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Prosjektet har vært delt inn i fire hovedfaser.  I innledende fase ble 
ressursgruppen satt ned, avstemming av oppgaveforståelse samt 
en fremdriftsplan for arbeidet ble lagt.  Første fase bestod i kartleg-
ging av miljøet i og utenfor Målselv kommune, kartlegge interesse 
og eventuelle konfliktområder og avklare forventninger med aktø-
rer og miljøer. Fase en ble avsluttet med et åpnet møte om prosjek-
tet 6.desember. Fase to fokuserte på sonderinger rundt organisa-
sjonsform, økonomiske forutsetninger og spissing av prosjektet 
i form av en workshop. Siste fase ble avrundet med et samarbeid 
med Innovasjon Norge om en konferanse for kreative næringer i 
Midt-Troms, samt avsluttende rapportarbeid. 

Sammendrag
målselv kommune søkte sommeren 2016 om regionale 
utviklingsmidler for å igangsette for prosjektet Høgtun Kul-
turklynge med det formål å samlokalisere kulturaktører (pri-
vate og offentlige) som skal bidra til videre vekst og utvikling 
innen kulturfeltet i Midt-Troms. Målet med forprosjektet var å 
utrede om Høgtun Kulturklynge er bærekraftig. 
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Gruppen har hatt 4 fysiske møter inkludert en workshop, samt råd 
og innspill på epost. Ved behov har det vært møter med enkelte av 
medlemmene. Prosjektleder har rapportert underveis til nærings-
sjef i Målselv kommune, Elin Byberg. 

Ressursgruppen
har bestått av..

Ragnhild Furebotten 
Landsdelsmusiker Kultur i Troms  
og freelancemusiker

Børre Krudtå 
Rektor Høgtun Bardufoss  
Videregående skole

Nils Foshaug 
Ordfører Målselv Kommune

Randi Abrahamsen
Rådgiver Innovasjon Norge

Kim Daniel Arthur
Gründer

Line Miriam Sandberg 
Daglig leder Visit Senja 
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Visjon og forretningside
Høgtun Kulturklyngen skal være et 
kreativt næringstun midt i Troms. 

Forretningsidé
høgtun kulturklynge baserer seg på å ta i bruk skoleloka-
lene til Høgtun Videregående skole til å fremme ny vekst og 
utvikling i Troms innen kreativ næring. 

Høgtun Videregående skole består av et skolebygg med klasse-
rom, kontorer, verksteder og bibliotek. I tillegg til dette følger det 
med internat, bolighus og «hytter» til bygningsmassen. Høgtun 
Kulturklynge skal ta i bruk hele bygningsmassen til sin virksomhet. 

Høgtun Kulturklynge er til for
Kreative næringsaktører, kulturaktører,  
musikere, kunstnere, gründere, hobby
aktører/amatører, barn, familier og  
lokalsamfunnet.

Høgtun Kulturklynge tilbyr
Attraktive og lavkostnad overnatting, 
inspirerende arbeidsfasiliteter, felles 
kjøkken og peisestue, fibernett, bra 
utstyrte verksteder, preproduksjons 
lokaler, studio, øvingsrom, bibliotek, 
kompetanse, kurs og undervisning

Vi ønsker
Å være et tun for vekst og utvikling innen 
kreative næringer, med den beste kvaliteten 
på utstyr og fasiliteter.

Høgtun Kulturklynges produkter og tjenester
Høgtun Kulturklynges produkt og tjenester er bygd på fire pilarer, 
samlokalisering, hyttetun, fellesverksted og samfunnshus. De fire 
pilarene er utarbeidet med utgangspunkt i bygningsmassen, kul-
turnæringens behov samtidig med et ønske om å tilby et produkt 
og en tjeneste som er tar høyde for fremtidige endringer og krav i 
et arbeidsliv i omstilling. 

Hver pilar er et eget produkt i seg selv, men det er når det oppstår 
et samspill mellom en eller flere at Høgtun Kulturklynges produkt 
og tjenester blir unikt og bærekraftig. 



høgtun kulturklynge - rapport forprosjekt  
8

høgtun kulturklynge skal tilby attraktive arbeidsplasser 
i de gamle skolelokalene til Høgtun videregående skole. 
Bygnings massen er godt vedlikeholdt og tilrettelagt for den-
ne bruken. Det er en stor hovedvekt av klasserom med gode 
lysforhold, strøm og annen nyttig infrastruktur som ved enkle 
grep kan brukes som kontorer. 

