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DE GLOBALE ARENAENE FOR SAMISK
NÆRINGSUTVIKLING

Skape en arena for unge gründere til en entreprenørsk "bootcamp"
som heter "Sápmi Business Hackathon" hvor man gjennom Design
Thinking metoden skal utvikle nye forretningsidéer under temaet:
"Utvikle en bærekraftig forretningsidé med utgangspunkt av samiske
verdier og ressurser".  (Uke 43 2021) 
Arrangere en Sápmi Business Conference som inspirerer samiske
bedrifter og gründere til å vokse og utvikle nye og bedre produkter og
tjenester, salgsmetoder, prosesser og organisasjoner. Vi ønsker å
skape en magisk arena i hjertet av Sápmi, midt på den arktiske
tundraen, men en unik kombinasjon av mennesker, kunnskap og
erfaringer som omfavnes av trygghet og åpenhet. (22.-24.3.2022)

Vi ønsker å skape arenaer for samisk næringslivsutvikling og på langsikt
bidra til å sterke innovasjonsevnen og skape et robust næringsliv i
Sápmi. 

For å oppnå dette har vi valgt to perspektiv; 

1.

2.

Til disse arangementene vil vi invitere ledere, beslutningstakere
gründere og entreprenører til en felles dugnad for Sápmi. Gjennom
global erfaring vil vi skape lokal samisk bærekraftig utvikling fra et
urfolksperspektiv.

Gjennom å skape en arena for å møtes, identifisere og utvikle innovative
forretningsmuligheter vil de oppstå nye forretningsforbindelser og
nettverket vil bli utvidet.

Den globale Covid-19 kriset rammet hele næringslivet. Under 2020 lærte
vi oss å tenke nytt og gjennom digitaliseringen lærte vi  hvordan vi kan
møtes virituellt. I 2022 håper vi at verden ser annerledes ut og at  vi
endelig kan skape en fysisk møtesplass hvor mennesker og muligheter
møtes i et felleskap.



SÁPMI - I NORD

Samiske områder skal ha sterke næringer som utvikler og opprettholder
livskraftige samiske samfunn

Det er en betydelig nedgang i folketallet i de samiske områdene sammenlignet med
landet for øvrig. Analyser viser også at folketallet i samiske områder vil fortsette å gå
ned dersom kommunene ikke blir mer attraktive for bosetting og næringsliv. Skal den
negative trenden snus, kreves det en aktiv næringspolitikk hvor ny næringsaktivitet
slippes til, samtidig som det stimuleres til utvikling av tradisjonelle samiske næringer
skriver man i den nye stortingsmeldingen om nordområdene.   

Den Nordiske Sápmi
Vi samer er ett folk, men siden vi bor i fire land som har forskjellige lover og regler, er
vår mulighet til å samhandle med hverandre begrenset. Grunnen til at man siden 1986
har arbeidet for en konvensjon mellom de nordiske statene der vi bor, som skal sikre de
samiske folkets rett at selv styre over økonomiske, sosiale og kulturell utvikling i Sápmi.
I Norden er vi god på grenseløse samarbeid, fra et samisk perspektiv er det viktig å
prioritere og styrke de grenseløsesamarbeidet. Fra et næringslivsperspektiv er fri
handel  i Arktis en av de beste virkemiddelene for å styrke det samiske næringslivet. 

Barentsregionen
Under de seneste 30 årene har samarbeidet med russisk side av Sápmi hvert mulig.
Klimatforendringene og åpningen av Nordøstpassasjen har satt arktiske interesset på
de internasjonale kartet. Urfolkssamarbeidet med fokus på næringslivsutvikling er et
spennene utgangspunkt da vi som et folk som er influert av fire ulike nasjonalstater
kommer sammen og deler de beste erfaringene og know-how. På grunn av
internasjonale forhold har de nære samarbeidet vi utviklet gjennom de siste 30-årene
blitt svekket. Dette er en av grunnene hvorfor Sámi Business Conference er en viktig
plattform for å styrke det nordiske og samiske skjebne felleskapet. 

