for 
økt verdiskaping. 

– Forbedre ressurskontrollen som en viktig del 
av bærekraftig forvaltning av fiskebestandene 
og for å sikre like konkurransevilkår i fiskeri-
næringen.

– Styrke Analyseenheten i Vardø og videreut-
vikle samarbeidet om informasjonsinnhenting 
og -analyse mellom ulike etater.

– Videreutvikle Fiskeridirektoratets sjøtjeneste 
for økt tilstedeværelse til sjøs.

– Videreføre tilskuddet til nasjonalt program for 
leverandørutvikling.

– Fortsatt legge til rette for grønn innovasjon, 
entreprenørskap og nyetableringer i Nord-
Norge.

– Videreføre satsingen på marin forskning fordi 
forskning og kunnskap er grunnleggende for å 
få en bærekraftig forvaltning av fisk og marine 
ressurser.

– Be styret i Fiskeri- og havbruksnæringens 
forskningsfinansiering AS (FHF) om å utrede 
om hovedkontoret for FHF kan flyttes til et 
regionsenter i nord. FHFs virksomhet finansi-
eres i sin helhet av fiskeri- og havbruksnærin-
gen gjennom en FoU-avgift på eksportverdien 
av fisk og fiskevarer. Vurderingen av framtidig 
lokaliseringsstruktur vil bli gjort i dialog med 
de sentrale organisasjonene i næringen.

– Gjennom støtte til forsking og innovasjon legge 
til rette for arbeidet næringen gjør for å øke 
lønnsomheten i utnytting av restråstoff og øke 
andelen av produkter som gir størst verdi-
skaping. 

Figur 5.22 Dialog med en rekke sentrale nordområdeaktører utgjør kunnskapsgrunnlaget for denne 
meldingen. Her fra Nord universitet. 

Foto: Statsministerens kontor
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– Legge til rette for lønnsom produksjon av olje 
og gass, blant annet gjennom forutsigbare ram-
mevilkår og videreføring av dagens praksis 
med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sok-
kel for å gi næringen tilgang på nye letearealer.

– Videreføre petroleumsrelevant forskning og 
kompetanseutvikling i og for nordområdene 
innenfor eksisterende rammer og virkemidler. 

– Vurdere åpning av nye havområder for vind-
kraft utenfor Helgeland.

– Bidra til bærekraftig vekst i prosessindustrien 
gjennom å følge opp det igangsatte strategi-
arbeidet i Prosess21 som leverer sine anbefa-
linger innen utgangen av 2020.

– Fremlegge en lovproposisjon for Stortinget 
vinteren/våren 2021 med forslag til forbedrin-
ger og forenklinger av mineralloven som kan 
gjennomføres på kort sikt. 

– Foreta en omfattende gjennomgang av mine-
ralloven med sikte på å styrke rammeverket for 
framtidig bærekraftig og lønnsom mineralut-
vinning, herunder også vurdering av samiske 
spørsmål. 

– Legge til rette for utforskning og utvinning av 
havbunnsmineraler og gjennomføre en 
åpningsprosess etter havbunnsmineralloven 
for mineralvirksomhet på norsk kontinental-
sokkel.

– Bidra til at det etter korona-pandemien er en 
reiselivsnæring og samlet reiselivsprodukt i 
Nord-Norge som er tilpasset nye reisemønstre 
og endret etterspørsel. Alt utviklingsarbeid 
skal lede næringen i en bærekraftig retning, 
herunder bidra til økt helårsturisme.

– Legge til rette for å styrke Norges posisjon som 
kulturdestinasjon og øke den samlede verdi-
skapingen i norsk kultur- og næringsliv, gjen-
nom oppfølging av regjeringens strategi for 
kultur og reiseliv.

– Legge til rette for økt verdiskaping fra landbru-
ket i nord ved produksjon som er tilpasset de 
naturgitte forutsetningene. 

– Bidra til aktivt landbruk over hele landet med 
variert bruksstruktur og geografisk produk-
sjonsfordeling.

– Legge til rette for økt produksjon innen grønt-
sektoren i nord. 

– Legge til rette for utvikling av samiske nærin-
ger, herunder en økologisk, økonomisk og kul-
turell bærekraftig reindriftsnæring. 

– Støtte opp om Internasjonalt reindriftssenters 
arbeid med å etablere et arktisk matlaborato-
rium, Arctic Indigenous FoodLab. 

– Følge opp det betingede tilsagnet for etable-
ring av Andøya Space Port som oppskytnings-
base for småsatellitter.

– Vurdere behovet for nasjonal og tverrsektoriell 
tilrettelegging for småsatellitter, blant annet for 
å dekke brukerbehov i nordområdene og til 
havs. 

– Videreføre Norges deltakelse i EUs nye rom-
program for perioden 2021–2027. Her omfattes 
deltakelse i alle programmets delkomponenter 
Galileo, EGNOS, Copernicus, SSA og GOV-
SATCOM.

– Legge til rette for at norske aktører kan delta 
og få mulighet til å konkurrere om kontrakter 
med Copernicus-programmet for å forbedre 
klima- og miljømodellene for Arktis, og dermed 
også forbedre miljøforvaltningens beslutnings-
grunnlag.

– Videreføre satsingen på forskning, innovasjon 
og høyere utdanning i Nord-Norge.

– Drifte det nye isgående forskningsfartøyet F/F 
Kronprins Haakon for å skaffe ny kunnskap om 
miljø og ressurser i havområdene i nord. 

– Sluttføre anskaffelsen av et nytt kystgående 
forskningsfartøy.

– Styrke samarbeidet mellom Forsvaret, 
næringslivet og forsknings- og utviklingsmil-
jøer i Nord-Norge, herunder vurdere potensia-
let for en forsvarsindustriklynge. 

– Utfordre til kompetansesamarbeid på tvers av 
virksomheter og sektorer om rekruttering og 
utvikling av talenter for å øke tilgangen på rele-
vant kompetanse i Nord-Norge. 

– Fortsette å arbeide for et velfungerende kapi-
talmarked, slik at næringslivet har tilgang på 
finansiering til priser som reflekterer forventet 
avkastning og risiko.

– Etablere et investeringsfond med statlig og pri-
vat kapital som forvaltes fra Nord-Norge. 
Regjeringen vil komme tilbake til innretning og 
budsjettering i revidert budsjett 2021.

– Bidra aktivt til opprettelsen av en Arctic Invest-
ment Platform.

– Utrede kapitalmarkedet for tidlig fase i nord og 
evaluere igangsatte tiltak når fondet er på plass 
og har begynt å virke.

– Sørge for et relevant eksportfinansierings-
tilbud som gir like konkurransevilkår mellom 
norske eksportører og eksportører i andre 
land, og arbeide for å opprettholde god og for-
utsigbar markedstilgang for nord-norske 
bedrifter. 

– Ha en god dialog med små og mellomstore 
bedrifter i nord om oppfølging av strategien 
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Småbedriftslivet, og framtidig politikkutvikling 
for denne delen av næringslivet. 

– Opprette et fond for unge gründere på fire mill. 
kroner over en startperiode på tre år. Fondet 
skal forvaltes av Norinnova. 

– Legge til rette for tettere samarbeid mellom 
arbeids- og næringsliv og høyere utdanning om 
å dekke samfunnets kompetansebehov og stu-
dentenes læring. 

– Fullføre forprosjektet til et nytt bygg til Norges 
arktiske universitetsmuseum (Tromsø 
Museum) i Tromsø.

– Gjennomføre forprosjektering av et nytt Blått 
bygg for Nord universitet i Bodø.

– Følge opp tilskuddet til Norges arktiske stu-
dentsamskipnad til nye studentboliger i Long-
yearbyen som erstatning for de rasutsatte stu-
dentboligene. 
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6  Infrastruktur, transport og kommunikasjon

Figur 6.1 

Utvikling av transportsystemet, med infrastruktur-
tiltak til sjøs og på land samt grensekryssende for-
bindelser, er avgjørende for å sikre en bærekraftig 
samfunnsutvikling i Nord-Norge og nordområ-
dene. Regjeringen vil at transportsystemet i nord 
skal tilrettelegge for regional utvikling og nye 
muligheter for landsdelens viktige næringer. Det 
skal utvikles på en miljømessig ansvarlig måte, 
med vekt på sikkerhet og tilgjengelighet for alle. 

For brukerne av transportsystemet er det vik-
tig med en godt vedlikeholdt infrastruktur som 
henger sammen. Dette innebærer tilstrekkelig 
kapasitet på fergene, åpne fjelloverganger og et 
pålitelig flyrutetilbud på de regionale lufthavnene.

Regjeringen prioriterer gjennom blant annet 
NTP-prosessen (Nasjonal transportplan) involve-
ring av og dialog med fylkeskommunene i Nord-

Norge som eier av fylkesvegnettet og ansvarlig for 
kollektivtrafikken. Det samme gjelder overfor 
Sametinget når infrastrukturprosjekter berører 
tradisjonelle samiske områder. Regjeringen vil 
legge til rette for at negative konsekvenser for 
naturen og samiske interesser begrenses ved 
planlegging og bygging av infrastruktur.

Det er store avstander i nord, og relativt sett 
lavt folketall. Utbygging av infrastruktur basert på 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil derfor ofte 
komme negativt ut i denne landsdelen. Samtidig 
er aktiviteten i næringslivet høy, særlig innen rei-
seliv, industri, sjømat og bygg og anlegg. Mulighe-
tene for vekst er store, men næringsliv og regio-
nale myndigheter uttrykker at bedre infrastruktur 
er avgjørende for videre vekst. Høye transport-
kostnader for næringsliv og befolkning gjennom 
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få kollektivtransportavganger, høye billettpriser, 
uregelmessig tilgjengelighet gjennom vinterhalvå-
ret, rasfare og vinterstengte veier kan hemme 
næringsutvikling og bolyst. I tillegg svekkes sik-
kerheten. Infrastrukturtiltak må derfor priorite-
res, måles og baseres på andre faktorer enn ren 
samfunnsøkonomisk nytte.

Nærmest alle viktige samfunnsfunksjoner er 
avhengige av en sikker energiforsyning. Nord-
Norge har samlet sett god forsyningssikkerhet og 
betydelig tilgang på fornybare energiressurser. 
Ressursene er spredt over store områder, og kre-
ver lange overføringsforbindelser for at produksjo-
nen skal framføre dit kraften forbrukes. De siste 
årene er det gjennomført og satt i gang flere tiltak 
for å forsterke nettkapasiteten i regionen. Regjerin-
gen vil sikre fortsatt god forsyningssikkerhet og 
legge til rette for verdiskaping, næringsutvikling og 
energiomlegging basert på de fornybare energires-
sursene. Regjeringen vil at utbygging av ny forny-
bar kraftproduksjon skal være lønnsom og ha 
akseptable konsekvenser for lokalsamfunn og vik-
tige miljø- og samfunnsinteresser.

På grunn av lange avstander og lav befolk-
ningstetthet, er tilgang til gode og sikre elektro-
niske kommunikasjonsnett (bredbånd og mobil) 
svært viktig for utvikling av nye arbeidsplasser 
både i distriktene og byene i nord. Regjeringen vil 
derfor videreføre ordningen med statlige tilskudd 
til utbygging av bredbånd i 2021 i geografiske 
områder der det ikke er kommersielt grunnlag for 
investeringer, samt vurdere leveringsplikt for 
bredbånd. Videre vil regjeringen tildele flere fre-
kvensressurser slik at tilbyderne har et godt 
grunnlag for kostnadseffektiv utbygging av mobil-
nettene, og vil fortsette arbeidet med forsterket 
ekom i hele landet i 2021.

Samlet sett skal dette bidra til å styrke verdi-
skapingen og mobiliteten for folk og næringsliv i 
Nordområdene.

6.1 På veien til lavutslippssamfunnet

Et av hovedmålene i Nasjonal transportplan 2018–
2029 er at transportpolitikken skal bidra til å redu-

Figur 6.2 Bøkfjordbrua på E105 mellom Kirkenes og Murmansk er et resultat av samarbeid mellom 
veimyndighetene i Norge og Russland over flere tiår og er et konkret uttrykk for nordområdesatsing og 
brobygging mellom naboene i grenseområdet.

Foto: Statens vegvesen
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sere klimagassutslippene i tråd med omstilling til 
et lavutslippssamfunn, og redusere andre negative 
miljøkonsekvenser. Regjeringen har en ambisjon 
om å halvere utslippene fra transport innen 2030. 

Grønn skipsfart er et viktig satsingsområde for 
regjeringen. Dette er særlig relevant i nordområ-
dene, hvor sjøtransport og fiske står sentralt. For 
landet som helhet utgjør veitrafikk mer enn halv-
parten av klimagassutslippene fra transportsekto-
ren. For Nordland og Troms og Finnmark er bil-
det noe annerledes, her står innenriks sjøfart for 
to tredeler av transportsektorens utslipp.68

Som eier av fylkesvegnettet og kollektivtrafik-
ken i Nord-Norge har fylkeskommunene et selv-
stendig ansvar for å bidra til å nå nasjonale klima-
mål. Regjeringen vil støtte opp under fylkeskom-

munens mulighet til å tilby klimavennlige kollek-
tivtilbud, og bidra til å fremme lav- og nullutslipps-
løsninger. Regjeringen har varslet at man vil 
vurdere krav til fossilfri kollektivtrafikk og lav- og 
nullutslippsløsninger i offentlige ferge- og hurtig-
båtanbud. 

Nordland og Troms og Finnmark fylkeskom-
muner tar del i elfergerevolusjonen. Gjennom 
Enova er det gitt støttetilsagn for å bidra til den 
fylkeskommunale satsingen på elferger. Nordland 
fylkeskommune setter sine første elferger i drift i 
løpet av 2021. Dette gjelder tre samband på Sør-
Helgeland med helelektrisk- og hybriddrift. 
Troms fylkesting vedtok før sammenslåingen 
med Finnmark å elektrifisere fergesambandene 
Breivikeidet–Svensby (Ullsfjord) og Lyngseidet–
Olderdalen (Lyngenfjorden). 

Regjeringens satsing på klimavennlige hurtig-
båter gjennom Klimasats ble videreført med 
80 mill. kroner i 2020, og ble ytterligere styrket 

68 Miljødirektoratet: Utslipp av klimagasser i kommuner 
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassut-
slipp-kommuner/

Figur 6.3 Å legge til rette for elektrisk drevne fartøy er en viktig del av regjeringens klimasatsing. Brim Explorer 
er en hybridelektrisk båt bygget av gründere som vil gjøre turistbransjen mer miljøvennlig. 

Foto: Brim Explorer
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med 20 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 
2020. Regjeringen vil ta hensyn til kostnadsøknin-
ger som følge av at fylkeskommunene har stilt 
krav om lav- og nullutslippsløsninger i ferge- og 
hurtigbåtsamband, ved framtidige revisjoner av 
kostnadsnøklene i inntektssystemet for fylkes-
kommunene. 

Utbredelsen av bruk av elbiler er ikke kommet 
like langt i hele landet, og utbyggingen av ladein-
frastruktur henger noe etter i Nord-Norge sam-
menlignet med den sørlige delen av landet. Enova 
har derfor rettet en særlig innsats mot landsdelen, 
og har inngått en avtale med lokale aktører om å 
etablere et nettverk av lynladestasjoner i Finn-
mark og Nord-Troms, Stasjonene består av 33 
hurtigladere og 17 lynladere fordelt på 25 steder. 

6.2 Konseptvalgutredning om 
transportsystemet i Nord-Norge

I desember 2019 forelå Jernbanedirektoratets 
utredning av ny jernbanestrekning fra Fauske til 
Tromsø (Nord-Norgebanen). Analysene viser at en 
fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste over 
100 mrd. kroner. Utredningen viser at kostnaden 
av en Nord-Norgebane er større enn nytten. Nytte-
virkningene for samfunnet består av innsparte 
transport- og logistikkostnader for person- og gods-
trafikk, mulig reduserte CO2-utslipp og færre tra-
fikkulykker.

Samferdselsdepartementet ga i juni 2020 et 
oppdrag til transportvirksomhetene om å gjennom-

føre en konseptvalgutredning (KVU) som skal se 
på framtidige transportløsninger i Nord-Norge. 
Dette vil være en utredning på overordnet nivå som 
skal se på de ulike transportmidlene i sammen-
heng. Vurdering av Nord-Norgebanen, både hel- og 
delstrekninger, skal inngå i denne. Det vil i KVUen 
være vesentlig å se på hvilke behov transportsys-
temet skal løse, og hvilke tiltak som best kan sikre 
et moderne og framtidsrettet transportsystem i 
landsdelen. Tidligere gjennomførte utredninger, 
herunder KVUer, og gjeldende regionale strategier 
som transportstrategien til Nordland, Troms og 
Finnmark: «Fra Kyst til marked», vil ligge til grunn 
for arbeidet. Eventuelle prosjekter som kan være 
aktuelle for prioritering i Nasjonal transportplan 
2022–2033 vil ikke settes på vent selv om det pågår 
et KVU-arbeid. 

KVUen forventes ferdigstilt i 2023. Regjerin-
gen vil ta stilling til hvilke overordnede føringer 
som skal legges til grunn for den videre utviklin-
gen av transportsystemet i Nord-Norge på grunn-
lag av gjennomført KVU, ekstern kvalitetssikring 
(KS1) og høringsuttalelser.

6.3 Veinettet og veitransport

Et omfattende veinett i de to nordligste fylkene 
binder landsdelen sammen med Sør-Norge (E6). 
I tillegg til å dekke byer og kystsamfunn har 
dette veinettet flere grensekryssende korridorer 
til Sverige, Finland og Russland. Riksveiene 
utgjør om lag 3 100 km mens fylkesveiene utgjør 
godt over 8 000 km. En utfordring for veitrans-
porten i de tre nordligste fylkene er framkomme-
lighet. Når E6 er stengt må omkjøring delvis skje 
gjennom Sverige på grunn av manglende alterna-
tiver på norsk side eller ved bruk av ferjesam-
band på fylkesveinettet. 

Videre er flere strekninger utsatt for skred og 
flom, og vinterregulariteten er dårlig. Mange 
veier har også dårlig standard med smal og svin-
gete vei, som er særlig utfordrende for tungtrans-
porten. Det er også store behov for tunnelutbe-
dringer. Andelen av tungbiltransport er høy, opp 
mot 25 prosent på enkelte strekninger. Deler av 
riksveinettet har dårlig bæreevne. Vintersesongen 
er lang, og på høyfjellsovergangene er det utfor-
drende å opprettholde god regularitet. Dette har 
vært ekstra utfordrende de siste år preget av 
lange og stormfulle vintre, især i Finnmark. 

Utfordringene for veitransporten i nord gir 
høye transportkostnader og et mindre pålitelig 
veisystem. For den framtidige transportutviklin-
gen vil det være viktig å legge til rette for kapasi-

Boks 6.1 Smart mobilitet

Det er et mål for regjeringen at befolkningen 
skal ha tilgang til grunnleggende og likever-
dige tjenester i hele landet. Et godt kollektiv-
transporttilbud er en del av dette målet. Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet har 
derfor tatt initiativ til et regionalt toårig 
læringsnettverk for fylkeskommuner om nye 
løsninger for kollektivtransport i distriktsom-
råder. I en landsdel preget av store avstander 
vil nettverket også kunne være nyttig i Nord-
Norge. Formålet med læringsnettverket for 
Smart mobilitet er å samle og dele erfaringer 
og kunnskap på området, for å bidra til at det 
legges til rette for et godt samferdselstilbud i 
distriktene.
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tet, sikkerhet og god framkommelighet på viktige 
ruter for næringstransporten. I deler av Nord-
Norge kan det også være nyttegevinster ved å 
binde sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner 
gjennom et mer effektivt og forutsigbart trans-
portsystem.

Det er de siste årene investert betydelige mid-
ler langs de viktigste riksveiene i de nordligste fyl-
kene, og det er åpnet en rekke store veiprosjekter 
som bidrar til å redusere reisetider, samt bedre 
framkommeligheten. Her kan det vises til utbyg-
gingen av E6 gjennom Helgeland, rv 77 Kjernfjel-
let, E6 Hålogalandsbrua, E6 Indre Nordnes–Skar-
dalen, E6 Sørkjosfjellet, E6 vest for Alta, E6 Tana 
bru, E105 Storskog–Hesseng med flere. Utbyg-
ging av disse strekningene vil gi redusert reisetid, 
bedre pålitelighet og økt trafikksikkerhet på vik-
tige veiforbindelser i landsdelen. Det pågår og er 
planlagt ytterligere utbygging av viktige streknin-
ger, som for eksempel E6 på Helgeland og E69 
Skarvbergtunellen. Riksvegfergesambandet Bog-
nes–Skarberget er ikke nattåpent i dag, men er 
lyst ut på anbud med krav til nattåpent tilbud for 

kommende kontraktsperiode. Det er satt av mid-
ler til forberedende arbeid på strekningen E8 Sør-
botn-Laukslett, som er innfartsveien inn mot 
Tromsø og OPS-prosjektet E10/rv 85 Håloga-
landsvegen. 

Klimaendringer kan medføre økte utfordrin-
ger for veinettet i Nord-Norge. Mer ekstremvær, 
nedbør, flom og skred utgjør en betydelig trussel 
for infrastrukturen. Det kan føre til at flere at veier 
stenges hyppigere og at det må brukes store res-
surser på reparasjoner og oppgraderinger. Store 
avstander kan gjøre det utfordrende å legge til 
rette for overgang til elektrifisering og andre null- 
og lavutslippsløsninger for veitransporten. Samti-
dig har regjeringen ambisiøse klimamål for sin 
politikk. Regjeringen vil derfor utlyse fergesam-
bandet Bodø-Moskenes i en 15 års kontrakt med 
krav om hydrogen. Dette vil både sikre nullut-
slipp, samt legge til rette for utvikling av hydro-
genindustrien i Norge. Dette sambandet er det 
lengste i Norge, og går over åpent hav. Sambandet 
må betjenes av stabile og driftssikre ferger. En 
satsning på hydrogendrevne ferger er vesentlig 

Figur 6.4 Det er gjort en foreløpig avtale med Nye Veier om at det skal være utbyggingsaktivitet på E6 
Kvænangsfjellet, som er en høyfjellsovergang som er eneste ferdselsåre mellom Kvænangen og resten av 
landet. Den er mye stengt vinterstid, så ny vei vil bidra til å holde hjulene i gang og sørge for at spesielt 
lastebiler kommer seg tryggere fram.

Foto: Statens vegvesen
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for å redusere klimautslipp. Det vil gi mulighet for 
produksjon, utbygging av hydrogeninfrastruktur i 
nord og gi incentiver til industrisatsning innen 
hydrogenteknologi i maritim næring i Norge. En 
slik kontrakt vil kreve nært samarbeid med andre 
private og offentlige aktører og bidra til risikoav-
lastning i forbindelse med utvikling av ny tekno-
logi. Dette som igjen vil gi Norge nye eksportmu-
ligheter. Satsning på hydrogenferger på dette 
sambandet vil gi om lag 26,5 tonn reduksjon i 
utslipp per år.

Fylkesveiene i Nord-Norge er viktige nærings-
veier for sjømat som skal videre ut på riksvei eller 
bane, og ut til markedene i Europa. Vedlikeholdset-
terslepet på fylkesveinettet er stort og mange veier 
er flaskehalser for eksportbasert næringsvirksom-
het. Fylkeskommunene og næringen selv har etter-
lyst en større satsning på fylkesveier fra statens 
side, og spilt dette inn til arbeidet med Nasjonal 
Transportplan. Regjeringen har etablert en til-
skuddsordning for fylkeskommunale veier med 
mye sjømatbasert tungtransport, og vil i neste 
Nasjonal transportplan (2022–2033) vurdere flere 
tiltak for å redusere etterslepet på fylkesveinettet.

Store deler av nordnorsk næringsliv er lokali-
sert langs kysten. De største volumene for lange 
transporter er mellom Bodø, Narvik, Harstad og 
Tromsø. Gode veiforbindelser og en fungerende 
hovedferdselsåre for å transportere varer til mar-
ked er derfor viktig. Gjennom flere perioder har 
utbedring av E6 vært en hovedprioritet for nord-
norske politikere; synliggjort gjennom innspill til 
Nasjonal transportplan. Mye er allerede gjort, 
men vesentlige strekninger gjenstår. Regjeringen 
vil komme nærmere tilbake til den videre satsin-
gen på E6 og øvrig utvikling av veinettet i Nord-
Norge i Nasjonal transportplan (2022–2033).

Nordområdene er viktig for Norge, og Sør-
Varanger står sentralt her. Barentsregionen har 
stort potensiale for næringsutvikling. Nåværende 
Kirkenes havn, i sentrum av byen, vil ikke kunne 
dekke behovene for havnefasiliteter knyttet til 
utløsning av et slikt næringspotensial. Sør-Varan-
ger kommune har ambisjoner om å etablere en ny 
offentlig havn, som skal erstatte mange av funk-
sjonene som i dag ligger i Kirkenes. De største og 
viktigste havnene i Norge har riksvegtilknytning. 
Veitilknyting til en eventuell ny offentlig havn for 
Sør-Varanger kommune og Kirkenes-regionen er 
et av spørsmålene som må avklares framover for å 
utløse Barentsregionens potensiale for næringsut-
vikling.

Ny teknologi kan bidra til bedre framkomme-
lighet, og er allerede under uttesting på E8. Gjen-
nom forsknings- og utviklingsprosjektet Borealis 

er den 40 km lange strekningen langs E8 i 
Skibotndalen blitt til et nasjonalt testlaboratorium 
for ny teknologi. Målet er å etablere en intelligent 
vei for å forbedre trafikksikkerhet, miljøforhold/
bærekraft og forutsigbarhet. 