Vi skal tilby pre-produksjonslokaler, øvingsrom, prosjektkontorer, 
lukka kontorer, felleskjøkken, profesjonelt lydutstyr, filmredige-
ringsrom, gode lysforhold, fibernett, fotostudio og skrivestue.  

I tillegg til den fysiske infrastrukturen tilbyr også området noen 
myke verdier som er viktig for et godt arbeidsliv – lett tilgang på 
uberørt natur, frisk luft, gode kollegaer, inspirerende miljø, raus-
het, globalt perspektiv, kreativt miljø, kvalitet og trivsel.

Arbeidsmiljø og kontorer
Arbeidsmiljøet bør være preget av inspirerende arbeidsplasser 
som legger til rette for samhandling og kreativitet. Høgtun må 
tilby tilpassa arbeidsfasiliteter som åpne kontorfellesskap samt 
lukka kontorceller.  
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Samarbeid og samhandling
Man oppnår ikke automatisk samhandling mellom virksomheter 
bare ved å plassere dem under samme tak. Derfor må det legges 
til rette for møteplasser i fellesskapet, som felles kjøkken og andre 
møtepunkter.

Prosjektkontorer
Høgtun må tilby fleksible løsninger for prosjektbaserte arbeids-
plasser. I forbindelse med nyetableringer (start-ups), festivaler og 
prosjekter kan Høgtun tilby fleksible løsninger for leie av kontor-
plass.
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Work-cation
I tråd med globale trender som «work-cation» 1 kan Høgtun i kom -

binasjon med Hyttetunet tilby kontorplass og overnatting i kortere

eller lengre perioder.

Med urørt natur rett utenfor døra vil Høgtun tilby en unik jobbfe -

rie. Måten vi jobber på er i endring, og den globale trenden viser at

mange ikke vil koble jobben ut i forbindelse med ferie, men heller

bruker tiden til å hente ny inspirasjon, bygge nye nettverk og nye

ideer utenfor din ordinære arbeidsplassen, samtidig som man hol -

der seg oppdatert med kollegaer.

Vinterturismen blomstrer i nord, og senest i år kunne vi lese i

Nordlys om en kinesisk turist som benyttet oppholdet sitt i Tromsø

til å ta en arbeidsdag hos FLOW i Tromsø. Høgtun Kulturklynge

bør samarbeide med turistnæringen i regionen, for eksempel

Fjellandsbyen. Det er også mange hytteeiere i Målselv som kanskje

kunne tenke seg å forlenge oppholdet sitt, dersom de kan utføre

jobben sin noen dager fra Høgtun.

¹ Work-cation: kombinasjonen av jobb og ferie

Skjermdump fra 1724.no

Skjermdump fra wsj.com



høgtun kulturklynge - rapport forprosjekt  
11

høgtun har seks hus hybler (internat), to hytter og to bolig-
hus. Disse tas i bruk som overnattingstilbud for aktørene i 
nettverket. Vi skal tilby fleksible løsninger på kort og lang sikt. 

Hvert internat har åtte soverom, to bad og et kjøkken. Hyblene kan 
leis ut som enkeltrom med potensiale for to sengeplasser på hvert 
soverom. De kan leies ut med selvhushold eller med full diett. 
Dersom man velger å leie ut med full kapasitet kan garderobene 
som hører til gymsalen brukes som ekstra dusjkapasitet. 
Man ønsker ikke at overnattingstilbudet skal komme i konkur-
ranse med øvrig overnattingstilbud i regionen, og derfor tilbys det 
i utgangspunktet for aktører i nettverket. 

