
Statusrapportering for Sluttutbetaling 

Mål for prosjektet . 

. Med bakgrunn i samfunnsanalysen prioriterer byregionprogrammet følgende temaområder i fase 2: 

•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 2. 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 

om dømmearbeid? 

For å oppfylle disse målene er det i Midt-Troms ble det utviklet et hovedmål om å utarbeide en 

regional næringsplan. 

Kommunene i regionen ønsket å lage en innretningen på næringsplanen som var lik i alle 8 

kommuner. Fokusområder er reiseliv, forsvar og sjømat, i tillegg til rekruttering og kompetanse. 

Byregionprogrammet hadde som mål gjennom dette prosjektet å bidra med konkrete verktøy for å 

utarbeide en felles regional del av næringsplan for de 8 kommunene i Midt-Troms. 

Utfordringene var som følger: 

- Hvordan utvikler vi en felles regional del i alle kommuners næringsplaner?

- Kan vi forankre regionalt rekrutterings- og omdømmearbeid likt i plandokumenter i alle 8

kommuner? 

- Hvilke grep må da gjøres?
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Hva som er  gjennomført  av større  arbeid.

1: Felles regional næringsplan for Midt-Troms

2: To felles kommunestyremøter for alle 8 kommuner

3: Nasjonal læringsressurs for barn, "Demokrati og medborgerskap"

4: Regionale rekrutteringstiltak

5: Alle resultater er samlet på egen nettside

1: Regional næringsplan for Midt-Troms

Det er gjennomført mange større arbeid, men det største er en regional næringsplan for Midt-Troms.

Denne ligger som vedlegg. Den felles regionale planen har også en regional tiltaksplan, med 53

regionale tiltak, alle politisk behandlet i alle 8 kommuner.

Det er benyttet flere metoder ift samhandling. Dialogmøter, folkemøter, politiske møter og workshops

med næringsliv, politikere og ungdom. Dette er beskrevet i starten av vedlagte plan.

Metodisk var det viktig å politisk forankre arbeidet. Gjennom tre felles saksframlegg i alle åtte

kommuner, sørget prosjektet for å ivareta legitimitet, forankring og involvering. Vår 2017 gjorde alle 8

kommunestyrer vedtak om å delta i delprosjektet Regional næringsplan for Midt-Troms, i desember

2017 hadde alle 8 kommunestyrer en foreløpig plan på høring og i mars 2018 ble det sendt et felles

saksframlegg ut med en ferdig regional plan for vedtak om implementering i de enkelte kommunene.

Alle 8 kommuner har gjort positive vedtak og planen iverksettes.

2: Felles kommunestyremøter

To felles kommunestyremøter (13 02 17 og 26 02 18) er gjennomførte, det første i forkant av oppstart

med regional næringsplan og det andre ved ferdigstillelse av regional næringsplan. Media, bl.a. Nrk

Troms tv, fulgte begge arrangementene.

3: Midt-Troms leverer nasjonal læringsressurs

https://www.medielabben.no/artikkel/77068

Barn fra Midt-Troms (2. klasse ved Elvetun skole) laget små videoer til det første felles

kommunestyremøtet. Nå er disse blitt en nasjonal læringsressurs (medielabben.no) som brukes i

opplæringsøyemed for elever i barneskolen i hele landet. Se videoene på prosjektets egen nettside,

under "Demokrati og medborgerskap".

4: Regionale rekrutteringstiltak
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En hovedkonklusjon i samfunnsanalysen  i  Byregionprogrammet er at Midt-Troms står overfor store

utfordringer når det gjelder mangel på arbeidskraft. Det har derfor vært et uttalt mål  i  programmet å

systematisk jobbe med tiltak og utvikling av verktøy for å bidra positivt til rekruttering.

Her finner du eksempler på arbeidet, bilder og videoer kan brukes fritt.

°  Barnebyen  /  barnebyregion

°  Arbeidslivsdagen UiT og pizzakveld med studenter fra Midt-Troms

0  Senja videregående skole, blåe og grønne valg

0  Traineestillinger  /  unge velger spennende jobber i Midt-Troms

°  Regionalt ungdomsarbeid i Midt-Troms /Dyrøyseminaret

5: All informasjon på egen nettside

http://www.lenvik.kommune.no/politikk-og-samfunn/naring/byregionprogrammet/

Det er et mål at alle skal ha god tilgang på informasjon. Byregionprogrammet har en egen nettside

hos Lenvik kommune der bakgrunn, prioriterte temaområder, og selvsagt analyser som er

gjennomførte fremkommer. Dette dreier seg om "samfunnsanalyse for Midt-Troms", "delrapport

sjømat" og "delrapport reiseliv".

Midt-Troms står overfor ei stor utfordring med rekruttering av unge mennesker som både vil bo og

jobbe i vår region. Derfor er det investert mange krefter på arbeidet rettet mot unge; f.eks. møte med

studenter på Arbeidslivsdagene UiT. Vi har lagd flere videoer for å rekruttere unge til grønn sektor, blå

sektor og også spennende arbeidsplasser i bedrifter i vår region. Alle videoene ligger tilgjengelig på

youtube og på prosjektets nettside.