Den norske nordområdepolitikken handler både om de internasjonale bildet i Arktis, forholdet til
naboland i Barentsregionen og Nordkalotten og utviklingen i NordNorge. Nasjonalt fremhever
man hvor viktig det er å bygge et sterkt, livskraftig og kompetent samfunn i Nord og man ser
økonomi og samfunnsutvikling i Nord som et nasjonalt anliggende. Sametinget har definert
følgende mål for den samiske næringspolitikken



SAMISKE MØTEPLASSER

Siden den første organiseringen av samene 6. februar 1917 i Trondheim har
det samiske samfunnet skapt forskjellige arenaer for samtaler og
informasjonsutveksling. Hvor felles samepolitiske og kulturelle målsetninger
og strategier har blitt utformet. 31.8.1953 ble den første samekonferansen
arrangert i Jokkmokk, der man lagde en komité som hadde i oppdrag å samle
samene i de fire land. I 1956 ble den andre samekonferansen avholdt i
Karasjok, hvor Samerådet ble etablert, det ble et viktig organ for hele det
samiske folk, og de tok da ansvar for å gjennomføre allsamisk møteplass hvor
temaer i hovedsak har dreid seg om rettigheter, språk og kultur, og i mindre
grad om entreprenørskap, bærekraftig utvikling knyttet til business. 

Arrangementet Tråante 2017 og Staare 2018 som var 100 årsmarkeringer av
samenes første allsamiske møte og ble arrangert i Trondheim februar 2017 og
året etterpå i Östersund 1918.  

Tråante 2017 ble en suksess og gikk tvers over mange sektorområder.  Det
samiske mangfoldet var synlig i nasjonale medier en hel uke. Flere kilder sier
at Sápmi trenger arenaer for å møtes. Nå er tiden inne for å samle
beslutningstakere og samiske entreprenører fra hele Sápmi til en Sápmi
Business Week. En møteplass for gode samtaler, diskusjoner og
kunnskapsoverføring med målsetning om å styrke det samiske næringslivet,
en bærebjelke for det samiske samfunnet, hvor felles visjoner og strategier
for fremtiden utformes. Konferansen vil gi samiske næringslivsaktører en
felles arena for å møtes, dele idéer og kunnskap, og spre tanker om vår felles
nåtid, fremtid og historie.
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ANDRE KONFERANSER I SAMISKE
OMRÅDER

Agenda Nord-Norge  
Kirkeneskonferansen 
Link konferansen i Alta  
Barentskonferansen i Hammerfest  

Det mangler på ingen måte næringslivskonferanser i  samiske områder, som
også berører samisk næringsliv og arealforvaltning i samiske områder, og
samer deltar på disse konferansene og har både stor nytte av det, men
kjenner kanskje også mange ganger en frustrasjon over å være fremmedgjort
i eget område.  Noen av de større næringslivskonferansene som arrangeres i
samiske områder i Norge er følgende:  

Agenda og innhold for konferansene utvikles av andre enn samer, og
innfallsvinkel i konferansen tar ikke utgangspunkt fra et samisk perspektiv.
Det mangler konferanserder programmet er utarbeidet ut i fra et samisk
perspektiv, som omfavner det samiske samfunnet bredt og der samisk
ståsted legger grunnlag for samtaler. Rundt Kirkeneskonferansen i 2013 ble
dette belyst: “Når jeg ser på programmet for konferansen, så berører det
sentrale samiske interesser, som f.eks nærings-og kunnskapsutvikling. Men
dessverre er ingen samiske interesser invitert til å tale om disse temaene.
Det virker som om samene er satt i gangen nå” sa Sametingsråd Marianne
Balto (jfr pressemelding fra Sametinget som ble gjengitt i mange medier,
deriblant Finnmarken, 2014). Industriutvikling i nordområdene var det
overordnede temaet på denne konferansen. Det gikk ytterligere 7 år før
Sametinget ble invitert som innleder angående temaet.  All arealdisponering
det være seg til land eller vann berører sentrale samiske interesser, og det er
viktig at disse temaer også settes på dagsorden og diskuteres fra et samisk
perspektiv.



BIRGEJUPMI OG FNS BÆREKRAFTSMÅL

Birgejupmi er det samiske ordet som beskriver grunnlaget for livsoppholdet - et
begrep som igjen er utleda fra birget - å greie seg. 