Hyttetunet har et stort utviklingspotensiale sett i sammenheng 
med øvrig tilbud på Høgtun. Sammen med de øvrige fasilitetene 
(prosjektkontor, øvingsrom, verksteder, møterom, undervisnings-
rom, bibliotek) blir det et unikt tilbud i Norge. Her kan musikere 
leie seg inn for en periode mens de enten innstuderer eller gjør 
pre-produksjon, forfattere kan ha skrivestue, kunstnere kan jobbe 
med nye prosjekter uten å bli forstyrret. Vi ser også en ny inter-
nasjonal trend der grupper med tverrfaglig kompetanse kommer 
sammen og jobber over en periode og med hverandres prosjekter. 
Høgtun vil kunne tilby fasiliteter for mange bransjer innen kreativ 
næring. I kombinasjon med attraktive verksteder åpner dette enda 
flere muligheter. 
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i bygningens underetasje er det verksteder som er brukt i
undervisningen på skolen. Verkstedene er tilrettelagt for tre-,
metall- og keramikkproduksjon med tilhørende infrastruktur
og utstyr. Det er også et våtrom i underetasjen.

² «A makerspace is a collaborative work space inside
a school, library or separate public/private facility for
making, learning, exploring and sharing that uses high
tech to no tech tools. These spaces are open to kids,
adults, and entrepreneurs and have a variety of maker
equipment including 3D printers, laser cutters, cnc
machines, soldering irons and even sewing machines»

www.makerspace.com/what-is-a-makerspace

Faksimile fra Nye-Troms

Disse lokalitetene skal Høgtun tilby som et makerspace 2 som vi

kaller Fellesverksted. Verkstedene skal være en plass hvor nye og

gamle ideer skal realiseres. Med tilgang på nødvendig utstyr.

Målselv har spesielt mange håndverkere innen tradisjonshånd -

verk der mange er organisert som enkeltmannsforetak. De tren -

ger i perioder tilgang på mindre verksteder og deres kunnskap

om håndverk er unik i kombinasjon med det kreative miljøet på

Høgtun. Flere håndverkere i området, samt Høgtun videregående

skole har ved ere anledninger bistått FilmCamp med bygging av

scenogra .
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Målselv bibliotek avdeling Høgtun 
er et så kalla kombinasjonsbiblio-
tek – en filial av Målselv Bibliotek 
og skolebibliotek. Biblioteket 
blir også hyppig brukt av Olsborg 
Barneskole som bare ligger et 
steinkast fra Høgtun. Det er en 
viktig samlingsplass både for 
skolen og lokalbefolkningen, og 
ikke minst som skole for kunst 
og håndverk har biblioteket samlet en unik boksamling innen 
fagretningene. Biblioteket er en kunnskapsbub, samtidig som den 
er en samlingsarena som knytter bånd både mellom skole, lag- og 
foreninger og lokalbefolkningen generelt.

Til tross for en aktiv kulturskole og et rikt kulturliv er det bare ett 
øvingsrom i kommunen som kan brukes av andre. I idretten er det 
velkjent at anleggene og infrastrukturen er viktig faktor for akti-
vitet. Derfor er det også mange anlegg i Norge innen nesten alle 
idretter. Innen kunst og kultur har man vært mye mer forsiktig 
med å argumentere for hva infrastruktur har å si for aktiviteten. 
Musikkutstyrsordningen (MUO) har ved flere anledninger bevist 
at når flere øvingsrom gjøres tilgjengelig, så øker også aktiviteten. 
Fasilitetene som øvingsrom, verksteder, pre-produskjonslokaler, 
møterom osv gjøres tilgjengelig for lokalbefolkningen. Det fjerde 
produktet kalles for Samfunnshus. Bruken kan være organisert 
gjennom foreninger eller uorganisert slik som øving for band. 
 
At Høgtun Kulturklynges gjøres tilgjengelig for allmennheten vil 
på den ene siden synliggjøre bedrifter og foretak i klynga, samti-
dig som det er samfunnsnyttig og bidrar til prosjektets bærekraft.

målselv kommune har en aktiv lokal befolkning som organi-
serer og legger til rette for en rekke møteplasser og arrange-
menter for lokalbefolkningen. Gjennom ulike lag og foreninger 
arrangeres det ukentlig møteplasser med ulikt formål. 
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Beskrivelse av Høgtun 
Kulturklynges marked
høgtun kulturklynges marked beskrives best gjennom 
de fire pilarene. Tjeneste og produktene de tilbyr når ulike 
markeder innenfor kreativ næring innenfor Målselv Kommune 
og Troms og sekundært hele landet. 

Næringen er i vekst og et av Innovasjons Norges sju satsingsom-
råder. Når vi har undersøkt markedet har vi også tatt høyde for 
utviklingstrekk og trender innen næringen. 