Prosjektet skal også belyse mulighetene for å 
etablere samvirkende systemer (C-ITS). Borealis, 
som er en del av et finsk-norsk samarbeid, har 
bidratt til bedre kjennskap om hva slags teknologi 
som egner seg under krevende vinterforhold. 
Laksetransporten fra Skjervøy til Helsinki får 
informasjon om fremkommelighet gjennom et fel-
les system. Prosjektet finansieres blant annet 
gjennom Nordic Way2-prosjektet som igjen blant 
annet er finansiert med EU-midler, og Statens veg-
vesens eget ITS-pilot-program. 

6.4 Jernbane

Ofotbanen og Nordlandsbanen spiller viktige rol-
ler i nord, både med tanke på vare- og person-
transport lokalt, regionalt og internasjonalt.

6.4.1 Ofotbanen

Om lag to tredjedeler av forbruksvarene til Nord-
Norge og en tredjedel av sjømatproduksjonen går 
med tog over Ofotbanen via Narvik godsterminal. 
I tillegg er tilgang til transport av jernmalm på 
Ofotbanen avgjørende for gruvedrift i Sverige og 
Finland. De samlede sysselsettingsvirkningene av 
containertrafikken, persontrafikken og malmtra-
fikken for Narvikregionen anslås til å være i over-
kant av 2 100 årsverk.69 Samtidig er det viktig at 
jernbanen tar hensyn til reindriften og andre 
berørte aktører gjennom god dialog og effektive 
tiltak om varsling, gjerdehold med videre. Ofotba-
nen, er Norges viktigste godslinje målt i transpor-
terte tonn per km. Malmtrafikken er førende for 
kapasitetsbehovet på banen, og det videre beho-
vet for utvikling av banen er avhengig av utviklin-
gen i etterspørsel etter malm. Godstransport på 
Ofotbanen via Sverige er viktig også for frem-
føring av kombilast til Nord-Norge. Samtidig er 
det internasjonale persontogforbindelser til Sve-
rige fra Narvik. Det er også tatt initiativ fra lokale 
aktører om å etablere en kommersiell stykkgods-
rute mellom Kina og havnen i Narvik.

69 Tallet kan deles opp slik: Direkte sysselsetting 1015, indi-
rekte sysselsetting 337, virkninger av investeringer 767, 
totalt 2119. Beregningene er gjort i 2015 av Lofotbaneallian-
sen og Nordland fylkeskommune. 
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Prognoser for årene framover tilsier vekst i 
volumene for LKAB og Kauris for uttransport av 
pellets/jernmalm på Ofotbanen over Narvik havn. 
I tillegg skjer det en satsing på bruk av jernbanen 
til turisttrafikk, særlig nordlysturisme. 

Det er helt avgjørende at behov for tiltak på 
Ofotbanen ses i sammenheng med utviklingen av 
Malmbanan på svensk side, og videre arbeid med 
planlegging må derfor gjøres i samråd med sven-
ske myndigheter og Trafikverket.

Jernbanedirektoratet har startet arbeidet med 
en konsekvensutredning av dobbeltspor på Ofot-
banen. Første del av arbeidet er en kvalitetssik-
ring av prognoser fra 2011.70 Arbeidet utføres 
sammen med svenske Trafikverket.

6.4.2 Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er Norges lengste hovedstrek-
ning, og betjener til sammen over 200 000 innbyg-
gere i Nordland og Trøndelag. I sommersesongen 
er Nordlandsbanen også et turistprodukt. Nord-
landsbanen går gjennom de fleste byer og større 

tettsteder i denne transportkorridoren, inkludert 
Steinkjer, Mosjøen, Mo i Rana og Fauske samt 
Trondheim lufthavn, Værnes. Toget har en lavere 
markedsandel i Nordlandsbanekorridoren enn de 
andre fjerntogkorridorene, men har hatt en 
økning innen lokaltogfunksjonen. Saltenpendelen 
bidrar til å knytte Salten sammen som felles bo- og 
arbeidsmarkedsregion. Det er forventet en 
økning i persontrafikken, og siden juni 2020 kjø-
rer SJ Norge tog på Nordlandsbanen. 

Av godset som fraktes på bane til Nord-Norge 
fra Alnabru har om lag 30 prosent endepunkt i 
Tromsø, 15 prosent i Bodø og 17 prosent i Har-
stad og Narvik. En betydelig andel transporterte 
tonn fraktes på jernbane mellom Trondheim og 
Bodø/Fauske, noe som i hovedsak er større last 
(såkalt stykkgods). Her har jernbanen en bereg-
net andel av transporterte tonn på 40 prosent, og 
sjøtransporten 42 prosent. 

Regjeringen vil prioritere effektiv godstrans-
port og ønsker å legge til rette for en omlegging i 
mer miljøvennlig retning. Aktuelle godstiltak på 
jernbanen vil være terminaltiltak, kapasitets-
økende tiltak som bygging/forlenging av krys-
singsspor og banekoblinger. Disse tiltakene må 70 Jernbaneverket (2013)

Figur 6.5 Foruten jernmalm fra Sverige går om lag to tredjedeler av forbruksvarene til Nord-Norge og en 
tredjedel av sjømatproduksjonen med tog over Ofotbanen. I tillegg er det særlig satsing på nordlysturisme. 

Foto: Mads Tolstrup, Montem Adventure
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sees i sammenheng med innføringen av signalsys-
temet ERTMS på stekningen. ERTMS skal etter 
planen tas i bruk på Nordlandsbanen i 2022, som 
den første større strekningen i hele landet.

Påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen er 
en utfordring for dyrevelferd og en påkjenning for 
reineierne. Også for togpersonalet og Bane NORs 
egne mannskaper er slike påkjørsler svært kre-
vende. Det er hovedsakelig elg og rein som blir 
rammet på denne strekningen. Bane NOR jobber 
aktivt med å forebygge påkjørsler, blant annet 
med særskilte rutiner og nye reingjerder. I perio-
den 2018–2021 har Bane NOR planer om å bygge 
ut 44 km med vilt-reingjerder på Nordlandsbanen. 
Når denne utbyggingen er ferdig, vil det bli totalt 
63,5 km med vilt-/reingjerder på Nordlandsba-
nen. 

6.4.3 Jernbaneforbindelse med Finnmark

På initiativ fra Finland er det gjort to overordnede 
utredninger om en Arctic Ocean Railway som ville 
forbinde Finland med en isfri havn i nord. Korri-
doren Rovaniemi–Kirkenes ble vurdert nærmere, 
men samferdselsmyndighetene i begge land har 
slått fast at prosjektet ikke er økonomisk lønn-
somt.71 Den finske regjeringen har gitt uttrykk 
for at de ikke vil arbeide videre for en realisering 
av jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes, men 
heller forbedre jernbanestrekningen mot Sverige 
og Narvik. Fra norsk side vil regjeringen avvente 
et eventuelt videre initiativ fra finske myndigheter 
med hensyn til dette prosjektet.

6.5 Sjøtransport

Fiskeri og oppdrett har stor betydning for Nord-
Norge. Skipstrafikken i nordområdene skiller seg 
fra skipstrafikken i de andre norske kyst- og hav-
områdene ved at fiskeriaktiviteten står for en 
vesentlig større andel av trafikken. Arktisk klima 
og lange transportavstander i nord gjør sjøtrans-
porten til et reelt og nødvendig alternativ til vei og 
bane. Samtidig er det knyttet særlige utfordringer 
til de lange avstandene og krevende værforhold. 
Skipstrafikken i nordområdene krever fokus på 
både sjøis og klimatiske forhold. 

Sammenlignet med de øvrige norske hav- og 
kystområdene, har Norskehavet og Barentshavet 
svært omfattende fiskeriaktivitet. Man ser også en 
økning i internasjonal trafikk gjennom de nordlig-
ste havområdene våre. Nær halvparten av skip-

strafikken (utenom fiskefartøyene) i Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten, følger anbefalte 
seilingsruter. Over 80 prosent av de største ski-
pene og nesten alle tankskip følger disse seilings-
rutene. Dette øker sikkerheten og reduserer 
sannsynligheten for uhell. 

Det reduserte isdekket i Arktis har i noen grad 
åpnet opp for skipstrafikk mellom Atlanterhavet 
og Stillehavet, både nord for Canada gjennom 
Nordvestpassasjen, og nord for Russland gjennom 
Nordøstpassasjen og den nordlige sjørute. Det er 
utsiktene til kostnadsbesparelser som motiverer 
redere til å vurdere Nordøstpassasjen. Potensielt 
er det snakk om 15–20 dager i redusert seilings-
tid, og opp mot to tredjedels reduksjon i seilings-
distanse. Det er hovedsakelig lasteskip som har 
trafikkert gjennom Arktis, men også noen cruise-
skip. Utviklingen i antall skipspasseringer via den 
nordlige sjørute viser at det fremdeles er usikker-
het knyttet til nordøstpassasjens rolle i skipsfar-
ten mellom Atlanterhavet og Stillehavet, både på 
kort og lengre sikt.

6.5.1 Grønn skipsfart

Til tross for at skipsfart er en miljøvennlig trans-
portform, fører skipene samtidig til betydelige 
utslipp av klimagasser. Det er derfor viktig å få 
skipsfarten over på mer miljøvennlig drivstoff. 
Grønn skipsfart vil bidra til betydelige utslippsre-
duksjoner for å innfri norske klimaforpliktelser. 
Gjennom å bidra til utvikling av nye null- og lav-
utslippsteknologi for maritim transport kan 
Norge gi et viktig bidrag til det globale klima- og 
miljøarbeidet. Satsingen på grønn skipsfart vil 
samtidig skape muligheter for jobb- og verdiska-
ping langs hele norskekysten. Regjeringens 
handlingsplan for grønn skipsfart er omtalt i 
kapittel 3.2.3. 

6.5.2 Tiltak for effektiv, sikker og 
miljøvennlig sjøtransport

For å sikre en effektiv, sikker og miljøvennlig sjø-
transport er det etablert en omfattende infrastruk-
tur og en rekke tjenester. Samferdselsdeparte-
mentet har overordnet ansvar for tiltakene, med 
Kystverket som utøvende etat. Infrastrukturen 
består av navigasjonsinnretninger og trafikksepa-
rasjonssystemer. 

Den statlige slepeberedskapen skal bidra til å 
forebygge eller redusere faren for akutt foru-
rensning ved slep og annen assistanse til fartøy. 
Fra 1. januar 2020 er Kystvakten ansvarlig for å 
levere den operative slepeberedskapen på opp-71 Finish Transport Agency (2018)
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drag fra Kystverket. Kystvakten tilføres to nye 
fartøy, slik at slepeberedskapen består av seks 
fartøy, mot tidligere fire. De to nye kystvaktfar-
tøyene KV Jarl og KV Bison er stasjonert på kyst-
vaktbasen på Sortland og vil styrke slepebered-
skapen i Nord-Norge. Kystverket skal fortsatt ha 
den faglige styringen av slepeberedskapen, som 
utøves ved Vardø sjøtrafikksentral. Sjøtrafikksen-
tralen disponerer fartøyene i slepeberedskapen i 
samarbeid med Kystvaktens operasjonssentral 
på Sortland.

Sikkerhet til sjøs er nærmere omtalt i kapittel 
7.4. Det vises for øvrig til Meld. St. 30 (2018–2019) 
Samhandling for betre sjøtryggleik, som gir en sta-
tusoppdatering for gjennomføringen av sjøsikker-
hetstiltak de senere årene. Samlet sett innebærer 
de gjennomførte tiltakene at sjøsikkerheten er 
styrket i norske hav- og kystområder.

6.5.3 Beredskap mot akutt forurensning

Skipstrafikk og annen aktivitet i sjø (petroleum og 
fiske) i nord strekker seg inn i perioder av året 
der det tidligere ikke har pågått aktivitet i tilsva-
rende grad. Det er forventet at denne utviklingen 
fortsetter. Det er sårbare miljøverdier i områdene, 
som bør beskyttes. Beredskap mot akutt foruren-
sing i nord krever også nye og bedre metoder og 

ny teknologi. Dette omtales nærmere i kapittel 
7.9. 

Samferdselsdepartementet, med Kystverket 
som underliggende etat, har ansvaret for statens 
beredskap mot akutt forurensning, og for å føre 
tilsyn med den ansvarlige forurenser. Kystverkets 
hovedkontor er lokalisert i Ålesund, men etaten er 
lokalisert over hele landet, blant annet i Kabelvåg 
og Honningsvåg.

Kystverket er nasjonal etat for beredskap mot 
akutt forurensning. Det grunnleggende prinsippet 
i forurensningsloven er at den som driver virk-
somhet som kan medføre akutt forurensning skal 
sørge for nødvendig beredskap. Kommunen har 
subsidiær tiltaksplikt. Staten ved Kystverket fører 
tilsyn med private og kommunale aksjoner mot 
akutt forurensning, og kan overta aksjonsledelsen 
ved behov. 

6.5.4 Senter for oljevern og marint miljø

Regjeringen har som mål å styrke arbeidet med 
oljevern og mot marin forsøpling. Tilførsel av 
avfall og mikroplast til havområdene skal unngås, 
og mengden av avfall i hav- og kystområdene skal 
reduseres. Det må også være en god beredskap 
som er organisert og dimensjonert for effektivt å 

Figur 6.6 Regjeringen har bevilget midler til planlegging av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl i 
Lofoten.

Foto: Jann-Egil Gjerde, SOMM
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kunne forhindre og begrense miljøskade ved 
akutte utslipp.

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) 
er et kompetansesenter som fremmer vitenskape-
lig og erfaringsbasert kunnskap om oljevern og 
marin forsøpling. Det har også som oppgave å 
være en pådriver for utvikling av kostnadseffek-
tive og miljøvennlige teknologier, metoder og til-
tak for oljevern og mot marin forsøpling. Senteret 
er etablert i Svolvær.

Regjeringen har besluttet at det skal etableres 
testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl i 
Vesterålen. Fasilitetene for testing av utstyr over 
lengre perioder og under kalde forhold vil styrke 
forskning og utvikling av oljevernteknologi rettet 
mot aktivitet i isfylte farvann. Slike fasiliteter vil 
styrke norsk oljevernberedskap.

6.5.5 Fiskerihavner

Som en del av regionreformen skal statens eier-
skap og forvaltningsansvar for fiskerihavnean-
legg overføres til fylkeskommunene. Dette stat-
lige eierskapet har omfattet moloer og kaifronter, 
som ligger i kommunale havner. Hensikten er å 
flytte prioriteringene nærmere de som blir 
berørt av tiltakene. Overføringen til fylkeskom-
munene skal skje gjennom avtaler, og Samferd-
selsdepartementet er i dialog med fylkene som 

så langt ikke har inngått avtale med sikte på å få 
dette på plass. 

Selv om ovennevnte fiskerihavneanlegg over-
føres fra staten til fylkeskommunene vil staten 
fortsatt ha et ansvar i farvann tilknyttet fiskeri-
havner. Ved ikrafttredelse av ny havne- og far-
vannslov 1. januar 2020 ble ansvaret for utbedrin-
ger i farvannet i sin helhet lagt til staten, jamfør 
lovens § 6 andre ledd. Utbedringsansvaret omfat-
ter hele farvannet, og loven skiller ikke mellom 
farvann ved fiskerihavneanlegg og annet far-
vann. Farvannsutbedringer i farvannet ved fiske-
rihavneanleggene kan falle inn under statens 
utbedringsansvar dersom formålet med utbe-
dringen er å ivareta sikkerheten eller den all-
menne ferdselen i farvannet. I tillegg til eksem-
pelvis fjerning av grunner, kan også bygging og 
vedlikehold av moloer med hovedformål å iva-
reta sikkerhet og framkommelighet i farvannet, 
inngå i statens utbedringsansvar. Konkrete pro-
sjekter vil inngå i arbeidet med neste Nasjonal 
transportplan (2022–2033).

At staten har ansvar for utbedringer i farvan-
net, herunder også i farvann ved fiskerihavnean-
legg, begrenser ikke kommuners, fylkeskommu-
ners eller andres adgang til å også utbedre farvan-
net i disse områdene. 

6.6 Lufttransport i nord

Luftfarten har avgjørende betydning for kommu-
nikasjon, samfunn, næringsutvikling og eksport 
fra den nordlige landsdelen. 

Luftfarten i Nord-Norge står i en særstilling. 
Ved å bruke fly sikres en god mobilitet for alle, 
noe som er avgjørende for utvikling og drift av 
hele samfunnsmaskineriet. Dette hører også 
sammen med effektive internasjonale flyforbindel-
ser direkte til og fra landsdelen og et sterkt knute-
punkt i Oslo. Tilgjengelighet til Oslo er viktig 
fordi myndigheter, organisasjoner og mange 
hovedkontorer er lokalisert der, og på grunn av 
hovedstadens rolle som luftfartsknutepunkt 
innenlands og til utlandet. 

Alle lufthavnene i Nord-Norge eies og drives 
av Avinor. Fram til koronapandemien og tilta-
kene som ble satt i verk i mars 2020, gikk lufthav-
nene i Tromsø og Bodø med overskudd. De 
øvrige flyplassene har hatt langt lavere inntekter 
og har vært finansiert gjennom intern kryssubsi-
diering i Avinor. Avinors kommersielle inntekter 
har dermed vært viktige for at dagens luft-
havnstruktur kan opprettholdes uten særskilte 
offentlige tilskudd, og for å skape det finansielle 

Boks 6.2 Barentswatch

BarentsWatch etablerer, videreutvikler og 
drifter digitale tjenester som bidrar til at nor-
ske hav- og kystområder brukes og forvaltes 
på en effektiv, bærekraftig og godt koordi-
nert måte. BarentsWatch tilbyr offentlig 
informasjon relatert til hav og kyst. Systemet 
omfatter også en lukket del med et felles res-
sursregister for beredskaps- og redningsres-
surser samt et havovervåkings- og samhand-
lingssystem for deling av informasjon på en 
sikker måte mellom offentlige etater. I dag 
står 10 departementer og 29 forvaltningseta-
ter og forskningsinstitutter bak utviklingen 
av BarentsWatch. BarentsWatch er en del av 
Kystverket, og drift og utvikling finansieres i 
hovedsak over Kystverkets budsjett. De del-
tagende virksomhetene bidrar med tilrette-
legging av egne data og dekker egen delta-
gelse.
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grunnlaget for en videre utvikling og drift av fly-
plassnettet.

6.6.1 Kortbanenettet

Kortbanenettet er et resultat av en distriktspolitisk 
satsing over mange år og bidrar til å sikre boset-
ting, næring og et godt helsetilbud i hele landet.

En betydelig del av flytrafikken internt i Nord-
Norge er kommersielt ulønnsom, og sikres ved at 
staten kjøper flytransporttjenester gjennom ord-
ningen med forpliktelse til offentlig tjenesteyting 
(FOT). Om lag to tredjedeler av kortbaneflygin-
gene i Norge er FOT-ruter. Når statens gjeldende 
kontrakter utløper, skal ansvaret for kjøp av regio-
nale flyruter overføres til fylkeskommunene, som 
en del av regionreformen. Hensikten med overfø-
ringen er å legge til rette for økt regional priorite-
ringseffektivitet gjennom den lokale kunnskapen 
som fylkene besitter. Et annet formål ved overfø-
ringen er å kunne se flyrutekjøpet i sammenheng 
med annen lokal og regional transport der fylkene 
er oppdragsgivere.

Offentlig kjøp av flyrutetjenester blir ikke en 
lov- eller forskriftspålagt oppgave. Det vil være 
opp til fylkeskommunene om de ønsker å priori-
tere midler, og ev. hvor mye, til kjøp av innenland-
ske flyruter. Fylkene er erfarne transportkjøpere 
og har gode forutsetninger for å kunne overta 
dette ansvaret på en god måte. Midler for helikop-
terruten Værøy–Bodø overføres til rammetilskud-

det til Nordland fylkeskommune i statsbudsjettet 
for 2021, om lag 40 mill. kroner. For de øvrige 
rutene i Nord-Norge overføres midler fra stats-
budsjettet for 2022.

Fly av størrelsen som i dag benyttes til passa-
sjertrafikk på kortbanenettet, er ikke lenger i pro-
duksjon. Dagens hovedoperatør på de regionale 
rutene løser dette ved å forlenge levetiden på 
eksisterende flyflåte og ved innkjøp av brukte fly.

På lengre sikt kan elektriske fly og andre lav- 
og nullutslippsteknologier bli en løsning. Norge 
vil med sitt unike nettverk av kortbaneflyplasser 
kunne være en pådriver og arena for utvikling og 
tidlig innfasing av slike fly. For å legge til rette for 
rask innfasing av fly med lave eller ingen utslipp, 
legger regjeringen opp til å innføre fritak fra fly-
passasjeravgift for reiser med lav- og nullutslipps-
fly, forutsatt ESAs godkjenning.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har 
Avinor og Luftfartstilsynet utviklet forslag til et 
program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. 
Sannsynligvis vil de første modellene av elektrifi-
serte passasjerfly ha relativt lav setekapasitet (19 
seter) og begrenset rekkevidde (350–400 km). 
Dette er tilstrekkelig for mange flygninger 
innenriks i Norge, inklusive de fleste rutene på 
det nordnorske kortbanenettet. 

En aldrende flyflåte, avgiftsøkninger, svak 
norsk krone og etterspørselsendringer legger 
sterkt press på lønnsomheten for operatørene på 
kortbanenettet. Regjeringen har innført avgifts-

Figur 6.7 Kortbanenettet i nord er avgjørende for næringsliv og innbyggere.

Foto: Utenriksdepartementet 
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endringer som styrker grunnlaget for de kommer-
sielle distriktsrutene gjennom å innføre fritak fra 
plikten til å betale for inntil 6 tonn av den vektba-
serte startavgiften. I tillegg har man endret forde-
lingen av innflygingskostnadene slik at flyene som 
bare flyr gjennom norsk luftrom må dekke en 
større del av avgiftene. 

For å sikre flyrutetilbudet iblant annet Nord-
Norge under koronapandemien, har staten gått 
inn med merkompensasjon til FOT-operatørene 
og kjøp av et minstetilbud på tidligere kommersi-
elle strekninger. Dette gjelder både regionale 
ruter og stamruter. Stortinget har bevilget til 
sammen 2 mrd. kr i 2020 til disse formålene.72 

Minstetilbudskjøpet har gradvis blitt redusert 
siden starten av virusutbruddet der etterspørse-
len igjen har gitt et kommersielt grunnlag. Inne-
værende avtaler gjelder ut 2020 for å sikre et godt 
flytilbud der hvor det fortsatt ikke er kommersielt 
grunnlag for flyrutene. Her ligger mange viktige 
ruter for Nord-Norge inne som gir forutsigbarhet 
for næringsliv, pasientreiser og andre som er 
avhengig av fly. De mer langsiktige konsekven-
sene for luftfarten i forbindelse med korona-pan-
demien er fortsatt usikre, og det vil ta tid før situa-
sjonen normaliseres. 

6.6.2 Planlegging av nye lufthavner

Avinor utarbeidet høsten 2019 et skisseprosjekt 
for flytting av Bodø lufthavn med ulike utbyg-
gingsalternativer. En tilpasset ekstern kvalitets-
sikring av de ulike utbyggingsalternativene og 
Avinors egenfinansiering ble ferdigstilt våren 
2020. Prosjektet går nå inn i en forprosjektfase. I 
tråd med tilrådingen fra Avinor og Bodø kom-
mune tar den videre planleggingen utgangspunkt 
i en samtidig flytting av rullebanen og terminalen 
(alternativ 1 i Avinors skisseprosjekt). Departe-
mentet arbeider videre med å vurdere finansier-
ingsløsninger for byggingen av den nye lufthav-
nen.

I Nasjonal transportplan (2018–2029) ble det 
lagt til grunn midler i andre del av planperioden 
(2024–2029) til bygging av en ny lufthavn i Mo i 
Rana, forutsatt at resterende beløp dekkes gjen-
nom lokale bidrag. Prosjektet har vært drevet 
fram av lokale interessenter. For å unngå forsin-
kelser i framdriften ga Samferdselsdepartementet 
våren 2020 Avinor i oppdrag å overta ansvaret for 

den videre planleggingen og utbyggingen av den 
nye lufthavnen. Samferdselsdepartementet er i 
dialog med Avinor og de lokale interessentene 
med sikte på å få til en rask framdrift i prosjektet, 
og foreta justeringer i framdriftsplanen som 
muliggjør investeringsbeslutning i revidert nasjo-
nalbudsjett 2021.

Avinor har utredet alternative lufthavnløsnin-
ger for Hammerfest-området. En utredning av 
alternative vei- og lufthavnløsninger for Lofoten, 
Ofoten og Vesterålen er gjennomført av Avinor og 
Statens Vegvesen i samarbeid. 

6.7 Statens nullvekstmål i byene – 
byvekstavtaler

I gjeldende Nasjonal transportplan (2018–2029) 
går det fram at det kan være aktuelt for staten å 
inngå en byvekstavtale for Tromsø, for å nå null-
vekstmålet og bidra til et null- og lavutslippssam-
funn. Regjeringen har mål om å følge opp dette. 
Tromsø har i 2020 inngått en belønningsavtale 
med Samferdselsdepartementet.73 Denne avtalen 
omfatter også tilskudd til reduserte billettpriser, i 
tråd med bompengeavtalen fra 2019. Formålet 
med avtalen er å stimulere til bedre framkomme-
lighet, miljø og helse i storbyområdene gjennom å 
dempe veksten i personbiltransporten og øke 
antallet kollektivreiser på bekostning av reiser 
med personbil. Avtalen går over fire år, og gjør at 
Tromsø får et tilskudd på 340 mill. kroner.

Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og 
staten har gjennom Bypakke Bodø lagt godt til 
rette for et fungerende transportsystem. Inn-
fartsåren til Bodø er styrket. Samtidig er det et 
ønske om å øke andelen kollektivreisende, 
gående og syklende for å nå nullvekstmålet, og 
bidra til reduserte klimautslipp. Kommunen og 
Nordland fylkeskommune har uttrykt at byvek-
stavtalene er godt verktøy og har hatt ønske om å 
ta del i ordningen. Regjeringen har ikke lagt opp 
til å utvide byvekstavtalene utover de ni største 
byområdene, men vil i arbeidet med neste Nasjo-
nal transportplan (2022–2033) se på hvordan det 
kan legges til rette for at byer som ikke er aktuelle 
for byvekstavtaler, herunder Bodø, lettere kan nå 
nullvekstmålet. 

72 Prop. 57 S (2019–2020) og Innst. 200 S (2019–2020), Prop. 
127 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020)

73 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tromso-far-260-
millioner-kroner-til-kollektivtransport-sykkel-og-gange/
id2701054/



142 Meld. St. 9 2020–2021
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
6.8 Internasjonalt samarbeid

Norge overtok høsten 2019 ledelsen av styrings-
komiteen for Barents Euro-Arctic Transport Area 
(BEATA) og har formannskapet fram til høsten 
2021. Det overordnede målet er å utvikle et effek-
tivt og bærekraftig transportsystem i Barentsregi-
onen, med gode interne forbindelser i regionen 
og med gode eksterne forbindelser til verdens-
markedene. Arbeidet ses også i sammenheng 
med Norges formannskap i Barentsrådet 2019–
2021 der overskriften er «En sterk og livskraftig 
Barentsregion». Utviklingen av transportsystemet 
skal være i tråd med FNs globale mål for bære-
kraftig utvikling (Agenda 2030) og Paris-avtalen. 
Innsatsen i BEATA vil være basert på forslaget til 
felles transportplan for Barentsområdet74, som 
ble oppdatert under det svenske formannskapet i 
2019. I arbeidsprogrammet er det et uttrykt mål å 
oppnå konkrete resultater innenfor ITS, trafikk-
sikkerhet og miljø. Det er opprettet en norskledet 
arbeidsgruppe med deltakere fra de fire Barents-

landene som skal analysere behovet for døgn-
hvileplasser for tungtransport langs de grense-
kryssende veiene i Barentsområdet. 

6.9 Energiforsyningen i Nord-Norge 

Nord-Norge har en betydelig tilgang på fornybare 
energiressurser. Ressursene er spredt over store 
områder, og krever lange overføringsforbindelser 
for at produksjonen skal fremføres dit kraften for-
brukes. Kraftforbruket i landsdelen forventes å 
stige i årene som kommer. 

Kraftsituasjonen varierer mellom og innad i 
fylkene. Nordland har mye kraftkrevende industri 
og en del større vannkraftverk og nok kraftpro-
duksjon til å være i kraftoverskudd hele året. 
Troms og Finnmark har underskudd om vinteren, 
og er avhengig av import. Om sommeren ekspor-
terer Finnmarksregionen kraft. Det gjennomføres 
og planlegges for ytterligere investeringer i nettet 
i regionen. Landsdelen har også utvekslingskapa-
sitet med utlandet, gjennom overføringsforbindel-
ser til Sverige, Finland og Russland. 74 The Barents Euro-Arctic Region (2019)

Figur 6.8 Nord-Norge har i dag en normal årsproduksjon av kraft på om lag 25 TWh. Mesteparten av 
produksjonen er lokalisert i Nordland. Her fra Øvre Forsland kraftverk i Leirfjord kommune i Nordland. 

Foto: Helgeland Kraft 
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Utnyttelse av energiressurser kan skape inn-
tekter i regionen, men medfører også naturinn-
grep. Regjeringen vil at energiforsyningen i nord 
skal gi grunnlag for fortsatt vekst og velferd, og 
sikre fortsatt god forsyningssikkerhet i årene 
framover. Energi- og naturressursene må forval-
tes på en langsiktig, bærekraftig og samfunns-
messig rasjonell måte, som også kommer framti-
dige generasjoner til gode. Involvering av 
samiske interesser omtales også i kapitlene 4.3.9 
og 4.3.10.

6.9.1 Kraftproduksjon

Norge har i dag en normal årsproduksjon av kraft 
på om lag 149 TWh, hvorav 25 TWh produseres i 
Nord-Norge. Mesteparten av produksjonen i 
Nord-Norge er lokalisert i Nordland. Det er totalt 
3,2 TWh ny kraftproduksjon under bygging. Av 
dette er tre fjerdedeler vindkraft. 

Vannkraften er den viktigste energikilden i 
Nord-Norge, men framover kan også vindkraft bli 

viktig. Landsdelen har gode vindressurser, og var 
forholdsvis tidlig ute med bygging av vindkraftverk 
sammenlignet med resten av landet. Innen utgan-
gen av 2021 forventes vindkraftproduksjon å øke 
med 2,6 TWh fra prosjekter som er under bygging, 
sammenlignet med 1,3 TWh to år tidligere. 

Den termiske kraftproduksjonen i Nord-Norge 
består primært av gasskraftproduksjonen på Mel-
køya med en årlig produksjon på 1,7 TWh. I Nord-
land bygger Elkem Salten et anlegg som skal gjen-
vinne prosessvarme og produsere 300 GWh elek-
trisitet per år. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 
2020.

6.9.2 Forsyningssikkerhet

Forsyningssikkerheten i Nord-Norge er samlet 
sett god. Regionen har et kraftoverskudd på om 
lag 6 TWh i et år med normale værforhold, men 
variasjoner i tilsig gir store endringer fra år til år 
og mellom sesonger. Det er også store variasjoner 
mellom fylkene. Troms og Finnmark er i kraftun-
derskudd i sum over ett år. På sommeren er det 
imidlertid et kraftoverskudd og behov for å 
eksportere produksjon. 

Kraftforbruket vinterstid er ofte høyere enn 
hva kraftverkene i Troms og Finnmark selv kan 
produsere. Fylket er derfor avhengig av import i 
deler av vintermånedene, spesielt i kalde perioder. 
Importkapasiteten inn til området er imidlertid til-
strekkelig til forsyningen av regionen også om 
vinteren. Nordland har en annen forsyningssitua-
sjon. En rekke større vannkraftverk ligger fordelt 
over hele kysten fra Helgeland til Ofoten. I tillegg 
er Nordland tilknyttet Sverige med tre ledninger. 

De geografiske og klimatiske forholdene i 
Nord-Norge kan tidvis gi utfordringer med forsy-
ningssikkerheten. Store avstander og spredt 
bebyggelse, samt værhardt klima og krevende geo-
grafi, gir lange og utsatte linjetraseer. Ekstremvær 
og utilgjengelige traséer kan også gjøre feilgjen-
oppretting tidkrevende. Stedvis er også ledninge-
nes overføringskapasitet og alder avgjørende for 
forsyningssikkerheten. Det er derfor gjennomført 
og planlagt for flere utbedringer av nettet i Nord-
Norge.

6.9.3 Perspektiver for kraftforsyningen i 
Nord-Norge

Det er forventet økt kraftforbruk i Nord-Norge i 
årene som kommer. En slik vekst er gunstig ut fra 
at landsdelen tidvis har betydelig overskudd av 
kraft. Den enkelte tilknytning av nytt forbruk kan 
likevel utløse lokale nettinvesteringer. Spesielt i 

Boks 6.3 En forbedret 
konsesjonsprosess

Forutsetningene for vindkraft på land har 
endret seg mye de siste årene. Vindkrafttek-
nologien har vært i rask utvikling, og vindkraft 
er trolig den teknologien som vil ha lavest 
utbyggingskostnader framover. 

I Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på 
land – Endringer i konsesjonsbehandlingen 
varslet regjeringen tiltak for tilstramming og 
forbedring av konsesjonsbehandlingen av 
vindkraft. Virkninger for landskap og miljø, 
samfunn og naboer skal vektlegges sterkere i 
konsesjonsbehandlingen, og lokal og regional 
medvirkning skal styrkes. I stortingsmeldin-
gen varsler regjeringen også bedre involve-
ring av samiske interesser og reindrifts-
myndighetene i konsesjonsbehandlingen. 
Reindriftens arealbrukskart og reindriftens 
egen beskrivelse av arealbruken skal legges 
til grunn for konsekvensutredningene, og 
berørte reinbeitedistrikter skal gis mulighet til 
medvirkning i utredningsprosessen. Samlede 
virkninger for reindriften skal vurderes og 
vektlegges i konsesjonsbehandlingen. Same-
tinget, reindriften og eventuelt andre samiske 
interesser skal konsulteres. 
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Finnmarksregionen er det lite kapasitet til økt for-
bruk, samtidig som det finnes mange planer, jam-
før Statnetts utredninger N3 Næring i nord og N3 
Nett i nord (2019)75 og boks 6.4.

Hvis en større andel av energiressursene i 
Nord-Norge skal bygges ut, er det blant annet 
nødvendig med økt kapasitet i nettet.

Siden 2018 har det blitt gitt nettkapasitet til 
omtrent 1000 MW vindkraft i Nord-Norge. Flere 
aktører har fått konsesjon til et større volum vind-
kraftproduksjon enn det er mulig å mate inn i 
dagens nett. Forbindelsen Balsfjord-Skaidi vil 
bidra til å legge til rette for økt forbruk og produk-
sjon i Finnmark. I tillegg er det planer om flere 
forsterkninger, blant annet i Hammerfestområdet, 
og i Lofoten og Vesterålen. Dette er likevel ikke 
nok for å legge til rette for en større forbruksøk-
ning eller ytterligere utbygging av vindkraft. 

6.10 Elektronisk kommunikasjon

God dekning samt sikre og motstandsdyktige nett 
danner et viktig grunnlag for utvikling av nye 
arbeidsplasser både i distriktene og byene i nord. 
Samtidig utfordrer lange avstander og lav befolk-
ningstetthet kommersiell lønnsomhet og gjør det 
til tider krevende å bygge gode og robuste nett i 
Nord-Norge. Regjeringen har derfor i lengre tid 
lagt til rette for at utbygging skal prioriteres i dis-
triktene, blant annet ved å gi tilskudd til bred-
båndsutbygging og tilskudd til telesikkerhet og 
beredskap for å øke motstandsdyktigheten i net-
tene. 

6.10.1 Bredbåndstilgang

Nær 100 prosent av husstandene i Norge har dek-
ning av bredbånd med lavere hastighet (> 10 
Mbit/s). Per første halvår 2020 har om lag 89 pro-
sent av husstandene tilbud om 100 Mbit/s (ned-
lastningshastighet). I Troms og Finnmark har 85 
prosent tilbud om 100 Mbit/s, mens andelen i 
Nordland er 77 prosent.76 Regjeringen tildelte 
nær 60 mill. kroner i 2020 til bredbåndsutbygging 
i Nord-Norge, og av dette går nær 39 mill. kroner 
til Nordland. 

De kommersielle aktørene har de siste årene 
investert rundt 10 mrd. kroner i elektroniske 
kommunikasjonsnett og- tjenester årlig, og i 2019 

75 Statnett (2019a) og Statnett (2019b) 

Boks 6.4 Aktuelle planer for økt 
kraftforbruk

En elektrifisering av virksomheten på Mel-
køya kan øke kraftforbruket ved Hammerfest 
betraktelig. For Syd-Varanger gruve forven-
tes full drift våren 2021. I Vest-Finnmark har 
kobbergruven Nussir fått konsesjon til et 
uttak på 25 MW. Det er i tillegg planer om 
utbygging av industri i Mosjøen, Mo, Ham-
merfest og Kirkenes, som vil medføre lokal 
forbruksøkning. Det har tidligere foreligget 
planer om utbygging av flere datasentre med 
høyt effektuttak i regionen, men både antallet 
prosjekter og størrelsen på disse har blitt 
redusert. 

Det er særlig i Hammerfestområdet det er 
forventet en forbruksøkning i årene som kom-
mer. Dette gir grunnlag for å forsterke nettet 
fra Skaidi til Hammerfest med en ny transmi-
sjons-nettforbindelse. NVE ga konsesjon til 
dette, men avgjørelsen er påklaget til Olje- og 
energidepartementet. Forbindelsen kan også 
legge til rette for en eventuell framtidig for-
bruksøkning ved Goliatfeltet, men er kun 
aktuell å etablere hvis Equinor beslutter hel- 
eller delelektrifisering av gassprosesserings-
anlegget på Melkøya. 

76 Ekomstatistikken (2020)

Boks 6.5 Næring og nett i nord

I mars 2018 etablerte Statnett prosjektet 
Næring og nett i nord (Statnett 2019a og Stat-
nett 2019b) for å se på samspillet mellom 
næringsutvikling og nettbehov i Øst-Finn-
mark. Avinor, Enova, Gassco, Petoro og Stat-
kraft har også deltatt i prosjektet. Statnett kon-
kluderer med at framtidig kraftbehov i Finn-
mark kan dobles innen 2030, på bakgrunn av 
mulig elektrifisering og aktivitetsvekst innen 
flere næringer. På dette grunnlaget har Stat-
nett besluttet at de vil videreføre den tidligere 
planen om å bygge en 420 kV ledning fra 
Skaidi og østover til Varangerbotn. Statnett 
planlegger å starte konsesjonsprosessen av til-
takene i 2020 og 2021. 
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økte dette til over 12 mrd. kroner. Kostnadene ved 
å bygge ut bredbånd i områder med spredt befolk-
ning er høyere per bruker enn kostnadene i områ-
der med flere brukere. Gitt eksisterende tekno-
logi og betalingsvilje, vil enkelte områder med få 
brukere ikke være kommersielt lønnsomme å 
bygge ut. Derfor har det vært gitt statlig tilskudd 
til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er 
kommersielt grunnlag for utbygging. I 2020 er det 
bevilget om lag 406 mill. kroner til ordningen. 
Beløpet inkluderer en tilleggsbevilgning på 
150 mill. kroner som ble vedtatt ved Stortingets 
behandling av Prop. 67 S (2019–2020), jamfør 
Innst. 216 S (2019–2020), som et økonomisk tiltak 
i møte med korona-pandemien. Fra 2020 er til-
skuddsordningen overført til fylkeskommunene, 
jamfør Meld. St. 6 (2018–2019). I perioden 2014 til 
2020 har staten bidratt med om lag 1,3 mrd. kro-
ner til bredbåndsutbygging for landet som helhet. 
Av disse har om lag 270 mill. kroner gått til Nord-
land og Troms og Finnmark.

I tillegg til tilskudd til bredbånd vurderer 
regjeringen ytterligere tiltak for å legge til rette 
for at alle bedrifter og innbyggere skal ha rett til et 
grunnleggende bredbåndstilbud. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet sendte høsten 
2019 på høring et forslag om innføring av leve-
ringsplikt på bredbånd i Norge, og jobber nå med 
å vurdere høringssvarene.

Regjeringen vil i 2021 videreføre ordningen 
der det bevilges midler til utbygging av bredbånd 

i geografiske områder der det ikke er kommersi-
elt grunnlag for investeringer.

6.10.2 Mobile tjenester

Norge har en velutbygd mobilnettinfrastruktur. 
For Nordland og Troms og Finnmark er det til-
nærmet full utendørsdekning der folk bor. Dek-
ningsgraden for innendørs 4G har økt fra 11 pro-
sent til 96 prosent (98 prosent på landsbasis) mel-
lom 2013 og 2020 i den nordligste landsdelen. 

Neste generasjon mobilnett, 5G, vil utgjøre en 
fundamental bestanddel av den digitale grunnmu-
ren som digitaliseringen av samfunnet bygger på. 
Regjeringen er derfor opptatt av en snarlig utbyg-
ging av 5G og at 5G skal bli tilgjengelig over hele 
landet. Pilotprosjekter som tester ut 5G-teknologi 
pågår mange steder i Norge, blant annet i Bodø og 
på Svalbard. Ice har meddelt at en stor andel av 
deres mobilnett er forberedt for 5G, og har varslet 
at selskapet starter testing i Tromsø og regner 
med å tilby 5G-tjenester i 2021. Både Telia og 
Telenor åpnet i 2020 5G-nett for vanlig bruk flere 
steder i landet. Dette omfatter Telenors nett i 
Bodø og i Longyearbyen.

6.10.3 Sikkerhet og beredskap i ekomnettene

I Nord-Norge har det vært utfordrende å bygge 
motstandsdyktige nett, med flere føringsveier, på 
grunn av kostnadene forbundet med lange strek-

Figur 6.9 Statnetts pågående og planlagte nettforsterkninger i nord legger til rette for forsyningssikkerhet, 
næringsutvikling og utnyttelse av våre fornybare ressurser i regionen.

Foto: Statnett



146 Meld. St. 9 2020–2021
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
ninger. Ekom-myndighetene har etablert flere 
programmer og prosjekter som er tildelt midler 
over statsbudsjettet. Dette skal bidra til at mot-
standsdyktigheten i nettene økes i distriktene, slik 
at man får færre og kortere utfall som følge av 
ekstremvær eller graveuhell. Gjennom program-
met Forsterket ekom gjennomføres tiltak for styr-
king av mobilberedskap i kommuner i hele landet. 
Fra 2014 til og med 2020 har 62 kommuner i 
Norge fått midler til forsterket ekom, herunder 25 
kommuner i Nord-Norge, inkludert alle kommu-
nene i Finnmark bortsett fra to. Nasjonal kommu-
nikasjonsmyndighet tar sikte på å tildele forster-
ket ekom-midler til de siste to kommunene i Finn-
mark i 2021. 

Stortinget vedtok 19. juni en tilleggsbevilgning 
på 90 mill. kroner i 202077 til forsterket ekom-pro-
grammet. Ti nye kommuner i Finnmark får med 
dette forsterket ekom; Sør-Varanger, Vardø, 
Vadsø, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Nordkapp, 
Porsanger, Måsøy og Alta. Planleggingsarbeid og 
befaring for disse kommunene er startet opp, og 
utbygging starter i 2021. Tidligere i programmet 
er seks kommuner i Finnmarksregionen fullført 
eller under gjennomføring: Hasvik, Loppa, Ham-
merfest, Gamvik, Lebesby og Berlevåg. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utar-
beidet en rapport som belyser risiko og sårbarhe-
ter i infrastrukturen i Finnmark.78 Det foreslås 
flere tiltak for å redusere sårbarhet fordi Finn-
mark opplever hyppigere og mer langvarige utfall 
enn resten av landet. Rapporten peker på mulige 
tiltak som kan øke motstandsdyktigheten for 
ekomnettene i Finnmark. Prosjektet Pilot for alter-
nativt kjernenett/transportnett som det ble bevil-
get totalt 80 mill. kroner til over statsbudsjettet i 

2018 og 2019, har som mål å teste ut løsninger 
som styrker robustheten i norske ekomnett. Fra 
før er det gjennomført et tiltak som knytter Sval-
bard-fiberen til to uavhengige transportnett på 
fastlandet. Det vil videre brukes midler fra pro-
sjektet til tiltak i Finnmark.

6.11 Regjeringen vil 

– Gjennom en helhetlig KVU for Nord-Norge se 
transportsystemet i sammenheng fra kyst til 
marked, herunder vurdering av Nord-Norge-
banen.

– Videreføre den betydelige satsingen på å 
utvikle veinettet i den nordligste landsdelen, 
herunder tiltak på fylkesveinettet.

– Utlyse fergesambandet Bodø–Moskenes i en 
15 års kontrakt med krav om hydrogen. 

– Initiere forhandlinger med Tromsø kommune 
og Troms og Finnmark fylkeskommune om en 
byvekstavtale når det er grunnlag for det.

– I arbeidet med Nasjonal transportplan se på 
hvordan det kan legges til rette for at også byer 
som ikke er aktuelle for byvekstavtaler, her-
under Bodø, lettere kan nå nullvekstmålet der-
som byene selv ønsker dette. Hvordan dette 
skal utformes i praksis må vurderes nærmere.

– Sørge for høyere punktlighet, økt sikkerhet og 
på sikt mer kapasitet på Nordlandsbanen, først 
og fremst gjennom å ta i bruk nytt signalsys-
tem (ERTMS) fra 2022. 

– Vurdere tilbudsforbedringer på Ofotbanen, i 
første omgang gjennom en konsekvensutred-
ning.

– Vurdere virkemidler for uttesting og innfasing 
av lav- og nullutslippsfly. 

– Vurdere aktuelle tiltak i Nasjonal transportplan 
knyttet til blant annet fiskerihavner i Nord-
Norge innenfor statens utbedringsansvar i ny 
havne- og farvannslov.

– Fortsette å styrke beredskapen mot akutt foru-
rensning i nordområdene.

– Videreutvikle Senter for oljevern og marint 
miljø i Lofoten og Vesterålen, herunder test-
senteret på Fiskebøl, og vurdere tiltak for å 
målrette senterets arbeid mot marin forsøp-
ling.

– Legge til rette for en bedre lokal og regional 
forankring, og bedre involvering av reindrifts-
interesser, i konsesjonsbehandlingen av vind-
kraft. 

– Vurdere innføring av leveringsplikt for bred-
bånd.

77 Prop. 127 S (2019–2020), Innst. 360 S (2019–2020)
78 Ekominfrastruktur i Finnmark (2020) 

Boks 6.6 Forsterket ekom

Programmet Forsterket ekom skal identifisere 
de mest utsatte kommunene, og sikre at et 
utvalgt område i hver kommune får forsterket 
mobilnett. Området som dekker kommunens 
beredskaps-/kriseledelse blir som regel valgt 
til forsterking, og får 72 timers reservestrøm, 
og mer motstandsdyktig tilknytning videre inn 
i mobilnettene. 
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– Tildele flere frekvensressurser slik at tilby-
derne har et godt grunnlag for kostnadseffek-
tiv utbygging av mobilnettene. 

– Videreføre ordningen med statlige tilskudd til 
bredbåndsutbygging i geografiske områder 
uten kommersielt grunnlag for investeringer i 
2021. 

– Videreføre ordningen med statlige tilskudd til 
telesikkerhet og -beredskap, herunder fort-
sette arbeidet med forsterket ekom i hele lan-
det i 2021.

– Sørge for at alle kommunene i Finnmark får et 
område med forsterket ekom og at tiltak i Finn-
mark blir prioritert i prosjektet alternativt kjer-
nenett/transportnett.
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7  Samfunnssikkerhet

Figur 7.1 

Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne 
til å verne seg mot og håndtere hendelser som 
truer grunnleggende verdier og funksjoner og 
setter liv og helse i fare. Store avstander, kre-
vende klimatiske forhold og periodevis mørketid 
gir særskilte utfordringer når det gjelder fore-
bygging, beredskap og håndtering av uønskede 
hendelser i nord. Regjeringen vil legge til rette 
for koordinering og samarbeid mellom sektorer, 
forvaltningsnivåer og landegrenser i nord. 

Klimaendringene gir økt risiko i nord. Høyere 
temperaturer gjør at mer nedbør kommer som 
regn i stedet for snø. Vinterstormene vil bli mer 
intense i form av mer snø og vind. Isbreene 
smelter raskere enn tidligere. Fjellpartier med 
permafrost kan bli mer ustabile etterhvert som 
frosten tiner. Endringer i havis og is i vassdragene 

påvirker ferdsel, økosystemer, flommer og lokal-
klima. Kunnskap om disse faktorene og betydnin-
gen for vår beredskap er viktig og priortieres av 
regjeringen. For å styrke beredskapsarbeidet i 
nord etablerer regjeringen blant annet en vær-
radar på Finnmarksvidda, jamfør kapittel 3. 

Den maritime aktiviteten i nordlige havområ-
der øker. Mesteparten av den totale skipsfarten i 
Arktis går i dag i farvann som er innenfor Norges 
redningsansvarsområde. Fiskeflåten trekker sta-
dig lengre nord, cruisetrafikken har økt kraftig, 
og nye skipsruter vurderes i takt med issmeltin-
gen. Cruiseskipene som seiler langs kysten av 
Nord-Norge og til Svalbard har blitt større og har 
langt flere passasjerer enn tidligere. Samtidig har 
ekspedisjonsturer med små og mellomstore pas-
sasjerskip med 12 til 300 passasjerer også blitt 
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mer populære. Økt maritim aktivitet kan gi økt 
ulykkesfrekvens. Regjeringen har på denne bak-
grunnen oppnevnt et utvalg som skal se på bered-
skapsutfordringer knyttet til den økende cruise-
trafikken i norske farvann. 

Helikopterberedskapen i nordområdene styr-
kes også gjennom ulike midlertidige eller perma-
nente tiltak. I fjerntliggende og værharde havom-
råder i nord er det dårlig dekning for kommunika-
sjonstjenester. Dekning fra satellittbaserte 
systemer avtar nord for 72 grader nord (litt sør for 
Bjørnøya), og er begrenset og ustabil nord for 75 
grader nord. Radiokommunikasjon har også 
begrenset rekkevidde i havområdene langt mot 
nord. Pålitelige og velkjente kommunikasjons-
systemer er avgjørende når det oppstår hendelser 
som krever bistand fra redningstjenesten eller 
andre. 

Som omtalt i kapittel 4, har mange lokalsam-
funn i nord beredskapsutfordringer som følge av 
den demografiske utviklingen. Det blir færre som 
kan sikre velferdssamfunnets bærekraft. Flere 
eldre innbyggere, nedgang i folketall og rekrutte-

ringsutfordringer får konsekvenser for kommu-
nene og statens håndtering av uønskede hendel-
ser som kan true liv, helse, miljø og materielle ver-
dier. Tilgang på grunnleggende velferdstjenester 
og trygghet for liv og helse er avgjørende for å 
kunne bidra til levende lokalsamfunn og vekst i 
Nord-Norge, og tilstrekkelig rekrutteringsgrunn-
lag for frivillige organisasjoner er avgjørende for 
beredskap og redning. 

Statens beredskap skal forhindre og begrense 
miljøskade ved akutt forurensning eller fare for 
akutt forurensning. Det er imidlertid store avstan-
der mellom potensielle utslippssteder og ressur-
ser som depoter, mannskap, verksteder, flyplasser 
og mottakssteder for oppsamlet olje og avfall. 
Videre stiller varierende isforhold høye krav til 
kvaliteten på beredskapsmateriell og fartøy. 

