Eventyr i nord!
PROGRAM:

DYRØY den 28. september 2007:

Seminar om
rekruttering for fremtidens næringsliv!
Hvordan kan vår region bli
attraktiv og få tak i den beste
arbeidskraften i fremtiden?
Midt-Troms har mange spennende og innovative bedrifter som satser. Vi har også ungdommer som er villig til å skaffe seg høy
kompetanse for framtida. Noen velger utdanning i utlandet for å være konkurransedyktig.
Hvilke muligheter ﬁnner det for ungdommer
som vil ha jobb i Midt-Troms i fremtiden? Og
hva trenger det lokale næringslivet av kompetanse i fremtiden?
7 næringslivsbilder, 6 ungdomsfokus og 1
paneldebatt bidrar til en spennende dag i Arvid Hanssen huset.

skaper begeistring og forståelse for forskning

7 næringslivsbilder

Lokalt næringsliv setter agendaen
for det som er viktig for utviklingen.
Hvilken kompetanse trenger de?
Hvilke utviklingstrekk ser de fram
over? Hvordan tror de det er riktig
å satse?

6 ungdomsfokus

Framtida for vår region er ungdommen. Hva tenker tenåringene? De
som avslutter videregående skole?
Og de som har satsa på utdanning i
utlandet

1 paneldebatt

Hva må til for at ungdom skal velge
å jobbe i Midt-Troms? Hva er attraktivt? Har næringslivet bruk for
den kompetansen ungdom velger?
Hva kan gjøres for å lage sterkere
koblinger?

Billettpris kr.100.- inkl lunch
Forhåndspåmelding:
http://www.webuse.no/arrangeit/paamelding.php?id=60
Eller via tlf. 901 01 424 - 905 31 848
Frist: 28.09.07

09.30

Registrering og mårrakaffe: Noe å bite i og en prat med kjenninger

10.00

Velkommen
Åpning med et globalt perspektiv
Kortﬁlm

10.25
10 45
11.00

Næringsfokus i nord v/ Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker
Et bilde fra næringslivet FilmCamp AS v/ Kjetil Jensberg
Et bilde fra næringslivet Art Nor AS v/ Halgeir Jakobsen

11.15

En pustepause

11.25
11.35
11.50
12.05

Ungdomsfokus 6 tenåringer gir noen reﬂeksjoner fra et Kinabesøk
Et bilde fra næringslivet Målselv Fjellandsby AS v/ Reidun Traasdahl Nilsen
Et bilde fra næringslivet Torskelandsbyen AS v/ Tom Rune Eliseussen
Ungdomsfokus Studier i utlandet v / Levi Jensen
(Ingeniør som nå studerer kinesisk i Beijing )

12.20

Lunsj fra Dyrøymat

13.00

Ungdomsfokus Studier i utlandet
v / Sindre Storvoll (Medieviter med studier fra Australia og Mexico )
Et bilde fra næringslivet Demas AS v/ Ann-Brith Jensen
Et bilde fra næringslivet Finnfjord AS v/ Geir Henning Wintervold
Et bilde fra næringslivet Stella Polaris AS v/ Jaran Rauø
Ungdomsfokus Studier i utlandet v / Jeanette Solbakken
( studerer scenekunst ved Paul McCartney instituttet i Liverpool )

13.10
13.25
13.40
13.55
14.05

En pustepause m/ kaffe

14.20

Paneldebatt
Hva er viktig for Midt-Troms?
Hva vil bedriftene?
Hva vil ungdommen?
Hva trenger vi i framtida?
Hvilke grep gjør vi?

15.15

Oppsummering –
av en representant for ungdommen, en politiker og en fra næringslivet

Kommunikasjon med sjarm

Jeanette Solbakken fra Vangsvik studerer profesjonell scenekunst ved Liverpool
Institute for Performing Arts, (LIPA) ved
Paul McCartney-instituttet i Liverpool.
Her tar hun bachelorgrad i utøvende scenekunst med hovedvekt på skuespill.
Hun er direkte og har et sterkt ønske
om ﬂere muligheter og bedre tilrettelegging for den som ønsker å satse på en karriere som er relatert til den kompetansen
kulturarbeidere sitter med.
Hva har gitt deg inspirasjon til å studere i utlandet?
- Det som inspirerte meg te å ta utdanninga
mi i utlandet va rett og slett at det ikkje fantes
et tilsvaranes tilbud i Norge . Eg ønska å utfordre meg sjøl innafor alle dela av scenekunst,
ikkje bære Skuespill, men også regi, produksjon, markedsføring og nettverksbygging. Man
må være en mix av alt om man skal overleve i
bransjen. Derfor falt valget på LIPA.
På spørsmål om hun ser noen muligheter i MidtTroms, blir hun engasjert.