Målselv Kommune
Kommunen har en liten kreativ næring, men flere aktører har dre-
vet i mange år og fremstår med kontinuitet og stabilitet. Det er 
rom for flere nye etableringer innen flere bransjer i næringen, og 
Høgtun Kulturklynge kan være en katalysator for nyetableringer. 

Troms
Troms har over flere år satset på kreative næringer. Gjennom 
støtteordninger som INTRO, SNN Kulturnæringsstiftelse og 
Innovasjon Norge har næringen vokst. Høgtun Kulturklynge vil 
tilby nettverk, produkter og tjenester til næringen i Troms som 
beskrives som ”add on” og/eller ”added value” til deres virksomhet. 

Norge
Det er mange næringshager og klynger i Norge. Nettverket på 
Høgtun bør ta del i det nasjonale nettverket. For den nasjonale 
næringen er det Hyttetunet i kombinasjon med gode fasiliteter 
som er attraktivt. 
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Samlokalisering
høgtuns primære hovedmålgruppe er kulturaktører og 
kreative næringer, både private og offentlige, store og små, 
innenfor kultur og kulturnæring i Midt-Troms. 

Det kan være antropologer, filmskapere, reklameselskaper, dan-
seskole, korps, kunstnere, fotografer, musikere, promotion sel-
skaper, samisk språk og kultursenter, cateringselskaper, småskala 
produsenter innen mat, lokale amatør kulturutøvere, festivaler, 
journalister, grafisk designere, lyd-lys selskaper, faginstitusjoner, 
skreddere og så videre. Det er fem aktører som har intensjon om å 
ta del i felleskapet fra starten av:

Kultur i Troms
Troms fylkeskommune med Kultur i Troms avdeling Målselv har 
fem ansatte – 1 produsent i 50% stilling, 1 produsent i 100% stil-
ling i Folkemusikk Nord, og 3 musikere i 50% stilling (landsdelmu-
sikere). De ønsker kontorer og øvingsrom til sine ansatte. Kultur i 
Troms avdeling Målselv har kontorer på Høgtun i dag.

Målselv Husflidlag
Husfliden i Målselv har både en lagsvirksomhet og en næringslivs-
virksomhet. Husfliden har ansvar for produksjon og salg av lagets 
egne produkter; Bunaden for Bardu og Målselv, Målselvgenseren 
og -jakken, Målselvsokken, Babymålselvsokken, Målselvåkleet, 
Målselvmerra og broderipakker. Denne virksomheten holder til i 
Bardufoss i dag. De trenger mer plass til produksjonen som er kjer-
neproduktet til næringsvirksomheten. Gjennom lagsvirksomhe-
ten holder de kurs i husflidfaget (veving, strikking, sying osv). 

De ønsker ca 300kvm hvor de har plass til alle aktivitetene sine 
– systue for bunand, vevstue, kurs/møter og eventuell sølvproduk-
sjon. I tillegg trenger de et kontor til daglig leder og tilgang til lager. 

Samisk språksenter for Midt-Troms
Det er satt ned en prosjektgruppe for å opprette et samisk språk-
senter i Midt-Troms lokalisert på Høgtun. Målselv huser den eneste 
samiske barneskolen i Troms, og har et stort samisk miljø. Det er 
ingen samiske språksenter i Midt-Troms, og der hvor de opprettes 
blir de viktige fyrtårn. 
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Ressursgruppen for samisk ressursgruppe består av: Per Matis 
Oskal, Karen Anette Anti, Karen Juso Baal, Ellen Margrethe Eira og 
Berit Oskal Eira. 

Arbeidet med opprettelsen av samisk språksenter fortsetter etter 
at denne rapporten er levert. 

Kalottspel
Kalottspel er en av Norges mest anerkjente folkemusikkfestivaler. 
Den avvikles over flere dager i august hvert år. I tillegg arrange-
rer Kalottspel konserter gjennom året på ulike steder i området. 
Kalottspel samarbeider med mange i lokalsamfunnet og har vært 
og er en pådriver for mange kulturprosjekter. De har en ansatt i en 
50% stilling og ønsker kontorplass til denne stillingen. Kalottspel 
har kontor på Høgtun i dag.