På mange måte handler birgejupmi om forvaltning av ressurser og verdier på en
nøktern måte. Holdningen om at det er et mål å «birget» er en kilde til aktivitet
og nyskaping. Det foregår entreprenøriell virksomhet i de små samiske
kommunene. Samtidig kan birgejupmi prinsippet være et hinder for vekst og
samarbeid. Hvorfor? Fordi man ikke har et mål om å tjene inn mer enn til sitt
eget livsopphold. Det vil si at bedrifter som kunne økt omsetningen, kanskje
velger å ikke gjøre det, eller at selvstendig næringsdrivende på deltid ikke
satser på heltid. Man søker kanskje ikke samarbeid med andre bedrifter for å
finne nye forretningsveier til å vokse. Kan vi omdefinere ordet birget som et
verdigrunnlag for å skape livsopphold til andre i samfunnet, ved å skape flere
arbeidsplasser i samiske områder og være stolt av et robust samisk næringsliv.

I Sápmi er det mange store offentlige arbeidsplasser som tiltrekker seg
kompetanse og hvor arbeidstakeren tilbys gode rammevilkår. Det oppleves som
en stor økonomisk risiko å satse som entreprenør. Under forstudien har vi
gjennomført dybde samtaler med samiske bedriftsledere som bekrefter at man
skal ha is i magen dersom man takker nei til en fast jobb til fordel for å jobbe i
det private næringslivet. Mange samiske bedriftsledere savner et godt nettverk
av andre entreprenører og gründere som er i samme situasjon. Det savnes en
arena for samhandling hvor man knuser myten om birgejupmi som kun en måte å
greie seg, men heller en måte å bidra til et robust næringsliv og et attraktivt
samisk samfunn. 

FNs bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. For å klare dette er
det viktig at vi jobber sammen, på mange fronter. Fra et samisk perspektiv
omfavner birgejupmi en stor del av de 17 målene innen FNs bærekraftsmål.
Bærekraft er en av de mest spennende og raskest voksende trenden for det
globale næringslivet.  I det samiske samfunnet er dette et fundament i den
samiske livsfilosofien med lange tradisjoner, og en global trend med stort
potensial for samisk næringsutvikling. 



BAKGRUNN 

Kautokeino kommune har igangsatt et omstillingsprogram i 2019 som varer til
2025. I omstillingsperioden skal Kautokeino løse de samfunnsutfordringene som
samfunnet står i ved å skape flere nye bærekraftige arbeidsplasser, sikre
eksisterende arbeidsplasser, øke robustheten i næringslivet og øke
innovasjons- og utviklingsevnen i samfunnet. Omstillingsorganisasjonen Ovddos  
leder omstillingsarbeidet gjennom å bidra til å støtte og igangsette prosjekter.  

Programmet skal også bidra til et robust næringsliv og et samfunn som er mer
tilpasningsdyktig, attraktivt og bærekraftig. Et robust næringsliv karakteriseres
av høy grad av samhandling, riktig kompetanse og høy innovasjonsevne. Tillit er
en grunnstein for god samhandling og arenaer hvor man møtes er verktøy for å
skape tillit. I omstillingsprosjektet vil vi skape synergier av de gode arbeidet vi
har påbegynt i hjertet av Sápmi. I forstudien var det enighet om at Kautokeino
skal være et pilotområde for samhandling for den all-samiske
næringsutviklingen, gjennom å etablere samhandlingsarena for samisk nærings-
og samfunnsutvikling.  

Prosjektet er forankret gjennom forstudien som omstillingsorganisasjonen
Ovddos As igangsatte juni 2020. Målet med forstudien var å utrede om det er et
behov for å etablere en næringslivskonferanse for det samiske samfunnet i mars
2022 i Kautokeino, samt en pilot arrangement høsten 2021.  Det kom klart frem
at de er et behov for en samhandlingsarena for samisk nærings- og
samfunnsutvikling. Samiske næringslivsaktører, beslutningstakere og FoU
miljøer har ikke naturlige grenseoverskridende arenaer for samhandling.  

Det samiske næringslivet 
Samisk næringsliv som kreative næringer, duodji og reiseliv har stort potensiale
for vekst og utvikling. Sametingsmelding av 2020 Šattolaš Sápmi trekker frem
disse næringer som sin satsingsnæringer.  Disse næringer er i hovedsak småe
familieforetak og enkeltmannsforetak. Både for disse næringer, og næringer
generelt i samiske områder er det viktig å søke seg til større markeder, øke
samhandling, innovasjonsevnen og kompetanseutveksling. Sametingsmeldingen
trekker frem behovet for forskning og utdanning for å løfte næringslivets
innovasjonsevne. Dessuten er veiledningsmiljøer viktige samhandlingsparter.