Det er også ekstra oppmerksomhet rettet mot 
Nord-Norge i arbeidet med matvareberedskap, og 
det utstrakte samarbeidet over grensene i nord 
om helseberedskap videreføres. 

Regjeringen har nylig lagt frem en egen stor-
tingsmelding om samfunnssikkerhet, Meld. St. 5 

Figur 7.2 Kystvakten har oppgaver forbundet med akutt forurensning, søk og redning. Kystvakten er også en 
viktig aktør knyttet til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse både i nære kyststrøk og de store 
havområdene i nord. 

Foto: Kystvakten
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(2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker ver-
den. Meldingen redegjør for regjeringens politikk 
innenfor samfunnssikkerhetsfeltet i et fireårsper-
spektiv. Den må sees i sammenheng med andre 
dokumenter som er sentrale for samfunnssikker-
heten, særlig langtidsplanen for forsvarssektoren 
Prop. 14 S (2020–2021) Evne til forsvar - vilje til 
beredskap og Meld. St. 29 (2019–2020) Politimel-
dingen - et politi for framtiden.

7.1 Samordning av aktører og innsats

7.1.1 Hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen (HRS) er den sentrale 
offentlige virksomheten for ledelse og koordine-
ring av redningsaksjoner i Norge for både land-, 
sjø- og luftredning. Avdeling Nord-Norge (HRS 
NN) ligger i Bodø og har ansvaret fra 65 grader 
nord og opp til polpunktet. I vest går grensen ved 
0-meridianen og i øst fra grensen Norge-Russland 
og et stykke nord nord-øst til den treffer 35 grader 
østlig lengde. Derfra følger grensen 35 grader 
nord til Nordpolen. HRS NN har det overordnede 
ansvaret for redningstjenesten på land i Nordland, 
Troms og Finnmark og på Svalbard. 

Avdeling Sør-Norge (HRS SN) ligger på Sola 
og har ansvar fra Skagerrak og opp til 65 grader 
nord, og det overordende ansvaret for all red-
ningstjeneste fra og med Trøndelag og sørover. 
Politimesteren i Nordland politidistrikt er opera-

tivt ansvarlig for HRS avdeling Nord-Norge, mens 
politimesteren i Sør-Vest politidistrikt er operativt 
ansvarlig for HRS avdeling Sør-Norge. HRS ble 
slått sammen til én statlig virksomhet med virk-
ning fra 1. februar 2020.  

7.1.2 Politiet

Mens det tidligere var seks politidistrikt i nord, er 
det i dag tre: Finnmark, Troms og Nordland politi-
distrikter. Operasjonssentralene er lokalisert i dis-
triktenes hovedseter i henholdsvis Kirkenes, 
Tromsø og Bodø. Politidistriktene i nord har fått 
flere politiansatte i innsatspersonell kategori 4, og 
de har fått flere ansatte med utvidet kompetanse i 
innsatspersonell kategori 3. De nasjonale bered-
skapsressursene til politiet har fått økt kapasitet til 
å bidra i hele landet – også i Nord-Norge. De 
nasjonale beredskapsressursene er styrket gjen-
nom økt bemanning i beredskapstroppen og bom-
betjenesten, og med nye aksjonsbåter og politihe-
likopter med transportkapasitet. Med dette er de 
nasjonale ressursene en reell kapasitet i et større 
geografisk område enn tidligere. 

Samlokalisering av nødmeldings- og opera-
sjonssentralene til politiet og brann- og rednings-
vesenet er en del av politireformen og er viktig for 
effektiv samhandling og rask hjelp. Dette er alle-
rede gjennomført i politidistriktene Innlandet, 
Møre og Romsdal, Øst og Sør-Øst. Den akuttmedi-

Figur 7.3 Hovedredningssentralen Nord-Norge ligger i Bodø, med ansvar fra 65 grader nord og opp til 
polpunktet.

Foto: Hovedredningssentralen i Bodø 
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sinske tjeneste i helsevesenet kan samlokaliseres 
på et senere tidspunkt. 

Samlokalisering av operasjonssentralen til 
politiet, 110-sentralen til brann- og redningsvese-
net og AMK-sentralen er gjennomført i Nordland 
politidistrikt, og erfaringene er positive. Nødeta-
tene drar nytte av å være nær hverandre og av å 
kunne dele kunnskap og informasjon ved både 
små og store hendelser. 

Det blir arbeidet med å gjennomføre samloka-
lisering i Finnmark politidistrikt og med å legge til 
rette for tilsvarende i Troms. I Finnmark tilrette-
legges det i tillegg lokaliteter for Forsvaret for 
hendelser som krever samarbeid med politiet. 
Den nye nødmeldingssentralen vil bidra til tilste-
deværelse og myndighetsutøvelse som understøt-
ter samfunnsutviklingen i den nordøstre delen av 
Norge. I mange av de resterende distriktene er 
det planlagt nye politihus, som gjør at det ikke er 
hensiktsmessig å samlokalisere de eksisterende 
sentralene nå.

7.1.3 Kystverket 

Kystverket er forurensningsmyndighet i forbin-
delse med akutt forurensning og er også delegert 
myndighet når det gjelder håndtering av skips-
vrak. Kystverket har ansvaret for å koordinere 
statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjo-
nalt beredskapssystem. Forurensningsmyndig-
het etter loven innebærer blant annet ansvar og 
myndighet til å fatte vedtak, føre tilsyn og til å 
gjennomføre tiltak. 

7.1.4 Sivilforsvaret

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte 
befolkningen i krig. Etaten er også statens bered-
skapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapse-
tater ved store og spesielle hendelser. Det har en 
styrke på 8 000 tjenestepliktige og er en del av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB). Fem av Sivilforsvarets 20 distrikter ligger i 
Nord-Norge. 

Klimaendringer, globalisering, urbanisering 
og endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen 
har stor betydning for samfunnssikkerheten og 
utfordringsbildet i nordområdene. Erfaringer har 
vist at samfunnet har behov for en operativ res-
surs med organiserte, godt utrustede og trente 
avdelinger som kan bistå ved et bredt spekter av 
hendelser. Sivilforsvaret har vært en sentral for-
sterkningsressurs i håndteringen av flere flom- og 
skred-hendelser de siste årene.

Sivilforsvaret har i tillegg internasjonale kapa-
siteter, herunder lett feltsykehus, Emergency 
Medical Teams (EMT), som er godkjent for ark-
tiske forhold og som kan brukes som en nasjonal 
ressurs ved store hendelser i nord. Innsatsteamet 
er kommet i stand gjennom tett samarbeid mel-
lom helse-, justis- og forsvarssektoren og Uten-
riksdepartementet.

7.1.5 Fylkesmannen

Fylkesmennene har samordningsansvaret for 
samfunnssikkerhetsarbeidet regionalt. I Nord-
Norge arbeider de målrettet og systematisk på 
samfunnssikkerhetsområdet, og ivaretar samord-
ningsrollen på en god måte. Utfordringsbildet er i 
endring, og arbeidet med samfunnssikkerhet er 
derfor en viktig prioritet. Risikoene favner bredt 
og inkluderer blant annet endringer i klimaet, det 
sikkerhetspolitiske bildet og andre sammensatte 
trusler.

De nordligste fylkene har gjennom mange år 
hatt et tett og godt sivilt-militært samarbeid, fordi 
det er stasjonert betydelige militære kapasiteter i 
regionen. Som følge av stor geografisk avstand 
mellom de sivile beredskapsressursene, er beho-
vet for støtte fra Forsvaret viktigere her enn i 
mange andre deler av landet. I årene etter terror-
angrepet 22. juli 2011 var det betydelig økt fokus 
på Forsvarets evne til å støtte det sivile samfunn i 
krisesituasjoner, og prosedyrene for politiets 
anmodning om bistand fra Forsvaret er forenklet. 
Det arbeides nå med å fastsette et formelt regel-
verk for Forsvarets bistand til andre sivile bered-
skapsaktører. Samtidig har økt fokus på gjensidig 
sivilt-militært samarbeid innenfor rammen av 
totalforsvaret også bidratt til å styrke den sivile 
beredskapen for støtte til Forsvaret. Dette gir en 
bedre beredskap totalt sett, og styrker dermed 
også evnen til å håndtere fredstidshendelser. 
Begge fylkesmannsembetene i nord jobber aktivt 
med videreutvikling av det sivil-militære samar-
beidet innenfor totalforsvaret.

På grunn av store avstander og sårbar infra-
struktur er forsyningssikkerhet et sentralt tema 
for de nordligste fylkene. Forsvaret og sivil-
samfunnet er helt avhengig av at forsyningssik-
kerheten i nord blir ivaretatt og at de kritiske sam-
funnsfunksjonene opprettholdes i kriser. Det gjø-
res tiltak for å styrke infrastruktur og bedre 
redundans på ekom-området. De store avstandene 
og kommunenes behov for støtte gjør det også 
krevende for fylkesmannens oppfølgning av kom-
munene. 
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Boks 7.1 Sivilforsvarets ressurser i nord

Sivilforsvaret har flere operative avdelinger for-
delt over fem sivilforsvarsdistrikt i Nord-Norge. 
Avdelingene er vist i kartoversikten under: 

Fredsinnsatsgruppe (FIG): Hovedoppgaven 
til FIG i fredstid er å forsterke innsatsen til 
andre etater med primæransvar innen redning 
og beredskap ved større ulykker og andre uøn-
skede hendelser. FIG er oppsatt med eget avde-
lingsmateriell.

Fredsinnsatsgruppe personell (FIGP): Fred-
sinnsatsgrupper personell (FIGP) skal avlaste 
og sikre utholdenhet av førsteinnsatsstyrken. 
Utplassering av disse styrkene er i mindre grad 
avhengig av lokal tilstedeværelse. FIGP har 
samme kompetansenivå og personlig utrustning 
som FIG, men er ikke oppsatt med eget avde-
lingsmateriell.

Radiac-lag (RAD): Sivilforsvaret har flere vik-
tige oppgaver i landets atomberedskap. RAD er 
Sivilforsvarets spesialavdeling for måling av radio-
aktivitet. Laget måler regelmessig på om lag 100 
faste referanse-målepunkter i Nord-Norge.

Mobil renseenhet (MRE): MRE kan bidra 
med rens av forurenset personell ved CBRN-
hendelser, der primæretatene ikke har tilstrek-
kelig kapasitet til å utføre rens før de eksponerte 
fraktes til sykehus for videre behandling. MRE 
kan også benyttes til å støtte Mattilsynet.

Mobil forsterkningsenhet (MFE): For å stå 
bedre rustet ved store og komplekse hendelser, 
ble det etablert Mobile Forsterkningsenheter på 
seks steder fra 2015–2017. To av disse avde-
lingene er i Nord-Norge, henholdsvis Bodø og 
Tromsø.

Figur 7.4 
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skaps kommuneundersøkelse 2020 viste at det er 
en klar sammenheng mellom kvaliteten på sam-
funnssikkerhetsarbeidet og kommuner som sam-
arbeider tett med andre aktører. Mange kommu-
ner i nord er involvert i totalforsvarsarbeid, og 
kommuneundersøkelsen viser at kommunene i 
Nord-Norge samarbeider mer med Forsvaret enn 
landsgjennomsnittet for øvrig. Dette inkluderer i 
utarbeidelse av Forsvarets planverk og som delta-
gere i Forsvarets øvelsesvirksomhet. 

Det er et bredt samarbeid mellom fylkesbered-
skapssjefene i Nord-Norge og deres motparter i 
Nord-Sverige og Nord-Finland. Den daværende 
Fylkesmannen i Finnmark tok i 2015 initiativ til å 
få reetablert samarbeidet på samfunnssikkerhets-
området med Sverige og Finland. En ny Memor-
andum of Understanding (MOU) ble undertegnet i 
Tromsø 18. august 2016 i forbindelse med møtet 
Governors North. I dag er Nordland, Troms og 
Finnmark, Lappland, Nord Finland, Västerbotten 
og Norrbotten parter i dette samarbeidet som 
møtes årlig. Som underlagsmateriale for samar-
beidet legges det blant annet til grunn felles iden-
tifiserte utfordringer i risiko- og sårbarhetsanaly-
ser. Som et resultat av reetableringen, er det også 
tatt initiativ til etablering av et samarbeid over 
grensene mellom kommunikasjonspersonell. 
Nettverket bistår hverandre under hendelser og 
under håndteringen av korona-pandemien, og det 
har vært møter i dette nettverket annenhver uke.

7.1.6 Brann- og redningsvesenet

Regjeringen vil styrke brannutdanningen ved å 
etablere en ny utdanningsmodell for brann- og 
redningspersonell. Denne skal erstatte dagens 
etatsskolemodell. I dag må brann- og redningsper-
sonell være ansatt i et brann- og redningsvesen og 
ha gjennomført internopplæring før de kan gjen-
nomføre en formell kursutdanning ved Norges 
brannskole. Etatsmodellen gir store kompetanse-
forskjeller i kommunene, og ivaretar ikke i til-
strekkelig grad den fagkompetansen som brann- 
og redningsvesenet har behov for. Den nye utdan-
ningsmodellen vil bestå av en offentlig toårig fag-
skole for utdanning av brann- og redningsperso-
nell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune 
i Troms og Finnmark og en høyere utdanning på 
bachelornivå for utdanning av ledere til brann- og 
redningsvesenet. Etableringen av ny fagskole er 
igangsatt. Det er behov for ny infrastruktur ved 
Norges brannskole før fagskolen kan starte opp. 
Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 mill. kroner i 
2021 til å starte bygging av nødvendig infrastruk-

tur og videre etablering av ny fagskole, jamfør 
Prop. 1 S (2020–2021) for Justis- og beredskapsde-
partementet og Prop. 1 S (2020–2021) for Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet. Fagskolen 
vil gi et viktig kompetanseløft for brann- og red-
ningsvesenet og brannberedskapen i hele landet.

7.1.7 Frivillige ressurser

Frivillige ressurser er et sentralt element i norsk 
beredskap. De rykker ut med mannskaper og 
materiell ved større ulykker, leteaksjoner, pasien-
toppdrag utenfor vei, snøskredulykker og andre 
hendelser. Frivillige ressurser rekrutteres av 
lokalbefolkningen. Det sikrer mannskaper som 
har lokal kunnskap om terreng, vær og førefor-
hold. 

Frivilligheten i nord er annerledes enn sør i 
landet og i de store byene. Sentralt på Østlandet 
kan man mobilisere en rekke lokallag med mann-
skaper fra for eksempel Røde Kors eller Norsk 
Folkehjelp, og det vil være relativt god tilgang på 
redningshunder. I Nord-Norge vil det ofte være 
nødvendig å hente en hundeekvipasje med heli-
kopter og det vil være færre lokallag som kan hen-
tes inn under en aksjon. 

Kommunene i nord oppfordres til å støtte opp 
om de frivillige beredskapsorganisasjonene og 
deres arbeid. Det er et mål at organisasjonene blir 
benyttet der de kan bidra. Det er avgjørende at 
den enkelte kommune vet hvilke ressurser den 
har å spille på, og bidrar til at disse ressursene er 
rustet til å løse oppdraget når det gjelder. Samord-
nede beredskapsplaner, samarbeidsarenaer og fel-
les øvelser med andre beredskapsaktører og 
nødetater er viktige stikkord.

7.2 Flom og skred

De siste årene har det vært mange flom- og 
skredhendelser i de nordligste fylkene. Det har 
også vært mange evakueringer som følge av snø-
skred i Nord-Norge, og snøskred har truffet 
bolighus. De fleste som har omkommet av snø-
skred har drevet med friluftsaktivitet, og denne 
aktiviteten er økende i nord. Siden vinteren 
2014–2015 har 32 mennesker omkommet i snø-
skred i Norge, og av disse over halvparten i 
Nordland og Troms.

Det har også vært utfordrende hendelser både 
sommer- og vinterstid som følge av kvikkleire-
skred, store flommer og store nedbørsmengder. 
Beredskapen ved denne type hendelser fungerer 
godt, og det utvikles et stadig bedre samarbeid 
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mellom beredskapsaktørene. Dette gjelder også 
det sivil-militære samarbeidet, som er viktig i 
nord. Alle fylkene, og de fleste kommunene, vur-
derer flom- og skredfare i risiko- og sårbar-
hetsanalyser etter sivilbeskyttelsesloven.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
har bistått en rekke kommuner med å gjennom-
føre forebyggende tiltak for å sikre eksisterende 
bebyggelse mot naturfare i nordområdene, både i 
områder som er rammet av hendelser og i områ-
der der kartlegging har avdekket stor flom- eller 
skredfare. NVE har også prioritert oppgraderin-
ger av eksisterende sikringstiltak som ikke har 
fungert optimalt.

NVEs varsling av flom og skred blir enda vikti-
gere i nordområdene framover, og særlig vil snø-
skredvarsling være viktig for sikkerheten i Nord-
Norge der det går mange snøskred. Varslingstje-
nestene på Varsom.no blir stadig forbedret, og det 
er et godt samarbeid mellom NVE, Meteorologisk 
institutt og Statens vegvesen. I Nord-Norge er det 
også eksempler på interkommunalt samarbeid for 
lokal snøskredvarsling. Turistnæringen, frivillige 
organisasjoner, universitetsmiljøer og etater som 
NVE, gjennomfører også informasjonstiltak for å 
unngå at folk utsetter seg for fare. 

Kartleggingen av flom- og skredfare er viktig 
for at samfunnet skal kunne ta nødvendige hen-
syn. NVE vil fortsatt bistå kommunene i dette 
arbeidet. Når det gjelder bygging av fysiske 
sikringstiltak, vil dette også framover bli prioritert 
ut fra en vurdering av risiko og nytte/kost. 

7.3 Sikkerhet til sjøs

For å sikre en bærekraftig utvikling i nordområ-
dene og forhindre ulykker og skadelige utslipp, er 
det viktig at skipsfarten opererer med høye sik-
kerhets- og miljøstandarder, og at regelverket er 
tilpasset rådende forhold. Mye er gjort de siste ti 
årene for å øke sjøsikkerheten i nord. Det aller 
viktigste er arbeidet for å forebygge ulykker, 
inkludert å sikre at skip er bygget og utrustet i 
henhold til forholdene de skal operere i, og at 
mannskapet har nødvendig opplæring til å hånd-
tere utfordringer som kan oppstå.

Hovedutfordringene i nordlige havområder er 
grenseoverskridende og kan bare håndteres gjen-
nom tett internasjonalt samarbeid. Det er i dag et 
solid globalt juridisk rammeverk for å regulere 
skipsfarten i nordområdene gjennom havrettskon-
vensjonen og FNs sjøfartsorganisasjon (IMO). 
Internasjonalt samarbeid om sjøsikkerhet og 

bærekraftig skipsfart i nordområdene i IMO og 
Arktisk råd er også viktig. 

Regulering av skip som opererer i polare farvann

Skipsfarten er global, og det er viktig for regjeringen 
å opprettholde en internasjonal regulering av nærin-
gen. På samme måte som for andre farvann, er ope-
rasjon av skip i nordområdene omfattet av globale 
regler fastsatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. 

Det er viktig å sikre at design og utstyr er 
egnet for operasjon i polare farvann, og at miljø-
hensyn tas opp på en riktig måte. 

Med økende skipstrafikk, og et regelverk som 
ikke var tilpasset de spesielle forhold som råder 
der, var det viktig for Norge å få på plass globale 
regler for skipsfart i polare farvann. IMOs arbeid 
med Polarkoden er noe av det viktigste som har 
vært gjort for å sikre en bærekraftig utvikling i 
skipsfarten i nord. Norge var pådriver i dette 
arbeidet og ledet arbeidsgruppen i IMO. Polarko-
den trådte i kraft 1. januar 2017 og omfatter skip i 
internasjonal fart som opererer både i Arktis og 
Antarktis. Den består av en sikkerhetsdel og en 
miljødel. Skip må tilfredsstille kravene i Polarko-
den og sertifiseres for operasjon i områdene. 
Polarkoden bidrar til å redusere sannsynligheten 
for uønskede hendelser, herunder økt sikkerhet
for skip og mannskap og beskyttelse av det sår-
bare miljøet i polare farvann. 

Farvannsutbedringer 

Statens utbedringsansvar omfatter farvannet 
langs hele kysten og farvannet ved alle havner og 
havneanlegg som har betydning for den alminne-
lige ferdselen. Utbedringsansvaret gjelder uav-
hengig av om havnen er kommunalt eller privat 
eid. Tiltakene gjennomføres for å redusere sann-
synligheten for ulykker, bedre framkommelighe-
ten for skipstrafikken i trange farvann og for å 
redusere seilingsdistanse, blant annet gjennom å 
fjerne grunner og å øke dybden i leden. 

Navigasjonsinfrastruktur

Navigasjonsinfrastrukturen omfatter fyr, merker 
og annen navigasjonsveiledning i kystnære far-
vann som reduserer sannsynligheten for ulykker 
og øker sjøsikkerheten. 

Trafikkseparasjonssystemer og anbefalte seilingsruter 

Trafikkseparasjonssystemer og anbefalte seilings-
ruter er etablert på strekningene Vardø-Røst 
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Boks 7.2 NORDLAB - Nord universitets beredskapsledelseslab

Figur 7.5 

Foto: NORDLAB

NORDLAB er et testlaboratorium og et øvings- 
og treningssenter ved Nord universitet i Bodø, 
med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, 
beredskap og kriseledelse. NORDLAB ble åpnet 
i 2018 av justis -og beredskapsministeren, og til-
byr trening og opplæring rettet både mot stu-
denter og ledere innen sivil og militær bered-
skap.

En viktig del av virksomheten er overvåking 
av aktivitet i nordområdene og gjennomføring 
av risiko- og sårbarhetsanalyser med spesielt 
fokus på maritime operasjoner. NORDLAB til-
byr beredskapsøvelser med sjø-, land- og 
luftscenarier, der en tar i bruk ledelsesverktøy 
og simulatorteknologi. Øvelsene omfatter blant 
annet søk og redning, oljevern, cyberangrep, 
hybride hendelser, atomberedskap, naturkata-
strofer og pandemier samt totalforsvar. 

Nord universitet har også utviklet Øvelse 
Nord som er en samvirkeøvelse innen krise-
håndtering med en kombinasjon av operativ 
øvelse og fagseminarer. Masterprogrammet i 
beredskap og kriseledelse utnytter disse øvings-
plattformene og tilbyr samtidig FoU-basert 
kunnskap i krisehåndtering til studenter fra hele 
landet. 

Undervisnings- og øvingsaktiviteten ved 
Nord universitet er blant annet forankret i resul-
tatene fra flere internasjonale forskningspro-
sjekter ved Nordområdesenteret med særlig 
fokus på beredskapssamvirke over etats- og lan-
degrenser. Denne forskningen er blant annet 
finansiert av Utenriksdepartementets Barents 
2020 og Arktis 2030-programmer, Forsknings-
rådet samt Nordland fylkeskommune, og inklu-
derer et nettverk av universiteter i de arktiske 
landene under UArctic-paraplyen.
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(2007), Runde-Utsira og Egersund-Risør (2011). 
Tiltakene har bidratt til å flytte skipstrafikk ut fra 
kysten, separere motgående trafikkstrømmer og 
etablere et fast seilingsmønster. Trafikksepara-
sjonssystemene reduserer risikoen for kollisjon, 
forenkler trafikkovervåkingen og gir sjøtrafikksen-
tralene bedre tid til å assistere fartøy ved behov.

Infrastruktur for maritim overvåking

Overvåking av skipstrafikk i norske kyst- og hav-
områder, blant annet gjennom mottakere for sig-
naler fra fartøyenes antikollisjonssystem (Auto-
matic Identification System – AIS), gir et detaljert 
maritimt situasjonsbilde og gir muligheten til å gi 
assistanse eller iverksette skadebegrensende til-
tak til rett tid. Det forenkler også myndighetenes 
håndtering av ulykker og redningsaksjoner.

Sjøsikkerhetstjenester: lostjenesten og sjøtrafikk-
sentraltjenesten

Losordningen styrker sjøsikkerheten gjennom å 
bidra til at fartøy som seiler langs kysten har navi-
gatører med tilstrekkelig farvannskunnskap og 
kompetanse. Sjøtrafikksentralene overvåker skip-
strafikken i områder der den utgjør stor risiko, og 
kan gi navigasjonsrelevant informasjon og naviga-
sjonsveiledning ved behov. Samlet sett bidrar tje-
nestene til trygg og effektiv ferdsel langs kysten.

Kunnskap og opplæring

Sjøfolks kompetanse er et viktig element for å 
sikre god sjøsikkerhet og redusere sannsynlighet 

for hendelser. Skipsoperasjoner i arktiske farvann 
medfører store utfordringer for både skip og 
mannskap, og områdenes avsides beliggenhet i 
kombinasjon med krevende klimatiske forhold 
stiller særskilte krav til kompetanse. 

En forsvarlig, bærekraftig og effektiv opera-
sjon av skip i disse områdene fordrer en god opp-
datert maritim arktisk kompetanse. Det er derfor 
viktig å sikre en generell kompetanseoppbygging. 
Det er i denne sammenheng ønskelig å koble 
utdanningsinstitusjoner tettere til industrien, slik 
at opplæringen i større grad tilfredsstiller de 
behovene næringsaktørene har. Regjeringen har 
på den bakgrunn etablert en arktisk maritim kom-
petansenode under daglig ledelse av Maritimt 
Forum Nord. Formålet er å styrke den maritime 
næringens kompetanse om de særskilte utfordrin-
gene knyttet til skipsoperasjoner i polare farvann. 
Videre skal noden styrke samarbeidet mellom 
maritim næring og miljøer innen arktisk maritim 
kompetanse. Den skal bidra til en bedre tilrette-
legging av nye kurs- og utdanningsmateriell for 
maritimt personell, slik at opplæringen i større 
grad tilfredsstiller de behovene næringsaktørene 
har. I arbeidet med å styrke arktisk maritim kom-
petanse skal det tas utgangspunkt i innmeldte pro-
blemstillinger, utfordringer og behov fra aktører i 
skipsfartsnæringen.