Målselv Mat
Målselv Mats visjon er å tilby den beste smaken av Målselv, i form av 
nord-norske rotgrønnsaker og frittgående lam og gris. Selskapet 
som eies av bonden Eirik Østring, grafisk designer Runar Bergstad 
og kokk Roger Myrvoll, jobber med spennende videreutvikling av 
produktet, og ønsker å ta i bruk kjøkkenet på Høgtun til foredling 
av produktet og utsalg.  
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Hyttetun
Nord-Norsk Hestesenter
Nord-Norsk Hestesenter holder til bare noen hundre meter frå 
Høgtun.

«Ett av senterets viktigeste oppgaver er å bevare og fremme bruken av 
nordlandshest/lyngshest. Gjennom tjenestene senteret tilbyr bruker vi for 
det meste nordlandshest/lyngshest. Dette også gjennom terapiridning/han-
dicapridning, på grunn av rasen sitt lyne og rolige væremåte. Senteret skal 
også arbeide for kompetanseheving og utdanning innen hesteholdet gene-
relt i vår landsdel. Senteret mottar ca 1.4 millioner fra landbruksdeparte-
mentet gjennom genressurskapittelet for arbeidet med rasen. Midlene søkes 
om hvert år og tildeles gjennom statsbudsjettet. Øvrig inntjening kommer 
fra kommersiell drift gjennom rideskolen, diverse prosjekter, trening av hest, 
handicapridning og utleie av anlegg med stallplasser. Egeninntjeningen 
ligger jevnt på ca 60 %» www.nordnorskhestesenter.no

Nord-Norsk Hestesenter ønsker å benytte Hyttetunet til overnat-
ting og undervisningslokaler i forbindelse med kurs og helgesam-
linger.

UKM Arctic
UKM Troms er et heltidsdrevet UKM-kontor, under navnet «UKM 
Arctic». De har hovedkontor på Lenvik, men ønsker å benytte 
Hyttetunet og andre fasiliteter i forbindelse med helgesamlinger 
og workshops. 

Folkemusikk Nord
Folkemusikk Nord arrangerer en gang i året Ole Bull Akademiet, 
og kan bruke Hyttetunet og andre fasiliteter i forbindelse med 
dette kurset. 

Kultur i Troms
Avdelingen Kultur i Troms har sitt hovedkontor i Harstad, men 
musikere og prosjekter i hele fylket. De har ved flere anledninger 
behov for å samles, og Høgtun Hyttetun, som ligger midt mel-
lom alle stoppesteder i Troms, kan tilby overnatting, øvingsrom, 
pre-produksjonslokaler, store og små møterom for Kultur i Troms.
Nettverket for øvrig
Alle i nettverket kan i prinsippet benytte seg av Hyttetunet i for-
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bindelse med virksomheten sin. Husfliden arrangerer kurs hvor 
de kan tilby overnatting til gjester og kursdeltagere, Kalottspel kan 
bruke det i forbindelse med festivalen eller andre prosjekter de har, 
Kultur i Troms (hele avdelingen) kan legge samlinger til Målselv 
og så videre. 

Muligheter
Hyttetunet skal ikke konkurrere med andre overnattingstilbud i 
regionen, men skal utvikles til et produkt som fremmer vekst og 
utvikling innen kreativ næring. Overnatting kombinert med til-
gang på andre fasiliteter kan tilbys filmmiljøet i Tromsø (manus-
skriving, klippe-suite), som skrivestue for forfattere, Artist-in-
residence3, håndverkere, produktdesignere og så videre. 

³«Artist-in-residence-programmer gjør det mulig for kunstnere, akademikere, kuratorer, og 
andre mennesker i kreativt arbeid å jobbe og oppholde seg et annet sted enn i sitt vante 
miljø. Artist-in-residence-opphold gir tid til refleksjon, forskning, presentasjon og produk-
sjon. Det gir også en mulighet til å utforske egen praksis i et annet samfunn eller miljø, 
møte nye mennesker, bruke nye materialer og oppleve livet på et nytt sted» 
 https://no.wikipedia.org/wiki/Artist_in_residence
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Spesielt i kommuner med høy arbeidsledighet og krav til omstil-
ling (for eksempel Stavanger) har etableringer av fellesverksteder 
vært et middel for å ta vare på kunnskapen hos ledige oljeingeniø-
rer samtidig som det legges til rette for nyetableringer. 