SAMARBEID GIR VEKST

Vi lever i en konkurransepreget verden der globale krefter tøyer de fysiske
grensene og påvirker dagens samfunnsstruktur. Dette medfører til at kravene
for å skape verdiskapning i næringslivet ikke er en lokal men global
utfordring. Den  digitale revolusjonen åpner dører som ikke har vært åpne
tidligere for periferien. Dette gir en grobunn for de samiske grenseløse
næringslivssamarbeidet. Samarbeid er en av de viktigste verktøyene til vekst
og utvikling i næringslivet. Vi er få her i nord og ikke noen andre steder har
grenseoverskridende samarbeid fungert så godt som i Sápmi. Dette er
verdier som vi vil bringe inn i fremtidig samisk næringsutvikling.

Ovddos AS vil med dette prosjektet bidra til innovasjon og vekst gjennom å
inspirere gründere og etablerte bedrifter til å lykkes. Når flere bransjer,
spennende virksomheter, offentlige institusjoner og kompetanse miljøer
møtes skapes det ofte en merverdi i form av nye idéer og vekst. Dette vil
igjen trekke til seg nye folk som vil skape flere etableringer og arbeidsplasser
i det samiske området. Vi vil samle bedrifter med vekstambisjoner som
ønsker å utvikle og realisere samarbeid med andre bedrifter, gjennom å tilby
en arena med godt faglig innhold. Men vi vil også synliggjøre at et godt
samspill mellom næringslivet og den offentlige sektoren vil skape økonomisk
vekst i det samiske samfunnet. Kanskje dette arbeidet vil kunne tilrettelegge
for en Business region Sápmi eller en Sápmi Chamber of Commerce?

Dette krever fremtiden av oss
Kunnskap om teknologi er grunnlaget for fremtidige vekstmuligheter. Sápmi
er et område preget av god teknologisk infrastruktur, med et enda bedre
potensiale. Vi har noen tech-selskaper som har sett potensialet på hva
Sápmi kan tilby, både kulde og den samiske kulturen. Kan vi skape en
triangel hvor vi skaper et samspill mellom den offentlige sektoren,
næringslivet og de teknologiske mulighetene vi de bidra til å skape et robust
samisk næringsliv og flere attraktive arbeidsplasser i Sápmi. 

Næringslivet

Teknologi

De samiske

offentlige

institusjonene

Samhandling



PROSJEKTET SÁMI BUSINESS WEEK 
Vi har behov for å styrke det samiske næringslivet gjennom å skape en arena for
samisk næringslivsutvikling. Dette vil være et ledd i de langsiktige arbeidet med å
bygge opp et robust, bærekraftig og innovativt næringsliv i Sápmi. Dette vil vi
gjøre gjennom å skape en inspirerende arena for samhandling for samiske ledere,
beslutningstakere og andre viktige samfunnsaktører.   

Visjonen for prosjektet er:

å skape en attraktiv arena for bedriftsledere, innovatører og

entreprenører, hvor vi knytter sammen Sápmi og løfter

innovasjonskraften i hele den samiske regionen.

Vi har mye å være stolte av i Sápmi, men i vår region så sliter vi med tilgang på
riktig kompetanse og kapital, våre samfunn savner samhandlingsarenaer for
næringslivet, akademia og utdanningssektoren. Vi vet at nøkkelen til suksess
ligger i tettere samarbeid på tvers av bransjegrenser, institusjonsgrenser og
nasjonale grenser. Vi må samarbeide for å utvikle oss, vi må dele kunnskap,
erfaringer og teknologiske innovasjoner for å skape konkrete og operative
relasjoner, der vi styrker de samiske næringslivets skjebnefellesskap.

Formåler er å skape en plattform som inspirerer til samhandling mellom samisk
næringsliv, akademia og øvrige samfunnsaktører, hvor næringsliv, teknologi,
innovasjons- og investormiljøer bidrar og samarbeider for å gjøre Sápmi til en mer
attraktiv region både for arbeidslivet, offentlig sektor og næringslivet. 

De overordna temaet: 
Business og Bærekraft fra et samisk perspektiv.

Skape en plattform og arena for samisk næringsutvikling
Synliggjøre forretningspotensialet og de globale mulighetene for samiske
bedrifter fra et bærekraftig perspektiv 
Løfte innovasjons- og entreprenørskapsengasjementet i Sápmi 
Skape en møteplass for det samiske næringslivet 
Styrke innovasjonsevnen i samiske områder gjennom økt kompetanse, ny
teknologi og samhandling 
Bidra til b2b samarbeid 
Bidra til samarbeid mellom lokale bedrifter ved offentlige anskaffelser 
Bidra til samarbeid mellom samiske institusjoner og de samiske
næringslivet

Effektmålene:



SÁPMI BUSINESS
CONFERENCE

Den samiske næringslivskonferansen
vil bli arrangert i Guovdageaidnu 

den 22.-24. Mars 2022. 