”Utlending” av ren lidenskap

- Eg ser ufattelig mange mulighete i MidtTroms - om man bare får slippe til, sier hun.
- Det gjeld bare å få proﬁlert seg og få støtte.
Det e vanskelig å få kulturstønad i NordNorge generelt, pga trang kommuneøkonomi
og mange må te byen før å kunne få seg jobb.
Selv om vi på bygda har minst like stort behov
for kulturtilbud som de har i byen.
Her ﬁns enorme ressursa te rådighet te
å få kultur tel folket. Ønsket e selvfølgelig å kunne leve og virke innafør MidtTroms sine grense, men det kommer helt an
på jobbmulighetan. Film Campen og Kompani Mitt-Troms skal ha ros for sitt fantastiske
engasjement for å drive kulturkampen i MidtTroms fremover. Det vise seg jo også at de blir
veldig godt mottatt av befolkninga.
Når hun blir spurt om hva hun kan tilby MidtTroms, viser svaret at folk i den bransjen hun
har satset på, kan gi et bredere tilbud enn det
mange kanskje hadde trodd.
- Først og fremst enormt engasjement og ståpå-vilje! Eg e det man kan kalle en ”prosjektdriver”, som ikkje gir seg før alt e i boks. Det e
lett å se på oss ”utøvende kunstnera” som bare
av sceniske innslag’s interesse. Men i bransjen
e det sånn at, sida vi har spesialisert oss i formidling, e vi ofte inne og hjelpe til i bedrifte.
Både nyoppstarta og vel etablerte. Med alt
fra proﬁlering, markedsføring og ikkje minst
formidlingsplaner og tale- og kommunikasjo
nsframvisninge. En liten statshemmelighet:
Politikeran i Oslo får alltid undervisning av
en skuespiller før en tale skal fremføres. Vi e
kjekke menneska å ha i næringslivet. Og så har
vi jo sjarm...
- sier Jeanette – ikke uten glimt i øyet.

Sindre Storvoll var utvekslingsstudent
ved Chaparral High School, Las Vegas
(Nevada, USA) - 2000/2001. Deretter
internasjonal student på La Trobe University i Melbourne i Australia, som siste
år på bachelor i journalistikk fra
Hva inspirerte deg til å studere i utlandet?
Etter at utlandsreising ble en aktivitet, og senere en lidenskap, var jeg ikke i tvil om at jeg
ønsket å kombinere studier og farting. Muligheten til å oppleve andre land, folk og kulturer
kan aldri kompenseres gjennom det trykte ordet alene. Og ved (midlertidig) å røskes ut av
kjente og hjemlige forhold, får man en garanti
for unik lærdom, uavhengig av hvordan det
går og hvordan man trives i det utenlandske
skoleverket.

2

Hvilke muligheter ser du i Midt- Troms?
De ﬂeste. Gjennom utdanning, media og egen
reisevirksomhet mener jeg at geograﬁ betyr
gradvis mindre, mens gode satsingsområder blir
stadig ﬂere. Teknologi og språk er ikke lenger
en hindring. Midt-Troms er ikke tettest befolket, men kollektivånden og fellestanken er mye
sterkere enn i de mer fragmenterte storbyene.
Det kreves tross alt ikke mer enn ett hode for å
tenke store tanker.
Hva kan du tilby Midt-Troms?
Optimisme og framtidstro. Jeg vet her er potensial i haugevis. Mulighetene behøver ikke
skapes, de trenger bare avdekkes eller pusses
opp. Jeg har vært mye rundt i verden, men aldri
hatt grunn til å tenke smått om lille Dyrøy.
Som han sier: Mulighetene er der...