I første omgang er markedet til Felles verkstedet alle håndverkene 
i området som i perioder trenger tilgang til et verksted. Flere lag 
og foreninger i området bruker også Fellesverkstedet i forbindelse 
med kurs og undervisning. Det opprettes samarbeid med tilsva-
rende tiltak i regionen med mål om å dele kunnskap og ideer. 

Fellesverkstedet organiseres som en forening der alle foreningens 
medlemmer har fri tilgang til verkstedene. 

Fellesverksted
etableringer av verksteder, eller så kalla makerspace, er 
en global trend. Det finnes allerede flere under etablering 
i Troms (Harstad, Lenvik, Kåfjord, Tromsø og Gratangen). 
Verkstedene svarer på et økende behov for endring i måten 
vi arbeider på og en teknologisk utvikling som har blitt til-
gjengelig for ”folk flest”. 
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Samfunnshus
målselv har en aktiv lokalbefolkning som organiserer og 
deltar på mange eventer og arrangementer i regi av innbyg-
gerne. Innbyggerne i og rundt Høgtun har lang tradisjon for 
å bruke skolen til ulike arrangementer og sammenkomster. 

I området bygges det en idrettsarena og lokallaget Nerbygda Ve 
og Vel arrangerer for eksempel årlig adventsgran-tenning første 
søndag i advent. Bibliotektet på Høgtun har også vært et viktig 
samlingspunkt fra alt fra kunstforeninger til andre lokale sam-
menkomster. Det bor mange barn og unge i området og Olsborg 
barneskole ligger bare et steinkast fra Høgtun. I Målselv er det 
vanlig å måtte bruke bil for å komme seg til og fra alle fritidstilbud 
i kommunen og siden Høgtun ligger rett ved hovedveien er den 
lett tilgjengelig for alle. 

Fasilitetene som møterom, øvingsrom, pre-produksjonslokale gjø-
res tilgjengelig for lokalsamfunnet. Det kan være organisert eller 
uorganisert. Eksempler på lag og foreninger er Nerbygda Revy 
og Teaterlag, Målselv Knivklubb, BUA, Nerbygda Ve og vel, teater-
grupper, yoga-treninger, Kulturskolen osv. 

Videreføring av biblioteket på Høgtun er viktig av flere grunner. 
Det er en viktig samlingsarena for lokalbefolkningen. I tillegg kan 
den bli en svært viktig bindeledd for Samisk Språksenter, Kultur 
i Troms og Målselv Husflid og andre aktører som kommer inn. 
Bibliotekene er ikke bare en plass hvor man låner bøker, men også 
en kunnskapshub og en møteplass. 



høgtun kulturklynge - rapport forprosjekt  
22

Markedsstrategi  
og markedsplan
høgtun kulturklynge skal tilby attraktive og lavkostnad 
overnatting, inspirerende arbeidsfasiliteter, felles kjøkken 
og peisestue, fibernett, bra utstyrte verksteder, pre-produk-
sjons lokaler, studio, øvingsrom, bibliotek, kompetanse, kurs 
og undervisning. 

Høgtun kulturklynge kan best posisjonere seg mot sine brukere 
når det oppleves som relevante og nyttige innenfor alle pilarene.

Høgtun Kulturklynge har tre hovedmål for kommunikasjon:
1. Høgtun Kulturklyge skal markedsføres som et kreativt 

næringstun midt i Troms. 
2. Høgtun Kulturklynge skal markedsføre arbeidet og aktivite-

ten som skjer på Høgtun. 
3. Høgtun skal gjennom sin markedsføring tilby tjenester og 

produkter innenfor pilarene Samlokalisering, Hyttetun, 
Fellesverksted og Samfunnshus. 

Høgtun Kulturklynge bør først og fremst markedsføre seg digitalt. 
• Utvikle egen nettside
• Opprette Facebook-page, Instagramkonto og utvikle  

youtube-kanal
• Nyhetsbrev

Det bør utvikles egne strategier for hvordan Høgtun Kulturklynge 
skal nå målgruppene innen de fire pilarene. Målgruppene er ulike, 
og det må tas hensyn til dette i all markedsføring. 

Et viktig ledd i markedsføringen er å delta i utviklingen av nærin-
gen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det bør gjøres med delta-
gelse på konferanser, møter og andre møteplasser for næringen. 
Høgtun Kulturklynge bør ha som mål å aktivt bidra til å synlig-
gjøre arbeidet som legges ned av aktørene i nettverket. 

