
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Arctic Frontiers er en internasjonal arena for næringsliv, forskning, politikk 
og forvaltning som ble første gang organisert i Tromsø i 2007. Arctic 

Frontiers arrangeres hvert å i siste uka av januar, og samler over 3000 
deltakere fra mer enn 25 land. 

 

Ungdomsprogrammet, Arctic Frontiers Youth, har en rekke aktiviteter for ungdom i 
skolealderen og oppover. Emerging Leaders er beregnet for den gruppen som er i ferd 

med å avslutte sine studier, eller har nettopp begynt sine karrierer i arbeidslivet.  
 

Emerging Leaders har siden oppstarten i 2011 samlet rundt 250 ungdom fra Norge og 
aldre land til en "dannelsesreise" gjennom det nord-norske kystlandskapet. På reisen 

som varer 5 dager med start i Bodø, via Lofoten og til Tromsø, møter de 
representanter fra næringslivet, forvaltning og politikk. Med på reisen er 3-4 

mentorer med lang erfaring innen norsk og internasjonal forskning og næringsliv.  
 

Mange av deltakerne holder kontakten seg imellom og med kontakter de fikk på 
reisen og deltakelsen i Arctic Frontiers, og bygger seg slik viktige nettverk for seinere 

fag- og karriere utvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Målsettingen er 
at ungdom som deltar skal stå bedre rustet til å utvikle sine lederegenskaper, og 

bidra til at bedrifter og institusjoner der de arbeider skal vinne fram i nasjonal og 

internasjonal konkurranse. Derfor foregår hele arrangement på engelsk. Emerging 
Leaders er et ikke-kommersielt arrangement der kostnadene dekkes av deltakerne.  

 
Samarbeid med Sparebanken 1 Nord-Norge 

Gjennom «Samfunnsløftet» har SpareBank 1 Nord-Norge inngått et samarbeid med 
Arctic Frontiers med vekt på utvikling av ungdomsprogrammet. Som del av 

samarbeidet kan 5 deltakere fra Nord-Norge gjennom søknad få dekket sine 
kostnader for deltakelse i programmet. 

  
Kriteriene for deltakelse er: 

Under 35 år gammel, flytende i engelsk, ansatt i næringsliv eller forvaltning i Nord-
Norge, og må dele visjoner og interesser som beskrevet i vedlagte info på engelsk.  
 

 
Med hilsen og lykke til, 

Salve Dahle, manager Arctic Frontiers Emerging Leaders (sda@akvaplan.niva.no) 

 
Arctic Frontiers Emerging Leaders 2020, 

22. – 28. Januar i Bodø–Lofoten–Tromsø.  

Deltakeravgift: 35.000 NOK + mva 

Søknadsfrist: 15.oktober 2019 

Vennligst finn søknadsskjema HER 

For general inquiries about the program 

and funding, please contact  

program manager Laura Johanne Olsen  

Phone: +47 90 75 12 75 /  

E-mail: Emergingleaders@salt.nu
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