
Statusrapportering for Sluttutbetaling 

Mål for prosjektet. 

Prosjektmål fase 2 

På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, gikk 

styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms) inn for følgende temaer: 

næringsutvikling og stedsutvikling. Harstadregionens konkrete prosjektmål for fase 2 var: Utarbeide 

en interregional utviklingsplan for økonomisk vekst og samhandling. 

Delmål fase 2: 

• Spesifisere og aktivisere planens to hovedfokusområder: næringsutvikling og stedsutvikling

• Bred forankring hos og kommunikasjon med relevante aktører i regionen

• Etablere en samarbeidsarena for regionene Sør-Troms og Ofoten.

Hva som er gjennomført av større arbeid. 

Vi har gjennomført følgende hovedaktiviteter i perioden høst 2015 til utgangen av 2017, ref. 

milepælsplan: 

Oppstartsmøte/workshop med næringsansvarlige/rådmenn fra alle syv kommuner 

Kartlegging av status for næringsplaner i kommunene 

Konsolidering, forankring av prosjektet etter kommunevalget 

Planlegging av prosessarbeid 

Involvering av næringsliv, kommuner og andre aktører 

Kartlegging av behov for kunnskapsinnhenting 
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Gjennomføring av relevant og konkret kunnskapsinnhenting. Byregion.no, næringskonferansen

Re:tenk m.m.

Analyse og aktiv bruk av innhentet kunnskap

Utarbeidelse av utviklingsplan

Utarbeidelse av konkret handlingsplan

Politisk forankring av utviklingplan

Kommunikasjonsplan -eksternt og internt

Se vedlagte aktivitetsrapport for nærmere beskrivelse av hver aktivitet.

Prosjektet vårt har vært organisert slik:

Oppdragsgiver: Kommunene i Sør-Troms

Prosjekteier: Sør-Troms regionråd

Deltagende kommuner: Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen

Styringsgruppe (SG): Regionrådet i Sør-Troms (ordførere)

Prosjektansvarlig (PA): Daglig leder Sør-Troms regionråd

Prosjektleder (PL): PL Sør-Troms regionråd

Prosjektgruppe: PA, PL samt PLfra hver kommune

Gjennomførte tiltak og forventede resultater ved prosjektslutt. Beskriv også hvordan resultatene

måles.

Ang gjennomførte tiltak, viser vi til forrige punkt og vedlagte beskrivelse av tiltak. Forventede

resultater var ved oppstart av prosjektet:

Resultatmål fase 2:

*  Helhetlige og koordinerte næringsplaner i Midtre-Hålogaland

*  Helhetlig og koordinert plan for stedsutviklig med utgangspunkt i imella-modellen

Kommentar: Både Sør-Troms og Ofoten har utarbeidet strategiske planer med mål om vekst og

utvikling i regionene. Vi har laget hver våre planer, men vil forsøke å samarbeide mht gjennomføring

av tiltak. Vi har vedtatt felles satsingsområder med Ofoten. Disse er:

1, Reiseliv: Mål: Tett samhandling mellom destinasjonsselskapene i Harstad og Narvik

2, Kompetanse: Mål: Revitalisere samarbeidsforumet med UiT Harstad og UiT Narvik med en

målrettet agenda

for samarbeid med FoU og næringslivet.



RF13.50  — www.regionalforvaltning.no

3, Næringsutvikling: Målsetninger: A: Synliggjøre risikovillig kapital, løfte fram investorer og

akselerere bedrifter. B: Felles begeistringskonferanse, f.eks videreføring av Re:tenk som ambulerer på

sted. C: Koordinert utvikling på Evenes.

4, Samferdsel: Målsetninger: A: Ofoten og Sør-Troms snakker med felles stemme utad, som ved

fellesinnspill til NTP. B: Styrke offentlig kommunikasjon mellom regionen (Eksempel på tiltak:

shuttlebuss Narvik-Evenes-Harstad)

Resultat så langt: Mål 3B, Sør-Troms regionråd arrangerer sammen med Ofoten regionråd Re:tenk

næringskonferanse 24. oktober i Harstad (retenk.no/konferanse).

Videre har regionrådene som mål å slå seg sammen til ett regionråd innen 1.1.2020. Prosessen startet

tidlig i 2018.

Prosjektmålet har vi nådd gjennom vår utarbeidelse av regionale utviklingsplan (vedlagt).

