


Igangsetting og gjennomføring av 
«strategisk regional næringsplan» 

Hva har vi lært og hvordan tilpasser vi 
andres erfaring til vår region?



13.02

FELLES 
KOMMUNESTYREMØTE 

for alle 8 kommunene i 
Midt-Troms



ü Kunnskap - Analyser

ü Læring og inspirasjon fra andre

ü Eierskap politisk og administrativt

ü Felles plattform – felles kommunikasjon

ü Unge må ha innflytelse - medvirkning

Hva har vi lært ?



ü Kunnskap - Analyser



To hovedbudskap fra samfunnsanalysen

• Den dårlige nyheten

Demografisk utvikling tilsier at det blir færre 
unge og faren for at velutdannet arbeidskraft 
forlater er stor (brain-drain)

• Den gode nyheten

Det er stort potensiale for vekst i næringslivet i 
Midt-Troms



Mål i fase II
• Tydelig næringsfokus
Det er stort potensial for fremtidig økonomisk vekst i flere 
næringer i Midt-Troms. Sjømat, forsvar og reiseliv får særskilt 
fokus i fase II. I dette ligger også kommunal tilrettelegging for 
utvikling.
• Utdanning/kompetanse
Hvordan parre næringslivets behov for arbeidskraft med riktig 
kompetanse? Hvordan kan Midt-Troms stå sammen om å tilpasse 
utdanningstilbud til de behovene de regionale vekstnæringene 
har?
• Rekrutterings/integreringsstrategier
Hvordan kan Midt-Troms samlet forbedre sitt rekrutterings- og 
integreringsarbeid?  Hvordan kan Midt-Troms jobbe bedre 
sammen med informasjon og omdømmearbeid?





ü Læring og inspirasjon fra andre



• Handlingsplanene er enda mer tydelig. Erfaringen vår 
fra dette arbeidet er at vi har en felles retning for det vi 
gjør, og samtidig har vi et handlingsrom når tidene 
forandrer seg (nedgang i næringer, grønt skifte eller nye 
muligheter). Når vi jobber med implementeringen nå 
har enkelte av kommunene tatt ansvar for å følge opp 
enkelte av tiltakene på vegne av nettverket, eller man 
har jobbet med tiltakene i mindre grupper. Det at vi er 
syv kommuner som står sammen og går i en felles 
retning har gjort oss sterkere, lettere å få tilgang til 
eksterne prosjektmidler, man jobber ikke alene og 
ha et større kollegiefelleskap på fagfeltet. 

KRISTIANSANDREGIONEN 7
kommuner



HAUGESUNDREGIONEN

• Vi er i innspurten med «Utviklingsplan for 
Haugesundregionen» (fikk nytt navn i dag, 
tidligere regional næringsplan). På torsdag 
legger vi den fram for rådmannsgruppa i de ti 
kommunene, deretter er det i regionrådet før 
den går på en seks ukers høring i 
formannskapene, næringsforeninger, mm. Til 
slutt går den til politisk behandling i de ti 
kommunene i vår region. 

10
kommuner



REGION NEDRE ROMERIKE 

• Vi har nå vært i gang i ca 2 mndr med vårt 
prosjekt "Felles næringsstrategi". Det er snakk 
om sju kommuner omkring Lillestrøm i nærmeste 
nabolaget til Oslo, så våre utfordringer er litt 
spesielle, men vi er interesserte i å dele erfaringer 
med andre. Vi synes vi har fått en god start. 

• Har nå med oss en gruppe på ca. 60 fra 
næringsliv, politikk og forvaltning. Samler alle 
for første gang den 16. nov. 

• Har hatt et par mindre workshops som opptakt og 
forberedelse til denne.

7
kommuner



LISTERREGIONEN

• Vi laget strategisk næringsplan i første fase av 
ByR-programmet, og har nå startet arbeidet 
med gjennomføring.

6
kommuner





LISTER - Regionens ståsted



Takk!



ü Eierskap politisk og administrativt



Gruppearbeid
Mål: - Forankring / eierskap

- Plattform i regional del næringsplan

Fasilitatorer; 
rådmenn og ordførere

• Styre tiden
• Lytte og lede gruppa
• Å skape engasjement i 

gruppa og bidra til aktiv 
deltakelse

• Fange opp viktige 
innspill 

Gruppens oppgave: 
1. Notere viktige innspill 

(stikkord) 
2. Velge ut de to viktigste 

innspillene innenfor hver 
kategori (S-W-O-T)

3. Fasilitator tar ansvar for å henge 
opp disse på hvit plakat på 
veggen i foajeen. 
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ü Unge må ha innflytelse - medvirkning





Arbeidsgruppe
Organiserer videre arbeid med en strategisk næringsplan på overordnet, regionalt nivå.

Geir Inge Sivertsen, Ordfører Lenvik
Leder i Styringsgruppa

Nils Foshaug
Ordfører Målselv

Marit Alvig Espenes
Ordfører Dyrøy 

Hogne Eidissen
Rådmann Målselv

Tore-Jan Gjerpe
Rådmann Berg

Audun Sivertsen
Plan- og næringssjef 

Tranøy

Ungdomsrepresentant



ü Felles plattform – felles kommunikasjon




