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

måles.

Viser til punkt 2 for gjennomførte tiltak.

Midt-Troms skal bli en av Norges mest spennende vekstregioner.

Vårt mål med den regionale næringsplanen er å forene kreftene i Midt-Troms og hente ut det store

potensialet innenfor satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar, samt bygge et attraktivt og sterkt

bo- og arbeidsmarked i mellom byene nord og sør i fylket.

Samtlige 8 kommuner gjort vedtak om deltakelse i regional næringsplan for Midt-Troms.

Over 400 personer fra næringsliv, kommuner, kunnskapsmiljø og ungdomsrepresentanter deltok sist

høst i mer enn 30 møter for å gi innspill til planarbeidet. Planutkastet ble sendt på høring i

kommunene i Midt-Troms i desember, og alle kommunene ga sin tilslutning til planutkastet. Planen

viser at Midt-Troms har et sterkt potensial for vekst innen de definerte satsingsområdene, dersom det

legges til rette for dette. Her må regionen stå sammen om gjennomføring av tiltakene i planen. lalt er

det over 50 konkrete strategiske regionale tiltak innenfor sjømat, reiseliv, forsvar, samt rekruttering og
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kompetanse  i  planen. En felles hovedutfordring for regionen er å få flere unge til å bo- og etablere

seg i  regionen, og dermed få Økt vekst  i  folketallet. Vi er derfor opptatt av å etablere en Midt-Troms

modell for entreprenørskap, rekruttering og kompetanse for rekruttering av ungdommene våre inn til

regionens vekstnæringer: Sjømat, reiseliv og forsvar.

Denne planen skal benyttes for å skape vekst i Midt-Troms, og her er vi også opptatt av et godt

samspill med fylkeskommunen og sentrale myndigheter. Vi ser dette samspillet som særdeles viktig

nå i ei tid der vi skal inn i en større region i nord —Troms og Finnmark.

Måling av resultat, er etablering av arbeidsplasser og felles regionale satsinger. Se pkt 4.

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

sysselsetting/arbeidsplasser, verdiskaping fram mot  2023.

Midt-Troms har stort potensiale for vekst, også på lengre sikt.

Konkret har en bidratt til en regionalisering der en betrakter regionen som en felles enhet. Som en

indikator på dette, mener en at navneskifte på to større institusjoner har i vår region som har skiftet

navn i 2018. Senja Næringshage har i 2018 skiftet navn til Næringshagen Midt-Troms. Studiesenteret

Finnsnes har i 2018 skiftet navn til Midt-Troms studiesenter.

Det er etablert mange arbeidsplasser i Midt-Troms i løpet av perioden. Selvsagt er det sammensatte

grunner til det, og det vil være for tidlig å kunne ha befokningstall, sysselsetting og verdiskaping av

programmet. Imidlertid lar vi sitat fra en svært stor etablering av Salmar som nå skjer i Midt-Troms,

være talende for at Byregionprogrammet i Midt-Troms har gitt store resultater.

SalMar etablerer et lakseslakteri og videreforedlingsanlegg verdt 700 millioner kroner i Midt-Troms.

Anlegget vil gi store positive ringvirkninger, særlig for regionen. Dette gjelder investeringer,

sysselsetting, vekst i tilstøtende industri og tjenesteleveranser. Hvor mange arbeidsplasser det er

snakk om iforbindelse med slakteri. og videreforedlingannlegget er enda uvisst, men SalMars

tilsvarende anlegg på Frøya sysselsetter i dag 550 personer.

Sitat brev fra SalMar:

"Det er allerede kjent at valget vil gå i retning av Midt-Troms. For SalMar har det vært gledelig å

registrere det brede og positive samarbeid om næringsutvikling i denne regionen. lvår vurdering er

det lagt sterk positiv vekt på at de åtte kommunene, og deres respektive ordførere, i fellesskap har

gått sammen og argumentert for Midt-Troms som regionen som et velegnet etableringssted,

uavhengig av kommunegrensene. For et selskap som SalMar, og med en industriell satsing i dette

omfang, er derfor samarbeidet om næringsutvikling som Midt-Troms regionråd representerer, et

viktig og positivt signal om at dette er en region vi ønsker å satse på, som ledd i en enda bredere

regional satsing som omfatter både Troms og Finnmark."

En vurdering av nytten av å delta i Byregionprogrammet

Midt-Troms har hatt svært stor nytte av å delta i Byregionprogrammet. Regionen vil ikke gjennomført

mange av tiltakene uten dette programmet. Videre ville ikke alle næringsetableringen ha funnet sted

(jfr. sitat i punkt 4 ) om ikke en sterkt samarbeid og regional tillit hadde fått utviklet seg gjennom

programmet.
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Internt i regionen har det vært avgjørende å bygge tillit og sterkere samhandling, både politisk og 

administrativ, men også næringsmessig. 

Eksternt har det hatt stor betydning å gjøre sterkere koblinger til andre regioner, ikke minst i eget 

fylke, men også ut over Troms. 

Distriktssenteret har vært en avgjørende sammenbindende faktor som både har utviklet 

samhandlingskompetanse, forskning og faglig bidratt sterkt til resultater. 




