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
omdømmearbeid?

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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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.

