VEST-FINNMARK REGIONRÅD
Et samarbeidsorgan for Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund,
Hammerfest, Måsøy og Nordkapp kommuner

Torget 1, 9690 Havøysund
regionrad@masoy.kommune.no
www.vf-regionrad.no
Tlf. +47 78 42 27 92
Fax +47 78 42 47 90
Mobil +47 905 23 167

Hjem fra skattejakt i utlandet
8 bedrifter fra Finnmark har siste året vært i utlandet for å
hente kompetanse, nettverk og inspirasjon til å videreutvikle
sine bedrifter. Bedriftene har vært i Frankrike, Tyskland,
Thailand, Italia, Danmark og Portugal.
Mandag 20. juni møtes de på Høgskolen i Finnmark for å
dele sine erfaringer fra utenlandsoppholdet og snakke om
hvordan dette skal utnyttes av bedriftene.
Bedriftene deltar i prosjektet “Kunnskapsfangst i Europa” som er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Finnmark Regionråd og prosjektet “Film i Finnmark”. Målet med
prosjektet er å utvikle og internasjonalisere de norske bedriftene gjennom kunnskapsutveksling med utenlandske bedrifter. Målgruppen i prosjektet er bedrifter fra VestFinnmark og filmbransjen i Finnmark.

Glimt fra en av utplasseringene.
Marit Karlsen blant
danske kolleger.

Film i Finnmark er et
prosjekt mellom
Finnmark fylkeskommune og Innovasjon
Norge som har som
mål ut utvikle kulturnæringer i Finnmark.

Hver deltaker har tilbragt to uker sammen med en utenlandsk vertsbedrift. Her har de
deltatt i produksjon, salg, markedsføring samt hatt samtaler om utvalgte kunnskapsfelt
som er av interesse for den norske bedriften.
Bedriftene som hittil har vært utenlands er:
 Pure Nordic AS, reiselivsbedrift fra Havøysund med spesialisering innen fisketurisme
Alfred Stabell dro til Tyskland for å lære mer om markedet
 Laila Lolostyák, filmkunstner fra Alta, jobbet i fransk filmteam med redigering
 Nordkapp filmfestival, Honningsvåg. Tore Fosse var med på å forberede og
produsere filmfestival i Roma
 Videokroa i Havøysund, Lise Thomassen dro til Thailand for å lære om tilberedning av nye matretter
 Nordnorsk landsdelsscene for dans i Hammerfest. Susanne Næss Nielsen dro til
et middelalderkloster i Portugal hvor en av Portugals mest anerkjente koreografer driver sin virksomhet. Der har hun jobbet fra 9 om morgenen til midnatt
hver dag og lært masse.
 Opptreningssenteret i Finnmark, Alta. Fysioterapeut Marit Karlsen dro til København og har jobbet sammen med fysioterapeutene ved Træningssenter Vesterbro/Valby som er en del av helsetilbudet fra København Kommune.
 Blomsterpia AS, blomsterbutikk i Honningsvåg. Dro til Danmark for å lære og
hente inspirasjon til nye produkter og tjenester.
 Landsskapsarkitektkontoret Verte landskap-arkitektur AS i Alta. Anita Veiseth
har vært i Frankrike hvor hun har hospitert i en nyskapende arkitektskole.
Reisebrevene fra deltakerne tyder på at oppholdene har vært både lærerike og inspirerende. Det blir spennende å høre flere detaljer fra oppholdene og hvordan den nye
kunnskapen skal brukes til å utvikle bedriftene.
Prosjektet har vært drevet av Apriori Utvikling AS som har brukt sin prosjektmetodikk som kalles for “Reis & Ryk”.
Prosjektet er finansiert av EUs program for yrkesopplæring Leonardo da Vinci, Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge.