SÁPMI BUSINESS
HACKATHON

Bootcamp for ungdommer som vil lære seg
mer om entreprenørskap, vil bli gjennomført 

i uke 43, 2021. I forbindelse med Arctic
Innovation Week.



SÁPMI BUSINESS HACKATHON

A  B R I E F  H I S T O R Y

MÅLGRUPPE: 
SAMISKE UNGE MED INTERESSE FOR

ENTREPRENØRSKAP

"..Man jobber best under press". For å få en kickstart på den samiske
innovasjonsevnen vil vi samle samiske ungdommer fra hele Sápmi til en
entreprenørskaps bootcamp hvor man gjennom Design Thinking metoden skal
utvikle nye forretningsidéer under temaet: "En bærekraftig forretningsidé
med utgangspunkt av samiske verdier og ressurser".

Vi kommer å dele inn deltakerne i grupper som får utdelt ulike case hvor de
skal løse et bedriftscase. 

Å synliggjøre forretningspotensialet og de globale mulighetene for
samiske 
Start Ups Løfte innovasjons- og entreprenørskapsengasjementet i Sápmi
Skape en møteplass for samiske ungdommer som drømmer om et liv som
gründer 
Styrke innovasjonsevnen hos samiske ungdommer i samiske områder
gjennom økt kompetanse og samhandling 
Bidra til samarbeid mellom ungdommene og samiske bedrifter gjennom
konkrete case

Dette vil være en uke hvor vi samler et nettverk av kompetanse som skal bistå
de unge i arbeidet med å løse oppgaven. Konseptet skal utvikles i samarbeid
med ICE-Kirkenes, Ungt Entreprenørskap og samisk videregåendeskole
Kautokeino. Hackathon er en sammenslåing av de to ordene «hacking» og
«marathon». Hacking fordi man skal finne en løsning og marathon fordi det
skal skje innen en viss tidsramme, sammen med mange andre med samme
mål. Dette er en idédugnad hvor vi samler ungdommer som går med en
gründer i magen for å komme opp med løsninger på konkrete utfordringer i
det samiske samfunnet. Under Sápmi Business Hackathon er utfordringen å
utvikle nye forretningsidéer som bidrar til å skape et robust næringsliv i
hjertet av Sápmi gjennom  økt innovasjonskraft.  Uken blir arrangert i
forbindelse med Arctic Innovation Week og Giellavahkku uke 43 2021. Her
utfordrer vi deltagerne å løse konkrete case, komme med nye idéer eller å
løse større utfordringer for fiktive eller reelle bedrifter. Konseptet blir
utarbeidet sammen med utdannings- og innovasjonsmiljøer i Sápmi. 

Effektmålene er:



Hackathon er et fenomen hvor man samles og jobber intensivt med å løse et
samfunnsproblem. Under våren 2020 ble dette en måte å gjennomføre en
samfunnsdugnad for den digitale transformasjonen under Covid-19 krisen.  I
kriser oppstår de største innovasjonene sier man. 

Formålet med en Hackathon er å fremme åpenhet, inspirere til
entreprenørskap og innovasjon som en integrert del i samfunnsutviklingen. 

Vi vil introdusere konseptene hackathon og bootcamp til Sápmi Business
Hackathon, hvor vi samler den beste kompetansen som ressurser for
ungdommene gjennom rådgivning og tilgjenglig hjelp. De får utdelt ulike
business case innenfor innovasjon og entreprenørskap. Konseptet vil gi en
boost for samisk innovasjon og entreprenørskap. Den viktigste
suksessfaktorn er et nært samhandling med etablerte samiske bedrifter som
vil utvikle nye produkter eller tjenester for å skape vekst, lønnsomhet og flere
arbeidsplasser i Sápmi. 

Dette vil være en konkurranse hvor vinner teamet for Sápmi Business
Hackathon blir presentert under Sápmi Business Conference, hvor de får
anledning til å presentere sin forretningsidé. 

Formålet er å skape interesse og engasjement for innovasjon og
entreprenørskap. Dette vil være et arrangement for samiske ungdommer i
alderen 16-25 år. Vi forventer maks 50 deltakere.



