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Kort beskrivelse
Prosjektet "Byregionen Harstad - samspill imella bygd og by" søker gjennom prosess, og samarbeid i
det nasjonale nettverket, å utarbeide en omforent tiltaksplan. Tiltakene skal bidra til at en positiv
utvikling i bykommunen også skal komme distriktskommunene til gode. Samtidig skal vi søke å
utnytte større etableringer / ressursforekomster i distriktskommunene regionalt. Tiltaksplanen skal
legges til grunn for en treårig gjennomføringsfase.
Prosjektbeskrivelse
Prosjektet følger strukturen i Utviklingsprogrammet for byregioner der første året er en analysefase
og de neste tre årene er en tiltaksfase.
De syv kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen
samarbeider gjennom Sør-Troms regionråd. Kommunene har lenge diskutert, og er enige om, at vi har
behov for å kartlegge de interne strukturene i regionen. Det er behov for et bredt grunnlag for å
kunne tilrettelegge for en positiv utvikling. I analysefasen ønsker vi å fokusere på en kartlegging av
bo-, arbeids- og servicestrukturen i regionen, og vurdere hvordan man kan tilrettelegge for at
nyetableringer, eksisterende næringer og andre fortrinn kan gi økte ringvirkninger for flere
kommuner. Vi vil lyse ut et anbud for å få gjennomført denne jobben. Målet er at de seks
distriktskommunene rundt byen Harstad skal dra nytte av tiltak og utvikling i bykommunen, og at
satsinger og muligheter i distriktskommunene (som f.eks. mineralutvinning og oppdrett) også skal gi
ringvirkninger i flere kommuner. I tillegg til en kvantitativ undersøkelse (BAS-analyse) som dette vil
være, legger vi opp til en kvalitativ intervjurunde for å teste ut det som fremkommer og styrke
grunnlaget gjennom innspill fra de involverte (2-4 pr. kommune intervjues). Her legges det vekt på
kartlegging av det reelle samspillet og hvordan dette fungerer.
Resultatet av det samlede anbudet tenkes å være en sammenstilling og en anbefaling av tiltak og
strategier for en gjennomføringsfase. Denne skal så bearbeides i en workshop med representanter fra
alle kommunene før den sammenfattes i en endelig tiltaksplan.
De samme syv kommunene har parallelt med dette prosjektet igangsatt en strategisk utredning på
samferdselstrukturen i regionen, i samarbeid med Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Dette
arbeidet vil bli sett i sammenheng og vil også danne grunnlag til vurdering av tiltak.
Tiltaksplanen skal politisk behandles.
Det søkes i denne omgang kun om en analysefase på ett år. Gjennomføringsfasen vil følge
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analysefasen og ha en varighet på tre år.
Vi ser svært positivt på deltakelse i nettverksarbeidet gjennom Distriktssenteret som vi mener vil
bidra til økt kompetanse og innspill fra andre.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Harstad kommune
Org.nr:972417971
Trine-Lise W. Fossland

Asbjørn Selsbanesgt 9
9405 HARSTAD
Asbjørn Selsbanesgate 9
9405 HARSTAD
-

97141780

Prosjektleder utpekes /
ansettes ved prosjektstart

95091060
-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Både kommunene enkeltvis og samlet har i perioden mottatt tilskudd til utviklingsprosjekt fra Troms
fylkeskommune og over Fylkesmannens skjønnsmidler

