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Velkommen til å lage business langt til havs! 



BUSINESS IN 
RESIDENCE 
 

ARTIST IN 
RESIDENCE 

&	  

På Træna  har vi hatt fremgang med et nylig etablert Artist in Residence. Nå vil vi utvide og satse på 
et Business in Residence. 

 

 



HVORFOR BUSINESS IN RESIDENCE? 

TRÆNA

Artist in Residence ordninger er kjent og finnes over hele verden. Det er et 
virkemiddel for å generere utvikling innenfor kunst og kultur ved at 
kunstnere og kreative personer lager prosjekt i miljøer de normalt ikke er 
hjemme i. Noen ganger skapes samarbeider som varer i lang tid, andre 
ganger er det kun et korttidsutbytte. Resultatene kan være konkrete og 
forhåndsbestemte, som for eksempel å bygge en skulptur eller badstue, 
mens andre ganger er det et åpent prosjekt som utvikles etter stedets 
betingelser. 
 
Men hvorfor kun kunst og kultur? På samme måte som vi satser på kultur 
og kreative næringer ønsker vi nå også å satse på entreprenør-skap, 
gründere og næringsutviklere. Kan den samme kreative utveksling føre til 
nye næringer og økonomisk vekst? Ved å lage et Business in Residence vil vi 
få mennesker fra flere bransjer til å komme til oss for å utvikle nye 
konsepter eller bedrifter - eller for å lage et samarbeid med lokalt 
næringsliv.  
 
Træna Business in Residence er en åpen invitasjon og et signal om at vi er 
et bedriftsfremmende øysamfunn interessert i utvikling og vekst og klar for 
å tilrettelegge for nye aktører. 
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HVA KAN TRÆNA TILBY? 

TRÆNA
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Gratis bolig for 1-4 personer 
Kontorplass og møtelokaler 

Rådgivning og sparring 
Samarbeid med eksiterende nærings-liv 

innen fiskeri,  oppdrett og eksport 
Kystkultur, lokalservice og kulturnæring 

Bra fokus i et unikt miljø 
 

 

 



TRÆNA

•  Du søker med en eksisterende idé, et produkt, en 
businessplan eller en virksomhet som du vil utvikle 
videre. 

•  En jury vil intervjue de som søker og velge aktører som 
har best forutsetninger for å få noe konkret ut av 
oppholdet. 

•  Du kan søke med et prosjekt som i stor grad inkluderer 
lokalt næringsliv, eller kun for å komme til et annet sted 
og for å ha fokus, men da bidra lokalt på en annen 
måte, for eksempel gjennom kunnskapsdeling, å holde 
kurs, eller ved sponsing. 

•  Business in Residence-boligen har minst to soverom 
og stue, innrettet med møtebord og arbeidsfasisliteter 
som fri Wi-Fi. 

•  En lokal næringslivsgruppe vil være kontaktpunkt og 
hjelpe til med lokal/regional match-making og sparring. 

•  Rådgivning/sparring fra regionens kunnskapspark kan 
tilbys 

•  Mulighet for å tilknytte forskning eller 
studentmedarbeidere til prosjektet 

•  Hjelp med arbeide mot media og presse 
•  Hjelp med tilrettelegging av arrangementer eller 

seminarer 
•  Tilrettelegging, arealplanlegging og hjelp med 

søknadsskrivinger, dersom det skulle bli aktuelt med 
videre satsning lokalt 

 

 
 
 
 
 

HVORDAN FUNGERER DET? 



VELKOMMEN MED DIN IDÉ 

TRÆNA

Vi ønsker velkommen til gründere og etablerte innenfor 
flere bransjer, og vi ser særlig potensiale i satsninger 
på: 
•  Fiskerinæring, oppdrett eller annet havbruk 
•  Foredling av fisk, produktutvikling, fremstilling 
•  Opplevelsesnæring, reiseliv, arrangement 
•  Restaurant, overnatting, hyttebyggeri 
•  Produktutvikling, produksjon 
•  Servicesektor, transport, tele og kommunikasjon 
•  Landbruk, lokalmatproduksjon 
•  Energi & klima, forskning & utvikling 
•  Øvrig  
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Alle idéer ønskes velkommen! 
Vi behandler søknader løpende.  
Ta kontakt for mer informasjon! 
 