SÁPMI BUSINESS CONFERENCE 2022

MÅLGRUPPE: SAMISKE NÆRINGSLIVSAKTØRER,
SAMISKE BESLUTNINGSTAKERE, KOMPETANSE
MILJØER OG ANDRE RELEVANTE AKTØRER

Vi ønsker å skape en magisk arena i hjertet av Sápmi, midt på den arktiske
tundraen, men en unik kombinasjon av mennesker, kunnskap og erfaringer som
omfavnes av trygghet og åpenhet.

Sápmi Business Conference skal bli en arena for samisk næringsutvikling og
samfunnspolitikk. En arena som løfter frem potensialet som finnes i samisk
næringslivsutvikling, samt inspirere til grenseoverskridende samspill.  

Sápmi Business Conference skal være en samisk plattform tuftet på tillit og
åpenhet, en allianse som synliggjør og styrker næringsutvikling fra et samisk
perspektiv. 

Sápmi Business Conference skal være en politisk uavhengig møteplass for
samiske ledere, beslutningstagere, politikere, akademia og næringslivsaktører
hvor viktige globale trender diskuteres fra et samisk perspektiv. 

Sápmi business Conference arrangeres:

Minimum 100 deltagere fra hele Sápmi møtes 
Minimum 3 aktører finner hverandre fra samme bransje over
landegrensene.  
Minimum 3 aktører konkretiserer samarbeid, utveksler konkrete
bestillinger mellom hverandre 
Minimum 3 konkrete utviklingsprosjekter i samarbeid blir etablert
Prosjektet har skapt en felles arena for å utveksle erfaringer for å
identifisere nye forretningsmuligheter med en potensiale om å videreføre
som et årlig arrangement i Kautokeino.

Målet er å skape en møteplass i hjertet av Sápmi hvor samisk
næringsutvikling er i fokus. Møteplassen arrangeres i hjertet av Sápmi,
Guovdageaidnu på Diehtosiida, som har kapasitet til å host:e inntil 300
deltakere og er en av de beste konferanselokasjonene i Sápmi, midt på den
arktiske tundraen. 

Konkrete resultater: 

DEN 22.-24. MARS 2022



 

Guovdageaidnu
Ofelastá Sámi

C R M  P R O F F E N



Forstudien ble
gjennomført i 2020

og fortsetter til mars
2021

 
I forstudien ble det

gjennomført
dybdeintervjuer med

samiske
næringslivsaktører

og samfunnsaktører.
Det ble også

gjennomført en
workshop med noen

utvalgte samiske
virksomhetsledere.

 

Fase 1:
Forstudie

DE ULIKE FASENE I PROSJEKTET

Fase 2 blir igangsatt
så fort finansieringen
er bekreftet, tidligst

1.4.2021
I denne fasen skjer
planleggingen av

både arrangementet
for de unge og
næringslivs-

konferansen å
gjennomføres. 

 

Fase 2:
Forprosjekt

del 1:
planlegging

Arrangementet
Sápmi Business

Hackathon vil
gjennomføres

25.-29.10.2021
 

Prosjektet vil være
avsluttet 30.09.2021

Fase 3:
Forprosjekt

del 2: 
Gjennom-

føring
Sápmi

Business
Hackathon

Arrangementet
Sápmi Business
Conference vil
gjennomføres

22.-24.3.2022 og
prosjektet kommer å

være avsluttet
senest 30.05.2022

Fase 4:
Hoved-

prosjektet 
Sápmi

Business
Conference



Utvikle konseptet Sápmi Business Hackathon i nært samarbeid med
kompetansemiljøer, Barentssamarbeidet, Ungt Entreprenørskap m.fl.
Skape engasjement og interesse for Samisk næringsutvikling og interesse for å
delta på begge arrangementene gjennom profilering.  
Markedsføre og mobilisere engasjement tidlig vår for å sikre godt innhold.
Utfordre bedrifter til å identifisere utviklingspotensiale i egen bedrift, som kan
brukes som case i Sápmi Business Hackathon.
Skape interesse gjennom god forankring og kommunikasjon rundt
arrangementet
Rekruttere bidragsytere innenfor ulike områder. 
Skape en robust forankring i de samiske samfunnet både på norsk, finsk,
svensk og russisk side av Sápmi.
Gjennomføre Sápmi Business Hackathon

Under forprosjektet skal det utarbeides et detaljert program for både konferansen
og pilotarrangementet, arrangementene skal forankres og finansiering til selve
konferansen skal sikres. Det engasjeres en egen prosjektleder til prosjektet som
får i oppgave å utarbeide programmet, booke konferanseinnledere, sende ut
invitasjonene, opprette nettside og igangsette markedsføringen av konferansen.
For å få en bred forankring vil det i forprosjektfasen bli søkt om samarbeids-
partnere til selve konferansen.