Spesifikasjon
Bakgrunn
Harstad er den nest største byen i Troms fylke med vel 24.000 innbyggere. Bykommunen
samarbeider med seks mindre kommuner gjennom Sør-Troms regionråd. Pr. 01.07.2013 hadde
regionen følgende befolkningsgrunnlag:
Sør-Troms innb %
1903 Harstad
24341 67,3
1911 Kvæfjord
3089 8,5
1913 Skånland
2943 8,1
1917 Ibestad
1441 4,0
1919 Gratangen 1117 3,1
1920 Lavangen
1011 2,8
1923 Salangen
2247 6,2
Sum
36 189 100,0
I regionrådets strategiplan er et av hovedmålene å «Videreutvikle Harstad til en sterkere ”motor” for
hele regionen».
I 2013 deltok de samme kommunene i et prosjekt i regi av Harstadregionens næringsforening «Vekst i
Sør-Troms med Harstad som motor», VIST. Prosjektet avsluttes våren 2014 og har fokusert på en felles
informasjonsplattform for næringsliv og innbyggere/tilflyttere (www.harstadregionen.no). Vi ser på
vårt prosjekt som en videreføring av dette arbeidet.
Harstad med distriktskommunene fokuserer på felles utviklings- og politisk arbeid i sitt
regionrådssamarbeid. Vi gjennomfører for tiden en interkommunal kystsoneplanlegging ihht den nye
plan- og bygningsloven. I tillegg har vi gjennomført programmet IMELLA som er et samarbeid med
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frivillig sektor om å utvikle en naturskjønn og kulturell plass pr. kommune som bindes sammen og
forsterkes gjennom samarbeid og felles konsept.
Et hvert samarbeid har sine utfordringer. Harstad er størst (67%) og dermed premissgiver for mye av
samarbeidet. Kommunen er inne i en svært positiv utvikling med vekst i oljenæringen, vekst og store
utbygginger i handelsnæringen, ny og utvidet aktivitet i skipsindustrien, ny teknologipark og flere
store samferdselsprosjekt i oppstart i løpet av de neste årene (Harstadpakken, Bjarkøyforbindelsen,
E10-pakken med mer). Befolkningsutviklingen i distriktskommunene har stabilisert seg rundt null de
siste årene, men befolkningsstrukturen er utfordrende.
Vi har behov for å finne ut hvordan denne positive utviklingen i bykommunen kan få størst mulig
nytte også i distriktskommunene. Samtidig pågår det spennende utviklingsprosesser i noen av de
mindre kommunene (oppdrett, tilrettelegging for mineralutvinning mm) som bør kunne danne
grunnlag for ringvirkninger i nabokommunene.
Med seks distriktskommuner rundt byen, gjør geografi og samferdsel at disse kommunene har
varierte muligheter for å dra nytte av bykommunen. Dette utfordrer samarbeidet, men ikke mer enn
at økt kompetanse og forståelse for faktorene som påvirker kan sørge for at vi enklere kan ta hensyn
til dette i vårt videre arbeid.
Se relevant videopresentasjon fra Harstad: http://www.ht.no/htv/article9039779.ece
Prosjektmål
Prosjektets formål:
Øke bevisstheten om regionens muligheter, skape regionalt samspill og øke distriktseffekten fra
byregionen Harstad.
Forstudiens prosjektmål:
o Utarbeide en omforent handlingsplan for neste tre-årsperiode
o Kommunisere resultatene fra kartleggingen
o Økt kompetanse og økt bredde på innspillene gjennom det nasjonale nettverkssamarbeidet
o Fremskaffe informasjonsgrunnlag for kommunestrukturdiskusjonen
o Fremskaffe diskusjons- og beslutningsgrunnlag for det regionale samarbeidet
Resultatmål:
o Bedre offentlig tilrettelegging for etablering og vekst i hele regionen
o Økt kompetanse og bevissthet for regional utnytting av muligheter, både for distriktskommunene
og bykommunen
o Gjøre Harstad til et mer funksjonelt senter i regionen
o Gjennomførte fellestiltak ihht tiltaksplan
Forankring
Prosjektet er diskutert og vedtatt omsøkt av alle kommunenes ordførere og rådmenn.
Det er planlagt politisk behandling og vedtak i de syv kommunene i løpet av februar 2014.
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Prosjektet er ihht vedtatt strategiplan for Sør-Troms regionråd
http://www.strr.no/Dok/20110826-ST2020-Strategiplan-vedtatt(1).pdf
Prosjektorganisering
Oppdragsgiver:
Kommunene i Sør-Troms
Prosjekteier:
Harstad kommune
Deltagende kommuner; Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen
Styringsgruppe (SG): Regionrådet i Sør-Troms
Prosjektansvarlig (PA): Marianne Bremnes, ordfører i Harstad
Prosjektleder (PL):
Utpekes når finansiering foreligger
Prosjektgruppe (vedtatt i regionrådet):
Marianne Bremnes, ordfører i Harstad
Dag Sigurd Brustind, ordfører i Ibestad kommune
Ronny Grindstein, ordfører i Gratangen kommune
Daglig leder Sør-Troms regionråd
Prosjektleder
Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere i analysefasen vil være politisk og administrativt nivå i 7 kommuner
Aktiviteter
År 1 (analysefasen) vil inneholde følgende aktiviteter:
• Etablere prosjektet og utpeke/ansette prosjektleder
• Utarbeide anbud og forankre det hos de involverte kommunene
• Gjennomføre anbudsprosessen som vil bestå av:
o Gjennomføre kvantitativ undersøkelse
o Oppsummering og intervjuguide – forankre
o Gjennomføre intervjuprosess
o Analysere og foreslå tiltak
• Tiltaksprosess – utarbeide og vedta handlingsplan
• Kommunikasjon og informasjon – spre resultatet av kartleggingen
• Utarbeide prosjektplan for tiltaksfasen
• Prosjektavslutning analysefase
Målgrupper
• Analysefasen
o Ordførere og rådmenn
o Kommunestyrene
• Tiltaksfasen
o Kommunenes innbyggere
o Næringsliv
Resultat
Analysefasen
o Handlingsplan for tiltaksfasen
o Kompetansegrunnlag for prosesser som kommunestruktur, evaluering av regionrådssamarbeidet
mm
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Tiltaksfasen
o Økt distriktseffekt av etableringer og positive utviklingstrekk i bykommunen
o Økt bevisstgjøring og økte ringvirkninger av naturressursene i distriktskommunene (oppdrett,
bergverksressurser, opplevelsesnæringen mm)
o Gjennomførte tiltak med god effekt for alle kommunene
o Grunnlag for økt målrettet samarbeid i regionen
Effekter
Analysefasen
o Mer målrettet arbeid i regionen
o Tiltak som fokuserer på mulige ringvirkninger og økt nytteeffekt
Tiltaksfasen
o Samlet vekst i Sør-Troms
o Økt regional effekt / økte ringvirkninger av etableringer, offentlige tiltak, naturressurser og andre
ressurser både i bykommunen Harstad og i distriktskommunene
o Bedre offentlig tilrettelegging for etablering og vekst i hele regionen
o Økt kompetanse og samarbeid