Høgtun Kulturklynge har utviklet en grafisk profil som brukes på 
alle plattformer.
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Grafisk profil
Konseptet bak den grafiske profilen baserer seg 
på Høgtuns bygningsmasse.

“Tun som romleg skildring nyttast oftast der 
bruks bygningane ved ein eller fleire gardar står 
så tett at det dannar eit romleg fellesskap”
 Wikipedia
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Sterke sider
• Tilgang på en unik bygningsmasse med mange gode 

kvaliteter

• Målselv Kommune skårer svært høyt på den norske 

kulturindeksen for 2016. 30.plass nasjonalt og nummer 

3 regionalt etter Tromsø og Harstad. 

• Målselv huser en av landet mest anerkjente folkemu-

sikkfestivaler, Kalottspel. 

• Kultur i Troms har egen avdeling i Målselv

• Til tross for at området ikke er folkerikt eller ligger 

nært en stor by, har den tradisjonen, kunnskapen og et 

miljø for kultur, også kulturnæring

• Bardufoss og Høgtun Videregående skole ønsker at 

biblioteket skal videreføres på Høgtun og de ønsker 

å bidra til dette (biblioteket vil være et svært viktig 

bindeledd og samlingspunkt)

• Egne linjer for design og håndverk på videregående 

skole

• Tilgang på profesjonelt filmmiljø hos Filmcamp

• Et sterkt samisk miljø i regionen

• Egen samisk barneskole i Målselv

• Fantastisk geografisk plassering rett ved E6. Lett 

tilgjengelig fra nord og sør. 

• Gode støtteordninger i regionen for kreative næringer 

(SNN Kulturnæringsstiftelsen og Innovasjon Norge)

• Ingen lignende tiltak i Midt-Troms

• Unikt tilbud i Norge

• Bra tiltak for lokalbefolkningen 

Svake sider
• Kreative næringen i Midt-Troms er liten og 

preget av få aktører. 

• Prosjekter er avhengig av offentlige midler i 

startfasen (uforutsigbart)

• Tar sikte på å bruke hele bygningsmassen 

som øker risikoen 

• Det må påregnes kostander for ombygginger 

dersom man skal levere på visjonen om å 

levere det beste innen utstyr og infrastruktur. 

Muligheter
• Høgtun Kulturklynge kan være en arena for 

vekst og utvikling, der nye jobber skapes.

• Internasjonale trender peker i retningen av at 

flere og flere ønsker å skape sin egen arbeids-

plass. 

• Det er her mulighetsrommet til Høgtun 

Kulturklynge ligger. Det er samspillet mellom de 

fire pilarene som åpner for dette. 

• Tilgang på et nettverk av virksomheter, et verk-

sted med nødvendig utstyr og tilgang på godt et 

overnattingstilbud, kan nye ideer skapes.  

• Kan bli et fyrtårn for kulturlivet i Målselv. 

Trusler
• Mulig finansieringskilder bygges ned og/eller er under  

vurdering (fylkets regionale utviklingsmidler for eks)

• Manglende finansiering til drift og nødvendige ombygginger 

og investeringer ses på som den største utfordringen til 

prosjektet.

SWOT
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Hvordan jobbe med de svake sidene
Den kreative næringen i Midt-Troms er liten og preget av få aktører. 
I likhet med resten av landet er næringen preget av enkeltmanns-
foretak og små marginer. Det er derfor viktig med et langsiktig 
perspektiv der målet er å bygge opp næringen i regionen, med 
Høgtun som base. 

I prinsippet er ikke ideen om samlokalisering ny, og lignende til-
tak finnes flere steder i fylket. Fokuset for Høgtun Kulturklynge 
ligger på kombinasjonen mellom de fire pilarene (samlokalisering, 
hyttetun, fellesverksted og samfunnshus). I tillegg er ikke den geo-
grafiske samlokaliseringen av virksomheter viktigst, men klyngen 
sin evne til å danne et nettverk. 

Prosjektet vil være avhengig av offentlige midler i en periode, og 
det kan skape uforutsigbarhet. Derfor bør man tilstrebe flerår-
ige tilskudd for å skape arbeidsro, og muligheten til å jobbe med 
utviklingen i plassen for at man hvert år må søke nye tilskudd og 
ikke vite hvilke tiltak man kan igangsette. 