Resultatmål for Sápmi Business Hackathon:

Fastsette detaljert program for Sápmi Business Conference 
Sikre finansiering til gjennomføringen av konferansen 
Forpliktende samarbeid med minimum 4 nøkkelaktører 
Sikre deltakelse av minimum 8 inspiratører
Markedsføre og mobilisere
Skape en robust forankring i de samiske samfunnet både på norsk, finsk,
svensk og russisk side av Sápmi.

Resultatmål for Sápmi Business Conference 2022:  

RESULTATMÅL FOR AKTUELL FASE
(FORPROSJEKTET)



Forstudien ble gjennomført høsten 2020 hvor man gjennom individuelle samtaler
og idédroodling workshop fikk forankret tanken om å skape en robust
samhandlingsarena i  hjertet av Sápmi for samiske næringslivsaktører. I
Forstudien fikk vi avklart at et slikt prosjekt vil synliggjøre et spennene
utviklingspotensialet i hele Sápmi. 

I forprosjektet skal vi utvikle konseptet Sápmi Business Hackathon som blir
gjennomført under Arctic Innovation Week, som er et Innovasjon Norge konsept
som skal bidra til innovasjon i Nord. Gjennom å samhandle med store innovasjons
miljøer ønsker vi å skape fruktbare synergier. 

Under forprosjektet vil også selve næringslivskonferansens innhold og utformes,
sikre finansiering for gjennomføringen og sikre mobilisering og informasjon om
konferansen for å skape attraktivitet i hele det samiske området. Vi ønsker å
tiltrekke oss keynote speakers til konferansen som vil bidra til “reason-to-go” til
hovedprosjektet som er gjennomføringen av selve konferansen vil være i 2022.

Sápmi Business Hackathon blir filmet og resultatene vil bli presentert  visuellt
under Sápmi Business Conference. Vi ønsker minimum å gjennomføre 5 case som
presenterer reelle innovasjoner for starts ups eller eksisterende bedrifter. Det blir
også gjennomført en evaluering i etterkant. Styringsgruppen vil få ansvar til å
gjennomføre en evaluering.

RAMMER OG AVGRENSNINGER



Ovddos AS er oppdragsgiver og prosjekteier, har hovedinteresse i prosjektet og
stiller med betydelige ressurser og krav til gjennomføring og resultat. 

Prosjekteier (PE) har ansvar for: utarbeide et prosjektmandat for fasen – dette
gjøres ofte før prosjektoppstart engasjere en dyktig prosjektleder etablere en
styringsgruppe (prosjektstyre) støtte prosjektleder med å få på plass dyktige
ressurser godkjenne tilpasninger i virksomhetens prosjektmetodikk

Oppdragsgiver (OG) og Prosjekteier (PE):

Ann Catharina Lango, daglig leder Ovddos AS Prosjektansvarlig er den som har
ansvar for: det totale økonomiske ansvar ansvar for at prosjektplan og mål er i
samsvar overordnet kvalitetssikringsansvar leder styringsgruppen leder og
gjennomfører beslutningspunktmøtene og skriver protokoll følger opp rammene for
prosjektet og ekstern informasjon

Prosjektansvarlig (PA):

PROSJEKTORGANISERING



Ann Catharina Lango, prosjektansvarlig og leder av styringsgruppen  
Representant fra U/H Sektoren  
Solveig Ballo (Sápmi Næringshage) 
Representant fra de samiske næringslivet 
En samisk strateg (TBC)

God rolleforståelse både i styringsgruppen og hos prosjektleder
Styringsgruppe sammensetning og ledelseserfaring, kompetanse og
engasjement
Ryddig Møteledelse - klar agenda, fokus, referat, aksjonsliste
Handlekraft – man beslutter
Fokus på optimalisering og forbedring
Styring i henhold til avviksprinsippet – ikke unødig innblanding i prosjektleders
ansvar God dokumentasjon og oppfølging av beslutninger
Tilstrekkelig formalitet til å opprettholde ansvarsforhold og styremedlemmer og
prosjektleder.