Skipsutstyr 

Test av utstyr som skal benyttes til skipsopera-
sjoner i polare områder foregår normalt i test-
laboratorier. Erfaring tilsier at det er viktig å 
teste utstyret i praksis. Svalbards sentrale plasse-

Boks 7.3 Uttesting av droner og ubemannede helikoptre

Miljø- og ressursforvaltning og beredskap i 
nord er styrket gjennom betydelig støtte fra til-
skuddsordningen Arktis 2030 til store samar-
beidsprosjekter. Ett eksempel er uttesting av 
store droner/ubemannede helikoptre til hav- 
og miljøovervåking samt støtte ved søk- og red-
ningsaksjoner i Arktis. Prosjektet VTOL UAS 
ledes av Andøy kommune, i samarbeid med 
blant annet Andøya Test Center, Kystvakten, 
Kystverket, Hovedredningssentralen og Nord 
universitet. Formålet er å bidra til utvikling og 
bruk av nye systemer og løsninger som vil 
kunne styrke sjøsikkerheten i norske farvann 

samt bidra til å begrense miljøskade ved akutt 
forurensning. Mange av aktørene som er invol-
vert har også deltatt i SARiNOR og SARex-pro-
sjektene, som i samarbeid mellom et stort 
antall offentlige og private maritime aktører 
har gjennomført flere realistiske beredskaps-
øvelser og bergingsoperasjoner i arktiske far-
vann. Kunnskapen og erfaringene fra prosjek-
tene har kommet til nytte både i FNs sjøfarts-
organisasjon (IMO) og i norske myndigheters 
arbeid med å styrke søk- og redningsberedska-
pen i Arktis.
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ring i Arktis gjør at området tidvis benyttes til 
testing av utstyr, teknologi og prosedyrer. Den 
økte skipsaktiviteten i nordområdene samt 
implementeringen av Polarkoden forsterker 
behovet for testing av utstyr for skip til bruk i 
polare områder. Bedre tilrettelegging vil være et 
forebyggende tiltak for å hindre ulykker, bidra til 
å styrke sikkerheten til sjøs og forbedre evnen til 
overlevelse dersom ulykken inntreffer. Dette vil 
bidra til at produsenter av utstyr til bruk i polart 
klima får testet operative funksjoner og pålitelig-
het under kontrollerte forhold. Slike tester kan 
identifisere svakheter og forbedringer parallelt 
med at nye kommersielle produkter og tjenester 
for polar skipsfart utvikles.

7.4 Utredning om beredskapsmessige 
utfordringer med cruisetrafikk

Norges redningsansvarsområde i nord er svært 
stort. Selv om Norge har en offentlig organisert 
redningstjeneste som fungerer godt, er det ofte 

lange avstander til redningsressurser, og kommu-
nikasjonen er utfordrende. 

Hva hver enkelt gjør for sin egen sikkerhet og 
beredskap vil alltid være viktig. Klimaet, avstan-
dene og tidsfaktoren vil gjøre visse redningsaksjo-
ner svært krevende uansett hvor store ressurser 
redningstjenesten har. 

Regjeringen har i 2020 oppnevnt et offentlig 
utvalg for å vurdere sjøsikkerhets- og beredskaps-
utfordringer knyttet til cruisetrafikk i Norges far-
vann og tilgrensede havområder.79 Cruisetrafik-
ken har vært jevnt økende de senere år. Cruise-
skip med mange passasjerer representerer en 
særlig utfordring. Hendelsen med Viking Sky 23. 
mars 2019 viste hvor alvorlig det kan bli når et 
cruiseskip med over 1300 personer driver mot 
land uten motorkraft, i sterk pålandsvind og grov 
sjø. En alvorlig hendelse med et cruiseskip har et 
omfang og en kompleksitet som setter den norske 
redningsberedskapen på en alvorlig prøve. Klima-

79 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-cru-
iseutvalg-er-klart/id2714984/

Boks 7.4 Samarbeid om sikkerhet og beredskap i Arktisk råd 

Skipsfart

Det er spesielt to arbeidsgrupper som dekker 
skipsfartssaker; Protection of the Arctic Marine 
Environment (PAME) på skipsfart og miljø og 
Emergency Prevention Preparedness and 
Response (EPPR) på akutt forurensing- og bered-
skap. 

PAME har en egen ekspertgruppe på skips-
fart. Norge har en aktiv pådriverrolle i gruppen 
og har hatt ansvar for flere prosjekter og tiltak. 
Gruppen har utviklet et godt samarbeid med 
internasjonale organisasjoner og den maritime 
næringen. Dette har bidratt til at PAME de siste 
årene har etablert seg som et godt forum for dis-
kusjon av arktisk skipsfartspolitikk, med delta-
kelse fra observatørland til Arktisk råd som 
blant annet Singapore, Kina, Sør-Korea og Stor-
britannia. 

Oljevern og SAR

Avtale om samarbeid om beredskap og respons 
ved marin oljeforurensning under Arktisk råd og 

Avtale om søk og redning i forbindelse med luft- og 
sjøfart i Arktis (SAR-Arktis-avtalen) følges begge 
opp i EPPR. Det arrangeres øvelser i tråd med 
begge avtalene. Når det gjelder SAR Arktis-avta-
len har EPPR en egen ekspertgruppe om søk og 
redning med deltakelse fra Hovedredningssen-
tralen avdeling Nord-Norge. 

I EPPR arbeides det blant annet med å 
fremme samarbeid og kunnskapsutveksling 
mellom de arktiske landene for å styrke forebyg-
ging, beredskap og respons til maritime atom-
hendelser i Arktis. For å kartlegge nåværende 
radioaktiv forurensning og vurdere potensielle 
kilder til framtidig forurensning av betydning 
for helse, miljø og næringsinteresser, jobbes det 
i arbeidsgruppen Arctic Monitoring and Assess-
ment Programme (AMAP).

Norge vil arbeide for å opprettholde og vide-
reutvikle samarbeidet i arbeidsgruppene gjen-
nom aktiv deltakelse og ledelse når Norge har 
lederverv.
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tiske forhold og lange avstander til redningsres-
surser gir særlige utfordringer jo lenger nord vi 
kommer. Utvalget skal levere sin innstilling i form 
av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet 
innen utgangen av 2021. 

7.5 Internasjonalt samarbeid og 
øvelser

I tynt befolkede områder eller langt til havs kan 
beredskapsressurser fra en annen stat være nær-
mere enn de nasjonale ressursene. Samarbeid 
mellom landene i nordområdene for effektiv 
utnyttelse av tilgjengelige rednings- og bered-
skapsressurser er derfor viktig, og regjeringen vil 
fortsatt prioritere dette framover. Norge er part i 
flere avtaler om samarbeid om søk og redning og 
sivil beredskap i nordområdene:

Avtale om samarbeid om søk og redning i forbindelse 
med luft- og sjøfart i Arktis 

Avtalen regulerer samarbeid om søk og redning i 
forbindelse med luft- og sjøfart i Arktis og trådte i 
kraft i januar 2013 mellom medlemslandene i Ark-
tisk råd: Canada, Danmark, Finland, Island, 
Norge, Russland, Sverige og USA. Gjennom avta-
len er Arktis delt inn i ansvarsregioner for søk- og 

redning og det er etablert nasjonale kontaktpunk-
ter for utveksling av informasjon og gjensidig 
bistand og assistanse. 

Bilaterale avtaler med Russland og aktuell øvingsvirk-
somhet

På grunnlag av avtale mellom Norge og Russland 
om samarbeid ved søk og redning i Barentsha-
vet, veksler Norge og Russland på å arrangere 
årlige sjøredningsøvelser (varsling, skrive-
bordsøvelse og i felt) utenfor Varangerfjorden. 
For økt øvingsutbytte og god ressursutnyttelse, 
etterfølges feltøvelsen av en oljevernøvelse, 
basert på en avtale med Russland om gjensidig 
varsling, øvelser og assistanse ved akutte oljeut-
slipp i Barentshavet. 

Barents Rescue

Barents Rescue er en øvingsserie som har vært 
arrangert siden 2001 som en del av Barentssam-
arbeidet. Den består av en sivil rednings- og 
beredskapsøvelse og relaterte aktiviteter med 
deltakelse fra Finland, Norge, Russland og Sve-
rige. Ansvaret for arrangementet går på omgang 
hvert tredje år blant disse fire landene. Norge 
har ansvaret for å arrangere Barents Rescue i 
2022.80  

Boks 7.5 ARCSAR

Hovedredningssentralen avdeling Nord-Norge 
er gjennom EU-programmet Horizon 2020 inn-
vilget 35 mill. kroner over en femårs periode til 
prosjektet ARCSAR – søk og redning, og olje-
vern i arktiske farvann. Dette prosjektet startet 
opp høsten 2018 med hovedmål å etablere et 
internasjonalt nettverk bestående av represen-
tanter fra myndigheter, akademia, organisasjo-
ner og frontlinjepersonell for bedre å kunne 
møte utfordringer knyttet til sikkerhets- og risi-
koutfordringer som følger av den økte kom-
mersielle aktiviteten i den arktiske og nord-
atlantiske regionen innen blant annet cruisetra-
fikk og olje- og gassindustri. Etter innledende 
kartleggingstiltak starter nå arbeidet med å 
utlede hvilke tiltak som bør iverksettes og hvor-
dan disse forankres hos de forskjellige aktø-
rene innen søk- og redning, oljevern, utdan-
ningsinstitusjoner og relevant industri.

80 Dagens grunnlag for Barents Rescue er Barentsavtalen fra 
2008 om samarbeid innen forebygging, beredskap og inn-
sats rettet mot krisesituasjoner. Krisebegrepet omfatter liv, 
helse, miljø og materielle verdier. Avtalen gjelder Barents-
regionen og følges opp med representanter fra de fire lan-
denes ansvarlige myndigheter. Norge er representert ved 
Justis- og beredskapsdepartementet. 

Boks 7.6 Arctic Reihn

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
(DSA) planlegger etter oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet en nasjonal atom-
beredskapsøvelse ved navn Arctic Radiation 
Exercise in High North 2021 (ARCTIC REIHN 
2021). Øvelsen angår en maritim atomhen-
delse nær kysten av Nord-Norge, som har 
konsekvenser både på sjø og land. Hendelsen 
krever lokal, regional og nasjonal håndtering, 
nødvendiggjør en redningsaksjon og vil utløse 
behov for internasjonal assistanse.
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SARex

Universitetet i Stavanger og Kystvakten har gjen-
nomført tre store øvelser på Svalbard i 2016, 2017 
og 2018 med hovedfokus på bruk av redningsmid-
ler i polare farvann. Flere statlige etater var repre-
sentert i øvelsene. Resultatene fra øvelsene viser 
blant annet behov for oppgradering av rednings-
utstyr og styrking av kompetansen til sjøfolk. Rap-
portene har blitt presentert i IMO og Arktisk råd, 
og er viktig bakgrunnsmateriale i det videre regel-
verksarbeidet. 

Maritimt Forum Nord har med støtte fra blant 
annet Utenriksdepartementet, ledet SARex Sval-
bard-prosjektet. Dette er en videreføring av SARi-
NOR-prosjektene og SARex-øvelsene. SARex Sval-
bard-prosjektets mål var blant annet å finne ut om 
sikkerhetsutstyr, prosedyrer og rutiner er gode 
nok til å tilfredsstille IMOs regelverk når det kom-
mer til overlevelse etter en evakuering og inntil 
mannskap og passasjerer blir reddet. Miljøbered-
skap var også del av prosjektet. I lys av korona-
pandemien måtte prosjektet avsluttes før alle plan-
lagte øvelser var gjennomført. En sluttrapport ble 
overlevert i juli 2020. 

Ansvaret for øvingsaktivitetene i nordom-
rådene er i dag fordelt mellom mange departe-
menter og etater. Videre har næringen behov for å 
gjennomføre ulike typer øvelser. Samhandlings-
øvelser med ulike offentlige instanser og private 
aktører gir store muligheter for læring og bedring 
av sjøsikkerhet og beredskap i polare farvann. 
SARex og SARex Svalbard er eksempler på øvelser 
som har gitt verdifullt kunnskapsgrunnlag for 
myndighetenes videre arbeid med sjøsikkerhet og 
beredskap i polare områder.

7.6 Helseberedskap

Det er et utstrakt og nødvendig helseberedskaps-
samarbeid mellom landene i nordområdene om 
kunnskapsutveksling, varsling og koordinering 
ved grenseoverskridende helsetrusler. Norge, 
Sverige, Finland og Russland samarbeider om hel-
seberedskap innenfor Barentssamarbeidet. Gjen-
nom nordisk helseberedskapsavtale har de nor-
diske landene også plikt til å informere hverandre 
om kriser og på anmodning yte hverandre assis-
tanse så langt de har mulighet. Smitteverntilta-

Figur 7.6 Trafikksentralen i Vardø er involvert i mange øvelser og hendelser som gir økt kunnskap og 
kompetanse innenfor sjøsikkerhet. Sentralen samarbeider med beredskapsmyndigheter på russisk side.

Foto: Kystverket
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kene som følge av koronapandemien, viser at 
internasjonalt samarbeid ved smittsomme syk-
dommer er avgjørende. Helse Nord Regionale hel-
seforetak (RHF) har en avtale med helsemyndig-
hetene i Murmansk om gjensidig assistanse ved 
ulykker og pasienttransport over grensen. Norge 
skal gjennom en avtale med EU nå etablere et 
ambulansefly for transport av pasienter med alvor-
lige smittsomme sykdommer, og har en bered-
skapsordning med helseteam (Emergency Medi-
cal Team) som kan tilbys til internasjonal krise-
håndtering i samarbeid med EU og Verdens helse-
organisasjon. Disse ressursene vil også bety en 
styrket beredskap i nordområdene.

Regjeringens Atomhandlingsplan skal bidra til å 
redusere risikoen for ulykker og radioaktiv foru-
rensing. Planen skal også forhindre at radioaktivt 
materiale kommer på avveie. Beredskapssamar-
beid med Russland inngår også i planverket som 
sist ble revidert i 2018. Tiltakene i planen bidrar til 
å sikre nukleært og annet radioaktivt materiale, og 
er viktig for tillitsbygging og kompetanseutveks-
ling med Russland. Aktivitetene bidrar til større 
åpenhet om atomutfordringene, bedre etterlevelse 
av internasjonale anbefalinger ved etablering av 
regelverk og retningslinjer for håndtering av nukle-
ært og annet radioaktiv materiale, bedre oversikt 
over risikoer for radioaktiv forurensning og rutiner 
for varsling og håndtering av hendelser. Samarbeid 
om øvelser gir kunnskap om hvordan man kan 
redusere konsekvensene av framtidige ulykker. 
Videre gir samarbeid om risiko- og miljø-
konsekvensvurderinger grunnlag for å vurdere til-
tak for å hindre framtidig forurensning fra brukt 
kjernebrensel og radioaktivt avfall i nordlige hav-
områder. I en EU-studie våren 2020 har man sett på 
kilder med størst fare for framtidig miljøforurens-
ning og kommer med forslag til tiltak som heving, 
tildekking eller fortsatt monitorering av kildene.

Miljøovervåking og felles ekspedisjoner med 
russiske fagmiljøer og myndigheter gir forvaltnin-
gen oppdatert kunnskap om radioaktiv forurens-
ning i miljøet i nord, som er av betydning for å 
verne liv og helse og for å beskytte norske 
næringsinteresser. Samarbeidet mellom norske 
og russiske parter ved Kola- og Leningrad kjerne-
kraftverk bidrar til redusert risiko for ulykker og 
til økt åpenhet og dialog om utfordringer som 
berører norske interesser. Reaktorene på Kola 
kjernekraftverk har fått forlenget lisenstid og det 
er planer om å bygge nye reaktorer den dagen de 
to eldste legges ned. Norske myndigheter samar-
beider med russiske myndigheter om fjerning av 
brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta, regel-
verksutvikling, tokt til dumpede objekter i Arktis 

og måling av radioaktivitet i miljø. Arbeidet med å 
fjerne brukt kjernebrensel fra den russiske nord-
flåtens tidligere marinebase, 45 km fra norske-
grensen, er i gang. 

Dette er et komplisert og risikofylt arbeid som 
forventes å foregå i fem til sju år til. Det brukte 
kjernebrenselet er lagret under svært dårlige for-
hold og må overføres til trygge lagringsbeholdere 
og håndteres på forsvarlig måte for å hindre fram-
tidig miljøforurensning. I regi av Arktisk råd 
arbeides det for å få oppdatert kunnskap om kil-
der til – og radioaktiv forurensning i – nordlige 
områder. 

7.7 Matvareberedskap

Et sentralt og fleksibelt verktøy i matvarebered-
skapen er næringsberedskapsloven fra 2011. Den 
fikk sin form etter lang tids analyse av utvikling og 
status i matvareforsyningen og andre analyser av 
samfunnsutviklingen. 

Næringsberedskapsloven har som formål å 
avhjelpe forsyningsmessige konsekvenser av kri-
ser ved å styrke tilgangen på varer og tjenester. 
Den skal også sørge for nødvendig prioritering og 
omfordeling av varer og tjenester gjennom samar-
beid mellom offentlige myndigheter og næringsdri-
vende. Samarbeid er derfor det bærende prinsipp 
for matvareberedskapen både ved forberedelser i 
normalsitusjonen og ved håndtering av kriser.

I tråd med næringsberedskapsloven har 
Nærings- og fiskeridepartementet inngått sam-
arbeidsavtaler om samfunnssikkerhet, beredskap 
og krisehåndtering med de store, landsdekkende 
matvaredistributørene. Disse sitter i Rådet for mat-
vareberedskap og utgjør en del av departementets 
kriseorganisasjon. Rådet møtes 2–3 ganger i året 
og oftere ved behov.

Matvareberedskapen er i stor grad basert på 
matvaredistributørenes ordinære logistikk-
systemer. Distributørene har betydelig slakk i sine 
lagre og logistikkjeder. Erfaring viser at de har 
evne til å levere matvarer også i krevende situasjo-
ner i Nord-Norge. Nærings- og fiskeridepartemen-
tet eier nødproviant for om lag 30 000 mennesker i 
tre dager, beregnet på en akutt situasjon, som et 
supplement til beredskapen som ligger i distributø-
renes lagre og logistikk-kjeder. I tillegg er det utar-
beidet lageroppbyggingsplaner for ordinære basis-
matvarer tilsvarende 20 dagers forbruk nord for 
Ofoten. Både begrensningene på infrastruktursi-
den og spesielle utfordringer knyttet til risikobildet, 
gjør at det er ekstra oppmerksomhet rettet mot 
Nord-Norge i arbeidet med matvareberedskap.
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På oppdrag fra Nærings- og fiskerideparte-
mentet har Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
påbegynt arbeidet med å etablere en forsynings-
plan for matvarer og drivstoff ved større kriser. 
Departementet har også dialog med Fylkesman-
nen i Troms og Finnmark om håndtering av for-
syningsmessige utfordringer knyttet til et mulig 
ras fra Nordnes i Lyngen. Nordnes-scenariet leg-
ger til grunn at ferdselen på E6 blir brutt mellom 
Tromsø og Alta. Forsyningssamarbeid er også 
tema i nordisk sammenheng. 

Matvareforsyningen i Norge er i sin oppbyg-
ging robust. Nærings- og fiskeridepartementet vil 
fortsatt følge med på forsyningssituasjonen i nord-
områdene og videreføre det gode beredskapssam-
arbeidet med næringslivet, fylkesmenn og lokale 
aktører. 

7.8 Beredskap mot akutt forurensning 

Hovedmålet for statens beredskap mot akutt foru-
rensning er å forhindre og begrense miljøskade 
ved akutt forurensning, eller fare for akutt foru-

rensning. Organisering og dimensjonering er vik-
tige forutsetninger for å oppnå effektiv håndtering 
av akutt forurensning.

Det kalde klimaet utsetter innsatsmannska-
pene for store utfordringer. Forurensningens 
fysiske og kjemiske egenskaper blir ofte annerle-
des under arktiske forhold og setter andre krav til 
utstyr og metoder. Tungoljeforbud og krav til min-
dre utslipp av forurensende stoffer til luft gjør at 
en rekke nye drivstofftyper kommer på markedet. 
Disse kan være krevende å samle opp med 
dagens utstyr. De kan eksempelvis ha så høyt vok-
sinnhold at de stivner helt når temperaturen går 
mot null grader. Ordinære opptakere vil da ikke 
fungere. Miljøberedskap mot akutt forurensning i 
nord krever derfor nye og bedre metoder. Særlig 
gjelder dette når en opererer i islagte farvann eller 
områder med drivis.

De siste årene er det gjennomført flere tiltak 
for å styrke beredskapen mot akutt forurensning i 
nordområdene. Flere forskings- og utviklingspro-
sjekter er satt i gang for å bygge kompetanse og 
kapasitet for å håndtere akutt forurensning i 
islagte farvann. Kystverket har analysert mange 

Figur 7.7 God beredskap for forurensning som oljesøl er en viktig prioritet for regjeringen. Internasjonalt 
beredskapssamarbeid gis høy prioritet. Her fra Øvelse Barents 2019.

Foto: Thomas Nilsen
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av de nye drivstofftypene som nå tas i bruk i nor-
ske farvann og i Arktis. Dette gir et bedre beslut-
ningsgrunnlag for gjennomføring av aksjoner mot 
akutt forurensning, herunder vurdering av ulike 
tiltak og bekjempningsstrategier.

Hendelsen med tråleren Northguider, som i 
desember 2018 gikk på grunn i Hinlopenstredet 
ved Svalbard, ga nyttig kunnskap og erfaring om 
gjennomføring av aksjoner under ekstreme for-
hold i mørketiden. Som en konsekvens av dette vil 
det blir gjort endringer i utstyr og kapasiteter på 
fartøyene KV Svalbard og MS Polarsyssel. Det er 
imidlertid fortsatt behov for å videreutvikle olje-
vernutstyr for å håndtere utslipp i kaldt klima og i 
farvann med is. 

Videre har regjeringen besluttet at det skal 
etableres testfasiliteter for oljevernteknologi på 
Fiskebøl i Vesterålen. Testfasilitetene skal være 
en del av Senter for oljevern og marint miljø som 
ble åpnet i Svolvær i desember 2018. Testfasilite-
ter for testing av utstyr over lange perioder under 
kalde forhold vil styrke forskning og utvikling av 
oljevernteknologi rettet mot aktivitet i isfylte far-
vann. Slike fasiliteter vil styrke norsk oljevern-
beredskap framover. 

7.9 Petroleumsvirksomhet – sikkerhet 
og beredskap 

Regelverket for beredskap i petroleumsvirksom-
het er det samme for hele sokkelen. Tilpasning av 
lokal beredskap i nordområdene bygger på vurde-
ringer av blant annet risiko, geografi og værfor-
hold. Vurderingen av beredskapstiltak gjøres av 
operatørene som også trener og vedlikeholder 
beredskapen. Petroleumstilsynet fører tilsyn med 
dette beredskapsarbeidet, og bidrar til erfarings-
utveksling og samhandling. Deler av denne bered-
skapen kan også avhjelpe andre deler av samfun-
net i krevende situasjoner.

Internasjonalt samarbeid for økt sikkerhet og bered-
skap i petroleumsvirksomheten 

Norske myndigheter samarbeider med en rekke 
land og på arenaer som bidrar til erfaringsover-
føring og læring innen petroleumssektoren. De 
mest relevante er:
– Samarbeidsarena for operatører med leteakti-

viteter på sokkelen Barents Sea Exploration 
Collaboration (BaSEC)81 

– Petroleumstilsynet bidrar i Arktisk råd i 
arbeidsgruppen Emergency Prevention, Prepa-
redness and Response (EPPR).

– Petroleumstilsynet deltar i samarbeid med 
myndighetene i de andre arktiske landene i: 
Arctic Offshore Regulators Forum (AORF). 

I petroleumsnæringen er det iverksatt en rekke 
tiltak for å stimulere aktørene til å utvikle kunn-
skap og tekniske løsninger tilpasset arktiske for-
hold. Det pågår også tiltak for å stimulere til inter-
nasjonal standardisering som styrker prosesser 
og metoder for å redusere risiko i petroleumsvirk-
somhet i nordområdene. Eksempler på kunn-
skapsutviklingsprosjekter er: Menneskelig yteevne 
ved arbeid i nordområdene; Arbeidsmiljø i kaldt 
klima; Egnede boreinnretninger; Utfordringer med 
hensyn til is og snø.

Kunnskap som utvikles i disse prosjektene 
kommer også akademia og andre næringer i nord-
områdene til gode, for eksempel gjennom bedre 
værdata og værmeldinger samt bedre arbeidsut-
styr og bekledning. 

7.10 Kommunikasjon og 
meteorologiske tjenester

7.10.1 Høyfrekvent radiosamband i 
nordområdene

For å styrke beredskapen i nordområdene og iva-
reta Norges redningsansvar, bevilget Stortinget i 
2020 seks mill. kroner til å etablere en forbedret 
høy-frekvens radiodekning (HF) i nordområ-
dene, inkludert Svalbard. Når dekningen er på 
plass vil Hovedredningssentralen og kystradio-
stasjonene kunne ha toveis-talekommunikasjon 
med nødstedte og redningsressurser i nordområ-
dene, noe som er avgjørende for en effektiv red-
ningsinnsats. Det vil også lyttes kontinuerlig på 
nødvarsler over HF, slik det i dag gjøres over vel-
dig høy frekvens (VHF) og mellombølge (MF). 
HF-dekning i disse nordlige områdene vil i til-
legg til å bedre beredskapen i de store havområ-
dene, også bidra til god kapasitet langs kysten i 
Nord-Norge, da en betydelig andel av yrkesfar-
tøy som ferdes langs kysten i nord også har MF/
HF-radio, i tillegg til VHF.

