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Statusrapportering for Sluttutbetaling 

Mål for prosjektet. 

Hovedmål: Skape grunnlag for økonomisk vekst i hele Tromsøregionen 

Delmål for fase I : Utvikle en kunnskapsplattform og sikre en god politisk forankring 

Delmål for fase li: Utvikle felles strategier med tiltak og felles profilering av Tromsøregionen 

Hva som er gjennomført av større arbeid. 

1. Utarbeidet omfattende rapport om samfunnsstrukturen i Tromsøregionen og hvordan regionen

fungerer i et integrasjonsperspektiv. 

2. Gjennomført en brei politisk og faglig forankring av arbeidet, som ble avsluttet med et felles

formannskapsmøte på Sommarøy. 

3. Analysert og dokumentert omfanget av lokale matevareprodusenter i lys av bærekraft og

klimautslipp 

4. Besøkt og avholdt kurs for mindre reiselivsbedrifter i Tromsøregionen

5. Utarbeidet ny regional strategisk næringsplan for hele Tromsøregionen. Denne er nå vedtatt i

kommunene. 

6. Lagt grunnlaget for videre samarbeid mellom de fem kommunene regionen.

7. Utarbeidet felles profileringsmateriell (videoer) for regionen og hver kommune.

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

måles. 

På de fleste områdene som var utpekt på forhånd, ble det tiltakene gjennomført som forventet.Det 

gjelder spesielt den politiske forankring, den strategiske næringsplanen, arbeidet med lokal mat, 
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profilering og tildels reiseliv. Når det gjelder delarbeidet knyttet til å etablere en klynge av

industribedrifter  i  indre del av regionen, kom ikke i mål i denne runden.

Resultatene kan måles gjennomplaner, rapporter for strategisk næringsplan og lokal mat, samt

profileringsmateriell. De politiske viljen til videre samarbeid finnes i vedtak. Det søkes midler fra

Troms fylkeskommune om oppfølging av de regionale tiltakene i strategisk næringsplan.

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

sysselsetting/arbeidsplasser, verdiskaping fram mot  2023.

De langsiktige effektene kan knyttes til fire forhold:

1. Etablering av nye regionale virksomheter, jmf. regional strategisk næringsplan

2. Utvikling av mer lokal- og kortreist mat i Tromsøregionen vært nyttige både for

3.Økt verdiskaping, sysselsetting og kompetanse som følge av det som ligger i de første punktene.

4. Grunnlag for noe regional befolkningsvekst uten at tiltakene kan stoppe tilbakegangen i deler av

regionen.

En vurdering av nytten av å delta i Byregionprogrammet

De nasjonale nettverkssamlingene har vært nyttige både for faglig påfyll og kontakt med andre

regioner. Distriktssenteret har gjort en svært god jobb som koordinator og tilrettelegger for

læringsnettverket.

Kontakten med de to andre ByR- prosjektene i Troms og fylkeskommunens rolle i denne

sammenheng har vært nyttig.

Er av den oppfatning av at KMD har prioritert Byregionprogrammet og vil nyttiggjøre seg erfaringene i

sitt videre arbeid med norsk regionalpolitikk.

Revidert regnskap for hele prosjektperioden.

Se vedlegg.
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