Elkraftsingeniør med interesse for språk

Levi Jensen fra Dyrøy studerer Kinesisk
i Kina. Han har tidligere studert Russisk i Russland. Han har i tillegg utdanning som elkraftsingeniør fra Høgskolen
i Narvik.
Han ser ikke sånn uten videre at jobbmulighetene ligger og venter på han i
Midt-Troms, men understreker at han
tror det er fullt mulig å få til noen for den
ønsker å satse selv.
Hva inspirerte deg til å studere i utlandet?
Det er ﬂere grunner som ﬁkk meg til å dra
til utlandet for å studere. En av dem er at det
å kunne språk, det å få litt erfaring utenlands
i sammenheng med annen utdanning, vil gi
meg fortrinn når jeg en gang skal ut i arbeidsmarkedet. En annen grunn er at jeg syntes det
er mer givende og morro å studere i utlandet
enn hjemme i Norge. I tillegg syntes jeg det

Med internasjonal erfaring i bagasjen

er veldig interessant å studere språk. Spesielt
når man bor i det landet språket brukes i og i
fritiden har muligheten til å få brukt det man
lærer.

Mari sier at hun liker å reise og har alltid hatt
lyst til å bo en periode utenlands før hun etablerte seg. Derfor passet studier i utlandet bra
for henne.
- At valget falt på Ungarn er hovedsaklig fordi
opptaksgrunnlaget er annerledes enn i Norge,
basert på opptaksprøver og intervju, og ikke
krav om realfag og karaktersnitt. At utdannelsen blir godkjent i Norge var også avgjørende
for meg. Dessuten får jeg lån og stipend på
lik linje som de som studerer i Norge, samt
til skolepenger og reisestipend. Jeg snakket på
forhånd med andre som har studert i Ungarn
samt samlet informasjon fra ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) og Bjørknes World Wide Education, som har ansvar
for engelskspråklige utdanninger i Ungarn. Å
studere på engelsk, lære ungarsk og å bli kjent
med andre unge fra hele verden i et godt studiemiljø er en fantastisk opplevelse som jeg er
veldig glad for å ha fått muligheten til.

Ser du noen muligheter i Midt- Troms?
Det er mulig de er der, uten at jeg vet om de,
men akkurat nå ser jeg ikke de helt store jobbmulighetene for meg i Midt-Troms. Jeg må
likevel få legge til at jeg tror det er fullt mulig å starte noe selv her. Det handler bare om
å komme opp med en noenlunde god ide og
tørre å satse.
Hva kan du tilby Midt-Troms?
Dersom jeg kommer opp med en noenlunde
god idé og tør satse, kan jeg tilby det som evt.
kommer ut av det. Hvis ikke, og noen har en
ﬁn jobb å tilby meg, kan jeg tilby det jeg har
lært både her i Norge og i utlandet.
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Ser så du noen muligheter i Midt-Troms etter at
duer ferdig med utdannelsen?
- Mulighetene i Midt-Troms etter endt utdannelse avhenger av om jeg vil spesialisere
meg innenfor allmennmedisin og bli fastlege,
eller om jeg ønsker en spesialisering som innebærer jobb på et større sykehus. Fastlegejobber
er foreløpig rimelig greit å få i Midt-Troms.
Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg vil gjøre enda, men har tanker om å bli obstretiker
(fødselslege), og da blir Tromsø eller Harstad
nærmeste alternative arbeidsplass.
Som ferdigutdannet lege er hun klar på at hun
har noe å tilby regionen.
- Som utenlandsstudent har jeg i tillegg fått
impulser og gjort verdifulle erfaringer som studenter i Norge ikke får. Kontaktnettet mitt vil
dessuten være bredt og internasjonalt, noe som
også vil være en stor fordel i arbeidslivet, avslutter hun.

Vil gjerne ha ﬂere turister til Midt-Troms Ingen grunn til å stille med lua i handa

Tjuetre år gamle Omar Paulsen Bekheet
har studert internasjonal markedsføring
(BsC in International Marketing & Management) ved Fudan University, Shanghai, Kina.
Han har tro på at det ligger utvikling i
utveksling mellom folk og kulturer og mener at regionen i større grad må proﬁleres
ute i den store verden. Han ser for seg at
han kommer til å tilbringe noen år utenlands, men avskriver ikke muligheten for
at han en dag kan komme til å slå seg ned i
hjemkommunen.
Hva inspirerte deg til å søke utenlands for å studere?
Det første som slår meg er at jeg ville utvide
min horisont. Og det har jeg. Nå ser jeg at verden ikke er så stor som vi har lett for å tro.
Videre ville jeg oppleve noe nytt, beherske en
ny kultur og vokse med den opplevelsen. For
meg falt valget på Kina, da det samsvarer med
mine fremtidsplaner.