Styringsgruppen skal til enhver tid ha fokus på å ivareta forprosjektets
interesser  
Autoritær – for å kunne ta strategiske beslutninger om prosjektets retning
Objektiv – for alltid å handle til prosjektets beste  
Troverdig – må ha troverdighet i organisasjonen de representerer 
Evne til å delegere – for å sikre at prosjektleder har myndighet for å
administrere prosjektet 
Tilgjengelig – for å kunne ta beslutninger, gi retning og støtte prosjektleder

Styringsgruppen skal være bredt forankret i de samiske næringslivet. Vi vil ha
representanter fra ulike bransjer. Møtene i styringsgruppen skal under
forprosjektet gjennomføres digitalt. Det er ønskelig å ha representanter fra ulike
samiske områder. Styringsgruppen skal være med å utvikle programmet, sikre
ekstern finansiering og bygge strategiene for konferansen og Pilot-arrangementet.
Vi ønsker erfaring fra et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.  

Styringsgruppen vil møtes 3 ganger i løpet av forprosjektet. Styringsgruppen er en
strategisk sammensatt gruppe sammensatt av personer som skaper bred forankring
for Næringslivets interesser i Sápmi. Det er flere hensyn å ta for å sette sammen en
god styringsgruppe

Styringsgruppens leder er ansvarlig for å kalle inn til styremøter og lede styrings-
gruppens arbeid. Suksessfaktorene for en velfungerende styringsgruppe for
prosjektet er:

Generelle egenskaper ti styringsgruppen: 

Styringsgruppe (SG):



å sette seg inn i prosjektets effektmål, forstå hva som skal leveres og hvilke
rammer for tid og kostnader som gjelder, basert på prosjektmandatet, for så å
avstemme dette med prosjekteier 
å etablere et prosjektteam med nødvendig kompetanse og kapasitet 
å definere roller og ansvar i prosjektteamet 
å etablere spilleregler for samarbeid og kommunikasjon tilpasse virksomhetens
prosjektmodell til prosjektet (faser, beslutningspunkter, krav til
styringsunderlag)

Organisert og ryddig 
Stor arbeidskapasitet og evnen til å jobbe effektivt og systematisk 
Takler stress  
Lidenskap for samisk næringsutvikling  
Kommuniserer godt  

Prosjektleder har det operative utøvende ansvar  for  prosjektet  og  rapporterer
direkte til prosjektansvarlig. Prosjektleder har ansvar for: 

Prosjektleder er styringsgruppens sekretær og skal ha god prosjektforståelse og
kunnskap om hvordan prosjektet skal gjennomføres. Ha god kjennskap til samiske
næringer og kunne kommunisere på samisk med minimum 3 årig høyskole-
/universitetsutdanning og ha prosjektledererfaring. 

Generelle egenskaper til prosjektlederen: 

Samfunnsengasjert

Prosjektleder (PL):

En referansegruppe er en faggruppe og har ikke beslutningsmyndighet, men skal
bidra med kompetanse til prosjektet. Referansegruppen er ikke statisk og kan
variere ut ifra forskjellige fag- og arbeidsområder. Prosjektleder setter sammen
referansegruppen ut ifra behov. En referansegruppe er koordineringsorientert og
har ikke noe verdifull støtte og veiledning for utførelse av prosjekteierskapet ved å
bidra til å definere tilnærminger foretrukket av interessegrupper. Medlemmene i en
referansegruppe har verdifull ekspertise for prosjektet og gruppen kan ha jevnlige
møter eller komme  sammen ved behov. En referansegruppe  er rådgivende, men 
 har  ingen  direkte makt i prosjektet. Det er ikke sikkert prosjektet trenger en
referansegruppe.

Referansegruppe (RG):



Meld.St.9 Mennesker, muligheter og norske
interesser i nord (2020-2021)

Sveriges strategi för den arktiska regionen
(2020)

Meahcci - et grunnlag for identitet, kultur og
birgejupmi, 2016
Rapport fra Sametingets arbeidsgruppe for utmark, 29.2.2016

LITTERATUR

Guovdageaidnu -Ofelaš Sámis 2019
Ny utviklingsanalyse og Samfunnsanalyse i forbindelse med
omstillingen i Kautokeino.

Šattolaš Sápmi (2020)
Bærekraftig næringsutvikling
Sametingsmelding om næringsutvikling
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