7.10.2 Arbeid for bredbåndsdekning i Arktis 

Stabil bredbåndsdekning er i økende grad en 
forutsetning for maritime operasjoner – både for 
operativ drift, for søk- og redning og for Forsva-

81 Samarbeidsarena etablert av næringen i 2015 for å fremme 
samarbeid mellom operatørselskapene med aktiviteter i 
Barentshavet.
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rets aktivitet. Space Norway inngikk i juli 2019 
avtaler med satellittoperatøren Inmarsat og med 
Forsvarsdepartementet for å tilby bredbånd for 
både sivile og militære brukere i Arktis fra 2023. 
Dette vil tilrettelegge for at også fiskefartøyer, 
transportskip og passasjer- og cruiseskip får til-
gang til internett uansett hvor de befinner seg i 
Arktis. Bakkestasjonen vil bli etablert i Nord-
Norge sammen med Kongsberg Satellite Ser-
vices og derved tilrettelegge for nasjonal kon-
troll med denne kritisk viktige kapasiteten. En 
langt mer stabil og sikker kommunikasjonskapa-
sitet i nordområdene vil bidra til at oppgaver 
som suverenitetshevdelse, fiskerioppsyn og red-
ningstjeneste vil bli bedre ivaretatt i store hav-
områder.

7.10.3 Meteorologiske tjenester 

Meteorologisk institutt (MET) har en viktig rolle 
innenfor samfunnssikkerhet og beredskap i nord-
områdene, og forvalter kritisk infrastruktur. MET 
varsler været, overvåker og beregner klimaet for 
at myndighetene, næringslivet og allmennheten 
kan sikre liv og verdier, planlegge og ta vare på 
miljøet. Høy kvalitet på værvarsling og farevarsler 
er avgjørende for dagliglivet i nordområdene, og 
for sikkerhet og beredskap. 

MET har et nettverk av automatiske målesta-
sjoner rundt Svalbard, og ønsker sanntids tilgang 
på stasjoner som settes opp for forskningsformål. 
Opprettholdelse av observasjoner på stasjoner 
med lange måleserier (Bjørnøya, Hopen, Jan 
Mayen, Svalbard Lufthavn og Ny-Ålesund) er vik-
tig, ikke bare for værvarslingsformål, men også 
for utvikling av statistikk for ekstremværhendel-
ser, og for overvåking av klimautviklingen i områ-
det. MET sin tilstedeværelse på Bjørnøya og 
Hopen videreføres. Dette er viktig for evnen til å 
støtte søk- og redningsoperasjoner. 

Istjenesten i MET har ansvar for å kartlegge 
havis i farvann mellom Grønland og Karahavet, 
med fokus på Svalbard og Barentshavet. Iskar-
tene representerer en vesentlig og nødvendig del 
av grunnlaget for all navigasjon i området nær og 
innenfor iskanten. Istjenesten leverer detaljert 
og tilpasset analyse etter ønske til norske bru-
kere inkludert skipsfart og søk- og redningsaktø-
rer.

Oppdaterte iskart er viktig for sikker naviga-
sjon av skip i polare farvann, inkludert farvann 
rundt Svalbard. MET har et særlig ansvar for å 
overvåke og varsle vær i nordområdene. Daglige 
iskart og rådgivning fra istjenesten er viktige 
bidrag til sjøsikkerheten i disse farvannene. Kar-

tene viser ikke bare hvor det finnes is, men gir 
også informasjon om sjøtemperatur, tilnærmet i 
sanntid. MET produserer kart og gir rådgivning 
innen ordinær åpningstid (mandag til fredag). 
Været i nordområdene skifter raskt, og det er 
avgjørende med pålitelige og detaljerte iskart.

I lys av et økende behov for støtte til søk og 
redning og beredskap for forurensning som for 
eksempel oljesøl, er det behov for gode analyser 
og varsler av havstrøm og havis. For å sikre god 
miljøberedskap i et endret klima, arbeider MET i 
flere prosjekter med å forbedre varslingsevnen for 
vær, hav og sjøis i nordområdene, blant annet med 
støtte fra tilskuddsordningen Arktis 2030 og i pro-
sjektet Arven etter Nansen. Interaksjonen mellom 
hav, sjøis og atmosfære er spesielt viktig på høye 
breddegrader. MET operasjonaliserer derfor en 
regional varslingsmodell for hav og sjøis, som 
kobles til den regionale værvarslingsmodellen for 
Barentshavet og områdene rundt Svalbard. Pro-
sjektet forventes å øke kvaliteten til den regionale 

Figur 7.8 Værradarer er svært viktige for å overvåke 
og varsle ekstremvær og flom, forbedre værvarsling, 
for trafikksikkerheten og for flysikkerheten, særlig for 
ambulanseflyvninger. 

Foto: Meteorologisk institutt
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værvarslingsmodellen, og forbedre varslings-
evnen for vær, hav og sjøis. 

MET satser nå på å koble modeller for atmos-
fære, hav og land, med fokus på hydrologi. Dette 
vil være viktig framover for å kunne overvåke og 
varsle for eksempel flom, jord- og snøskred, noe 
som med et mildere klima og endret nedbørsmøn-
ster er en økende utfordring i nord. Dette vil føre 
til at for eksempel redningsaksjoner og oljever-
naksjoner kan gjennomføres på en bedre og tryg-
gere måte. 

Som omtalt i kapittel 3 vil utbygging av en vær-
radar på Finnmarksvidda gi god radardekning i 
hele Finnmark. Dette vil forbedre varslingsevnen 
og vil være et særlig viktig verktøy for å gi bedre 
varsling av ekstremvær og flom, og gi bedre sik-
kerhet for person- og godstrafikk på E8.

7.11 Sentrale beredskapsressurser i 
nord 

7.11.1 Helikopterberedskap

Store avstander, spredt bebyggelse og den senere 
tids økning i fritidsaktiviteter tilsier behov for heli-
kopterberedskap i nordområdene. Cruisese-
songen er forlenget og vintercruise er blitt mer 
vanlig. Fritidsaktiviteter som fjellklatring, bre-
vandring, fjellvandring, off-piste skikjøring og 
dykking har økt. I tillegg flytter fiskeriaktiviteten 
seg lenger nordover. Dette har generert økt antall 
redningsoppdrag og dermed et press på søk- og 
redning og luftambulansehelikopterkapasitet. 
Både politi, helse og redningsmyndighetene har, 
eller vil i nær framtid, styrke sin helikopterkapasi-
tet i nordområdene gjennom ulike midlertidige 
eller permanente tiltak. 

Tabell 7.1 Helikopterressurser i nord eid eller drevet på oppdrag fra det offentlige

Operatør Lokalisering Type Samarbeid/bistand

Forsvarets 330 skv.  
Redningshelikopter-
tjenesten

Bodø, Banak Westland Sea King 
redningshelikopter 
(etter hvert AW101)

Inngår også i luftambu-
lansetjenesten. Bistand 
til politiet i transportopp-
drag, 

Forsvarets 337 og 334 
skv. (ikke fullt operativ)

Bardufoss 
Kystvaktfartøyer og 
fregatter

NH90 SAR som sekundæropp-
drag når embarkert kyst-
vaktfartøy.

Forsvarets 339 skv. Bardufoss Bell 412 Primæroppdrag for 
Forsvaret. Støtter sivile 
myndigheter når 
omstendighetene tillater 
det. 

Tilbringertjeneste  
(operert av Airlift AS)  
for Kystverkets los-
tjeneste

Hammerfest Leonardo AW169 Sørger for å få loser om 
bord i skip med last til 
olje og gassterminalene 
Kårstø, Sture, Mongstad, 
Nyhamna og Melkøya

Luftambulansetjenesten 
(Operert av NLA)

Kirkenes. Tromsø, 
Brønnøysund, Evenes, 

Leonardo AW139, Airbus 
H135-T3 og H145-T2

Utfører enkle SAR-
oppdrag

Politihelikopter Tromsø 
Harstad

Leonardo AW 169 Utfører transport av per-
sonell og utstyr for poli-
tiet og kan bidra til enkle 
SAR-oppdrag 

Sysselmannens 
redningshelikopter 
(operert av Luft-
transportAS)

Longyearbyen AS 332 L1 Super Puma: Utfører transportopp-
drag for politiet og er 
luftambulanse-helikop-
ter på Svalbard
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Redningshelikoptre 

Justis- og beredskapsdepartementet har fag- og 
budsjettansvar for redningshelikoptertjenesten. 
Redningshelikoptrene opereres av Forsvaret. 

Justis- og beredskapsministeren signerte i 
desember 2013 kontrakt med AgustaWestland (nå 
Leonardo SPA) om levering av 16 nye redningshe-
likoptre med opsjon på ytterligere seks helikoptre 
av typen AW101 (SAR Queen). De nye helikop-
trene vil ha langt bedre rekkevidde, større fart og 
bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens 
Sea King-helikopter. De første helikoptrene ble 
satt i drift 1. september 2020. 

For å styrke redningsberedskapen i Nord-
Norge utover redningshelikopterbasene i Bodø 
og på Banak, tas det sikte på å opprette en ny red-
ningshelikopterbase i Tromsø basert på sivil inn-
leie. Det tas sikte på at denne settes i drift i løpet 
av 2022. Det er foreslått at den nye redningsheli-
kopterbasen også tilrettelegges for å dekke det 
spesielle behovet til politiet og at dette inkluderer 
dagens beredskap på én time.

Bell 412

Stortinget har sluttet seg til at Bell-helikoptrene 
skal fordeles med 15 helikoptre til spesialstyrkene 
stasjonert på Rygge og tre helikoptre stasjonert 
på Bardufoss til støtte for Hæren. Dette er vurdert 
som den løsningen som samlet best ivaretar beho-
vet for økt støtte til spesialstyrkene og samtidig 
gir helikopterkapasitet til Hæren. Beredskapen 
for blant annet å bistå politiet innenfor en time, 
videreføres for Bell-helikoptrene på Rygge. De 
gjenværende Bell-helikoptrene på Bardufoss vil 
kunne bistå sivile myndigheter når omstendighe-
tene tillater det. 

Helikopterberedskap for politiet

Politidirektoratet inngikk 29. november 2019 en 
leieavtale for et sivilt helikopter med leverandøren 
Airlift AS. Avtalen trådte i kraft 1. mai 2020. Avta-
len har en varighet på fire år med mulighet for for-
lengelse. Avtalen sikrer politiet tilgang på et Leon-
ardo AW 169 helikopter som står på én times 
beredskap gjennom hele året. Helikoptret vil ope-
rere fra Tromsø lufthavn og vil støtte Troms, Finn-
mark og Nordland politidistrikter. 

Nye helikoptre til Kystvakten – NH90

Forsvaret jobber med innfasing av NH-90 som på 
sikt vil kunne styrke evnen til å støtte det sivile 

samfunn. Det skal anskaffes 14 NH90-helikoptre 
til Kystvakten og fregattvåpenet. Helikoptrene var 
planlagt levert i perioden fra 2005 til 2008, men 
har blitt vesentlig forsinket. Med gjeldende plan 
for leveranser vil Norge ha mottatt alle helikop-
trene oppgradert til endelig versjon innen utgan-
gen av 2022. Forsvaret skal kunne løse oppdrag 
fra både Kystvakten og fregattene med NH90. 
NH90 opererer i dag periodevis fra kystvaktskip, 
og slike operasjoner vil øke i tiden framover i takt 
med økt tilgjengelighet på flytimer. Fregattene 
skal etter planen være teknisk klargjort for NH90-
operasjoner i 2020 og man skal være operative på 
fartøyer i 2022. Det vil ta noe lengre tid å nå fullt 
ambisjonsnivå for fregatthelikoptrene, anslagsvis i 
2024.

Super Puma og MS Polarsyssel

På Svalbard har det siden 1. april 2014 vært stasjo-
nert to Super Puma helikoptre i Longyearbyen. 
Dette er Sysselmannens helikoptre som brukes 
på mange typer oppdrag, inkludert søk- og red-
ningsaksjoner. Brukt alene eller sammen med 
Sysselmannens tjenestefartøy MS Polarsyssel er 
disse viktige rednings- og beredskapsressurser i 
området. For å styrke beredskapen ytterligere har 
Stortinget i statsbudsjettet for 2020 vedtatt å 
utvide seilingssesongen til MS Polarsyssel fra 10 til 
12 måneder.

Luftambulansetjenesten 

Luftambulansetjenesten opererer med helikoptre 
på flere baser i den nordlige landsdelen. Det er i 
utgangspunktet tre ambulansehelikoptre operert 
fra tre baser. Fra 15. juli 2020 ble beredskapen 
styrket ytterligere med et sivilt ambulansehelikop-
ter stasjonert i Kirkenes, som erstatter Forsvarets 
helikopter som har vært midlertidig stasjonert 
siden desember 2019. Helikopterbasene har også 
legebil, som kan benyttes til utrykning i nærområ-
det. Luftambulansetjenesten i Nord-Norge har 
også ambulansefly.

7.11.2 Andre beredskapsressurser fra 
Forsvaret

I tillegg til å ha oppgaver forbundet med akutt for-
urensing og søk og redning, er Kystvakten en vik-
tig beredskapsressurs og myndighetsaktør knyt-
tet til suverenitetshevdelse og myndighetsut-
øvelse både i nære kyststrøk og de store havom-
rådene i nord. Det er besluttet å anskaffe tre nye 
havgående, helikopterbærende og isforsterkede 
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kystvaktfartøyer, som skal patruljere i nord. Disse 
vil fases inn i perioden 2021–2025 og være betyde-
lig bedre enn fartøyene som erstattes. Generelt vil 
Sjøforsvarets aktivitet i Nord-Norge øke ved gjen-
nomføring av flere seilingsdøgn. Innfasing av flere 
NH90-helikoptre vil også gi en bedret operativ 
evne for Kystvakten og Marinen.

De maritime patruljeflyene gir viktige bidrag 
til beredskapen og situasjonsforståelsen i nord, og 
de kommende nye flyene (P8) vil sikre økt patrul-
jeaktivitet. Når avtalen for helikopterberedskap i 
Nord-Norge mellom politiet og sivil leverandør 
(Airlift) er i kraft, vil Forsvarets stasjonering av 
Bell 412-helikoptre på Bardufoss bli redusert til 
tre maskiner med primært militære oppdrag. 
Disse vil kunne bistå sivile myndigheter når 
omstendighetene tillater det. Full innfasing av 
NH90 fra 2022 vil styrke evnen til å støtte det sivile 
samfunn. 

Hæren styrkes i Finnmark gjennom forster-
king av Grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varan-
ger og oppbygging av en kavaleribataljon ved Gar-
nisonen i Porsanger. Oppbyggingen av Finnmark 
landforsvar (FLF) bidrar til økt kampkraft og styr-
ket evne til militært nærvær og utholdenhet i 
Finnmark. Brigade Nord videreutvikles til en 
mekanisert brigade, med tyngdepunkt i Indre 
Troms. Manøverbataljonene tilføres nye strids-
vogner. Oppbyggingen av Hærens kampluftvern 
fortsetter i tillegg til at nytt artilleri innfases og 
dedikerte innsatsstyrker i HV for overføring fra 
andre deler av landet for operasjoner i Finnmark 
videreutvikles.

7.11.3 Beredskapsressurser for 
petroleumsvirksomheten

I tillegg til redningshelikoptertjenesten, er det 
enkelte private SAR-helikoptre tilknyttet petrole-
umsvirksomhet i Barentshavet. SAR-offshoretje-
nesten opererer på kontrakt med oljeselskapene 
med primæroppgave å utøve redningshelikopter-
tjeneste for deres virksomhet. Petroleumsnærin-
gen har også betydelige ressurser gjennom bered-
skapsfartøy med oljevernressurser, i tillegg til 
supply- og andre støttefartøy. 

7.11.4 Statlig slepeberedskap

Samferdselsdepartementet er ansvarlig for den 
statlige slepeberedskapen og fra 2020 ivaretar 
Kystvakten det operative ansvaret. Kystvakten er 
tilført to nye fartøy, slik at slepeberedskapen fra 
2020 består av seks fartøy. Kystverket skal fortsatt 

ha det faglige ansvaret for slepeberedskapen, og 
slepeberedskapen kommer fortsatt til å styres fra 
Vardø sjøtrafikksentral. Sjøtrafikksentralen dispo-
nerer fartøyene i slepeberedskapen ut fra risiko 
og trafikksituasjonen. 

7.11.5 Ny redningsskøyte i Vardø

For å styrke beredskapen langs kysten av Finn-
mark har Justis- og beredskapsdepartementet 
foreslått å øke det årlige tilskuddet til Rednings-
selskapet med 15 mill. kroner fra 2021, slik at det 
kan bli stasjonert en redningsskøyte med fast 
mannskap i Vardø. En slik stasjonering vil bedre 
slepeberedskapen og sjøredningstjenesten rundt 
Varangerhalvøya med lokalkunnskap, nærhet og 
raskere responstid, og samlet gi økt trygghet for 
fiskere og kystbefolkningen i Finnmark

7.12 Nordisk samarbeid om 
samfunnssikkerhet og beredskap

Økt aktivitet i nordområdene medfører større 
behov for kommunikasjon for å redde liv og ver-
dier. Redningsaksjoner i disse områdene er kre-
vende og involverer ofte aktører både på land, i 
luften, på sjøen og fra flere ulike nasjoner. Kom-
munikasjon på tvers av de tre nødnettene i Norge, 
Finland og Sverige er viktig for evnen til å hånd-
tere hendelser og kriser i de nordlige grenseom-
rådene. Det norske og det svenske nødnettet ble 
koblet sammen i 2016 som de to første landene i 
verden. Det finske og norske nødnettet ble koplet 
sammen i 2018. Grenseoverskridende kommuni-
kasjon var for øvrig en viktig del av øvelsen 
Barents Rescue 2019 i Kiruna. 

Et av konklusjonspunktene i Haga minister-
møtet i oktober 2019 var hvordan Danmark og 
Island også kan være med å bidra i samarbeidet 
om grenseoverskridende nød- og beredskapskom-
munikasjon

I det nordiske 5G-samarbeidet er nødkommu-
nikasjon også eksplisitt trukket fram som et viktig 
tema og de nordiske nødnettorganisasjonene har 
signert en intensjonsavtale om å sikre grenseover-
skridende kommunikasjon også i framtidens nød-
nett.

7.13 Regjeringen vil

– Opprettholde og videreutvikle Norges pådri-
verrolle i det internasjonale samarbeidet for å 
finne optimale løsninger på viktige spørsmål 
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relatert til sjøsikkerhet og miljø i nordområ-
dene.

– Etablere ny, offentlig toårig fagskole for utdan-
ning av brann- og redningspersonell i Tjelds-
und kommune i Troms og Finnmark. 

– Vurdere behovet for bedre tilrettelegging for 
testing av skipsutstyr, og for samhandlings-
øvelser for operasjoner av skip i arktiske far-
vann, inkludert søk- og redningsoperasjoner.

– Bedre nødkommunikasjonen i nordlige far-
vann gjennom utvidet høyfrekvent (HF) radio-
dekning og lyttevakt fra kystradiostasjonene, 
også på HF.

– Etablere bredbåndskapasitet for både sivile og 
militære brukere i Arktis fra 2023.

– Fase inn de nye redningshelikoptrene som vil 
styrke redningsberedskapen betydelig.

– Ta sikte på å etablere en ny base i Tromsø som 
vil bidra til økt redningshelikopterkapasitet i 
nord.

– Videreutvikle samarbeidet om felles utfordrin-
ger i Arktis innen redning og beredskap gjen-

nom avtaler knyttet til internasjonalt rednings-
samarbeid i nordlige havområder.

– Arbeide for at Norge arrangerer en felles 
beredskapsøvelse – Barents Rescue – for lan-
dene i Barentsregionen i 2022, i henhold til 
avtale mellom Finland, Norge, Russland og 
Sverige.

– Fortsette de årlige sjøredningsøvelsene mel-
lom Norge og Russland i Ytre Varangerfjord 
for å styrke beredskapen og den gjensidige 
assistansen ved sjøulykker i Barentshavet.

– Foreslå å øke det årlige tilskuddet til Rednings-
selskapet med 15 mill. kroner fra 2021 slik at 
det kan bli stasjonert en redningsskøyte med 
fast mannskap i Vardø. 

– Fortsette å styrke og modernisere Forsvaret 
gjennom innfasing av nye kapasiteter, gradvis 
økning av bemanningen i strukturen og styrke 
det sivil-militære samarbeidet innen rammen 
av totalforsvaret.
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8  Økonomiske og administrative konsekvenser  

Tiltak som presenteres i denne stortingsmeldin-
gen og som har økonomiske konsekvenser, blir 
dekket innenfor gjeldende budsjettrammer. Stor-
tingsmeldingen beskriver regjeringens mål og 
ambisjoner og setter rammer og retning for regje-
ringens videre nordområdepolitikk.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Utenriksdepartementet 27. novem-
ber 2020 om Mennesker, muligheter og norske 
interesser i nord blir sendt Stortinget.
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Vedlegg 1  

En nordområdepolitikk for ungdom 

Dette vedlegget inneholder anbefalingene fra ungdomspanelet i sin helhet. 
Anbefalingene vedlegges uredigert og slik de ble oversendt fra panelet. 

Anbefalingene gir uttrykk for ungdommenes mening.
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Figur 1.1 Illustrasjon: Reibo AS.
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En god nordområdepolitikk må ikke være så høyt-
flyvende, men rette seg mer konkret mot mennes-
kene i Nord-Norge. Det må ikke bare være fokus 
på klima og miljø i Arktis, om fiskekvoter eller om 
spionsaker. Nordområdepolitikken bør handle om 
oss som bor her. Det er unge som er fremtidens 
Nord-Norge. Det må snakkes om det vi trenger 
for at vi skal ha lyst å bli værende. Det må ikke 
bare være prat og arrangement. Vi unge trenger 
noe å se frem til, noe som skjer med jevne mel-
lomrom, ikke bare en engangshendelse med 
pomp og prakt, og så drar alle. Tiltak og tilbud må 
være varige.

Vi må skape arbeidsplasser der næringene lig-
ger. Verdiene må komme oss som bor her til gode. 
Det må ikke være sånn at ressurser hentes ut og 
går til sør samtidig som Nord-Norge fremstilles 
som sugerør i statskassa fremfor bidragsyter til 
norsk økonomi. Naturressursene må foredles i 
nord. Det hjelper ikke oss at det er mye fisk i 
havet langs kysten vår dersom alt råstoff sendes 
til Kina.

Mange unge opplever at det er økt sentralise-
ring i nord. Det er ikke motiverende for å bli her. 

Unge vil bo der vi har tilhørighet og får være med 
å bestemme. Når vi ser at tilbudene fjernes fra dis-
triktene opplever vi det som dårlig kjennskap til 
forholdene i nord. Hvis regjeringen vil utvikle 
Nord-Norge, må sentraliseringen stoppes. Region-
reformen har vært demotiverende for oss i Troms 
og Finnmark og for vårt forhold til Oslo. Det har 
vært en følelse av tvang og av at vi ikke fikk være 
med på samtalen om noe viktig som ble besluttet. 
Fylkene ble slått sammen, men er mer splittet nå.

Vi er glade for å kunne si våre meninger i 
arbeidet med nordområdemeldingen. Det har 
vært fint og lærerikt å delta. Panelmedlemmene 
er også veldig fornøyde med den grundige, brede 
og positive prosessen som er gjort for å ta inn våre 
meninger. Men vi er også opptatt av om vi har 
reell påvirkning og om våre innspill blir lyttet til. 
Statsministeren sa på Agenda Nord-Norge i 2019 
at nordområdemeldingen gjennom ungdomspane-
let også skal bli ungdommens nordområdemel-
ding. Vi er spente på hva som skjer etter at mel-
dingen er lagt frem. Det er det som er det viktig-
ste for oss. Reell ungdomsmedvirkning er når 
våre meninger omgjøres i praktisk politikk. 

Figur 1.2 Ungdomspanelet ble nedsatt av regjeringen våren 2020 for å gi innspill til arbeidet med nordom-
rådemeldingen. Panelet består av 50 nordnorske ungdommer i alderen 16 til 28 år med ulik geografisk til-
hørighet og variert bakgrunn. Illustrasjon: Reibo AS. 
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Når man skal lage en god politikk for nord, er 
det viktig at ting henger sammen. Infrastruktur, 
næringsliv, utdanning kan ikke snakkes om som 
adskilte tema fordi de går inn i hverandre. Det 
samme gjelder verdiskaping, klima og miljø, 
helse, integrering, det samiske, identitet og kul-
tur. I dette innspillet fra ungdomspanelet er alle 
tema like viktige og avhenger av hverandre. 

Ungdom må inviteres til å medvirke og tas 
alvorlig.