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan

Kostnadsplan
Tittel

2014

2015

2016

2017

2018

SUM

Egeninnsats timer
Konsulenttjenester
Prosjektadministrasjon
Prosjektledelse/-arbeid
Reiser, møter,
prosesskostnader

150 000
420 000
30 000
165 000

10 000
35 000

150 000
420 000
40 000
200 000

80 000

10 000

90 000

Sum kostnad

845 000

55 000

900 000

2014

2015

Egenandel
Egeninnsats timer
Kommunal- og
regionaldepartementet

245 000
150 000

55 000

Sum finansiering

845 000

Finansieringsplan
Tittel

2016

2017

2018

450 000

SUM
300 000
150 000
450 000

55 000

Geografi
1903-Harstad, 1911-Kvæfjord, 1913-Skånland, 1917-Ibestad, 1919-Gratangen, 1920-Lavangen,
1923-Salangen

Vedleggsliste
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Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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Tidsplan Byregionen Harstad - samspill imella bygd og by
Hoved Aktivitet
Prosjektetablering

Delta på oppstartssamling
Utpeke /ansette prosjektleder
Etablere adm. Rutiner
Konst. Prosjektmøte
Konst. Styringsgr.møte
Anbudsprosess

Utarbeide anbudsdokument
Forankre anbudsgrunnlag i komm.
Utlyse og velge konsulent
Gj.føre kvantitativ undersøkelse
Oppsumm.+ intervjuguide – forankre
Gjennomføre intervjuprosess
Analysere og foreslå tiltak
Tiltaksprosess – utarbeide og vedta

Workshop tiltak
Utarbeide handlingsplan
Vedta handlingsplan
Prosjektavslutning analysefase

Utarbeide søknad tiltaksfase
Regnskap analysefase
Sluttrapport analysefase

2014
2015
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