Hvilke muligheter ser du i Midt- Troms?
Jeg ser store muligheter i regionen, spesielt etter å ha tilbragt en periode av mitt liv i helt
andre rammer enn her hjemme.
Det ligger enorme muligheter knyttet til
turisme. Jeg synes det gjøres en for slett jobb
med de mulighetene per i dag. Midt-Troms
appelerer ikke bare til tyskere. Vi må spille på
det Midt-Troms er kjent for, massiv og urørt
natur, og vi må spille på det arktiske rene ut
mot verden. Jeg er overbevist om at MidtTroms kan bli et yndet feriested i nær framtid.
Om man gjennom riktig markedsføring klarer
å proﬁlere disse verdiene i andre land, vil vi se
ﬂere turister i Midt-Troms.
Målselv fjellandsby er et glimrende initiativ. Det virker som om Målselv kommune har
kommet over kneika etter en vanskelig periode, og viser med det at det går an. Her mener
jeg at andre kommuner ikke bare skal la seg
begeistre, men prøve å se potensial i sin egen
kommune. Torskelandsbyen på Senja er også
verdt å nevne i denne sammenheng.
Det er økende fokus på miljø. Dette er et
globalt fenomen som jeg mener vi Midt-Troms
kan høste gevinst av. Vi har en fantastisk og ren
natur sammenlignet med andre land. Innenfor
den rammen kan vi i Midt-Troms prøve å skape noe unikt, skape en ”grønn” industri og være
pionerer på områder som f.eks bioteknologi.
Det ﬁnnes et sterkt forskningsmiljø i Tromsø.
Hvorfor ikke jobbe i et langtidsperspektiv for
å skape noe tilsvarende i Midt-Troms? Et ambisiøst mål, men det ligger i min natur å være
ung og naiv og se muligheter.
Det er også nærliggende å tro at investering i petroleumsindustrien vil kunne skape
stor verdier på sikt.

Rikard Mikalsen kommer fra Dyrøya.
Han har studerte til ingeniør ved Høgskolen i Tromsø, og tar nå doktorgrad
i marin teknikk i Newcastle i England.
Han bor delvis i Tyskland sammen med
sin tyske samboer.
Rikard mener at Nord-Norge er eksotisk, spesielt for utlendinger, og har ting å
by på som for mange er viktigere enn antallet kaﬀebarer og kinosaler. Han nevner
noen, men sier at lista er mye lenger. Blant
disse ﬁnner vi trygge oppvekstvilkår, fjord
og fjell, gode naboer, midnattsol, folk med
ekte engasjement, sjølﬁska seimølja…
Hva kan du tilby Midt-Troms?
Jeg har en grad internasjonal markedsføring,
så mitt bidrag i så måte må bli å markedsføre
Midt-Troms. Videre har jeg fått et nytt syn på
regionen etter fartstid internasjonalt. Jeg har
internasjonale ambisjoner med den jeg er og
det jeg gjør. Likevel vil jeg ikke se bort fra at
jeg returner til min hjemkommune når jeg en
gang stifter familie.
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Hva inspirerte deg til å studere i utlandet?
Et ønske om å se og oppleve noe nytt, og ikke
gå den vanlige, ”kjedelige” veien gjennom sivilingeniørkverna i Trondheim.
Hvilke muligheter ser du i Midt-Troms?
Jeg tror det er store muligheter i Midt-Troms,
også for å skape kompetansearbeidsplasser. En
viktig forutsetning som må ligge til rette er
kommunikasjon. Gode transportforbindelser
må opprettholdes og det må tilrettelegges for
bruk av moderne kommunikasjonsteknologi
for å få etablerere og bedriftsledere til å ta steget.
Hva kan du tilby Midt-Troms?
Kanskje et litt annet perspektiv på enkelte
ting. At ting ikke er så mye bedre alle andre
steder. Snarere tvert imot faktisk, i de ﬂeste
tilfeller, og at man ikke trenger å stå med lua
i handa selv om man kommer fra en bygd i
Midt-Troms.
Det siste er det ikke minst viktig å ta med seg
for noen og en hver av oss når vi skal posisjonere oss ute i verden.