Ang delmål:

Spesifisere og aktivisere planens to hovedfokusområder: næringsutvikling og stedsutvikling:

Sør-Troms har følgende satsingsområder: Innovasjon og entreprenørskap, kompetanse, infrastruktur

og samferdsel, trender og fremtidsforskning og UNG. Vi valgte å utarbeide en plan med relevante og

konkrete tiltak (aktivisering). Områdene går inn i både nærings- og stedsutvikling.

Bred forankring hos og kommunikasjon med relevante aktører i regionen: vi har i tidligere

delrapporter orientert om vår metode for innsamling av kunnskap og data. Vi har utarbeidet en egen

Kunnskapsbank (side 5 i utviklingsplanen) og vi har benyttet vår egen Re:tenk-modell for kontroll (side

8 i utviklingsplanen).

Etablere en samarbeidsarena for regionene Sør-Troms og Ofoten: Næringskonferansen Re:tenk er et

steg i denne retning, og som nevnt er det meningen av regionrådene i Sør-Troms og Ofoten skal slå

seg sammen. Da vil det naturlig dannes et grunnlag for en samarbeidsarena i stor-regionen.

Måling av resultater ift tiltaksarbeidet: se vedlagte tiltaksoversikt som beskriver måleindikator for

hvert av tiltakene næringsansvarlige i kommunene skal gjennomføre.

Antatte effekter på regionens vekst og vekstevne på lengre sikt, for eksempel på befolkning,

sysselsetting/arbeidsplasser, verdiskaping fram mot  2023.

Ved oppstart av prosjektet, Ianserte vi følgende effektmål:

0 En storregion som innbyr til nyetableringer og som er bedre i stand til å utvikle og beholde

allerede etablerte foretak

o Økonomisk vekst og verdiskapning

o Bedre offentlig tilrettelegging for etablering og vekst

KOMMENTAR:

Tiltaksarbeidet vårt starter nå. Vi søker Troms fylkeskommune om midler gjennom programmet

"Drivkraft" som er en direkte oppfølgning av Byregionprogrammet. Se hele søknaden vedlagt.
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Effektene vil vi først kunne se og måle om to til tre år fra nå. Det vi kan si per i dag, er at

næringskorpset (næringsansvarlige  i  hver kommune) er veldig motiverte til å arbeide videre i lag.

Byregionprogrammet har bidratt til denne motivasjonen. Et gjennomslag og en aksept i regionrådet

hos ordførerne for denne nye, forpliktende arbeidsmnetoden var av stor betydning. Det er nytt for

oss å skulle jobbe så målrettet regionalt. Hver kommune går inn med betydelige timer egeninnsats for

å få gjennomført tiltakene.

Som vedlagte tiltaksoversikt viser, er noen av tiltakene allerede i gang.

En vurdering av nytten av å delta i Byregionprogrammet

Fra prosjektansvarlig sitt ståsted:

*Distriktssenteret som kunnskapsformidler var god

*Distriktssenterets rolle som prosjektgjennomfører for departementet fungerte bra

*Stor verdi av læring av andre regioner

Fra prosjektleders ståsted:

*Lærerikt og nyttig å kunne dele kunnskap i det nasjonale nettverket

*Nettverkssamlingene har bidratt til forankring og forståelse av prosessen

*En styrke at vårt arbeid er en del av et større nasjonalt program. Har gitt tynge og relevans gjennom

hele prosessen.

Fra noen av næringsansvarlige sitt ståsted:

*Bidrar til bedre utvikling av relasjoner og gir mulighet for tettere samarbeid mellom kommunene i

regionen.

*Utvikling av den regionale utviklingsplanen har skapt en felles forpliktende arena for alle

kommunene, og sikrer felles treffpunkt for de næringsansvarlige så lenge dette pågår.

*Programmet gir bedre innsikt i felles nåværende og framtidige utfordringer og i noen grad kunnskap

om hvilke tiltak som bør iverksettes for å møte disse.

*Den regionale utviklingsplanen gir grunnlag for å utvikle bedre kommunale planer, hvor også felles

regionale utfordringer beskrives.

*Samle forskjellig type kompetanse/erfaring -læringsarena, styrker også enkeltaktørene

*Identifisere felles prosjekter som kan styrke regionen, få drahjelp i viktige prosjekter

*Få bedre kjennskap til hva som skjer i nabokommunene

*Arena for å få til større prosjekter og midler til å gjennomføre dem