OM TRÆNA 

TRÆNA

Innbyggere: ca 500  
Næringer: Fiskerianleggene Norway Pelagic AS og Modolv Sjøset Fisk AS, Arctic Export, Træna fiskeoppdrett AS, Træna 
Fisker AS, samt flere mottaksstasjoner for fisk, blant annet på Selvær. 
Kultur: Den internasjonalt kjente Trænafestivalen lokker hvert år ca 5000 besøkende til øya 
Service: Træna Båtservice AS, Træna Rorbuferie, Træna Gjestegård AS, Selvær Rorbuferie, Træna Handel AS, Butikken i 
Selvær SA, Malins Krambu og blomster, Aloha Kafè, Jorids klipp, Havfolkets hus, Salong Havbris, Træna Kino, Helgeland 
Museum, Træna bibliotek, svømmehall, treningshall og gym. 
Kommunikasjoner: Bilferge, hurtigbåt og lokalbåt med daglige avganger 
 
OM TRÆNA 
Træna er en unik øykommune på kanten av Storhavet, 33 nautiske mil (ca 61 km) fra fastlandet på Helgelandskysten. 
Polarsirkelen går rett gjennom øyene våre, noe som gjør at det er midnattssol fra slutten av mai til midten av juli. Om 
vinteren er det nordlys. Her bor ca 500 mennesker, omtrent like mange som det er holmer og skjær. Den faste 
befolkningen begrenser seg til øyene Husøy, Selvær, Sanna og Sandøy. Hovedøya Husøy er kommunesenter. Her finnes 
butikker, skole, kafé, kro, overnattings- og spisested, svømmehall, treningsrom, museum og to fiskerianlegg. Selvær er 
den nest størst av øyene (folketall) og hjem for mange fiskere. Her er havn, fiskerimottak og butikk. Sanna er kjent for de 
ikoniske fjellene, med Trænstaven som strekker seg 338 meter over havet. Fisk har alltid vært viktig på Træna, som 
faktisk er Norges eldste fiskevær. Oldtidsfunnene er nærmere 9000 år gamle. Bortsett fra fisk er Træna også kjent som 
festivaløy. Her arrangeres nemlig Trænafestivalen med flere tusen besøkere hvert år. Bilferge og hurtigbåter anløper 
Trænas øyer hver dag med flere avganger. Det gjør øyene tilgjengelig på tross av at det er langt unna fastlandet. 
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TENK TRÆNA, TENK NÆRING 

TRÆNA

Utviklingsprosjekt Tenk Træna 
Gjennom et utviklingsprosjekt som startet høsten 
2014 arbeider kommunen, næringslivet og regionale 
aktører om en bred samfunnsutvikling av Træna. 
Prosjektet går under navnet Tenk Træna. 
 
Næringsutvikling & næringsbygg 
Et viktig satsningsområde er næringsutvikling og at det 
lokale næringslivet står på flere ben. Vi ønsker å utvikle 
et næringsbygg, med produksjonslokaler for fleksibelt 
bruk. Kontor- og møtelokaler vil også inngå.  
 
Business in Residence et skritt på vei 
Før vi har et nytt næringsbygg på plass starter vi nå 
Træna Business in Residence. Aktører som er 
interesserte i Træna vil alle ha mulighet til å påvirke 
utviklingen av et godt næringsbygg med de fasiliteter 
som trengs.  
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TRÆNA

Kontakt 
moa.bjornson@trana.kommune.no 
www.tenktraena.no 
Tel:47478016 
 


