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LOKAL FO RANKRIN G – REGION AL UTVIKLING
NASJON AL VERDI – IN TERNASJONALT M ARKED

Sivil-militære muligheter i et arktisk miljø
UTGANGSPUNKT

Troms er Norges fremste arena for operativ norsk og alliert militær virksomhet.
Den permanente tilstedeværelsen av militære avdelinger og hyppige treningsog øvingsaktiviteten bidrar til lokal verdiskaping gjennom leveranser av varer og
tjenester. Den er derimot i svært liten grad utnyttet som grunnlag for nyskaping
– innovasjon – med målsettinger og tiltak som skal bidra til økt sysselsetting.
VEKSTAMBISJON

Bardu kommune arbeider målrettet med næringsutvikling, og ser potensialet
for vekst og verdiskaping som ligger i innovasjon knyttet til den store militære
aktiviteten og de åpenbare fortrinn regionen her har, inkl. sitt arktiske klima og
militære infrastruktur. Forsvarskommunen Bardu har startet en prosess for målbevisst og systematisk å se på næringsmuligheter innen området, med konkret
målsetting om å etablere et bredt sammensatt innovasjonsmiljø som driver.
FORRETNINGSIDÉ

Skape et sammensatt utviklingsmiljø for lokal og regional verdiskaping
ved å etablere et flerfaglig nyskapingsnettverk – INNOVASJONSBASE NORD
– med utspring i Forsvarets virksomhet i landsdelen, og kompetansemiljø
og næringsliv i nord. Ideen er forankret i Bardu kommunes næringsstrategi og knyttet til Veksthuset på Setermoen – på en unik arktisk arena.
UTVIKLINGSMULIGHET

Intensjonen er å ta utgangspunkt i Forsvarets tilstedeværelse og infrastruktur,
samt alliert trening og øving, for å videreutvikle nåværende tjenester og utvikle
nye løsninger – både for militære og sivile markeder, også nasjonalt og globalt.
Det ligger et potensiale for større leveranser fra eksisterende næringsaktører.
Mulighetene er også store for å tiltrekke seg andre og nye aktører, fra industri
og forskning, som kan bidra til verdiskaping og sysselsetting. Nøkkelen er å
skape et bredest mulig sammensatt innovasjonsmiljø som fremmer nytenking
og samhandling; et nettverk som vil drive kompetanse- og næringsutvikling.
Bardu kommune skal legge til rette for lokal næringsutvikling, og tar en aktiv
rolle i prosjektet, sammen med lokalt næringsliv gjennom Bardu Utvikling SA,
og vil invitere og inkludere aktører fra hele regionen i etablering av basen.
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7. mai 2015 var Bardu
kommune vert for et
idé-seminar på Setermoen, holdt i samarbeid
med Næringspolitisk
avdeling i LO.
Møtet samlet deltakere
fra lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå, som en
start på en større idéog utviklingsprosess –
på vei mot etablering av
Innovasjonsbase Nord.
Bardu kommune ser
muligheter for regionen
og landsdelen, og vil
invitere aktører fra en
rekke miljøer til å ta del
i det videre arbeidet.
Næringsavdelingen i
Bardu kommune har
startet arbeidet med å
utvikle grunnlaget for et
prosjekt med mål om å
etablere innovasjonsbasen som et regionalt
utviklingsselskap.
Ambisjonen er at det
innledende prosjektet
skal starte høsten 2015,
med nettverksbygging,
informasjonsinnsamling
og forretningsvurdering.
Arbeidet vil fortsette
med selve utviklingsprosjektet – med sikte
på å etablere selskapet
– i 2016.
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INNOVASJONSBASEN: NYSKAPENDE NETTVERK I NORD
IBN: IDÉSKISSE /
NETTVERKSKART
Bardu kommune vil
åpne sin innovasjonsbase i Veksthuset på
Setermoen – som en
drivende kraft i et
innovasjonsnettverk.
Eksempelvis kan en se
for seg tilknyttede, men
selvstendige baser (idébaser) i Målselv og
Narvik/Bjerkvik, knyttet
til relevante miljøer der.
Andre kompetansemiljø
– inkl. NORUT i Tromsø
og jagerflymiljøet i
Trøndelag – vil være
uvurderlige deler av det
virtuelle nettverket.
Et basenettverk uten
grenser.

Det nordlige Norge – og nordområdene – er en arktisk arena: et område med
unike forhold og fortrinn; av unik verdi for flere aktører: lokalt og regionalt,
men også nasjonalt og internasjonalt. Og både militære og sivile.
TILNÆRMING: KATALYSATOR

Prosjekt- og forretningsideen INNOVASJONSBASE NORD skal være en drivkraft,
en katalysator, for å identifisere og realisere potensialet for utvikling og verdiskaping i skjæringspunktet mellom militær og sivil virksomhet – med løsninger,
leveranser og produkter for både et militært og sivilt marked. Innovasjonsbasen
skal skape et utviklingsmiljø som gir grunnlag for å gripe disse mulighetene.
LØSNING: NETTVERK

Innovasjonsbasen tenkes som et nettverk av aktuelle aktører – fra næringsliv og
forskning; kanskje fra Forsvaret – som dels samles i fysiske utviklingsmiljøer,
dels danner virtuelle nettverk. Aktørene skal drive sin virksomhet på selvstendig
grunnlag, men tilhørigheten til basen (nettverket) bidrar med innsikt og skaper
interaksjon og innovasjon: driver nytenking og utløser verdiskaping.
Basebegrepet er inspirert av det militære utgangspunktet for forretningsideen,
og indikerer at en innovasjonsbase – i likhet med en militær – er et utgangspunkt for en aktivitet/aksjon utenfor basen (i felten, i markedet), som man så
vender tilbake til for planlegging av nye operasjoner. Fysisk nærhet til operative
militære baser gir unik mulighet til feltmessig, realistisk utviklingssamarbeid.
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