Politikerne må involvere oss unge aktivt i debat-
ter, møter, og beslutninger og sørge for løpende 
dialog. Unge må få komme på talerstolen. Infor-
masjon, fleksibilitet og velvilje er viktig for å inklu-
dere ungdom slik at forslagene fra oss ikke for-
svinner i papirhaugene på kontorer rundt 
omkring. Reell ungdomsmedvirkning er når vi 
oppsøkes aktivt av politikere som fremstiller ting 
på en forståelig måte og vil høre vår mening i 
saker som angår unge. Vi må gis mulighet til å 
stille forslag og spørsmål og fremme saker i kom-
munestyrene. Å bli tilsendt link til kommunens 
nettside med 700 sider saksdokumenter med kort 
lesefrist er ikke ungdomsmedvirkning. Vi ønsker 
heller ikke å bare være ‘kakepynt’ når politikere 
trenger en selfie i avisa. Ungdom må involveres 
tidligere i prosesser, slik at vi faktisk får mulighet 
til å påvirke sakene. Vi må ikke bare inviteres inn 
for å strø sukker på når ting egentlig er bestemt. 
Det er ingen vits at vi kommer på møtene i kom-
munestyret hvis sakene allerede er «vedtatt» på 
gruppemøter i forkant. Alle som har ansvar for 
viktige saker der unge påvirkes, burde ringe en 
ungdom. Det er viktig for oss å føle at vi blir sett 
på som kloke folk som kan gi gode råd. Prosjektet 
Nye stemmer, Perspektivmelding 2019 av Spare-
Bank1 Nord-Norge har vist hvordan man virkelig 
kan jobbe seriøst med å lytte til mange ulike unge, 
og at vi kan gi informasjon som kan bidra til en 
god fremtid for Nord-Norge. Det føles mer ekte 
og riktig når samtalene er på våre premisser, når 
vi ikke presses til å være så korrekt eller si ting 
som forventes. Politikere og andre må heller ikke 
være redd for å oppfordre unge til å engasjere seg. 
Det er ikke farlig å spørre oss. De fleste unge kan 
mer enn de tror, noen ganger trenger vi bare en 
dytt i ryggen. 

Vi vil ha ungdomsstyrte samfunn der ikke 
bare voksne bestemmer og har fokus på saker 
som de synes er viktige. Det snakkes mye om 
boattraktivitet. Da må det bygges ungdomshus, 
idrettshaller, kulturhus og moderne skoler. Det er 
slike ting som gjør at vi blir. Når vi har det bra, 

flytter vi ikke. Kommunikasjon med elevrådet og 
ungdomsrådet burde være obligatorisk i viktige 
avgjørelser. Det er ikke bare vi som engasjerer 
oss som skal høres, men også de som vanligvis 
ikke er politisk aktive eller fremmer sine menin-
ger. 

Anbefalinger

 • Sekretærene i ungdomsrådene må få nok res-
surser og opplæring til å drive et aktivt og enga-
sjert ungdomsråd som kan få påvirkningskraft 
og deretter gjennomslag!

 • Regionalt nordområdeforum bør gjøres tilgjen-
gelig for ungdom, slik at vi har direkte kontakt 
opp mot regjeringen. 

 • Vi vil ha flere prosjekter som SpareBank1 
Nord-Norges Unge stemmer, Perspektivmel-
dingen der vi kan delta på våre premisser og 
påvirke fremtiden i nord.

 • Det bør ansettes en nordområdeungdomskoor-
dinator med ansvar for å følge opp kommune-
nes ungdomsarbeid. Det er veldig varierende 
hvordan pålegget om å ha et ungdomsråd føl-
ges opp. 

 • Møter med ungdommer bør være obligatorisk 
programinnslag når regjeringen besøker nord 
slik at vi har reell mulighet til å påvirke politik-
ken. 

 • Samisk ungdom må alltid være en naturlig del 
av alt ungdomsarbeid. 

 • Arkitekter og byplanleggere og veimyndig-
heter må snakke med de unge, ting må desig-
nes og bygges på våre premisser. Det er dette 
som er reell ungdomsmedvirkning. 

 • Politiske utvalg bør involvere ungdomsråd og 
elevråd i saker som påvirker ungdom. 

 • Det bør etableres et nasjonalt ungdomsråd 
hvor Nord-Norge er representert.

 • Det må i utformingen av framtidige nordområ-
demeldinger nedsettes ungdomspanel som sik-

Figur 1.3 Illustrasjon: Reibo AS.
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rer ungdomsmedvirkning gjennom hele pro-
sessen. Ungdomspanelet skal bestå av ung-
dommer fra hele Nord-Norge. 

Et fullverdig og attraktivt kulturtilbud vil få flere 
unge til å bli i nord

Politikere som ikke satser på kultur, satser ikke 
på ungdom. Vi trenger å oppleve at noe skjer. 
Kultur er veldig viktig for levende, attraktive 
samfunn. Vi trenger gode møteplasser som gjør 
at unge har det bra. Gjennom kultur skapes også 
godt miljø fordi alle involveres og man får en 
teamfølelse som forebygger utestenging og mob-
bing. Å delta i arbeid med festivaler, film works-
hops, revy, arkitektur og design gir mer opti-
misme, samhold og tilhørighet. Gjennom kul-
turaktiviteter finner unge støtte i andre unge, 
man blir kjent og oppdrar hverandre. Kulturtil-
bud gir oss en arena på våre egne premisser, 
som skaper trivsel og hygge. Gjennom kulturak-
tiviteter lærer unge å uttrykke seg og de som 
vanligvis ikke skinner, kan løftes frem. Kultur er 
derfor også viktig for integrering. Lavterskel kul-
turarrangementer for unge uten alkoholserve-
ring betyr mye, spesielt på små steder. Det er for 
lite gode kulturtilbud ute i distriktene. Små kom-
muner bør samarbeide om felles aktivitet, slik at 
ting skjer oftere. Da må man også tenke på et 
transporttilbud. Arrangementer må utvikles over 
tid slik at ungdommer kan få eierskap til de. Så 
må det være kontinuitet, slik at det kan bli en tra-
disjon. Tilpasning er også viktig. Ungdommer er 
alt fra 10 år til 28. Spesielt i tenårene opplever 
man en vekst i modenhet og personlighet over 
kort tid. Arenaene må spisses slik at ungdom 
opplever en arena hvor de er med sine likesin-
nede. 

De større byene har også et ansvar for å invi-
tere ungdom fra distriktene når ting skjer. Are-

Figur 1.4 Det har funnet sted en rekke samtaler med 
medlemmer av ungdomspanelet i arbeidet med 
nordområdemeldingen.  Bildet viser forsvarsminister 
Frank Bakke-Jensen i samtale med ungdommer i 
Kirkenes.

Foto: Forsvarsdepartementet 

Figur 1.5 Ungdomspanelet arrangerte folkemøte i Tromsø 19. september med statsminister Erna Solberg, 
utenriksminister Ine Eriksen Søreide, barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og daværende Venstre-
leder Trine Skei Grande. 

Foto: Statsministerens kontor
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naer som Rakettnatt, Winterland, Varanger-festi-
valen og Midnattsrocken er allerede gode på 
dette.

De store festivalene og arrangementene som 
får penger fra regjeringen, må oppfordres til å 
legge til rette for unge. Europeisk kulturhoved-
stad må ikke bare være en Bodø-greie, men noe 
for alle unge i nord. Det er viktig å huske at kultur 
ikke bare er musikk. Det er bildekunst, scene-
kunst og film, det bør investeres mer i dette i 
nord. Design og arkitektur er også viktig i sam-
funn som ønsker å få unge til å trives. Mange ten-
ker ikke på at design kan være veldig viktig for 
oss og en grunn til at man trives bedre. 

Samisk kultur er viktig for hele Nord-Norge 
og noe vi unge i Nord-Norge identifiserer oss 
med. Moderne joik, moderne samisk design og 
samisk kunst er kult og noe vi er stolte av. 
Samiske musikere som Ella Marja og samiske 
influencere på sosiale medier er viktige for oss 
unge. At Frost II filmen ble laget etter inspirasjon 
fra Sápmi betydde mye for samiske unge. Are-
naer som bringer sammen unge urfolk, for 
eksempel Riddu Riđđu har også stor betydning 
for oss. 

Anbefalinger 

 • Det må legges bedre til rette både med øko-
nomi og kompetanse for å sikre et godt nok 
kulturtilbud i distriktene.

 • Festivaler som finner sted i distriktene, som 
Riddu Riđđu og Trænafestivalen, bør få mer 
støtte. 

 • Det bør etableres et eget kulturfond for Nord-
Norge rettet spesielt mot ungdom, som kan 
brukes både for unge kulturutøvere og til kur-
sing og workshops. 

 • Vi ønsker flere ungdomshus etter Tvibit-
modellen som jobber med ungdom og kultur.

 • Vi ønsker viktige fyrtårn for samisk kultur, 
ikke at de råtner. Nordnorske kunstinstitusjo-
ner må fortelle om samisk historie, kunst, mat-
laging, kofte, joik. 

 • Duodji, joik og samisk mat læres ikke alltid 
gjennom slekta, slik det var før. Dette bør tilbys 
gjennom et samisk kultursenter. 

 • Kultur er mer enn musikk. Regjeringen må 
støtte mer opp om bildekunst, scenekunst og 
film i Nord-Norge. 

 • Det bør lages elektronisk oversikt over kultur-
tilbud gjennom en brukervennlig app. 

 • Artister fra nord bør brukes mer i identitets-
bygging og i merkevarebygging av Norge. 

 • Nordnorsk design- og arkitektursenter 
(NODA) bør få støtte til kursing av unge i 
Design og arkitektur må løftes mer frem i nord 
for å få unge til å trives.

 • Konsertsaler og kulturbygg bør prioriteres i 
nordnorske vekstsentre.

 • Det bør lages et kulturkort for ungdom i Nord-
Norge som gir rabatt på offentlige kulturtilbud.

Gode idrettstilbud har stor betydning for unge i 
nord 

Idrett er viktig for trivsel, for vennskap, læring og 
mestring. Det er også en veldig god arena for 
inkludering og integrering. Gjennom idrett blir 
man raskt kjent og får venner. 

Mange lærer mye og utvikler seg gjennom 
idrett, både som utøvere, trenere og dommere. 
Det må satses systematisk og bevisst på idretts-
tilbud for ungdom, ikke bare for barn. Arrange-
menter og turneringer betyr at det skjer noe. 

Figur 1.6 Illustrasjon: Reibo AS.
Figur 1.7 Ungomspanelet peker på at det samiske 
må være en selvfølgelig del av norsk kultur. 
Panelmedlem Inga Márjá Andersdatter Lango stilte 
spørsmål om reindrift til regjeringen på folkemøtet i 
Tromsø 19. september.

Foto: Statsministerens kontor 
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Kommuner kan samarbeide mer om å gjøre ting 
sammen, for eksempel stille felles lag på små ste-
der. Det er viktig at det jobbes ekstra med gode 
tilbud for jenter. Det må også være andre idretts-
tilbud enn bare fotball i distriktene, slik som 
klatring, håndball, kampsport, turning, og dans. 
Mange unge er opptatt av e-sport. Det bør lages 
tilbud for dette.

Det snakkes mye om lys i husene, men lys i 
idrettshaller er like viktig. Det må bygges gode 
haller som holder den standarden man kan for-
vente i 2021. Dette vil føre til at flere unge har det 
bra og ønsker å bli i nord og at deres egne barn 
skal oppleve det samme. Det må heller ikke være 
slik at alle de som er toppidrettsutøvere, må dra 
sørover for å satse skikkelig. Utøvere må kunne 
bli gode i Nord-Norge uansett hvor de kommer 
fra. Underlaget, luftkvaliteten og utstyr som er 
nødvendig for å drive med idretten må holde en 
viss standard. For eksempel må vi ha kunstgress-
baner av høy kvalitet, nett til målene, baller og et 
ventilasjonssystem med varmeapparat som gir 
deltagerne en forfriskende og gøy treningsøkt! 

Det å få lov til å kombinere skolegang og idrett 
har stor verdi for mange idrettsinteresserte barn 
og unge. Gode skoletilbud i Nord-Norge, som for 
eksempel Norges toppidrettsgymnas (NTG), er 
viktig og bør utvides. Dette vil gjøre at elever fra 
Nord-Norge kan leve ut sine idrettsdrømmer i 
landsdelen. 

Idrett er mer enn konkurranse, trening og 
svetting. Gjennom idretten kan man også bli kjent 
med næringsliv og få muligheter. Prosjektet Jak-
ten på bolyst ved Finnmark fotballkrets er et 
eksempel på dette. Det har skapt stolthet og sam-
hørighet i små samfunn og har involvert både poli-
tikere og bedrifter. Det kan oppfordres til flere 

slike tiltak, sånn at energien og samholdet fra 
idretten kan gi enda større virkning. 

Det er viktig å bekjempe rasisme og hets i 
idretten. Det er ikke greit at slikt foregår. Det bør 
jobbes slik at lag eller foreninger som systematisk 
jobber mot rasisme, homofobi, hets, trakassering 
og uønsket adferd kan motta priser for sitt arbeid. 

Internasjonalt samarbeid i idretten er tillitsska-
pende og lærerikt for mange. Når vi trener og 
konkurrerer med de andre landene, får vi også 
bedre sparring. Barentsprosjekter som finner sted 
i nord, slik som Barents Games, er veldig viktig 
for unge. 

Anbefalinger 

 • Det bør avsettes en egen pott til idrettshaller i 
nord fordi dette er så viktig for at unge trives og 
skal bli, og for at barnefamilier bosetter seg i 
nord. 

 • Idretten må brukes bevisst som inkluderings- 
og integreringsarena i nordnorske samfunn. 
Det bør være egne prosjekter for dette som 
også inneholder holdningsskapende arbeid 
mot hets. Lag og foreninger som jobber godt 
for dette må løftes frem. Det bør gis anbefalin-
ger fra staten om hvilke tiltak man bør iverk-
sette for å redusere hets. Hva er en rimelig 
straff og hvor mange bør det omfatte? 

 • Prosjekter som Jakten på bolyst kan bringe 
energien og samholdet fra idretten inn i små 
lokalsamfunn. Det bør være flere lignende til-
tak. 

Figur 1.8 Illustrasjon: Reibo AS.

Figur 1.9 Ungdommer ønsker å bli involvert når 
regjeringsmedlemmer har møter i nord. 
Statsminister Erna Solberg og barne- og 
familieminister Kjell Ingolf Ropstad i samtale med 
unge på kafé i Tromsø 19. september. 

Foto: Statsministerens kontor
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 • Norsk idrett (NIF og Olympiatoppen) må tilfø-
res ressurser sentralt og lokalt som gjør at 
unge mennesker kan drive med toppidrett i 
Nord-Norge. Flest mulig bør kunne satse 
lengst mulig uten å måtte forlate landsdelen 
vår.

 • Det burde etableres et fond for datatreff, LAN 
og eSport, slik at aktører kan søke om midler 
for å etablere gamer-LAN og eSport-turnerin-
ger i nærområdene sine.

 • Barents Games bør ha eSport som gren. 
 • Den digitale møteplattformen Discord bør bru-

kes mer bevisst for å samle unge.

Det internasjonale arbeidet i Arktis er viktig for 
unge i nord 

Mange unge i nord, for eksempel i Sør-Varanger, 
har erfaring fra internasjonalt samarbeid fordi vi 
bor nær grensen til Russland, Finland og Sverige. 
Folk-til-folk-samarbeid er viktig, og mange av oss 
har vokst opp med hyppige treffpunkter med 
andre unge i nabolandene. Dette bryter ned 
muren av fordommer og bygger tillit mellom van-
lige folk, blant annet mellom innbyggere i grense-
områdene i Norge og Russland og de andre nor-
diske landene. 

Barentssamarbeidet er viktig for mange unge. 
Vi lærer mye av å være med på prosjektene, og 
arbeid i Barents Regional Youth Council. Også det 
arktiske samarbeidet der man kan møte ungdom 
fra USA og Canada og EU, er spennende og gjør 
nordområdene attraktive for oss. Ungdomssatsin-
gene Arctic Frontiers Young og Emerging Lea-
ders, og studentkonferansen High North Dia-
logue er viktige for å få erfaring fra internasjonalt 
samarbeid. Slik kontakt gir muligheter for ung-
dom i Arktis. For unge studenter i nord er det 
givende å bli involvert i samarbeid med andre 
land. Også innenfor kultur og idrett lærer vi mye 
av å ha kontakt med unge i andre land. Dette er en 
side ved å bo i nord som det bør fortelles mer om 
nasjonalt. Det kan gjøre at flere vil ønske å stu-
dere her. For samiske unge er det internasjonale 
også veldig viktig fordi vi er et grensekryssende 
folk som finner støtte i urfolksungdom fra andre 
land. Vi lærer av hverandre, og vi henter inspira-
sjon fra hverandre. 

Noen ganger blir unge i nord invitert for å 
holde foredrag for gjester fra utlandet. Dette er 
interessant for oss og bør være fast innslag for 
eksempel i UDs programmer. Arctic Frontiers har 
gitt ungdom mulighet til å si sin mening til de vik-
tigste politikerne på scenen. Det bør være mer 

slik ungdomsmedvirkning på viktige internasjo-
nale møter. 

Mange unge blir skremt av at media skriver 
om konflikt og økt militær aktivitet i Arktis. For 
oss er det viktig å bli informert om hva som skjer 
på en måte som gjør at vi kan forstå storpolitikken. 
Politikere bør ha egne samtaler med unge om 
dette. Vi bør få mer informasjon om Arktisk råd 
som er tilpasset unge. 

Vi unge synes det er betryggende med militær 
tilstedeværelse i Nord-Norge. Det er fint å føle at 
Garnison Porsanger bygges opp og prioriteres. 
Det ville være bra om regjeringen kunne snakke 
mer med unge om det militære, slik at vi kan for-
stå hva som foregår. 

Figur 1.10 Illustrasjon: Reibo AS.

Figur 1.11 Ungdomspanelet er satt sammen av 
ungdom fra hele landsdelen med ulik bakgrunn. På 
dette bildet holder Beate Marie Hægdahl Paulsen 
innlegg på innspillsmøte med utenriksminister Ine 
Eriksen Søreides i Hammerfest. 

Foto: Trond Ivar Lunga, iFinnmark
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Anbefalinger 

 • Det bør satses mer på internasjonalt samarbeid 
for unge i Arktis. Læresteder og konferanser 
som jobber med dette, bør få økt støtte så flere 
kan delta.

 • Det bør informeres mer om at man mange ste-
der i Nord-Norge kan delta i internasjonalt 
arbeid. Dette er en fordel ved å bo i nord som 
kan tiltrekke unge. 

 • Vi bør få mer informasjon om Arktisk råd og 
være med på noen møter om dette. 

 • Utenriksministeren og UD bør holde egne ori-
enteringer for ungdom når de er i nord. Dette 
bør også gjelde Forsvaret. 

 • Støtten til prosjekter for unge i Barentssamar-
beidet og Barents Games må økes. Det bør eta-
bleres en hjelpeordning for ungdom som 
ønsker å skape prosjekter der vi tilbys kurs og 
opplæring på hvordan man søker om støtte fra 
Barentssekretariatet.

 • Det burde jobbes med å lage et Barentsnett-
verk for ungdom enten en app eller en nettside 
hvor organisasjoner eller individuelle aktører 
kan lyse ut plasser til sine Barentsprosjekter.

 • Ungdom bør inviteres fast når gjester fra utlan-
det besøker Nord-Norge, dette er lærerikt for 
oss og det er en god form for ungdomsmed-
virkning. 

 • Det bør etableres et samlingsbasert utveks-
lingsprogram for unge mennesker i nord i sam-
arbeid med ledende land innenfor teknologi, 
innovasjon og industri. 

Livskvalitet for unge i nord 

Godt oppvekstmiljø og at vi kan ha utsikt til god 
utdanning, lærlingeplasser, en trygg arbeidsplass, 
er viktig for unge. Også gode kommunale tjenes-
ter, at vi kan føle oss trygge på at politiet tar tele-
fonen når vi ringer, at redningshelikoptre flyr, at vi 
kan rekke frem til sykehuset og få nødvendig 
hjelp i en nødsituasjon, betyr mye. Vi trenger 
gode boliger og velfungerende internett. Ungdom 

i nord må kunne vite at skolen de går på, holder 
moderne standard med oppdaterte bøker, IT-
utstyr og den bygningskvaliteten vi har krav på i 
den tiden vi lever i. Utstyrsparker på yrkesfag må 
holde tritt med dagens samfunn. Bilmekanikere 
kan jo ikke bli stående og fikse en bil fra 1980-tal-
let, de trenger moderne biler. Utdaterte utstyrs-
parker er også et fareelement! Utstyret må være 
moderne, slik at elevene på yrkesfag kan få en 
samfunnsrettet og fremtidsrettet utdanning. 

Det må rekrutteres gode lærere som er til 
stede. Mye lærerfravær på små skoler gjør under-
visningstilbudet dårligere. Når elevene overlates 
til seg selv, oppstår mer mobbing og utestenging. 
En svak skole der elevene ikke får den oppfølging 
de har krav på, gjør at det blir opp til foreldrene å 
sørge for nødvendig faglig utvikling. Dermed blir 
det de med ressurssterke foreldre som klarer seg 
best. Dette skaper en urettferdighet og gir et klas-
seskille vi ikke kan ha i Norge i 2021. 

Helse og mental helse er et veldig sentralt 
tema for unge i nord, spesielt med tanke på situa-
sjonen under Covid-19, der allerede avsideslig-
gende samfunn i nord oppleves som enda mer iso-
lerte. Mange unge sliter med dette. Vi trenger 
tungtveiende tiltak for å sikre god mental helse 
blant ungdommer i nord. Dette gjelder spesielt for 
gutter, hvor vi vet terskelen er høyere for å opp-
søke kontakt. Mange kjenner på en stor ensomhet 
som følger av dagens situasjon, og konsekven-
sene av dette vet vi lite om til nå. 

En trygg og god oppvekst er viktigst av alt. Fri-
tidstilbud og sosiale møteplasser betyr mye for at 
unge skal ha det bra et sted. Ungdomshus der alle 
føler seg hjemme, med ulike tilbud, slik som hel-
sestasjon, er viktig. Det vil lønne seg å investere i 
dette fordi det forebygger rusmisbruk. Unge som 
kjeder seg og ikke har noe sted å være, havner i Figur 1.12 Illustrasjon: Reibo AS.

Figur 1.13 Illustrasjon: Reibo AS.
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en situasjon der de henger på sentre eller andre 
steder til de blir jaget. Aktivitet bør tilbys, slik at 
unge ikke havner i usunne miljøer der rusmis-
bruk er en del av hverdagen. Oppfølging fra våkne 
voksne er viktig. Det må også finnes tjenester for 
de som ikke har det bra, slik som utekontakt og 
lavterskelteam. For eksempel utekontakten i 
Tromsø, som tilbyr aktiviteter som klatring og 
matservering, men mest av alt er tilgjengelig hele 
tiden. Der kan mange få den hjelpen og trygghe-
ten man ikke får hjemme, de har faktisk reddet 
mange ungdommer. 

Lavtersketilbud må også gis til ungdommene 
som bor i distriktene. Her bør det være bedre 
samarbeid mellom kommunene, slik at de kan gå 
sammen om tilbud. Funksjonshemmede unge må 
heller ikke glemmes, de har krav på samme tilbud 
som andre. Særlig i distriktene virker det som om 
dette ikke følges opp godt nok. 

Det er også viktig med rådgivningsordning og 
kurs for unge foreldre, samt brosjyrer og ekstra 
tilpasset informasjon. Det kan være vanskelig å 
være ung mamma. Det bør settes sammen barsel-
grupper for unge mødre, ikke bare for de som har 
psykiske lidelser eller rusproblem. Det skal jo 
være en god ting å få barn, men det er fordommer 
mot å få barn tidlig. Det er viktig å vite at man fort-
satt kan utdanne seg og ha mange muligheter. 
Gode barnehagetilbud er viktig. 

I samfunnet er mobbing et økende problem, 
spesielt hvis man skiller seg ut. Mobbing kan 
foregå over nett og i skolegårder og andre plasser. 
Det kan handle om hvordan man ser ut, legning, 
etnisitet eller religion. Mange unge tør ikke å 
være seg selv av redsel for å skille seg ut. Mob-
bing bidrar til at mange unge begynner å slite 
med den mentale helsen. Forebygging av rasisme, 
hets og mobbing fra tidlig skolealder er veldig vik-
tig for å skape tolerante samfunn, der unge har 
det bra. 

Sterke lokalsamfunn må prioriteres. Vi må ikke 
ende opp med unaturlige pendlersamfunn med 
arbeidere som bare er på gjennomfart, og ikke 
bryr seg om å bli kjent med lokalbefolkningen. 

Anbefalinger

 • De som kommer til Nord-Norge fra andre land, 
må ikke plasseres i innføringsklasser der de 
ikke lærer norsk.

 • Fylkene må skape flere møteplasser. Det er 
motiverende å møte andre fra fylket på ung-
dommens fylkesting og UKM. 

 • Det bør være flere gratis fritidstilbud, slik som 
fritidskort. Ungdomshus etter Tvibit-modellen 
bør etableres flere steder, og kommuner må 
samarbeide om dette. 

 • Det bør satses på flere drop-in helsestasjoner 
hvor helsesøster og psykolog er tilgjengelig for 
ungdom gratis, slik Tvibit-modellen gjør.

 • Vi trenger bedre og mer tilgjengelige lavter-
skeltilbud for ungdom som sliter psykisk, så de 
kan få den hjelpen de trenger raskere, det er 
viktig å minimere ventetiden.

 • Det bør etableres en nordnorsk «Helsesista» 
og en «Helsebro» som et av flere tiltak for å 
sikre god mental helse hos ungdommer i nord. 

 • Det må settes inn flere ressurser mot mobbing 
og all form for hets. 

 • Det bør gis mer statlig støtte for unge som 
ønsker å kjøpe seg bolig i Nord-Norge.

Identitet og stolthet. Vi må snakke om nord på en 
annen måte 

For unge er det viktig at vi kan være stolte av 
landsdelen. Vi ønsker å føle at det er anerkjen-
nelse for Nord-Norge i hele landet. Det er et tyde-
lig behov for mer informasjon om Nord-Norge 
nasjonalt. Folk må vite at vi er en høyteknologisk 
og utviklet del av Norge, og ikke et isøde. Mange 
folk fra sør i landet vet ikke en gang av vi mangler 
jernbane her. De er så vant med god infrastruktur 
og tog at det ikke faller dem inn hvordan det er for 
oss her. 

Det er viktig at vi ikke blir glemt og utelatt. 
Det kan gjøre at ungdom i nord får svekket nasjo-
nalfølelse. 