Prosjektet tar sikte på å bruke hele bygningsmassen (skolebygg, 
internat, «kompen», peisestua). Det øker også driftskostnadene 
(strøm, vedlikehold etc). Styrken, derimot, i prosjektet ligger 
nettopp i kombinasjonen mellom de fire pilarene og at man tar i 
bruk hele infrastrukturen. Det er også dette som skiller Høgtun 
Kulturklynge fra sine konkurrenter. 

For å kunne levere på visjonen om være et tun for vekst og utvik-
ling innen kreative næringer, med den beste kvaliteten på utstyr 
og fasiliteter, så må det legges til rette for noe ombygging og inves-
teringer. Dersom man ikke får nødvendig finansiering til dette, fal-
ler noe av samspillet mellom pilarene bort, og derfor også fremti-
dige leieinntekter.
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Organisasjonsform
troms fylkeskommune eier bygningsmassen Høgtun videre-
gående skole. I en overgangsfase bes Troms fylkeskommune 
om å beholde eierskapet til bygningsmassen, mens prosjek-
tet Høgtun Kulturklynge overtar alle driftskostnader forbun-
det med bygningene. 
 
Høgtun Kulturklynge bør organiseres som et kommunalt aksjesel-
skap fra starten. Etter 5 år bør organisasjonsformen revideres, og 
om det er grunnlag for det omdannes til ordinært aksjeselskap.
 
I et kommunalt aksjeselskap har styret det overordnete ansvar 
for forvaltningen av selskapet, og eierne har myndighet gjennom 
generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier 
ikke kan gi pålegg til selskapets styre uten at dette skjer i form av 
en beslutning fra generalforsamlingen. 
 
Styret i selskapet bør være sammensatt av kvinner og menn med 
kompetanse og nettverk innen kreative næringer, økonomi og 
gründervirksomhet. Styret bør også være representert av en repre-
sentant fra de som bruker Høgtun. 
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oppsummering 
Høgtun Kulturklynge er et næringstun midt i Troms. Det består av 
fire pilarer

• Samlokalisering
• Hyttetun
• Fellesverksted
• Samfunnshus

Høgtun Kulturklynge ønsker å være et tun for vekst og utvikling 
innen kreative næringer, med den beste kvaliteten på utstyr og 
fasiliteter. 

Høgtun Kulturklynge kan være i gang allerede fra høsten av. Kultur 
i Troms og Kalottspel er på Høgtun allerede, Husfliden har en del 
av sin aktivitet i en av hyttene og Målselv Mat ønsker å slippe til 
så snart som mulig. Pilaren Samfunnshus kan iverksettes så snart 
det finnes en ansatt som kan ta imot forespørsler. Nord-Norsk 
Hestesenter og UKM Arctic er interessert i å ta i bruk Hyttetunet så 
snart det er mulig. Fellesverkstedet trenger litt tid på å utvikle seg, 
men det er flere som ønsker tilgang til fasilitetene. Og det er ytret 
ønske om å opprette samarbeid med lignende tiltak i regionen. 
Dette prosjektet må bygges stein for stein, og utvikles ledd for ledd.

Høgtun Kulturklynge vil være et unikt tiltak i regionen, og er et 
tilbud til næringen i hele landet. 



høgtun kulturklynge - rapport forprosjekt  
28

VEIEN VIDERE 
Følgende fremdriftsplan for første del anbefales når eventuell  
finansiering er på plass

• Utforming av stillingsbeskrivelse og utlysning 

• Formalisering av organisasjonsform iverksettes 
 a. Sammensetting av styret nedsettes 

• Utforming av nettsider og andre digitale plattformer for  
markedsføring 

• Utforme en felles aktivitetsplan og fremdriftsplan sammen med 
aktørene som er i nettverket.  

• Det må lages en oversikt over forslag av til ombygginger og 
kostander forbundet med dette 
 a. Hente innspill og tilbakemeldinger på behov og ønsker   
 (mer detaljert enn det som er gjort i denne delen av prosjektet)

 b. Innhente tilbud fra arkitekter
 c. Søke finansiering når et kostnadsoverslag foreligger
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