Det finnes et unaturlig skille mellom sør og 
nord, som bør fjernes. Lærebøker bør inneholde 
mer informasjon om nordnorsk historie og kultur, 
slik at vi lærer om der vi kommer fra, og ikke bare 
om andre steder. Det er viktig å fortelle om alle 
krigsheltene i nord også, slik som i Finnmark, 
ikke bare om gutta på skauen. Og det er viktig at 
alle vet hvor hardt rammet Nord-Norge ble under 
krigen, blant annet tvangsevakuering og at store 
deler av landsdelen ble brent og måtte bygges opp 
igjen fra scratch. 

Figur 1.14 Illustrasjon: Reibo AS.
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Myndighetene og media må tenke på hvordan 
Nord-Norge fremstilles. Bildet som legges frem, 
er ofte et som vi ikke kjenner oss igjen i. Det bør 
jobbes for å endre negative bilder og stereotyper. 

Historien om Nord-Norge må være positiv. 
Man tiltrekker ikke unge flinke folk hvis de blir 
fortalt hvor trasig alt er i Nord-Norge. Mange tror 
det er verre enn det er og flytter av den grunn. 
Media og politikere bør passe på å også fortelle 
om gode fellesprosjekter, fine ting som skjer og 
positive historier. Unge trenger å høre flere glad-
saker, om folk som starter bedrifter. Det er så mye 
som er bra her, så mye å ta vare på og å være stolt 
av. Dersom Nord-Norge ble presentert på en mer 
positiv måte, ville det også være mulig å tiltrekke 
seg tilflyttere fra andre deler av landet, for eksem-
pel unge fra kreative bransjer som ser etter jobb 
på spesielle steder. Det er mye snakk om nedgang 
i befolkningen, men det er viktig at unge kvinner 
ikke bare fortelles at de må bli for å gifte seg og få 
barn. 

Det bør være samarbeid og dialog mellom fyl-
kene i nord og mellom kommunene. Voksne må ta 
ansvar for å snakke sammen på ordentlig måte. 
De kan lære av ungdomspolitikere som er mindre 
opptatt av partiskillelinjer. Blir det mye krangling 
og nedsnakking, virker det negativt inn på unge. 
Ingen har lyst å bare bli beskrevet som sutrete og 
vanskelige, slik nord ofte fremstilles. Folk i depar-
tementene må kjenne Nord-Norge bedre. Vi må 
ha flere nordnorske inn i styre og stell nasjonalt.

Anbefalinger 

 • Regjeringen må si ‘vi’ og ikke ‘dere’ når de 
snakker om nord. 

 • Kampanjer for å opplyse om nord. Flere glad-
saker i mediene. 

 • Fylkene og kommunene må kjenne sitt ansvar 
for å fronte positive saker.

 • Det bør være mer informasjon om Nord-
Norge, inkl. det samiske, i de nasjonale lære-
planene. Krigshistorien bør skrives slik at inn-
satsen i Nord-Norge kommer tydeligere frem. 

 • De regionale samarbeidsordningene bør styr-
kes. Alle regioner burde ha regionale ung-
domsråd slik som RUST i Nord-Troms, som 
styrker samarbeid og erfaringsutveksling på 
tvers av kommunegrensene. 

 • Det bør i fellesskap mellom beslutningstagere 
og ungdommer i nord avdekkes 5 innsatsområ-
der for fremtidens Nord-Norge. Hva skal vi bli 
best på? Hva skal det satses på? Eksempler på 
dette kan være: «Skape Nord-Norges Silicon 
Valley», «Nord-Norge skal ta en verdens-
ledende rolle innenfor fornybar energi og det 
grønne skiftet» eller «Nord-Norge skal bli ver-
dens største eksportør innen fiskeri og hav-
bruk». 

Unge i nord trenger gode arbeidsplasser og at 
det legges til rette for innovasjon

Lokal verdiskaping og trygge, gode jobber er noe 
av det viktigste for at unge skal bli i nord. 

Vi behøver næringsliv som er tilpasset de 
lokale ressursene. Fagutdanning er viktig. Ung-
dom må kunne finne noe fast. 

Det må være bedre kontakt mellom skoler og 
næringsliv, og flere konkrete grep. Man må ikke 
bruke mer tid og ressurser på evaluering, enn på 
å faktisk gjøre noe. Løsninger som har litt skole 
og litt jobb, slik som Steigen-modellen, er viktig. 
Alle har ikke erfaring. Bedrifter må oppfordres til 
å samarbeide med ungdom, det trenger ikke 
koste så mye. De vil tjene på å samarbeide med 
oss og få ideer. 

Figur 1.15 Illustrasjon: Reibo AS.

Figur 1.16 Det første møtet med ungdomspanelet 
var et digitalt møte med statsminister Erna Solberg 1. 
juli. Akkaradet Satee, Kevin Berro og Hamerton 
Omondi holdt innlegg sammen fra ungdomshuset 
Tvibit. 
Foto: Utenriksdepartementet 
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For å tiltrekke unge, kloke hoder er det ikke 
bare viktig å tilby gode jobber, men også bra bolig 
og noe hyggelig å gjøre etter arbeidstid. Det er 
viktig at en eventuell partner også får jobb, og at 
familietilbudene er attraktive. 

Vi må arbeide for mer arbeidsinnvandring 
fordi dette har stor betydning for økomisk utvik-
ling i nord og dermed for hele AS Norge. Det bør 
være bevissthet på hvordan vi tar imot denne inn-
vandringsgruppen for å beholde sentral arbeids-
kraft og kompetanse som vi trenger. 

Vi trenger innovative bedrifter som skaper ver-
dier og oppretter nye arbeidsplasser. Vi kan ikke 
få alle de nye arbeidsplassene fra det offentlige. 
Men innovasjon og nyskaping kommer ikke av 
seg selv. Det er for lite tilgang til kapital i nord. 
Nesten alle flinke gründere drar til Oslo for å få 
finansiert prosjekter. Man må snu om på ting sånn 
at det lønner seg å jobbe innovativt i nord. Da vil 
man kunne få på plass et større start up-miljø som 
gir ringvirkninger og skaper verdier. Flere bør 
oppfordres til å tenke innovasjon og næringslivs-
ideer. Nord-Norge kan være pilot for nye løsnin-
ger. Finnfjord smelteverk-satsingen er inspire-
rende og viser at store ting kan skje i nord. 

Anbefalinger 

 • Det må være bedre info om jobbtilbud, gjen-
nom for eksempel en jobb-app.

 • Det må arbeides mer systematisk med lærlin-
geplasser, for eksempel gjennom å etablere 
lærlingeråd.

 • Ungdom må få tilbud om sommerjobb i hjem-
kommunen.

 • Unge i nord bør ha lett tilgang til å lære hvor-
dan man kan starte egen bedrift. 

 • Lærestedene må ha egen rådgivertjeneste for 
dette. 

 • Det bør etableres en gründerskole og avholdes 
gründerkurs i nord som også har desentrali-
sert tilbud, slik at flere kan lære å starte egen 
bedrift lokalt. 

 • Det må gjørs mer attraktivt for private investo-
rer å investere i unge nordnorske start-ups, 
slik at det ikke bare er fokus på offentlige 
bidrag i miljøet. Private investorer i hele Norge 
og utlandet må gis kunnskap om investerings-
mulighetene blant unge nordnorske start ups. 
Departementene og ambassadene bør jobbe 
med dette. 

 • Det bør opprettes et nordnorsk investerings-
fond for unge. 

 • Det bør være mer bevissthet om at arbeidsinn-
vandring er viktig del av samfunnsutviklingen i 
Nord-Norge. Mangfoldet i nordnorsk arbeids-
liv bør støttes gjennom næringsforeninger og 
bransjeforeninger.

Figur 1.17 Illustrasjon: Reibo AS.

Figur 1.18 De 50 deltagerne i ungdomspanelet 
kommer fra ulike steder og har ulik bakgrunn. 
Panelmedlemmene har til felles at de har meninger 
om utviklingen i Nord-Norge. Parahini Parabaran fra 
Karlsøy har i flere møter pekt på hvor viktig det er å 
prioritere forebygging av mobbing og rasisme. 

Foto: Utenriksdepartementet 
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Utdanning

Utdanning og kompetansebygging er noe av det 
unge i nord er mest opptatt av. Det er viktig for 
fremtiden i Nord-Norge at utdanningsinstitusjo-
nene i nord er sterke og konkurransedyktige. 
Arbeidsmarked, boligpolitikk og utdanning må 
ses i sammenheng. Det må være dialog med 
næringsliv om relevante kompetansekrav. Skole-
elever bør tilbys praksis i arbeidslivet, og det bør 
være næringslivsdager på skolene, slik at man 
tenker innovasjon og ideer fra tidlig skolegang. 
Fleksible løsninger for utdanning i nærområdet vil 
gjøre at flere blir i nord. Desentralisert videregå-
ende og tilgjengelig høyere utdanning betyr 
demokratisering av kunnskap.

Klima og miljø er også veldig viktig for oss 
unge. Utdanningsinstitusjonene må ta bærekraf-
tige valg og satse på løsninger for fremtiden. 

Stipendordningen for elever i videregående og 
studenter er ikke god. Borteboerstipendet er alt-
for lite, det dekker ikke kostnader til å bo engang. 
Dette kan skape et klasseskille, der noen ikke tar 
seg råd til å gå på videregående skole eller stu-
dere. Det bør være tilbud om utdanning og videre-
gående skole nær der man bor, fordi det er der 
man har tilknytning. Mange elever må pendle i 
timevis på dårlige veier til nærmeste videregå-
ende skole. Det er tungt og skaper et dårligere 
utgangspunkt for dem. De får mindre tid til å gjøre 
lekser, henge med venner, drive på med sport og 
lignende. De må ofte veldig tidlig opp på morge-
nen, og får da problemer med søvn og døgnrytme. 
Om du har en god dag eller ikke, kan bli bestemt 
av om du klarte å få den ene timen søvn på bussen 
eller ikke. Arbeidere får reisefradrag som kom-
pensasjon. Noe lignende burde vært gjort for 
elever. Da ville flere fullføre videregående og ta 
utdannelse, og man vil holde på kompetansen i 
nord. 

LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med 
Arbeidslivet) er veldig bra. Dersom man flytter 
hjemmefra når man er 15, er det stor sjanse for at 
man ikke kommer tilbake når man er ferdig 

utdannet. Da er det bare de uten utdannelse som 
blir værende. Det er også viktig å synliggjøre og 
snakke opp yrkesrettede veier til arbeidslivet. 
Akademia er ikke nødvendigvis for alle. Yrkesfag 
på VGS og fagskoler har stor verdi.

Skolen er en veldig viktig møteplass. Mye kan 
oppnås når man bruker skolen som arena, for 
eksempel når det gjelder psykisk helse, forebyg-
ging av mobbing og integrering. Seksualitet er et 
tema man glemmer gjennom utdanningsløpet. 
Seksualundervisning bør integreres i en eller 
annen form fra barnehagen, gjennom barnesko-
len og spesielt i ungdomsskolen. Seksualunder-
visning bør gjøres av unge voksne, og ikke en 
lærer på 60 år. På videregående må man kreve at 
ungdom vet alt de bør vite om å respektere det 
seksuelle mangfoldet, om kjønn og identitet. Sko-
len danner kultur, og her må det gjøres en hel-
renovering for å bekjempe stigma. 

Regjeringen bør også vurdere større tiltak 
knyttet til forebygging av rus gjennom skolen. 
Her faller mange ut, både av eget bruk og av fami-
liære årsaker. For den enkelte er dette et kjempe-
problem, men også for samfunnet på sikt. 

Det er viktig å bedre tilbudet i nord for de som 
har lærevansker og dysleksi. Det bør være samme 
tilbud i hele landet. Skolene må holde moderne 
standard også i nord. Dersom unge skammer seg 
over falleferdige skoler og bygg, vil de ikke bli 
værende. Hvis man selv har det dårlig som barn 

Figur 1.19 Illustrasjon: Reibo AS.

Figur 1.20 Ungdomspanelet har i sine anbefalinger 
trukket fram viktigheten av at unge involveres i 
internasjonalt samarbeid. Her møter 
utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Danmarks 
utenriksminister Jeppe Kofod medlemmer av 
ungdomspanelet i Tromsø 14. august.  

Foto: Utenriksdepartementet
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fordi skolen ikke er bra, ønsker man ikke at egne 
barn skal gå på samme skole. 

På bakgrunn av at endringene skjer raskere 
og raskere og kompetansereformen «Lære hele 
livet» bør det satses på et bredere omskoleringstil-
bud. Dette har stor betydning for utviklingen i 
nord. 

Anbefalinger 

 • Det bør komme en utredning eller en fornyelse 
av skolestrukturen for å forebygge rusproble-
matikk, homofobi, rasisme, trakassering og 
mobbing.

 • Universitetene i nord bør etablere mindre cam-
puser på flere steder. 

 • Det bør være studiesentre i distriktene. Vi må 
kunne sitte sammen og studere samlingsba-
sert eller digitalt.

 • Videregående skoler burde ha en ordning for 
tettere oppfølging av elever som pendler

 • Det bør etableres hybelordninger med vert-
skap, og gratis måltid. Dette ville skape trivsel 
for borteboere. 

 • Det bør finnes mulighet for tekniske fag – et 
nordnorsk NTNU som er lokalisert i nord.

 • Man bør videreføre satsinger hvor næringsliv 
og yrkesfaglige linjer samarbeider om å tilby 
yrkesrettet opplæring og lokal rekruttering til 
næringslivet, for å få unge til å bli boende i 
landsdelen.

 • Styrke og tilrettelegge for at utdanninger ved 
UiT – Norges arktiske universitet og Nord Uni-
versitet blir rettet mot nordområdene.

 • Fraværsgrensa for VGS må tolkes med skjønn 
og ikke være så A4 at den skyver ut de sva-
keste. 

 • Prosjektet ‘Snakk for deg sjøl’ har betydd mye 
for mange og bør tilbys til flere for å styrke inte-
grering og inkludering og hindre drop-out fra 
videregående skole.

 • Det er viktig med stabile lærerkrefter. Mer fra-
vær fra lærerne åpner opp for mobbing og 
usunt skolemiljø. De som sliter på skolen, må få 
hjelp fra faglig utdannede lærere og ikke bare 
vikarer uten utdanning.

 • Organisasjonen MOT, som jobber for å fore-
bygge mobbing, burde inn på flere skoler. 

 • Staten burde kartlegge om alle barn og ung-
dom i Nord-Norge får den svømmeundervis-
ningen de har krav på.

 • Det må kunne være mulig å fornye sin kompe-
tanse gjennom hele livet. Regjeringen bør 
støtte opp om utdanningstilbud som gjør at 
man samtidig kan stå i jobb. Dersom en ung 

hjelpepleier vil utdanne seg til jordmor mens 
hun jobber, bør dette kunne være grei skuring 
å utføre. 

Infrastruktur 

I nord kommer vi ikke langt med strategier og sat-
singer dersom infrastruktur ikke er en del av pla-
nen. Veiene må være gode nok. Bussene må gå, 
og de må korrespondere med fergene. 

Det hjelper ikke med gode jobber i for eksem-
pel fiskerinæringen, flotte konserter og fritidstil-
bud, dersom alle hurtigbåter innstilles og unge 
ikke kommer seg dit. Det er ikke lett å begynne 
på videregående som 15-åring dersom du ikke 
kommer deg hjem i helgen, eller må reise natt til 
lørdag med retur søndag morgen og sitte på bus-
sen i 10 timer totalt hver gang du skal treffe fami-
lien. En redusering av kollektivtrafikktilbud er det 
samme som en styrt avfolkning mange steder.

Figur 1.21 Illustrasjon: Reibo AS.

Figur 1.22 Reell ungdomsmedvirkning er et tema 
som understrekes i ungdomspanelets anbefalinger. 
Dette budskapet ble også formidlet til barne- og 
familieminister Kjell Ingolf Ropstad i Svolvær 
18. september. Bildet viser statsråden i engasjert 
samtale med Marthe Øijord og Max Gårdvik 
Hoffman.

Foto: Barne- og familiedepartementet 
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Havneutbygging og veibygging må prioriteres. 
Veiene må være gode nok til at næringslivet tør å 
satse og fisken kommer ut til markedet. Kortbane-
nettet er også viktig. Transportpriser betyr mye 
for unge. Det må ikke være dyrere å reise innad i 
nord enn å reise til Oslo. 

Avstandene er store. Men vi må se på hvordan 
vi tross alt kan minske disse. Digitale løsninger er 
spesielt viktige i nord. Koronaviruset har vist at vir-
tuelle plattformer gir mange muligheter. Også digi-
tal infrastruktur som bredbånd må prioriteres høyt.

Nesten alle ungdommer i nord er keene på 
Nord-Norgebanen. Mange mener vi ligger 200 år 
etter skjema siden den første banen ble bygget i 
Norge for 200 år siden. Banen ville etter manges 
syn ikke bare gi et miljøvennlig transportmiddel 
som gir bedre kommunikasjon, men også være et 
bevis på politisk vilje til å investere stort i nord og 
tro på Nord-Norge. Mange av ungdommene synes 
Nord-Norgebanen bør bygges fordi det gir mulig-
heter for regionen, for familier, for næringsliv, stu-
denter og pendlere. Tilhengerne av Nord-Norge-
banen tror banen kunne binde sammen fylkene på 
en god måte og gi forbindelser til Finland og Russ-
land, og at færre utenlandske vogntog og færre 

ulykker vil være en annen effekt. Men de som 
støtter bygging av banen, mener det er viktig at 
bygging av banen gjøres i dialog med reindrifts-
næringen. 

Figur 1.24 Infrastruktur, kultur, design og godt ungdomsarbeid fra regionale og lokale myndigheter er blant 
ungdomspanelets anbefalinger og ble trukket frem i samtale med Erna Solberg i Bodø 18. september. 
Statsministeren møtte Maiken Vembre, Øyvind Johan Olsen, Maren Saedi og Nicole Nataile Furnes til 
interessant samtale. 

Foto: Statsministerens kontor 

Figur 1.23 Illustrasjon: Reibo AS.



2020–2021 Meld. St. 9 187
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
Det er viktig å si at ikke alle i dette ungdom-
spanelet støtter bygging av Nord-Norgebanen. 
Noen mener havne- og veiutbygging er mye vikti-
gere og at en bane ikke bør prioriteres. Unge 
reindriftsutøvere ønsker IKKE at Nord-Norgeba-
nen skal bygges fordi den ville ødelegge så mye 
beiteområder og gjøre det utrygt for reinen og 
dyrelivet generelt. 

Anbefalinger 

 • Unge må være med i dialogen om infrastruk-
tur. Transportløsninger er viktige for at vi skal 
bli i nord.

 • Kollektivtrafikk må planlegges slik at ungdom 
kan bo i distriktene uten å være helt stuck.

 • Billettprisene på all transport må senkes for 
unge. Man bør innføre Ungdom Total – med 
fast, lav pris så unge i nord kan reise med kol-
lektivtrafikk i hele fylket

 • Det bør lages et busskort for hele Nord-Norge, 
så man kan reise på tvers av fylkesgrensene 
uten å kjøpe ny billett.

 • Kortbanenettet må utvides heller enn å bygges 
ned. Gode flyplasser i nord er viktig. 

 • Satsingen på bredbånd i nord må videreføres 
og gjennomføres i alle områder. 

Klima, miljø, bærekraft. 

Alle unge er veldig opptatt av klima og miljø og 
at fremtidens Nord-Norge skal bygge på bære-
kraftige, ansvarlige løsninger. Klimaendringene er 
skremmende, og det haster med å handle. Det er 
derfor viktig å ha en ambisiøs klimapolitikk. De 
som er politikere i dag forvalter vår fremtid, og vi 
har ingen tid å miste for å skape omstilling og 
grønne løsninger. Verdiskaping er viktig, men 
ikke for enhver pris. Vi må ikke overforbruke res-
sursene, slik at dagens unge må ta regningen om 
noen år. Mineralutvinning, vindmølleparker og 
olje- og gassutvinning er ikke nødvendigvis gode 
valg. 

Isen smelter, og klimaet endrer seg. Dette 
rammer reindriften. Rovdyr er stort problem. Det 
er ikke samiske problemer, men rammer en viktig 
del av norsk kultur og næringsliv. Vi må bruke 
egne ressurser, som eget reinkjøtt. Koronakrisen 
har vist oss at det er en fordel å kunne være selv-
forsynt. Dette er også mer miljøvennlig. Vi kan 
ikke sitte midt i ressursene og ikke vite hvordan vi 
skal bruke dem. Bær, fisk, rein, gårdsbruk – vi 
har masse kunnskap om dette som bør brukes. 

Anbefalinger 

 • Klima og miljø opptar alle unge. Politikere: ta 
vare på det vi skal leve av når vi blir sjefene 
deres!

 • Norge må ha en mer ambisiøs klimapolitikk i 
Arktis. 

 • Omstilling må skje raskere. Det må skapes 
grønn industri i nord og grønne arbeidsplasser.

 • Det må lages ordninger for å motivere og sti-
mulere satsing på miljøvennlige løsninger.

 • Bedre kollektivtilbud og mer tilrettelagt for 
sykling i byene. 

 • Reinkjøtt er miljøvennlig og sunt, det må gjøres 
grep så flere kan spise dette. 

 • Vi må hindre matsvinn, og gjøre det allment å 
bruke hele produktet: hele fisken og hele rei-
nen må benyttes. 

Det samiske er en del av oss

Vi unge føler eierskap til det samiske som en del 
av vår identitet. Myndighetene må ikke legge alt 
på Sametinget og føle at det samiske er kvittert ut. 
Det er viktig med ressurser til språkopplæring til 
alle unge i nord som vil lære samisk, og at det er 
bevissthet på å bygge kompetanse. Vi må ta vare 
på kunnskapen om det samiske og passe på at vi 
ikke mister det som ikke står i bøker, som må 
læres. Vi har mistet nok som det er gjennom 
fornorskingspolitikken. 

Reindriften er en viktig næring i nord. Tradi-
sjonell reindrift er bærekraftig, miljøvennlig og gir 
fantastisk kjøtt. Dette er viktig for framtidig mat-
produksjon. Reindriften rammes av store utbyg-Figur 1.25 Illustrasjon: Reibo AS.

Figur 1.26 Illustrasjon: Reibo AS.
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ginger, som for eksempel Nussir, hyttelandsbyer 
og vindmølleparker. Dette er demotiverende for 
unge reindriftsutøvere. Det er et tillitsbrudd mel-
lom staten og samene. Men det betydde mye at 
staten hjalp oss med mat til reinen i vinter. Det 
gjør at vi føler at vi er viktige og at næringen betyr 
noe for hele Norge. Vi ønsker at denne utviklin-
gen fortsetter. 

Innad er det samiske miljøet veldig variert. 
Det er viktig å ikke presse dette inn i et kollektivt 
perspektiv. Psykisk helse for samer må priorite-
res, og kulturforståelse må ligge til grunn. Det må 
jobbes mer systematisk med forebygging av vold i 
nære relasjoner. 

Vi ønsker å føle stolthet over det samiske hel-
ler enn skam. Frost II, joik i Stjernekamp, at Ella 

Marie og Vegard fronter det samiske i beste sen-
detid, og NRKs Reinflytting minutt for minutt 
betydde mye for oss. Vi vil ha mer av dette. Det 
gjør at vi unge samer føler oss inkludert. Det 
samiske må være en naturlig og selvfølgelig del av 
norsk kultur, ikke brukes som påklistrede folklo-
ristiske innslag. 

Anbefalinger 

 • Unge mennesker som ønsker å være reindrifts-
utøvere, må gis mulighet til dette gjennom 
gode ordninger. Dette er viktig både for å sikre 
fremtiden til en viktig næring og for å videre-
føre vår felles kulturarv. 

 • Vi ønsker flere prosjekter som ‘Reinflytting 
minutt for minutt’. Dette betyr mye for unge 
samer og gir økt forståelse for samisk kultur i 
hele Norge.

 • Det må støttes mer opp om reindriftsnæringen, 
som har vært bærekraftig og lønnsom i alle år. 

 • Samisk mat må profileres på matfestivaler, og 
Sápmi må løftes som matdestinasjon.

 • Moderne løsninger og teknologi, som droner, 
må innføres i reindriften på næringens premis-
ser. 

 • Utvikling av andre næringer bør ikke gå på 
bekostning av reindriften. Bærekraftig areal-
planlegging er viktig, det må være dialog tidlig 
i endringsprosessen. 

 • Kompetanseheving og økt kulturforståelse 
behøves i offentlige instanser. Det må formid-

Figur 1.27 Illustrasjon: Reibo AS.

Figur 1.28 Kompetanse og gode utdanningstilbud 
er et nøkkelpunkt i ungdomspanelets anbefalinger. 
Tannlegestudent Anna Bjørn var tydelig på at sterke 
utdanningsmiljøer er viktig i samtale med 
statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine 
Eriksen Søreide, barne- og familieminister Kjell Ingolf 
Ropstad og daværende Venstre-leder Trine Skei 
Grande på UiT Norges arktiske universitet 19. 
september. 

Foto: Statsministerens kontor Figur 1.29 Illustrasjon: Reibo AS.
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les tydeligere til kommunene hvilke rettigheter 
reindriften har. 

 • Det må lages løsninger for å kunne studere 
samisk digitalt, app’er og andre moderne 
måter. 

 • Det er spesielt viktig med gode skoler i Sápmi 
på grunn av historien. Rot i kommuner og sko-
leverk i samiske områder fører til økt stigma og 
at unge ikke vil bli værende. 

 • Samiskundervisning bør tilbys som et alterna-
tiv til nynorsk for alle i nord. 

 • Samefolkets dag bør gjøres til en offentlig fri-
dag. Så lenge den er en vanlig skoledag bør fei-
ring for de som ønsker det være en gyldig fra-
værsgrunn som ikke teller inn på det totale fra-
været.
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